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FÖRORD 
Uppsatsens uppkomst grundar sig på funderingar och åsikter från två av Högskolan i Gävles 

studenter vilka trivts mycket bra på högskolan under sin studietid och som valt att slutföra hela sin 

utbildning på Högskolan i Gävle. 

Ämnet, med fokus på den tredje uppgiften, har engagerat och stundom förbryllat men även givit 

kunskap och viss erfarenhet.   

Samverkan mellan högskolor och omgivande områden bör vara ömsesidig då högskolor både ger 

och får. Dess synergieffekt skulle kunna vara starkt utpräglad och vida beryktad. 

 

Vi vill rikta en uppmaning till alla studenter att verkligen nyttja de resurser som står till buds och 

även påverka för att fler sådana framarbetas, främst med den tredje uppgiften i fokus. Dessutom 

vill vi starkt rekommendera till att engagera sig i högskolans verksamhet samt i 

studentföreningarnas aktiviteter då vi vet att detta är mycket värdefullt för både studietiden, den 

nalkande framtiden och för den personliga utvecklingen. 

 

Vi sänder ett stort tack till alla de som medverkat i både enkäter och intervjuer samt till dem som 

på annat sätt varit inblandade i producerandet av uppsatsen.  

Utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra. 

 

Ett speciellt tack naturligtvis till vår alltid så tillmötesgående handledare, Dr E, då han uthålligt 

har burit oss fram under en längre tid. Stå bra på dig!  

 

Avslutningsvis vill vi önska Högskolan i Gävle lycka till, speciellt med en av dess huvuduppgifter, 

den så viktiga tredje uppgiften, att samverka med organisationer och företag, föreningar samt 

individer för att bidra till såväl lokal som regional utveckling.  

 

 

 

Tack från Frida och Karin 

 

 

PS 1 + 1 kan bli 3! DS  
 
 Gävle den 20 juni 2007 
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SUMMERY 
The cooperation between university and industry life in the region of Gävle is always a topic of 

importance. University and High schools have various roles to fulfill:  except administrating the 

training and supporting research they should also - as a third role - contribute to cooperation 

between organizations, business companies and other associations. In addition to that, they should 

support individuals by local as well as regional development. The purpose of our paper is to make a 

critical review of the cooperation between the University of Gävle (HiG) and industry life until 

today and the consequences in order to encourage students to stay in the Gävle region during and 

after their period of studies.  

 

Initial we started with a preliminary inquiry with a questionnaire as a base for students in three 

programs at the Department of Economy; the program for Bachelor of Science, the program for 

estate agent and another economy program with direction estate economy. From this preliminary 

inquiry we got the picture of the way the students looked at the problem. By using the survey as a 

starting position we established questionnaires for making deeper interviews. These interviews 

were carried through by internal and external representatives, such as four teachers who took part 

from two institutions at HiG, “Drivhuset” and “Kontakttorget”, the Industry department of Gävle, 

the Federation of Swedish Industries and the local authority of Gävle.  

 

What has been proved in our work from the student’s point of view is the demand for a better 

cooperation between HiG and industry life in the region. New forms should be developed to give 

more job opportunities for students during and after their period of studies. There is also a demand 

for more trainee opportunities in order to get a clear connection between studies and future career 

life. Part of the population even gives the impression that HiG sometimes has a bureaucratic 

attitude towards the choice of subjects. 

The main aspects given by the internal and external organizations and the teachers can be 

summarized as follows;  

they all mention questions about building new natural bridges and contact-areas between HiG and 

the surrounding civil society.  It should also become more natural for companies and other 

entrepreneurs to take part in training, networks etc at HiG. In addition to this students as well as 

teachers should visit the companies and contribute to a deeper understanding of the way the 

companies work. 

To conclude, the question of match-making has been discussed which means a better matching 

between the choices offered by the university and the industry and the surrounding civil society 

when it comes to the future need for manpower, without making HiG as an authority of vocational 

education.   
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SAMMANFATTNING 
Samverkan mellan högskolan och näringslivet i Gävleregionen är en fråga som ständigt är aktuell. 

Universitet och högskolor har tre uppgifter att fullgöra. De skall bedriva utbildning, befrämja 

forskning, samt uppfylla den tredje uppgiften, vilken är att samverka med organisationer, företag 

och föreningar samt individer för att bidra till såväl lokal som regional utveckling. Syftet med vår 

uppsats är att kritiskt granska samarbetet mellan Högskolan i Gävle och näringslivet fram till nu 

och konsekvenserna för vad som händer med studenternas vilja att vara kvar i Gävle under och efter 

sin studietid. 

 

Genom att initialt utföra en förundersökning med enkäter som underlag till studenter i tre program 

på Institutionen för Ekonomi, Civilekonom-, Fastighetsmäklar- samt Ekonomi- och 

fastighetsteknikprogrammet med inriktning fastighetsekonomi, framkom hur studenterna såg på 

frågeställningen. Med enkäten som utgångspunkt upprättade vi frågeställningar utifrån vilka vi 

genomförde djupintervjuer med externa representanter från Gävle kommuns Näringslivsavdelning, 

Svenskt Näringsliv samt Gävles Kommun och interna företrädare för Högskolan i Gävle, fyra lärare 

inom två institutioner samt Drivhuset och Kontakttorget.  
 

Vad som framkommit i ämnet för vår uppsats arbete är från studenternas synvinkel en efterfrågan 

om bättre samverkan mellan Högskolan i Gävle och näringslivet i regionen. Vidare att det utvecklas 

nya former av förhållningssätt vilka kan bidra till fler arbetstillfällen för studenter under och efter 

studietiden samt en önskan om fler praktikplatser i syfte att få tydligare koppling mellan studier och 

framtida verksamhetsområden. En del av populationen ger även uttryck för att högskolan ibland har 

en byråkratisk inställning avseende ämnesområdet.  

Huvudsynpunkterna från de externa organisationerna samt de interna instanserna och lärarna kan 

sammanfattas på följande vis; 

Alla nämner i någon form frågeställningar kring att bygga upp nya naturliga broar och kontaktytor 

mellan högskolan och det omgivande samhället. Vidare anser de att det måste bli mer naturligt att 

företagare och andra arbetslivsföreträdare besöker högskolan och medverkar i undervisningen och 

nätverksträffar. Dessutom kan såväl lärare som studenter besöka företagen för att få fördjupad 

inblick och kunskap om hur företagandet fungerar.  

Avslutningsvis har frågan om bättre match-making varit aktuell vilket innebär att högskolans utbud 

bättre skulle matchas mot näringslivet och det omgivande samhällets behov av framtida arbetskraft 

utan att för den skull fungera som en instans för KY-utbildningar (Kvalificerad Yrkesutbildning). 
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Bild 1 Högskolans logotyp (Källa: http://www.hig.se/sa/utbinfo/logotype.html) 

  

”Precis som det vore omöjligt för enbart den ena enheten i vår symbol att ensam balansera ett ägg i 

luften, lika omöjligt vore det för högskola eller näringsliv att ensamt skapa utveckling. Det är i 

samspel mellan dem båda, kunskap och näring, som fröet till nya idéer och en god framtid vilar”.1  

 

 

1 INLEDNING 
Under det inledande kapitlet beskriver vi bakgrunden till valt ämne. Vi redogör vidare för vår 

frågeställning, vårt syfte samt avgränsning. Kapitlet avslutas med en disposition. 

 

Färdigheten att ifrågasätta och inte med automatik acceptera uppfattningar och teorier anses vara ett 

mål, en slags kunskap till att utveckla ett kritiskt tänkande för att känna personlig delaktighet i det 

som sker och kunna uppfatta sig själv i ett större socialt sammanhang. Ordet ’kritisk’ innehåller 

både negativa och positiva konnotationer och har alltså inte bara med felsökning att göra utan även 

med ord såsom ’granskande’ och ’avgörande’.2    

Kritiskt tänkande betecknas till att hitta svar som inte är klart tillgängliga och vi ser det som en 

process som kan leda till en problemlösning och ett beslutsfattande.   

 

Högskoleutbildningen bygger på vetenskap och forskning som sedermera ska leda till ett 

självständigt tänkande och handlande. (Högskolelagen 1992:1434) 3

Detta är något som vi studenter ofta blir påminda om under vår studietid på Högskolan i Gävle 

(fortsättningsvis benämnt HiG). I grunden för vårt uppsatsämne finns ett kritiskt förhållningssätt då 

vi undersöker samspelet HiG och näringslivet i högskolans närhet. 

Vi ställer oss kritiska till att det inte är ett närmare samarbete mellan de båda ifråga om att behålla 

studenter kvar i Gävle. 

 

 
1 www.hig.se/studadm/studrek/ohbilder.ppt 
2 Svenska Akademien, s 454 
3 Stenbock-Hult, s 11  

http://www.hig.se/studadm/studrek/ohbilder.ppt
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1.1 Bakgrund 
Högskolans uppgift är att bedriva forskning, utbildning samt uppfylla den tredje uppgiften, skapa 

samverkan mellan högskola och näringsliv och därmed bidra till en välutbildad region.4 Enligt vår 

tolkning efter att studerat relevant litteratur i ämnet samt genomfört flertalet enkäter och intervjuer 

har vi den uppfattning att de satsningar som utförts inom uppgiften inte kommit att få någon större 

genomslagskraft då förundersökningen och djupintervjuerna tyder på att den tredje uppgiften inte är 

implementerad i någon större utsträckning. 

 

I både HiG: s utbildningskatalog för år 2006/2007 och i HiG: s personaltidning Högaktuellt  

nr 1 2006, kan vi utläsa att skolan ska präglas av god kvalitet inom forskning, utveckling samt 

inslag av entreprenöriell verksamhet. På så sätt ska HiG attrahera studenter samt tillgodose att dessa 

sammanlänkas med företag under sin studietid, vilket ofta kan leda till en inkörsport för framtida 

arbeten i regionen. HiG ska vidare verka för tillväxt av nya företag och påvisar därmed den 

utvecklingspotential som råder i Gävle.    

 

Vi upplever, efter flertalet genomförda terminer som studenter på HiG samt av den 

enkätundersökning som genomförts i och med detta arbete, att många studenter ser Gävle som en 

lämplig ort att påbörja sina studier i för att efter någon/några terminer ”fly” till en större och kanske 

i deras ögon mer ”attraktiv” universitetsstad.  

Vi ställer oss frågande till om HiG utför något för att motverka denna trend. 

 

1.2 Frågeställning 
Vi såg ett behov att undersöka hur det förhåller sig angående näringslivskontakter under 

utbildningstiden som ekonomstudent, samt ta reda på faktorer vilka skulle kunna bidra till att 

studenterna stannar kvar i Gävle. I dagsläget väljer många studenter att ge sig av till andra orter 

innan genomförd utbildning eller direkt efter, varför vi fokuserar på HiG: s roll i sammanhanget. 

 

Vi har valt att utgå från följande två utgångspunkter då vi vill aktualisera den problematik vi anser 

att HiG har vad gäller 

- samarbetet med näringslivet i Gävle 

- studenterna som ”flyr Gävle” under och efter sin studietid.    

 

Genom vårt arbete vill vi skapa medvetenhet kring HiG: s sätt att bistå studenters möjligheter att 

praktisera teorin i verkligheten, samverkan mellan högskola och näringsliv, den tredje uppgiften. 

 
4 Brulin, s 27 ff 
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1.3 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att kritiskt granska samarbetet mellan Högskolan i Gävle och näringslivet 

fram till nu och konsekvenserna för vad som händer med studenternas vilja att vara kvar i Gävle under 

och efter sin studietid.  

 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till att studera HiG: s möjligheter att medverka till ett bättre samarbete med 

näringslivet som därmed kan bidra till att förutsättningar skapas till att studenter blir kvar i Gävle.  

 

Vi har dels genomfört en enkätundersökning i tre program som finns under Institutionen för 

ekonomi (fortsättningsvis benämnt E-institutionen) på HiG samt utfört intervjuer med tre lärare från 

E-institutionen och en lärare från Institutionen för teknik och byggd miljö (fortsättningsvis benämnt 

ITB-institutionen).  

Den medvetna avgränsningen bottnar sig dels i att vi skribenter studerar under E-institutionen, dels 

att ITB-institutionen bedriver omfattande praktik i sina utbildningar, men även att arbetet skulle bli 

alltför stort om vår uppsats avsåg att omfatta HiG: s samtliga institutioner. 

Vi har även intervjuat personer på interna och externa instanser vilka vi anser har kopplingar till 

ämnet;  

Kontakttorget, Drivhuset, Gävle kommuns Näringslivsavdelning, Svenskt Näringsliv och Gävle 

kommun.  

 

1.5 Disposition 
Följande kapitel ingår i uppsatsen; 

 

1 – Inledning  

Under det inledande kapitlet beskriver vi bakgrunden till valt ämne. Vi redogör vidare för vår 

frågeställning, vårt syfte samt avgränsning. Kapitlet avslutas med en disposition. 

 

2 – Metod   

Innan vi redogör för vilken vetenskaplig ansats vi kommer att arbeta efter och motivet till vårt val, 

ämnar vi diskutera kring vetenskaplig forskning och olika synsätt. Vidare beskrivs de 

tillvägagångssätt vi valt angripa uppsatsen med. Kontentan av kapitlet blir metodkritik. 
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3 – Teori  

Till våra empiriska underökningar som presenterats avser vi i detta kapitel göra kopplingar till vald 

vetenskaplig litteratur. Vi kommer vidare att beskriva några begrepp vilka vi anser relevanta för 

uppsatsen och därefter avsluta kapitlet med ett styrdokument för högskolans verksamhet.  

 

4 – Empiri 

I detta kapitel kommer vårt empiriska material att redovisas, dvs. vad som framkommit från våra 

undersökningar. Vi presenterar förundersökningen samt våra personliga intervjuer där vi ger en 

beskrivning av respektive instans varifrån utvalda lärare på HiG, företrädare för instanser med 

koppling till HiG och näringslivet i Gävle finns representerade. Kapitlet inleds med 

förundersökningen med studenterna som respondenter för att vidare fortsätta med en redogörelse av 

de personliga intervjuerna. 

 

5 – Analys och diskussion  

I kapitlets första del diskuteras arbetets två utgångspunkter utifrån vår frågeställning (1.2) med 

enkäter och intervjuer som underlag. Därefter för vi en diskussion i vilken våra åsikter framträder 

gällande resultatet av uppsatsens innehåll samt att vi kopplar samman materialet med vårt 

teoriavsnitt.   

 

6 – Förslag till vidare forskning 

Ett antal förslag till vidare studier och forskning i ämnet presenteras. 
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2 METOD 
Innan vi redogör för vilken vetenskaplig ansats vi kommer att arbeta efter och motivet till vårt val, 

ämnar vi diskutera kring vetenskaplig forskning och olika synsätt. Vidare beskrivs de 

tillvägagångssätt vi valt angripa uppsatsen med. Kontentan av kapitlet blir metodkritik. 

 

Några viktiga begrepp för vetenskaplig forskning belyses;  

objektivitet och subjektivitet, positivism och hermeneutik samt validitet och reliabilitet. En 

beskrivning av vårt urval och en presentation av den förundersökning och de intervjuer som ligger 

till grund för uppsatsen skildras för att sedermera avslutas med en framställan av datainsamling, 

sammanställning och källkritik.     

 

Vi kommer i vår kvalitativa förstudie att klarlägga hur studenterna ser på instanser såsom Drivhuset 

och Kontakttorget då dessa har en klar roll på HiG gällande vårt ämne för uppsatsen, detta för att 

sedan efterfråga vad studenterna vill se mer av och faktorer de anser är attraktiva/avgörande i syfte 

till att stanna kvar i Gävle under och efter sin studietid. 

Lärarna ingår i vårt intervjumaterial då de ger sina synpunkter och kan spegla hur det förhåller sig 

på HiG.  

För att få ett helhetsperspektiv har vi även intervjuat interna samt externa aktörer vilka samverkar i 

någon mån med HiG.  

 

2.1 Objektivitet och subjektivitet 
I all vetenskaplig forskning är det viktigt att klargöra skiljelinjen mellan objekt och subjekt. 

Subjektet är den eller de personer som studerar en företeelse medan objektet är det som låter sig 

studeras. Från dessa två begrepp mynnar två sätt att tänka vad gäller vetenskaplig forskning. Det 

ena benämns realism, där antas verkligheten existera oberoende av subjektet.  

Enligt detta synsätt är subjektets tidigare erfarenheter utan betydelse. Detta resulterar i att allt kan 

bevisas och verifieras så länge relevant fakta finns att tillgå. Det andra tankesättet är 

sammankopplat med idealism och innebär att ingen verklighet antas existera oberoende av 

subjektet. 

 

Detta tankesätt innebär att subjektets värderingar och förkunskaper påverkar bedömningen av 

objektet. Kontentan blir en subjektiv tolkning där resultatet kan komma att skilja sig åt mellan olika 

forskare som undersökt samma fenomen.5

 

 
5 Gerdemark, T 



2.2 Vetenskapssyn 
Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar, positivismen och hermeneutiken, varav den 

förstnämnda utgår från en absolut kunskap som ideal medan den sistnämnda relativiserar 

kunskapen.6  

 

2.2.1 Positivism 
Det grundläggande rationalistiska synsättet som i hög grad kommit att sätta sin prägel på det 

framväxande vetenskapssamhället sedan 1700-talet benämns positivism vilket bygger på 

experiment, kvantitativa mätningar samt logiska resonemang.  

Positivismen är nära knuten till det deduktiva angreppssättet, en logisk, tankemässig slutledning. 

Detta innebär i korthet att man går från teori till empiri. Kritikerna hävdar dock att den 

positivistiske forskaren ur ett åskådarperspektiv söker se och förhåller sig till hur saker är nu, varför 

detta endast tjänar det bestående. Önskvärt är att forskaren även bör ta upp kontroversiella områden 

i syfte att skapa samhällsförändring.7   

 

2.2.2 Hermeneutiken 
Hermeneutiken kan anses vara positivismens motpol. I ett hermeneutiskt synsätt tas hänsyn till 

förståelse och tolkning såsom handlingar, socialt beteende, normer och värdemönster vilka har ett 

mänskligt ursprung. Vid ett hermeneutiskt betraktelsesätt går forskaren från del till helhet likt den 

Hermeneutiska spiralen.8

9Figur 1. Hermeneutisk spiral   

 
Källa: Eriksson, L-T. & Wierdesheim-Paul, F., Att utreda, forska och rapportera, 2001, sid. 222 
                                                 
6 Eriksson, s 199 
7 Ibid, s 221 
8 ibid, s 221ff 
9

 13
 ibid, s 222 
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Det hermeneutiska tillvägagångssättet förutsätter dock att man kan få en fullständig förståelse av 

händelseförloppet genom att tolka samt på ett meningsfullt sätt sammanfoga människors 

medvetande till en helhet.  

Vid ett hermeneutiskt förhållningssätt kan det därmed anses ofrånkomligt att forskarens åsikter och 

tolkningar på ett eller annat sätt blir en del av resultatet. 10   

Nyckelord vad gäller hermeneutik föreslås vara: Sammanhang – Förförståelse – Tolkning – 

Innebörd – Förståelse.11   

 

2.3 Validitet och Reliabilitet  
Graden av tillit brukar uttryckas genom att beskriva hög eller låg validitet och hög eller låg 

reliabilitet.12

Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra vilket gör att det inte går att enbart 

koncentrera sig på det ena eller det andra;  

– hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet 

– låg reliabilitet ger låg validitet  

– fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet.13  

 

2.3.1 Validitet 
Validitet/giltighet innebär att frågor skall mäta det de är avsedda till att mäta.14  

Om en fråga inte är reliabel saknas också validitet. 

För att konkret mäta validitet, vilket kan visa sig vara mycket komplicerat då det finns många sätt 

att göra detta, är det viktigt att kritiskt granska sina frågor då en fråga kan ge samma eller nästan 

samma svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta vad den är avsedd till att mäta.15  

Då validiteten är beroende av vad vi mäter blir det därför viktigt att detta är utklarat i 

frågeställningen.16  

Att veta vad som undersöks handlar om överensstämmelsen mellan vad som ska undersökas och 

vad som faktiskt undersöks. Två av de mer lättillgängliga sätten att försäkra sig om validiteten är att 

försöka säkerställa innehållsvaliditeten, en logisk analys som kan kopplas till den teoretiska ramen 

för undersökningen, samt den samtidiga validiteten, jämföra utfallet med något annat kriterium på 

det som mäts.17

 
 

10 Eriksson, s 223 
11 Lindholm, s 80 
12 Befring, s 60 
13 Patel, s 99 
14 Trost, s 61 
15 Bell, s 90 
16 Holme, s 163 
17 Patel, s 99f 
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Då giltig kunskap eftersträvas nämns även tre ”tillitsfrågor”.  

Mätningsvaliditet – vill veta om det går att lita på påståenden som rör mätningar. Detta kräver en 

noggrann granskning av de empiriska steg som tagits för att dokumentera verkligheten. 

Intern validitet – vill veta om det går att lita på de kausala påståenden ok verkligheten. Detta kräver 

noggrann granskning av forsknings- och undersökningsdesign. 

Extern validitet – vill veta om det går att förlita sig på att resultaten kan tillämpas i andra situationer 

eller på andra företeelser än enbart de som studerats, vilket leder till noggrann granskning av frågor 

som urval och replikation (upprepning).18     

 

2.3.2 Reliabilitet 
Reliabilitet/tillförlitlighet innebär grader av mätprecision eller mätfel och ska reduceras till ett 

minimum för att erhålla stabila och precisa mätresultat. I första hand ska felfaktorer och subjektiva 

bedömningar i så liten utsträckning som möjligt påverka data.19  

 

I det sammansatta begreppet reliabilitet ingår de fyra komponenterna  

kongruens – likhet mellan frågor som avses mäta samma sak,  

precision – registrering av svar, 

objektivitet – olika intervjuares sätt att registrera,  

konstans – tidsaspekten, fenomenet eller attityden inte ändrar sig.  

För att en mätning skall vara tillförlitlig skall den ge samma resultat vid en förnyad mätning och för 

att tala om hög reliabilitet måste situationen i alla avseenden vara standardiserad, vilket i sin tur 

innebär att frågorna är desamma och situationen densamma för alla respondenter, avsaknad av 

variation.20  

 

Reliabiliteten handlar också om hur väl en undersökning motstår slumpinflytanden av olika slag. 

Resultatet, det observerade värdet, innehåller både ett sant värde och ett felvärde. Felvärdet beror på 

brister i tillförlitligheten. Vid reliabilitet har felvärdet minskats och kommit närmare det sanna 

värdet.21  

 

Det som till sist avgör om mätningen är användbar är om det erhållits en sann och trovärdig bild av 

den variabel som försökts kvantifierats, en grad av isomorfi, vilket är en teknisk term för 

överensstämmelse, likhet eller identitet mellan verkligheten (variabeln) och mätresultatet.22   

 
18 Ruane, s 46 
19 Befring, 61ff 
20 Trost, s 59f 
21 Patel, s 100f 
22 Befring, s 60 
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För att få både nyanserade och informationsvalida informationer likväl som objektiva och reliabla 

data är det bra med en kombination av olika metoder, både fria/öppna och standardiserade/fasta 

svarskategorier vid undersökningar. Detta flermetodologiska tillvägagångssätt brukar ge det bästa 

underlaget på det flesta steg i forskningsprocessen.23

 

2.4 Urval 
Vid insamling av information måste med nödvändighet ett urval/stickprov göras.24  

I de flesta fall syftar en undersökning till att skaffa fram information om ett representativt urval av 

hela populationen. 25

Målet är att få ett så representativt urval av svar som möjligt för att kunna uppfylla målsättningen 

och för att få svar på sina frågor.26  

 

I fråga om enkäter och större undersökningar används urvalstekniker vilket ger ett stickprov som i 

stor utsträckning är representativt för populationen i sin helhet varifrån generaliseringar sker. 

I mindre enkätundersökningar görs så gott det går. Det innebär mer eller mindre tillfälliga urval (i 

stället för slumpmässiga). Det är acceptabelt under förutsättning att det ges en klar och tydlig 

redogörelse för hur urvalet gjorts och att det finns en medvetenhet om begränsningar.27

 

Det är noga med vilka personer som väljs för intervjuer då det kan ta tid både på det empiriska 

planet och på bearbetningsplanet.28

Urval av intervjupersoner kan därför behöva göras och det bör strävas efter att få ett så 

representativt urval som möjligt.29

 

Urvalet av undersökningspersoner blir en avgörande del av undersökningen för att inte bli värdelös 

i relation till arbetets utgångspunkt. Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet 

och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen som studeras.  

Därför sker urvalet i intervjuer varken slumpmässigt eller tillfälligt utan görs systematiskt utifrån 

medvetna kriterier.30

 

 

 
 

23 Befring, s 63 
24 Bell, s 16 
25 Ibid, s 19 
26 ibid, s 90 
27 ibid, s 110f 
28 Ejvegård, s 49 
29 Bell, s 127 
30 Holme, s 101 
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2.4.1 Förundersökning 
Vår förundersökning är ett medvetet val, ett icke-slumpmässigt val31 i det att den utförts på ett antal 

studenter i tre olika program. Dessa lyder under E-institutionen och har studerat på HiG i ett år med 

intag HT-05. Motivet till varför just dessa studenter kommit att ingå i vår undersökning är att vi har 

för avsikt att presentera en relevant och representativ bild av hur väl informationen av vad som 

erbjuds och kan utnyttjas under studietiden mottas av de studenter som relativt nyligen påbörjat sina 

studier. Vi anser att det redan i ett tidigt skede är viktigt att skapa kontakter som kan och bör 

användas under studietiden. 

Från ett annat perspektiv kan vår förundersökning anses vara ett slumpmässigt urval med avseende 

på ålders- och könsfördelning då vi i förväg inte visste hur fördelningen var i de respektive 

klasserna, jämförelsevis med samtliga registrerade studenter på de tre aktuella programmen. 

 

Genom att samla in data via enkäter kan materialet användas till att uttala sig om hela populationen 

på ett rättvist sätt. För att vara ett representativt urval med givna procenttal krävs att de utvalda 

motsvarar eller representerar en del av populationen så att hela urvalet är en miniatyr av 

populationen, en representation av alla de andra.32        

 

Målgruppen för enkäten, studenter som studerar under E-institutionen, innebär för vår 

undersökning de tre programmen; 

Civilekonomprogrammet 120/160 poäng 

Fastighetsmäklarprogrammet 80 poäng och  

Ekonomi- och fastighetsteknikprogrammet med inriktning fastighetsekonomi 120 poäng.  

 

2.4.1.1 Utformning av enkät  
Frågornas formulering och formulärets utseende står i nära relation med reliabilitet och validitet. 

Vad gäller formuleringen för vår enkät har vi dels använt sakfrågor, frågor som behandlar faktiska  

förhållanden33, i stället för attityd- eller åsiktsfrågor, men också använt frågor med fasta 

svarsalternativ såsom JA och NEJ. Attityder och åsikter har vi istället givit utrymme till i våra 

öppna frågor i enkäten.  

 

Vad som kan vara värt att betänka vid en enkätframställan är exempelvis att; 

det skall endast vara en fråga per fråga,  

överväga om man vill ha ett eller flera svar på en fråga,  

använda ett enkelt, vanligt språk så det blir begripligt och på det viset undvika missuppfattningar, 
 

31 Trost, s 29 
32 Ibid, s 28f 
33 ibid, s 63 



 18

                                                

frågornas utformning skall inte innehålla negationer som kan både förvirra och irritera, 

långa frågeformuleringar bidrar till att respondenten glömmer bort vad början innehöll,  

vara konsekvent i sitt språkbruk, inte använda värdeladdade ord samt inte ställa känsliga frågor.  

Dessutom skall de sättningstekniska aspekterna betänkas såsom samma avstånd mellan rader och 

stycken. Formulärets utseende skall vara attraktivt, dvs. trevligt och tilltalande och frågorna skall 

också vara i inbördes ordning.34  

 

I vår enkätundersökning finns en hög grad av standardisering då formuläret ser likadant ut för alla, 

därmed är också möjligheten till jämförelser stor. Vi har använt oss av både strukturerade och 

ostrukturerade frågor i enkäten då några frågor har fasta svarsalternativ medan svarsmöjligheterna 

är öppna i andra frågor.35 Dessutom provade vi enkäten på några respondenter innan vi genomförde 

enkätundersökningen för att se om det skulle uppstå några problem vid ifyllandet av denna. Det 

visade sig att eftersom vi har använt oss av enkla satser med begripliga och vanliga ord, missförstod 

eller missuppfattade ingen av de första respondenterna enkäten. Graden av tillit kan därmed sägas 

vara stor vilket för de efterföljande respondenterna borde vara detsamma vilket skulle tyda på att 

vår enkätundersökning innehar både en hög reliabilitet och validitet.  

 

2.4.2 Intervjuer 
För att öka informationsinnehållet har vi använt oss av intervjupersoner som på goda grunder kan 

antas ha rikligt med kunskap om de företeelser vi undersöker, personer som är mer medvetna än 

andra eller som brukar reflektera över situationen. Problemet kan vara att dessa personer kan 

försöka förändra verkligheten och ge övertygande, men förvrängda beskrivningar. Medvetenhet om 

detta innebär att dessa intervjupersoner ändå är värdefulla. 

Vi har dels intervjuat personer som själva är delaktiga i företeelsen som studeras, 

respondentintervjuer, dels personer som står något utanför, men som har mycket att säga till om, 

informantintervjuer. 

Målsättningen är att få så nyanserad kunskap som möjligt varför vi valt olika undersökningsenheter 

i vårt kvalitativa urval.36   

Våra intervjuer har genomförts med selekterade lärare på HiG vilka har sin utgångspunkt från E-

institutionen med inriktning marknadsföring/organisation och NU!-projektet, samt från ITB-

institutionen med inriktning projektbaserad ingenjörsutbildning. Anledningen till just dessa 

personer är att de är mycket engagerade i sin utövning samt väl insatta med vår uppsats 

frågeställning och kan därmed bidra till relevant information för vårt arbete. 

 
34 Trost, s 78-91 
35 Ibid, s 57 
36 Holme, s 104f 
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Intervjuerna med instanserna Drivhuset och Kontakttorget kändes för oss givna då dessa har en nära 

anknytning till uppsatsens ämne då de konkret arbetar med vår frågeställning liksom även Gävle 

kommuns näringslivsavdelning, Svenskt Näringsliv samt Gävles kommundirektör har och gör. 

2.4.2.1 Utformning av intervjuer  
Våra intervjuer, jämfört med enkätundersökningen, innehåller endast viss grad av standardisering 

då vi utgått från ett formulär med frågor och stödord tänkt för samtliga intervjupersoner. I realiteten 

anpassade vi dels vårt språkbruk efter den intervjuades, tog frågorna i den ordning de passade, den 

intervjuade fick gärna styra ordningsföljden samt att även följdfrågor formulerades under 

intervjuernas gång. Denna låga grad av standardisering visade att intervjuerna innehöll stora 

variationsmöjligheter och blev svårare att jämföra med varandra men också att sammanställa, till 

skillnad från enkäterna.37 Vad gäller strukturering använde vi oss av öppna frågor, ostrukturerade 

frågor, vilket i sin tur ger respondenten öppna svarsmöjligheter.  

Med andra ord, frågor med låg grad av strukturering innebär att de inte heller har någon hög grad 

av standardisering.38  

 

Vi valde detta tillvägagångssätt för att få mer ”levande” intervjuer, en strävan mot dialog och 

samtal, där de intervjuade kunde känna mer bekvämlighet och fritt samtala i ämnet. Med personliga 

intervjuer gavs vi skribenter också en möjlighet att tolka deras kroppsspråk.    

Med formuläret som stöd styrde vi upp samtalen så vi fick svar på de tänkta frågorna. 

2.5 Datainsamling 
Utmaningen för oss har varit att samla data vilken är relevant för den problemställning vi arbetar 

med. Vi har för detta använt både primär- och sekundärdata för att få fram den information som 

uppsatsen krävt. 

 

För insamlande av primärdata finns tre olika strategier att tillgå; observationer, intervjuer alternativt 

enkäter. Sekundärdata kännetecknas av att materialet redan samlats in för andra ändamål av någon 

annan.39

Vårt arbete bygger till största delen på primärdata då vi genomfört enkäter och intervjuer vilket 

kommer bilda analysunderlaget för vår uppsats. 

För att få vetskap gällande hur studenter upplever samverkan mellan högskolan och näringslivet 

samt hur de ser på instanserna Drivhuset och Kontakttorget valde vi att genomföra en 

förundersökning eftersom vi anser att vi genom denna metod får en bra utgångspunkt för vår 

 
37 Trost, s 55 
38 Ibid, s 57 
39 Befring, s 64f 
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frågeställning. Dessutom införskaffar vi genom detta ett bra underlag till en förstudie innan vi 

jämför med vad som framkommer i intervjuerna. 

 

Intervjuerna har vi båda genomfört personligen och även bandat dessa för att dels skapa 

tillförlitlighet men också för att själva lättare kunna vara helt fokuserade vid intervjutillfällena. 

Samtliga respondenter har självfallet först fått givit sitt medgivande till bandupptagningen och alla 

ställde sig positiva till det. Vi har valt att låta de respondenter vilka utgörs av lärare, vara anonyma 

då vi ansåg att detta skulle bidra till en högre öppenhet och frispråkighet då våra frågor har fokus på 

HiG och svaren kunde bli känsliga. Detta klargjordes för respondenterna innan intervjun började, 

likväl som att deras svar kommer hanteras konfidentiellt, då det endast är vi som författare som har 

tillgång till uppgifter om vem som sagt vad.   

 

Vi har också valt att använda oss utav sekundärdata i form av litteratur, artiklar och IT.  

Då uppsatsen ämne till största delen syftar på ett samspel mellan högskola och näringsliv bygger 

därför medvetet en stor del av det sekundära inhämtade materialet från en specifik källa vilken 

beskriver ”den tredje uppgiften” mycket väl. 

2.6 Sammanställning av svar 
För merparten av de inblandade i vår uppsats har vi använt oss av enkäter då vi ser det som en 

enkel, billig och mindre tidskrävande metod att inhämta viktig fakta från då intervjuer oftast är 

betydligt mer tidskrävande.  

Genom enkäterna har vi ställt samma frågor till alla respondenter varför svaren därmed blir lättare 

att jämföra och tolka än vid intervjuer vilka vi tycker lämpar sig bättre då vald expertis skall 

utfrågas.  

Enkäter tycker vi också passar utmärkt i de fall författarna/forskarna avser att få fram attityder, 

preferenser och åsikter.       

 

Bortfallets storlek och svarsfrekvens måste alltid fastställas. Det finns två typer av bortfall dvs. att 

respondenterna inte svarar. Dels enkätbortfallet vilket innebär att formuläret aldrig återkommer, 

detta kan uteslutas i vår undersökning eftersom vi har besökt klasserna och inväntat respondenternas 

ifyllda enkäter men också det interna bortfallet då en eller flera frågor inte besvarats.40  

Detta har tagits i beaktande.  

Svarsfrekvensen hos de tillfrågade måste vara hög för att meningsfullhet skall råda i bearbetandet 

utav enkäter. Som riktlinje anges en svarsfrekvens på minst 80 % som fullt godtagbar.41

 
 

40 Ejvegård, s 54  
41 Ibid, s 54 
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Intervjuer bör förberedas noggrant så inte den intervjuade behöver kontaktas igen. Praktiskt är att 

använda bandspelare, vilket vi gjorde, för att materialet ska kunna sammanställas i lugn och ro. Då 

ingen av de intervjuade har bett att få se och därmed rätta utskriften av ”sin” intervju är det 

versionen från intervjutillfället som redovisas.42

 

När vi behandlade vårt material har vi ifråga om förundersökningen först skrivit ned alla 

respondenters svar helt oredigerat. Dessa återfinns på bilaga 5. Därefter har vi sökt efter 

gemensamma och olika ämnen vilka vi samlat i en mind-map varifrån vi sammanställt vårt resultat.   

Ifråga om intervjuer har vi först lyssnat igenom banden och skrivit rent vad som framkommit. 

Därefter har vi läst igenom materialet och gjort understrykningar av det mest relevanta för vår 

studies ämne. Utifrån detta har underlaget bearbetats och sammanförts till svar på de gemensamma 

frågor som ställts. Eftersom vi genomförde intervjuerna utifrån ett formulär vilket inbjöd till 

följdfrågor, som av naturliga skäl varierade från respondent till respondent, redovisas även svaren 

på dessa, vilket av läsaren skulle kunna upplevas som ostrukturerat då inte samtliga respondenters 

svar finns upptagna därunder. Underlag för frågor återfinns på bilaga 6 och 7.   

Med ovan beskrivet återger vi respondenters svar under kapitel 4.1.1 och 4.2.2. 

 

2.7 Källkritik 
Källkritik är en fråga om trovärdighet då det handlar om att ta reda på hur trovärdiga olika fynd, 

dokument och informationer är, vilket ses vara analogt med bedömningen av validitet och 

reliabilitet när forskningen bygger på empiriskt data.  

Syftet är att värdera betydelsen av olika data utifrån användbarhet och relevans för 

forskningssammanhanget.43  

 

Genom att upprätthålla källkritik har vi kritiskt bedömt och kontrollerat det insamlade 

informationsmaterialet. Vi har under arbetets gång granskat källor genom att vi kontrollerat och 

jämfört med annan litteratur vilka behandlat samma ämne, dessutom har vi använt oss av flera 

källor. Ifråga om vår sammanställning av våra enkäter och intervjuer har vi tagit hänsyn till de 

respektive inblandade, därefter behandlat svaren med omsorg och ansvar samtidigt som vi ställt oss 

kritiska till de svar som framkommit.  

 
42 Ejvegård, s 49f 
43 Befring, s 175 
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3 TEORI 
Till våra empiriska underökningar som presenterats avser vi i detta kapitel göra kopplingar till 

vald vetenskaplig litteratur. Vi kommer vidare att beskriva några begrepp vilka vi anser relevanta 

för uppsatsen och därefter avsluta kapitlet med del av vad som styr högskolans verksamhet.  

 

För att öka förståelsen av ett ämne konstrueras en teori för hur det är tänkt att fungera, en förenklad 

bild av hur vissa delar kan tänkas hänga ihop och fungera. Två viktiga komponenter för detta kan 

nämnas; fakta, vilka det utgås från, och företeelser, vilka man ställer sig frågande inför och inte vet 

hur de fungerar och hänger ihop. Från fakta härleds hypoteser vilka ger svar på frågor vari nya 

hypoteser skapas. Detta nät av fakta och hypoteser hålls samman av härledningsregler vilket 

tillsammans bildar teorin.44  

 

3.1 Den tredje uppgiften 
Staten ansvarar för verksamhet som bedrivs på högskoleområdet och riksdag och regering 

bestämmer hur resurser skall fördelas samt hur verksamheten skall bedrivas. 

I dagsläget, finns 14 universitet och 22 statliga högskolor varav tre med rätt att ge 

forskarutbildning, Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm samt Högskolan i 

Jönköping. 

Totalt sett finns det 61 högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare som ger en 

akademisk utbildning. 45

I Sverige bedrivs all högre utbildning vid statliga universitet och högskolor eller av enskilda 

utbildningsanordnare vilka har ett avtal med staten. Forskarutbildning, utbildning på forskarnivå, 

bedrivs vid universiteten och vid de högskolor som har ett s.k. vetenskapsområde. 

Universiteten och högskolorna tilldelas resurser för grundutbildningen (utbildning på grund- och 

avancerad nivå) utifrån hur många studenter som har registrerats och de studieprestationer de har 

utfört. 

”Universiteten och högskolorna ska samverka med det omgivande samhället och informera om sin 

verksamhet. Denna verksamhet kallas den tredje uppgiften.” 46   

Hur de svenska universiteten och högskolorna skall bedriva forskning och utbildning finns 

lagstadgat i Högskolelagen. Bestämmelserna gäller för såväl statliga som kommunala och  

landstingskommunala universitet och högskolor. Som komplement för dessa bestämmelser finns 

högskoleförordningen.47

 
44 Ejvegård, s 38 
45 www.hsv.se/densvenskahogskolan.4.539a949110f3d5914ec800056443.html    
46 www.hsv.se/densvenskahogskolan/hogskolorna/verksamheten.4.539a949110f3d5914ec800060016.html 
47 www.hsv.se/densvenskahogskolan.4.539a949110f3d5914ec800057957.html 

http://www.hsv.se/densvenskahogskolan.4.539a949110f3d5914ec800056443.html
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Universitet och högskolor har tre huvuduppgifter att uppfylla. De skall bedriva utbildning, befrämja 

forskning, samt uppfylla den tredje uppgiften vilken är  

att samverka med organisationer och företag, föreningar samt individer för att bidra till såväl lokal 

som regional utveckling.48  

 

De svenska högskolornas tredje uppgift är att vid sidan om den direkta utbildningen och 

forskningen uppmuntra samverkan för gränsöverskridande både vad gäller kunskapsbildning samt 

val av samarbetspartners. Vilket i praktiken innebär att forskare, lärare och studenter skall 

samverka med företag och förvaltningar, föreningar och organisationer i högskolans och 

universitetets närhet. Detta i syfte till att upprätthålla gemensam nytta och utveckling. 

Samverkansuppgiften skall inte behöva ta någon större del utav högskolans resurser i anspråk men 

kan på sikt bistå med mycket. Av de ca tjugotal miljarder kronor som satsas på högre utbildning 

och forskning i Sverige går endast en bråkdel till den tredje uppgiften. 

Majoriteten av budgeten läggs på forskning, endast en mindre del på studenterna, trots att denna 

uppgift/målgrupp betraktas som den mest primära. Här kan exempelvis nämnas Chalmers och 

Uppsala Universitet vilka räknar med att ca två tredjedelar respektive den senare, fyra femtedelar av 

dess budget, tillfaller forskning.49

 

Forskning och utveckling (FoU) i en interaktiv samverkan med arbets- och näringslivet kring själva 

högskolan har ingen hög status i högskolesystemet men då forskning och utbildning söker lösningar 

på praktikens problem kommer de med tiden finna dessa. Forskare, lärare och studenter som 

samverkar med praktiker utanför den direkta högskolan i mängder av nya konstellationer kan skapa 

kunskap, vilket är nydanande och nyttigt, om högskolans självstyre och självständighet respekteras. 

Paradoxen i detta är att om samverkansuppgiften ska få slagkraft måste respekt för skillnader hos 

de olika parterna vidmakthållas samtidigt som kontakter och nätverk dem emellan mer radikalt 

måste intensifieras.50  

Kunskapsbildning i samverkan med praktiker har knappast något större fäste eller status i det 

svenska universitetsväsendet. Svensk forskning har sökt finna förebilder i de amerikanska 

universiteten och stora satsningar har gjorts i Sverige för att åstadkomma företagsparker kring 

universiteten.  

Den nya uppmaningen till en interaktiv samverkan innebär en ömsesidig påverkan, en ny form för 

kunskapsbildning där kunskap bildas genom samverkan med praktiker. Denna form skulle kunna 

innebära att lärare och forskare blir aktörer i en horisontell regional utvecklingsdynamik. Även om 

utbildningsdepartementets regleringsbrev till högskolorna inte tydligt nog pekar på vikten utav att 
 

48 Regeringens proposition 1996/97:5 Forskning och samhälle  
49 Brulin, s 9f  
50 Ibid, s 10f 
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högskolorna ska ta del av erfarenheter och problematik i omgivningen, framgår dock önskemålet 

därom.51  

 

Universiteten och högskolorna i Sverige får idag anses vara en av våra största arbetsgivare i 

offentlig sektor och ifråga om antal anställda, då det årsskiftet 2005/2006 fanns 61 lärosäten 

fördelade på 33 orter med drygt 350 000 studenter52och antal anställda uppgår till ca 50 000.53

 

Vidare råder problematik med forskning och undervisning där basen utgörs av teori då den inriktar 

studenternas tankar på hur läraren/forskaren tänker istället för att nyansera bilden på hur det i 

praktiken fungerar. En sådan inriktning på studenternas kunskapssökande är förödande om syftet är 

att de ska bli företagsamma individer som själva ska lösa problem och utforska verkligheten.54  

 

3.2 Attraktiva regioner och horisontell utvecklingsdynamik 
Då storföretagen i Sverige allt mer och mer krymper uppstår kring dessa små och medelstora 

företag med en tillväxtpotential. Hand i hand med detta råder närvaron av universitet, högskolor 

och andra forskningsinstitutioner. ”Forskarnas nätverk i omgivningen, liksom 

studenttillströmningen, är viktiga komponenter för att hålla attraktionskraften i sådana här 

utvecklingsregioner vid liv. Även om information finns tillgänglig överallt i IT-samhället krävs en 

lokal, konkret uttolkning för att sätta kunskaperna i arbete.”55

 

David Birch, vilken var den första som fick FSF (Forum för småföretagsforskning)-NUTEK 

AWARD 1996 menar att det som kännetecknar ”heta regioner” är följande fyra faktorer; 

- ett bra universitet (högskola) 

- en stor flygplats (möjlighet att enkelt resa in och ut ur regionen) 

- det är ”a nice place to live” 

- det finns ett entreprenöriellt klimat (kultur). 

Ser vi till Sverige är det den sist nämnda faktorn som får anses vara bristfällig.56   

 

Den horisontella utvecklingsdynamiken som är karaktäristisk för det industriella distriktet, handlar 

om ett interaktivt och socialt lärande som inte kan förstås utan att hänsyn tas till de lokala 

 
51 Brulin, s 27f 
52 www.skr.org/download/18.2f692b3510dbfce3396800022063/FSR_Riktlinjer_hogskola06.pdf -  
53 www.scb.se/statistik/UF/UF0202/2005A01/PS1%202005.xls
54 Brulin s 34 
55 Ibid, s 14  
56 Ahlström-Söderling, R 

http://www.skr.org/download/18.2f692b3510dbfce3396800022063/FSR%1F_Riktlinjer_hogskola06.pdf
http://www.scb.se/statistik/UF/UF0202/2005A01/PS1%202005.xls
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förutsättningarna, vad gäller institutioner, identitet och kultur. Stegvis lärande och 

innovationsspridning tycks kräva geografisk närhet.57

Ett industriellt distrikt har sina rötter i samverkan mellan universitet och dess omgivning. 

Typiska exempel på horisontell utvecklingsdynamik kan nämnas de italienska distrikten, likaså 

omtalas även Silicon Valley, detta för att man systematiskt försöker göra universiteten och 

forskningsinstitutionerna till en naturlig del av den horisontella utvecklingsdynamiken, interaktiva 

relationer mellan universitet och företag.58  

 

3.3 Bilden av de svenska högskolorna  
Än idag råder en avsaknad av bra exempel på en horisontell utvecklingsdynamik kring de svenska 

universiteten och högskolorna. De teknik- och forskningsparker som finns i Sverige består 

huvudsakligen av etableringar, vilka åstadkommits av de svenska företagen för att befinna sig i 

närheten av en universitetsmiljö. Dessutom består dessa parker av s.k. student-spinn-offs, företag 

vilka studenterna startat under studietiden eller efter slutförda studier.59  

 

Fackhögskolor såsom Handelshögskolan och Tekniska Högskolan skapades en gång i tiden i syftet 

att främja närheten mellan den högre utbildningen och näringslivet. Trots ändamålens huvudsyften 

har detta inte gett upphov till förvånansvärt många företagsstarter.60

Vidare pekar Brulin på att det i mångt och mycket saknas en entreprenörskapsprofil. De svenska 

fackhögskolorna ser sig främst som utbildare av tjänstemän till de stora företagen samt den 

offentliga sektorn. Ett stort antal av de som går civilingenjörs- och civilekonomutbildningar påstås 

genom personkontakter ha en förväntad framtid inom de stora företagen. Kritikerna ställer sig 

därför frågande, varför riskera en trygg framtid på ett stort företag framför en riskabel satsning på 

nyföretagande?61

 

Universiteten i Linköping och Umeå har gått i spetsen när det gäller samverkan med omgivningen. 

I en företagspark kring Linköpings universitet, Mjärdevi, hade hela 150 företag etablerats, enligt 

rektor Anders Flodström i juni 1998. Tilläggas bör att genom detta hade ca 4000 jobb skapats. Ca 

40 % av dessa jobb sägs direkt kunna hänföras till universitetets spin-off, dvs. skapade som en 

direkt följd av närheten till universitetet, vilket får anses mycket positivt62  

 

 
 

57 Brulin, s 16 
58 Ibid, s 20 
59 ibid, s 24 
60 ibid, s 24 
61 ibid, s 24 
62 ibid, s 25 
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3.4 Innovations- till absorptionskultur 
I Sverige liksom i flertalet andra länder har uppmärksammats att mycket av den traditionella 

kunskapsproduktionen inte är av avgörande betydelse för tillväxt och ekonomisk utveckling. 

”Absorption av nya idéer och imitation av bra lösningar betyder oftast mer för en regions/ett lands 

utveckling än grundforskning och nya upptäckter.”63 Det är inte fler publicerade artiklar i 

vetenskapliga tidskrifter som Sverige behöver, utan snarare ett forskarsamhälle vilket förmår 

absorbera idéer vilka ger utveckling. Det skulle dock inte vara fel att kombinera dessa. Om 

forskarsamhället vidare hade förmågan att länka samman idéer med de tankar som vuxit fram i  

nätverk, strukturera och välja ut de utvecklingsbara, skulle en regionhögskola utgöra en kreativ, 

energigivande katalysator i en horisontell utvecklingsdynamik. 64

 

3.4.1 Högskolan i Gävle (HiG) 
HiG har strävat/strävar till att bli ett universitet med syftet om högre kvalitet och på så vis också bli 

mer attraktiv.  

”Regeringen stoppar alla planer på nya universitet” är rubriken på utbildningsminister Leif 

Pagrotskys debattinlägg i Dagens Nyheter (DN) den 12 april 2006.65 "I nuläget finns inga 

förutsättningar att behandla de ansökningar om nya universitet som kommit in", skriver Leif 

Pagrotsky i sitt debattinlägg. Förhoppningarna om att HiG kommer att bli universitet grusas ändå 

inte för rektor Leif Svensson då han menar att det finns positiva signaler i artikeln.66  

 

Signaler från departementet bidrar till att strategin att nå hela vägen dit ändras något under den 

närmaste treårsperioden men högskolans vision om att uppnå universitetsstatus ligger dock fast, 

skriver Marianne Wiktorin, planeringschef, i HiG: s personaltidning Högaktuellt nr 1. Visionen och 

ambitionen fram till år 2008 är att utvecklas mot ”Ett universitet med stark profil som erbjuder 

projektbaserad utbildning på grundnivå i samverkan med regionen/arbetsmarknaden och avancerad 

utbildning och forskarutbildning i samarbete med andra lärosäten.” Högskolestyrelsen antog den 17 

februari 2006 sju övergripande verksamhetsmål som skall ge mer konkretion åt visionen.  

Målen i korthet; 

* Ökad forskningsvolym inom profilområdena 

* Fler projektbaserade utbildningsprogram – ”… att studenterna under en stor del av studietiden 

får kontakt med den så kallade verkligheten, bland annat genom att genomföra projekt tillsammans 

med företag, myndigheter och organisationer.”  

 
63 Brulin, s 36 
64 Ibid, s 36 
65 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=536637 
66 www.arbetarbladet.se/index.php  
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* Ökad samverkan i anslutning till projektbaserad utbildning – ett anslutande mål som rör tredje 

uppgiften.   

* Ökad tillgång till utbildning på avancerad nivå och forskarnivå för studenterna 

* Stärkt profilering 

* God utbildningskvalitet 

* Främja förnyelse i all verksamhet – entreprenörskap i en vidare mening, ett utvecklingsperspektiv 

Måldokumentet för 2006-2008 finns tillgängligt i sin helhet på högskolans hemsida67 under 

”Styrdokument”.68   

 

I HiG: s utbildningskatalog 2006/2007 skriver rektor Leif Svensson om studentlivskvalitet och 

nämner flertalet parametrar för att locka studenter till HiG. Han skriver bl.a. att skolans 

undervisning, pedagogik och forskning är vital och i snabb utveckling. Trots att skolan är ung håller 

forskningen på flera områden en hög internationell klass. Den intellektuella miljön på skolan är bra 

för nytänkande och nyskapande. Utbildningarna på skolan håller hög klass och är alla inriktade på 

människan och behovet av ett yrkesliv. Skolan har en nära relation med företag i regionen.69

 

Vidare skrivs i katalogen om önskemålet att studenterna ska bli kvar i regionen även efter 

studietidens slut, varför det finns ett nära näringsliv, skola och samhälle. 

Kontakttorget, länken mellan HiG och näringslivet, och PUX (Pedagogisk Utveckling i X-län) vilka 

arbetar för att utveckla ett nära samarbete med näringsliv och samhälle, beskrivs i katalogen liksom 

Teknikparken Gävle, som växer fram i närhet till högskolans campusområde för att på många sätt 

kunna samverka med högskolan och studenterna. 

Nätverket Penta Plus som omfattar fyra andra högskolor/universitet, Karlstads Universitet, 

Högskolan Dalarna, Mälardalens Högskola och Örebro Universitet, ska stärka samarbetet vad gäller 

utbildning, forskning och samverkan för att ge studenter, lärare och forskare nya och utökade 

möjligheter att medverka i regionens utveckling. 

Dessutom skildras också Drivhuset, en stiftelse med syfte att inspirera och ge en bas för studenters 

företagsamhet och som har ett väl upparbetat nätverk med företag och organisationer i och utanför 

regionen. Även skolans GIS-institut nämns där statliga, kommunala samt privata intressenter 

samverkar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom geografiska informationssystem.  

I fråga om forskning bedrivs sådan inom flera områden och då målet är att bli universitet har skolan 

som första steg ansökt om rätten att också få etablera vetenskapsområdena teknik samt 

humaniora/samhällsvetenskap.70  

 
67 www.hig.se 
68 Wiktorin, s 3 
69 Utbildningskatalog 2006/2007, s 1  
70 Ibid, s 2f 
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I en debattartikel i Dagens Nyheter (DN) den 24 mars 2006 menar tre debattörer, bland andra Leif 

Pagrotsky, att Sverige måste satsa mer på högskola inför anstormning av de stora kullarna på 1990-

talet. Många ungdomar kommer att stå utanför högskolan om inte högskolan byggs ut. Sverige ska 

vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet, konkurrera med 

kunskap, kompetens och kreativitet. Framtida livschanser och löneutvecklingar avgörs i mycket 

stor utsträckning av tillgången till högre utbildning.71  

 

I Dagens Industri (DI) den 11 mars 2006 skriver Cecilia Frietsch, områdesansvarig Career Center & 

Studievägledning, Handelshögskolan i Stockholm, i en debattartikel att karriärrådgivarna måste in 

på högskolan. 

”Allt färre får jobb som motsvarar utbildningen.” Studenterna måste lära sig vad företagen letar 

efter, kunna omvandla sina kunskaper till en födkrok. Hon skriver också att företagen själva måste 

bli mer aktiva. Det finns ett glapp mellan arbetsgivarnas egentliga krav och studenternas 

föreställningar. 

Då akademikerarbetslösheten idag ligger högre än under krisåren på 1990-talet och med den 

överutbildning som sker, som blir ett allt större problem, blir många tvungna att ta jobb som kräver 

lägre kompetens. Lönen blir därefter, medan studieskulderna är desamma.     

Många väljer att vidareutbilda sig medan arbetsgivarna egentligen efterfrågar arbetslivserfarenhet, 

inte fler år på skolbänken. 

Tiden går, studieskulderna ökar och studenten blir allt äldre utan att kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden. Detta leder till frustration som sedermera kan övergå till sjukdom och ökade 

kostnader för samhället.  

Studenterna ställer sig ofta frågan ”Vad måste jag plugga mer för att få jobb?”, varför de ofta 

känner pressen att läsa parallella utbildningar.  

I en rapport från SACO där arbetsinriktade och studierådgivande verksamheter studerats på 18 

lärosäten har det framkommit att ”förberedelserna för arbetslivet är inget prioriterat 

verksamhetsområde på högskolorna i Sverige”. Karriärrådgivarna måste in redan under 

utbildningen eftersom den traditionella studievägledningen är för mycket koncentrerad på 

studierna, och kunskaperna om vad som kommer efter dessa är för diffusa. Studenterna måste redan 

i ett tidigt skede tänka målinriktat. ”Varje student som har blivit säkrare på sig själv och sina mål, 

som fått verktyg i sin hand för att hitta rätt jobb istället för att stressat plugga mer och mer för att 

han tror att det är vad arbetsgivaren kräver, är en samhällsekonomisk vinst.”72  

 

 
71 Dagens Nyheter 
72 Dagens Industri 
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Under entreprenörskapsveckan den 17 maj i aulan Valhall på HiG inledde rektor Leif Svensson 

med att berätta om de två honnörskapsord som står för HiG, entreprenörskap och innovation. Han 

talade om att högskolan ska verka för att stärka dessa båda genom att dels ha ett entreprenöriellt 

tänkande men också ha ett bra innovationssystem. Det skall finnas en företagsamhet hos de som 

utexamineras från HiG, ”alla studenter bör möta entreprenörskapstänkandet i sin studietid på HiG, 

inte bara ekonomer, även sjuksköterskor, lärare och alla andra. Få med sig detta under studietiden”.  

Regionen behöver ett bra innovationssystem varför det är viktigt att arbeta med och utveckla detta, 

dessutom bedriva forskning med inriktning mot teorier om entreprenörskap och innovation.73  

 

Ifråga om entreprenörskap bör det tas hänsyn till näringslivsklimatet men också till den individuella 

individen menar Diamanto Politis, från Lunds universitet, mottagare av FSF NUTEK- priset 2006 

under entreprenörskapsveckan, den 17 maj 2006 på HiG. 

Hon menade att förutsättningar för entreprenörskap är en kombination av:  

möjligheter – gynnsamt näringslivsklimat 

motivation – intresse och social acceptans 

och 

förmåga – kunskaper och färdigheter.74

 

3.5 Relevanta begrepp - Nyckelord  
För uppsatsens frågeställning har vi valt några viktiga nyckelord vilka beskrivs nedan då vi anser 

att dessa knyter an till arbetets kärna;       

Motivation, Relationer, Teamarbete och Nätverk. 

 

3.5.1 Motivation 
Motivation är ett psykiskt tillstånd som existerar när interna och/eller externa krafter direkt 

stimuleras, eller upprätthåller beteenden.75

Motivation beskrivs som system av motiv för handlingar76 och kan indelas i två grupper; inre och 

yttre motivationsfaktorer där den förstnämnda speglar intresse, vilja och positiv inställning medan 

den senare speglar plikt, påbud, status, prestige och karriär.77

Motivation består av känslor, tankar och förnuft vilka flätas samman och utspelas i vårt handlande 

då motivationen leder till en aktivitet med mål och mening. En persons motivation hänger samman 

med dennes grundläggande värderingar och motivationen är det centrala när det gäller att förstå en 
 

73 Svensson, L 
74 Politis, D 
75 Hellriegel, s 384 
76 Svenska Akademien, s 554 
77 Bolstad, s 53f 
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människas beteende. Individens olika värden är viktigt, vad denne anser vara bra och dåligt, 

väsentligt och oväsentligt eller överordnat och underordnat, vilket blir en referensram för hela 

tillvaron. Grundläggande värden har med kultur att göra varför motivation inte är ett rent 

individuellt fenomen utan också en social fråga. Individer motiveras av det som värdesätts i 

kulturella sammanhang denne ingår i, det som är ”inne”, det som är ”rätt”.78

 

3.5.1.1 Motivation för HiG: s perspektiv 
För resultatinriktning av offentlig verksamhet betonas vikten av målstyrning, på övergripande nivå i 

organisationer brukar det finnas mål, men tydlighet och kvalitet på dessa kan variera. 

Ett arbetsmoment vid målstyrning är målformuleringen, andra viktiga moment är att kartlägga krav 

som ställs på enheten och därifrån ta fram mål, utvärdering av inre och yttre effektivitet, dvs. om 

rätt saker och ting görs på rätt sätt, samt framtagande av åtgärder. 

Teoretisk kunskap och insikt är viktigt men räcker inte, utan dessa måste resultera i handling. Vid 

utveckling bör det finnas en bro mellan teori och praktisk handling där idéer, modeller och 

strukturer omvandlas till konkreta åtgärder.  

En generell metod vilken bl.a. prioriterar mål och åtgärder utifrån varje enhets specifika situation är 

resultatkontraktsmetoden. Det övergripande syftet med metoden är att den skall bidra till att 

önskade resultat uppnås. Det vanligaste är att vi förknippar resultattänkande med ekonomiska 

termer, men resultat kan uttryckas i många dimensioner. 

För att uppnå bästa resultat bör ett arbete ske i två dimensioner, rationalitet och motivation.  

Resultat = Rationalitet x Motivation 

 

Rationalitet innebär ”hårda” frågor som  

- är mål riktiga och tillräckliga? 

- finns det några ”flaskhalsar” någonstans? 

- är produktionen av tjänster effektiv? 

- är verksamheten rationellt organiserad eller faller frågor ”mellan borden”? 

Motivation innebär ”mjuka” frågor som 

- känner alla sig invigda i verksamheten? 

- finns delaktighet i utvecklingen och hjälps det till för att hitta den bästa lösningen? 

- tas det ansvar för att resultaten skall uppnås? 

- fungerar cheferna som ledare? 

- är samhörigheten stark? 

- upplevs arbetet som stimulerande? 

 
78 Imsen, s 457 ff 
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Även om en organisation mycket målmedvetet arbetat med att rationalisera verksamheten, men 

motivationen varit låg, blir slutresultatet inte tillfredsställande.  

Rationalitet kan förbättras genom att klargöra roller, specificera styrkor och svagheter, tydliggöra 

målen och framställa konkreta jordnära åtgärder. 

Motivation kan förbättras genom att aktivt involvera personal i arbetet varvid de dels invigs i 

utformningen, deltar och tar ett ansvar för att resultaten skall uppnås.  

Genom att tydliggöra målen ges det frihet att själv välja väg vid genomförandet, vilket också ökar 

motivationen.79  

Målen skall vara motiverande och engagera medarbetarna.80                                          

 

I tjänsteproducerande organisationer, såsom offentliga förvaltningar, är rationalitetsfrågorna av 

mindre betydelse, bör dock inte underskattas, i förhållande till motivationsfrågorna, ifråga om att 

uppnå många önskvärda resultat. Resultat är här beroende av personers motivation, engagemang 

och kunskaper till att utföra arbetet.  

Därför blir sambandet Resultat  =  Rationalitet  x  MOTIVATION.81

 

3.5.1.2 Motivation för studenters perspektiv 
Skolan är ett verksamhetssystem som bildar en helhetlig ram kring människorna och aktiviteterna 

där. Det handlande som systemets deltagare är engagerade i är inriktat mot medvetna mål och 

motiveras av att det ingår i verksamhetssystemet, lyder under vissa ”regler”, en slags logik vilken är 

inbyggd i systemets kultur. 

Näringslivet motiveras t ex av att göra största möjliga vinst medan det i skolan kan handla om att 

skaffa sig så mycket kunskap som möjligt eller att betygen är mest eftertraktade, vilket ger upphov 

till olika förhållningssätt beroende på vad som är den viktigaste motivationen.  

Medan handlande syftar på det som skall göras utifrån situationen och de motiv som gäller, ses 

operationen, de konkreta aktiviteterna, som den själva utförda handlingen, vilken kan observeras 

och registreras.82        

I personlighetsbegreppet finns begrepp såsom självet. Självet är handlande och aktivt och har en 

motivationsfunktion då det är något dynamiskt som verkar.83 Framgångar och nederlag har stor 

betydelse för motivationen.84

Belöningar, straff, mental tillfredsställelse, förväntningar, prestationer, meningsskapande, ansvar 

och behov är några orsaker till att en individ engagerar sig och handlar.85

 
79 Wallin, s 147ff 
80 Ibid, s 191 
81 ibid, s 152 
82 Imsen, s 329f 
83 Ibid, s 504 
84 ibid, s 553 



3.5.2 Relationer 
Relationer innebär en tvåvägskommunikation, att lyssna, ge uppmuntran och ge känslomässig 

support.86

87Det förutsätter att det finns minst två parter som står i kontakt med varandra.   

Gummesson pekar på några viktiga och generella egenskaper i affärsrelationer såsom; 

Samarbete, engagemang, beroende och vikt, förtroende, risktagande och osäkerhet, makt, 

långsiktighet, frekvens, regularitet och intensitet, adaption, attraktion, närhet och distans, 

formalisering och öppenhet, rutinisering, innehåll, samt personliga och sociala egenskaper.           

Det är svårt att rangordna dessa egenskaper varför författaren nämner 20/80-regeln, då det i detta 

fall innebär att 20 procent av egenskaperna står för 80 procent av effekten. 

En grundläggande egenskap för alla relationer är samarbete, men makt, engagemang och förtroende 

är också avgörande, nyckeln till goda relationer. Egenskaperna som nämnts ovan kan fungera som 

underlag för värderingar av relationer samt för vidareutveckling eller avveckling av relationer.88  

En av de viktigaste uppgifterna för företagsledningen, marknadsledningen och säljare är att 

utveckla och underhålla företagets sociala nätverk. Personliga relationer och sociala nätverk finns 

inte bara inom marknader utan även ovanför dessa, megarelationer, då de har tillkommit i helt 

andra sammanhang vilket framgår av figuren nedan. Denna sammanfattar olika typer av sociala 

relationer.89

90Figur 2. Olika typer av relationer som tillsammans bildar en individs sociala nätverk.   

 
Källa: Gummesson, E., Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, 2002, sid. 181 
 

91Den sociala relationen som skapas kan vara avgörande för framgången.
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85 Imsen, s 462ff 
86 Hellriegel, s 427 
87 Gummesson, s 17 
88 Ibid, s 37-43 
89 ibid, s 180f 
90 ibid, s 181 
91 ibid, s 185 
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Hierarkiskt sett på interaktion finns relationer med som det slutliga - aktiviteter tillsammans bildar 

episoder vilka bildar sekvenser som bildar relationer. Relationerna utgör slutligen ett ”partner 

base”, ett nätverk, vilket också skulle kunna kallas för ett relationslandskap.92

Begreppet relationer kopplas gärna till ämnet marknadsföring, relationsmarknadsföring, vilket 

innebär interaktion i nätverk av relationer. Grundidén är långsiktighet samt byggande av relationer 

och nätverk i vilka interaktion sker med intressenter där samverkan och ömsesidigt förtroende 

verkar, en etablering och ett underhåll av relationer.  

För att identifiera viktiga relationer i ett företag kan Gummessons trettio relationer, 30R, komma i 

anspråk, vilka är indelade i marknads-, mega- och nanorelationer. Marknadsrelationer innebär 

relationer till bl.a. kunder och konkurrenter, megarelationer återfinns på samhälls- och 

företagsledningsnivå, nanorelationer innebär relationer inne i företaget, dess formella och 

informella organisation, vilka har direkta eller indirekta konsekvenser för effektiviteten i 

marknadsrelationerna. 

IT spelar en viktig roll men det är inte bara Internet, hemsidor och e-post som är det primära, den 

mänskliga sidan, den mänskliga kontakten är nog så viktig.  

”Problemen löses av människor som förstår det nya, är motiverade att genomföra det nya och får 

resurser att göra det nya.” 

Önskvärt är att kunna beräkna lönsamhet på relationsbyggande varför både Return on Relationships 

(ROR) och Return on Networks (RON) blir aktuella under denna rubrik. ROR, med definition one-

to-one, är en långsiktig effekt på lönsamhet som uppstår genom etablering och underhåll av 

långsiktiga relationer medan RON, med definition many-to-many, är en långsiktig effekt på 

lönsamhet som uppstår genom etablering och underhåll av en organisations nätverk av relationer.93   

 

3.5.3 Nätverk/Arbetsgrupper 
”Nätverk uppstår när relationerna blir många, komplexa och svårbeskrivbara”.94

Nätverk är en enkel och okomplicerad form för kunskaps- och erfarenhetsutbyte vilket oftast inte 

kräver speciellt stora resurser för att bygga och underhålla.95

Fördelar med nätverk är bl. a. att genom sådana erhålla och skapa värden såsom speciella 

kunskaper och färdigheter. Detta blir möjligt då människor med olika erfarenheter sammanförs i 

dessa ”team”.96 I nätverken vilka innehåller en mängd individer/företag bidrar alla med olika 

kunskaper och expertuttalanden för att hitta kreativa lösningar till olika problem som uppstår.97

 
92 Gummesson, s 37 
93 Samuelson, s 640ff 
94 Gummesson, s 17 
95 Statens kvalitets- och kompetensråd, s 3 
96 Hellriegel, s 312 
97 Ibid, s 347 
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I nätverket har deltagarna gemensamma ambitioner, något de vill utveckla tillsammans, och deltar 

på lika villkor, alla ger och tar. Nätverksmedlemmarna definierar själva agendan och eventuella 

prestationskrav och kan förändra innehåll och form utifrån behov och önskemål.98

En gemensam förståelse för nätverkets syfte är en förutsättning för att starta och att överleva som 

nätverk.  

Nätverkets olika syften för verksamheten är  

lärande – bättre nyttjande av individers kompetens, utveckling av spets- och breddkompetens, 

spaning och avstämning – aktuell kompetens, effektivitet, tidseffektiv omvärldsbevakning, 

enhetlighet och samsyn, val av rätt utvecklingsåtgärder, 

kontakter – kompetens, information om tänkbara samarbetspartners, effektivitet 

stöd – produktivitet 

påverkan och utveckling – bra underlag för beslut om utvecklingsåtgärder, kvalitet, effektivitet 

samverkan mellan organisationer – effektivitet i nyttjande av samlade resurser och spetskompetens, 

synergieffekter, helhetslösningar, flexibilitet 

kontinuitet – behåller kompetens, effektivitet 

övrigt – effektiv problemlösning, produktivitet, attraktiv arbetsgivare.99  

Nätverk kan ombildas till arbetsgrupp vilken styrs utifrån ett formellt uppdrag där gruppen är en del 

av den formella organisationens struktur och utvärderas mot målen som är beslutade i den formella 

organisationen vilken också utser ledare och ger denne befogenheter och ansvar.100

 

3.5.4 Teamarbete 
I och med att välfärdstjänster varit i fokus för forskning finns det tydliga beröringspunkter med 

teamarbete inom näringslivet. Studier av dessa team bidrar också till kunskaper om team inom 

offentliga verksamheter. Inte minst genom användningen i idrottssammanhang har ”team” kommit 

att användas som benämning på olika typer av arbetsgrupper inom både näringslivet och den 

offentliga sektorn. ”Team” har kommit att betyda en arbetsgrupp som lyckas särskilt bra med sitt 

arbete även om det ibland kan innebära vissa svårigheter. Teamet har dels förmåga att skapa 

synergier, samarbetsvinster, mervärde, i arbetet, dels finns det en tydlig målbild för arbetet, i teamet 

och hos varje teammedlem. Dessa två egenskaper är den fasta punkten om än det finns olikheter i 

och mellan team, men utan dessa två – inget team.101

 

Under de senaste decennierna har offentliga verksamheter i Sverige, såsom skola, fått nya 

grundläggande förutsättningar för sin verksamhet, exempelvis den s.k. ramlagstiftningen. Avsikten 
 

98 Statens kvalitets- och kompetensråd, s 6 
99 Ibid, s 16ff 
100 ibid, s 7 
101 Sandberg, s 11ff 
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med denna är bl.a. att verksamheterna självständigt skall utforma och målstyra sitt arbete genom 

dessa beskrivna allmänna styrande formuleringar och allmänna mål. För att målstyrningen skall 

fungera krävs att organisationen aktivt tolkar intensionerna med sin verksamhet.  

Inom ramen för de offentliga organisationerna fordras därmed att dess medlemmar, bl.a. de som 

arbetar i team, är involverade i att tolka avsikterna med verksamheten och att göra dem till sina 

egna mål, arbeta ”målrationellt”, för att svara mot förväntningarna. Forskning kring ramlagstiftning 

och målstyrning visar dock på svårigheter med tolkning av mål och vilka uppgifter som skall vara 

grundläggande, varför de övergripande målen tenderar att bli betydelselösa till förmån för styrning 

som bygger på resurser och traditioner såsom skillnader mellan grupper då det gäller makt och 

inflytande.  

 

Behov av ekonomisk effektivisering och framväxten av konkurrensförhållanden inom de offentliga 

verksamheterna har ökat intresset för teamets betydelse. Det föreligger konkurrens inom 

välfärdstjänster i den offentliga sektorn, mellan offentlig sektor och näringslivet och i näringslivet 

eftersom konkurrensförhållanden finns dels mellan offentligt drivna verksamheter, t ex mellan olika 

högskolor, dels mellan offentligt drivna verksamheter och verksamheter i aktiebolagsform.  

Yrkesgrupper inom välfärdstjänster eftersträvar professionalism vilket innebär akademisk 

kunskapsbas, specifik yrkesetik, gemensamt yrkesspråk, autonomi och erkännande från samhällets 

sida, legitimitet. I strävan efter professionalism är team en samarbetsform för grupper av 

välutbildade professionella. För team där medlemmarna har en akademisk kunskapsbas finns 

teamarbetet ofta inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn, t ex utbildning. 

 

Det har konstaterats att framgångsrika förändringsarbeten i t ex kommuner, är beroende av om de 

lyckas bryta med bl.a. hierarkier, byråkratiska regelstyrda arbetsformer och organisationskulturer, 

vilka vuxit fram i ett vakuum mellan olika ledarskapsideal och där det finns stora brister i de 

demokratiska arbetsprocesserna. Försök till förändringar genomförs i allmänhet uppifrån och ner, 

vilket förutsätter en ålderdomlig arbetsordning, varför det sällan lyckas. Genom att organisera 

arbetet i team kan detta brytas, samt skapa ett arbete som är bättre anpassat både till aktuella 

komplexa uppgifter och till demokratiska ideal.102

Några grundläggande förutsättningar för ett effektivt teamarbete är ett fungerande arbetsklimat, 

resurser, kompetens, målrationell verksamhet, samarbete, relationer, inflytande, ledarskap, 

information och kommunikation. Ett effektivt beslutsfattande är beroende av god kommunikation 

men kräver också en tydlig riktning genom att uppgifterna är tydliga. Teamets förmåga till 

synergier och tydliga målbilder framträder som avgörande egenskaper i ett väl fungerande team.103  

 
102 Sandberg, s 17ff 
103 Ibid, s 42ff 
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Kommunikation ses som viktigt i ett välfungerande teamarbete. Integrerad kommunikation kan 

beskrivas som ”Samma budskap i alla kanaler samtidigt”, någonting positivt. ”Tillsammans skapar 

de olika kommunikationsdelarna en samstämmig röst som påverkar mottagaren från flera håll, 

vilket innebär en kraftfullare och effektivare påverkan än vad varje del skulle ha gjort enskilt.”104

 

Synergi och målbild blir resultatet av sammansättning av yrkesgrupper och samarbetsformer i 

teamet då intresset är inriktat på förmågan till ett synergiskapande samarbete och förekomsten av en 

tydlig och styrande målbild.105  

   

3.6 En kreativ gemenskap för tillväxt 
För att bygga en verklig kreativ gemenskap menar författaren Florida att det inte räcker med att 

rekrytera fler företag då traditionella strategier inte längre är användbara eftersom den kreativa 

ekonomin har ändrat reglerna i spelet om ekonomisk utveckling. 

Från att drivkraften tidigare varit företag där städer mätte status efter antal sådana, anser Florida att 

städer idag behöver ett människoklimat ännu mer än de behöver ett företagsklimat, om än företag 

visserligen är viktiga, men de har idag inte längre all makt som de hade tidigare. 

Detta förespråkar att kreativitet behöver stödjas över hela linjen, i alla former, och bygga ett 

samhälle som är attraktivt för människorna, inte bara för högteknologiska företag.106  

Nyckeln till framgång är att skapa detta människoklimat genom en generell strategi för att attrahera 

och hålla kvar människor, inte enbart, men särskilt de kreativa människorna. Innebörden är att vara 

öppen för, samt aktivt odla mångfald och investera i de bekvämligheter och faciliteter människor 

verkligen vill ha, inte använda ekonomiska incitament för att bl.a. locka till sig företag. Fördelarna 

är uppenbara då dessa företag snabbt kan packa sina saker och flytta medan investeringar för 

människorna kan ge avkastning i flera generationer.107

 

De mest utmärkande dragen hos den kreativa klassens personer är att de ägnar sig åt arbeten vars 

syfte är att ”skapa nya meningsfulla former”. Florida delar in klassen i två delar, dels en 

superkreativ kärna med bl.a. forskare, ingenjörer och professorer, vilka är fullständigt engagerade i 

den kreativa processen. Dels en grupp människor vilka arbetar i ett brett spektrum av 

kunskapsintensiva branscher, bl.a. teknologinäringen, finansmarknaden, som ofta kräver både en 

hög nivå av formell utbildning och humankapital då de ägnar sig åt kreativt problemlösande med 

hjälp av en komplex samling kunskap.108  

 
104 Lesley, s 13 
105 Sandberg, s 147 
106 Florida, s 335 
107 Florida, s 346 
108 Ibid, s 103  
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I den kreativa ekonomin är det av vikt och fördel att ha ett lärosäte då den är en mycket viktig 

komponent i den kreativa ekonomins infrastruktur och kan ge upphov till stora konkurrensmässiga 

fördelar om den fungerar som en motor för regional ekonomisk utveckling i rätt bemärkelse. Alla 

förstår dock inte dess mångfacetterade roll då syftet inte enbart är att ”spotta ur sig” 

forskningsprojekt vilka kan omvandlas till lönsamma företag. Istället bör lärosätet inta tre 

samverkande roller vilka ska spegla den kreativa platsens tre T: n  

- teknologi, ett centrum för banbrytande forskning 

- talang, vara en effektiv talangmagnet vilket kan attrahera framstående forskare som i sin tur lockar 

till sig begåvade studenter. Det genererar även nya företag samt uppmuntrar andra företag till 

etablering i närheten i en positiv tillväxtspiral  

- tolerans, genom att ha ett progressivt, öppet och tolerant människoklimat attraheras och hålls 

individer kvar ur den kreativa klassen. 

Dessa faktorer medverkar till att lärosätet bidrar till samhällets platskvalitet. Lärosätet själv kan 

dock inte lyckas med detta helt på egen hand utan omgivningen måste absorbera och ta vara på vad 

lärosätet genererar och dessutom understödja att skapa rätta miljöer och bekvämligheter som den 

kreativa klassen söker efter.109

För att kunna attrahera kreativa människor, generera innovationskraft och stimulera ekonomisk 

tillväxt måste en plats ha alla dessa tre T: n då vart och ett utgör en nödvändig men i sig självt 

otillräcklig förutsättning.  

Det optimala i Floridas tes är att ”en regional tillväxt drivs av kreativa människor som medvetet 

väljer att bo på platser som är mångfacetterade, toleranta och öppna för nya idéer”.110  

Kreativitet och mångfald attraherar tillsammans talang och högteknologiska näringar och stimulerar 

regional tillväxt varför städer har mycket ekonomiskt att vinna på att vara öppna, välkomnande och 

mångsidiga. För att kunna lyckas och för att blomstra måste regioner därför erbjuda de tre T: n som 

tydligt behövs för en ekonomisk utveckling. Detta för att inte fortsätta hamna längre och längre 

efter andra regioner.111  

 

 

 

 

 

 

 
109 Florida, s 344f 
110 Ibid, s 295f  
111 ibid, s 314f 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel kommer vårt empiriska material att redovisas, dvs. vad som framkommit från våra 

undersökningar. Vi presenterar förundersökningen samt våra personliga intervjuer där vi ger en 

beskrivning av respektive instans varifrån utvalda lärare på HiG, företrädare för instanser med 

koppling till HiG och näringslivet i Gävle finns representerade. Kapitlet inleds med 

förundersökningen med studenterna som respondenter för att vidare fortsätta med en redogörelse 

av de personliga intervjuerna. 

 

Förundersökningen riktar sig till studenter som relativt nyligen påbörjat sin utbildning på HiG då vi 

anser det är av stort värde att redan i ett tidigt skede ha kunskap om högskolans utbud och 

möjligheter till kontakter med näringslivet, vilket ses vara en faktor till att studenter stannar i Gävle 

under och efter sin studietid.  

De intervjuer som utförts är riktade till att inrymma personer på interna och externa instanser vilka 

dels har kontakt med studenter på HiG, dels även innehar kopplingar till HiG: s tredje uppgift.  

 

4.1 Förundersökning 
Vår förundersökning som riktar sig till de tre programmen på E-institutionen innebär en population 

på 276 stycken studenter. För att få vetskap beträffande populationen, till att jämföra med vårt urval i 

vår förundersökning, har vi kontaktat studievägledaren Magnus Eliasson på HiG. Från honom har vi 

erhållit statistik vad gäller antal studenter, könsfördelning samt ålder, vilket återfinns på bilaga 1.  

För enkätens utformning, se bilaga 2. 

 

Av de 120 enkäter vi sammanställt bedömer vi att det inte finns något enkätbortfall då vi jämfört 

antal utlämnade enkäter med det antal enkäter som samlats in i de respektive klasserna. Däremot 

visar det interna bortfallet att 21 st av de totalt 120 studenterna inte svarat fullständigt på vår enkät 

ifråga om vissa öppna frågor. Därmed beräknar vi en svarsfrekvens på 82,5 %, (99/120), vilket 

anses vara fullt godtagbart.  

Denna höga svarsfrekvens anser vi bero på vår noggranna information/instruktion angående vikten 

av studenternas engagemang för uppgiften samt att vi fanns på plats under enkätens ifyllande. 

Det bör dock noteras att ett mindre tolkningsfel kan finnas mellan population och undersökt grupp, 

vårt urval, då några studenter inte svarat helt fullständigt på enkätens öppna frågor.  

 

   

 

 



Respondenterna utgörs av 59 manliga studenter och 61 kvinnliga studenter uppdelade i fyra 

ålderskategorier, 19-24 år, 25-29 år, 30-34 år samt 35 år och över.  

 

Tabell 1. Sammanställning av ålderskategorier i samtliga tre program från vårt urval  

  Män  Kvinnor  Alla 

19-24 år    28      40     68 

25-29 år   13        6     19 

30-34 år   10        5     15 

35 och över     8      10     18 

   59      61   120 

Källa: Egen, med underlag från bilaga 1, 2007  

 

Diagram 1. Sammanställning av ålderskategorier i samtliga tre program från vårt urval   
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Källa: Egen, med underlag från bilaga 1, 2007  

 

Ser vi till en eventuell skevhet visar materialet att förundersökningen grundas på ca 43,5 % utav 

den totalt möjliga populationen sett till de tre programmen då antalet studenter med intag HT 05 är 

276 stycken.  

I fråga om könsfördelningen har vi undersökt ca 45 % män, (59/131), respektive ca 42 % kvinnor, 

(61/145), då totalt antal studerande män och kvinnor i de tre programmen är 131 respektive 145 

stycken.  

Med bakgrundsvariabel kön, visar vår förundersökning på en hög validitet då fördelningen antal 

män/kvinnor utgörs av förhållandet 59 (49,17 %) respektive 61 (50,83 %), totalt 120 respondenter.  

Förhållandet i vår population visar på antal män 131 (47,46 %) respektive kvinnor 145 (52,54 %), 

totalt 276 respondenter.112  

                                                 
112

 39
 Bilaga 1 
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Enligt vår bedömning får detta anses vara likvärdigt och inte innehålla något större urvalsfel113 då 

det endast skiljer 1,71 % jämförelsevis mellan könen i vårt urval och populationen (49,17-47,46/ 

52,54-50,83).  

 

Vad gäller ålderskategorier i jämförelse med de totalt antal studerande i de tre programmen, 

populationen, visar underlaget på att  

kategorin 19-24 år har en svarsfrekvens på ca 53 %, (68/129), där män utgör 50 %, (28/56), och 

kvinnor ca 55 %, (40/73).  

kategorin 25-29 år har en svarsfrekvens på ca 32 %, (19/59), där män utgör ca 34 %, (13/38), och 

kvinnor ca 29 %, (6/21), 

kategorin 30-34 år har en svarsfrekvens på ca 36 %, (15/42), där män utgör ca 48 %, (10/21), och 

kvinnor ca 24 %, (5/21),  

kategorin 35 och över, har en svarsfrekvens på ca 39 %, (18/46), där män utgör 50 %, ( 8/16), och 

kvinnor ca 33 % (10/30).114  

Uppdelningen i vårt urval inom de tre programmen, ifråga om köns- och åldersfördelning, återfinns 

på bilaga 3.  

 

Vi anser att vår förundersökning har både hög validitet och hög reliabilitet av ovan nämnda, just 

inget bortfall, hög svarsfrekvens och lågt urvalsfel samt det faktum att vi betraktar den statistik vi 

erhållit från studievägledningen på HiG som mycket trovärdig och tillförlitlig då de använder sig av 

högskolans datasystem.  

 

Vi har valt att undersöka studenternas vetskap och deras nyttjande av instanserna Drivhuset och 

Kontakttorget då dessa har ett nära samspel med HiG och studenter och kan med sina verksamheter 

bidra till att studenter stannar i Gävle under och efter studietiden. 

Uppdelningen i vårt urval inom de tre programmen, ifråga om kännedom och nyttjande av 

Drivhusets och Kontakttorgets tjänster, återfinns på bilaga 4.  

 

I vår förundersökning efterfrågade vi även faktorer vilka kan påverka studenter att stanna i Gävle 

efter sin studietid samt hur HiG skulle kunna medverka till att detta blir möjligt. 

Andra parametrar i undersökningen är kännedom om HiG: s entreprenörskapsprofil, intryck av HiG 

ifråga om kvalitet, samt studenternas framtida planer angående sin utbildning.  

Under punkt 4.1.1 sammanställs studenternas svar utifrån enkäten.  

Studenternas oredigerade svar från enkäterna redovisas programvis på bilaga 5. 

 
113 Eriksson, s 158 
114 Bilaga 1 
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4.1.1 Sammanfattning av enkäter till studenter   
Vad gäller vetskap om Drivhuset och dess verksamhet visar enkätsvaren att 57 st av de 120 

studenterna (47,5 %) har vetskap om instansen. Av dessa är det 1 st (ca 1,75 %) som nyttjat dess 

tjänster.  

Denna person, en kvinna i ålderskategori 19-24 år vilken studerar på Ekonomi- och 

fastighetsteknikprogrammet med inriktning fastighetsekonomi, har kontaktat Drivhuset i samband 

med att hon läste en kurs i projektledning.  

En parentes är att ännu en student, en man i ålderskategori 19-24 år vilken studerar på 

Fastighetsmäklarprogrammet, bör ha nyttjat tjänst hos Drivhuset då han sökt bidrag till 

mäklarstudenternas förening. Själv uppfattar han inte detta så, varför han heller inte räknas sålunda.  

 

Faktorer vilka bidragit till att studenterna har kännedom om Drivhuset är följande;  

Lärare har informerat på föreläsning,  

studenterna har sett reklam, monter och informationsblad på HiG,  

läst om Drivhuset i katalog, broschyr och på anslagstavlor,  

fått information i Rävhallen på HiG, på hemsidan samt under introduktionsveckan,  

Drivhuset själva har gjort besök i en kurs,  

studenter har läst och skrivit PM samt fått mail från Drivhuset,  

sökt bidrag till Högskolemäklarna, 

kontakt via sitt UF-företag, 

samt att någon har en kamrat som arbetar där.  

 

Beträffande vetskap om Kontakttorget och dess verksamhet visar enkätsvaren att 16 st av de 120 

studenterna (ca 13,5 %) har vetskap om instansen. Av dessa är det 0 st (0 %) som nyttjat dess 

tjänster.  

Faktorer vilka bidragit till att studenterna har kännedom om Kontakttorget är följande;  

Fått information vid introduktionen av studierna och senare i kurser,  

läst om Kontakttorget på affischer på HiG,  

studenter har sökt bidrag till och via Högskolemäklarna 

samt att Kontakttorget själva har gjort besök i kursen.  

 

Ingen av studenterna uppfattar att de har nyttjat instansens tjänster även då två av dem, kvinna och 

man i ålderskategori 19-24 år, båda Fastighetsmäklarprogrammet, har sökt bidrag hos 

Kontakttorget till dess studentförening. Dessa två räknas därför heller inte in i vårt resultat.    
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Förundersökningen visar på att inte fullt hälften av de tillfrågade respondenterna har vetskap om 

Drivhuset medan endast knappt en åttondel känner till Kontakttorget.  

Av dessa studenter, enligt studenterna själva, har inte mer än en person nyttjat Drivhusets tjänster 

medan ingen av studenterna har använt sig av Kontakttorgets tjänster.  

 

Sammanställning av faktorer vilka kan påverka studenter att stanna i Gävle under/efter sin studietid 

är först och främst goda arbetsmöjligheter. Staden med dess utbud, kärleken, att personen har sina 

rötter i kommunen samt familj och vänner har också inverkan. Många respondenter menar att de 

under inga omständigheter vill bli kvar i Gävle.  

Högskolans medverkan för att studenterna skall fortsätta i sammanhanget menar studenterna skulle 

kunna vara att bidra med att aktivt arbeta för mer samverkan mellan skola och näringsliv, vara 

behjälplig för arbetssökning, högskolan skall växa, erbjuda bättre föreläsare samt bostadsgaranti. 

 

Beträffande den entreprenörskapsprofil som högskolan säger sig ha, känner majoriteten av 

studenterna (ca 94,2 %) inte till denna. Fyra av de tillfrågade studenterna ger inget svar på frågan 

och endast tre stycken av de 120 tillfrågade säger sig ha vetskap om profileringen, och då genom 

Drivhusets försorg.  

Ifråga om intrycket av HiG beträffande kvalitet, såsom miljö- och trivselfaktorer, stimulans och 

utveckling samt föreläsare, svarar övervägande (67,5 %) att de tycker kvaliteten vara bra. 13,3 % 

anser kvaliteten vara mindre bra medan 15,8 % ser den som mycket bra. Fyra av de tillfrågade ger 

inget svar på frågan. 

Det studenterna skulle vilja se en förändring av gällande kvalitetsaspekter är att övervägande 

önskar bättre och mer engagerade föreläsare. Dessutom efterfrågas även en starkare organisation 

och fler gästföreläsare från näringslivet.    

Samtliga faktorer och åsikter är genomgående för de tre programmen.  

 

Studenternas planer angående att fullfölja hela utbildningen i Gävle pekar på att majoriteten ser 

HiG som sitt naturliga val. Detta kan troligtvis förklaras av att två av programmen, 

Fastighetsmäklar- och Ekonomi- och fastighetsteknikprogrammet, vilka i vår förundersökning 

består av sammanlagt 82 studenter (68,3 %), endast finns på ett fåtal orter vilket begränsar 

möjligheter att förlägga del av studietid på annan ort. Civilekonomprogrammet ger däremot större 

möjligheter att själv kombinera sin utbildning i val av inriktning och studieort vilket också märks i 

de svar dessa studenter ger då flertalet tänker sig förlägga senare studier på annan ort.  

 

Många av studenterna har svarat mycket naivt på enkäten och vi anser att detta måste bero på en 

mognadsfråga, tristess eller bristfällig motivation.   
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4.2 Intervjuer 
Under detta avsnitt ger vi först en kortare beskrivning av varje instans vilka de intervjuade 

personerna företräder, detta med perspektivet från vårt arbetes frågeställning. Därefter redogör vi 

för vårt insamlade material.  

Vi har valt att under respektive återkommande fråga placera de olika intervjusvaren, detta för att 

läsaren skall få en mer överskådlig bild. 

Frågorna utgår från tre huvudrubriker vilka kan ses som utgångspunkter; 

Studenterna ”flyr” Gävle, 

HiG: s samverkan med näringslivet, samt 

Entreprenörskapsprofilen som HiG säger sig ha. 

För intervjufrågornas utformning, se bilaga 6 och 7.  

 

4.2.1 Beskrivningar av de olika instanserna  
För att ge läsaren inblick i de berörda instanser vilka bidragit med material till vår uppsats redogör 

vi nedan för vardera instansen med inriktning för arbetets ämne och i följande ordning; 

Institutionen för Ekonomi och Näringslivsintegrerad Utbildning (E och NU!), lärare 1-3,  

Institutionen för Teknik och Byggd miljö (ITB) med Projektbaserad Ingenjörsutbildning, lärare 4, 

Drivhuset (DH), projektledare för verksamheten, 

Kontakttorget (KT), ansvarig för verksamheten,     

Gävle kommuns näringslivsavdelning (GNA), näringslivsutvecklare, 

Svenskt Näringsliv (SN), regionchef, och 

Gävle kommun (GK), Gävles kommundirektör. 

 

Fortsättningsvis använder vi befintliga och egna förkortningar för respektive respondent vilka 

rubricerats ovan. Lärare 1-3 betecknas under kapitel 4.2.2 enbart såsom E vilket innebär att deras 

enskilda svar inte kan urskiljas. Detta för den anonymitet som utlovades innan intervjuerna för just 

dessa tre personer. Lärare 4 uttryckte aldrig detta önskemål men har ändå viss anonymitet i det att 

dennes namn inte är röjt.  

 

4.2.1.1 Institutionen för ekonomi (E) och Näringslivsintegrerad utbildning (NU!)  
E-institutionen är en av de sex institutioner som finns på HiG och ansvarar för kurser i 

företagsekonomi, nationalekonomi samt juridik.  

Institutionen har ett 60-tal lärare vilka ca hälften har doktorsexamen eller bedriver aktiv 

forskarutbildning, många har lång lärarerfarenhet 115. 

 
115 Utbildningskatalog 2006/2007, s 12 
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På E-institutionen bedrivs ett projekt kallat NU!, vilket innebär en utökad samverkan mellan HiG 

och det lokala näringslivet. E-institutionen arbetar med denna fadderverksamhet inom ramen för 

NU!-projektet sedan vårterminen 2004 där studenter som läser sitt tredje år får förmånen att studera 

i ett fadderföretag under ett år. 

NU! är ett ettårigt kurspaket och genomförs i nära samarbete med ett antal utvalda företag och 

organisationer. Varje kurs inom kurspaketet har empirimoment för att ge studenterna möjligheter 

att studera och pröva teoriers och teknikers tillämpbarhet. 

Dessutom är sammansättningen av kurserna skräddarsydd för att passa studenter som vill fördjupa 

sina kunskaper inom företagsekonomi. (Fr.o.m. höstterminen 2006 är kurserna i NU! lämpade att 

passa fler studenter då det endast krävs minst 10 poäng NU!-kurser på hösten 2006 och minst 10 

poäng på våren 2007. Därmed kan studenterna plocka samman 20 poäng andra kurser utanför NU!)  

Därtill kan NU! ge företaget/organisationen och studenten möjligheter att se om det finns 

förutsättningar för fortsatt samarbete. Omfattningen av studenters eventuella extraarbete i 

företaget/organisationen bestäms mellan student och företag/organisation men dock med maxinsats 

på 20 % tjänst så det inte sker på bekostnad av studenternas studietid.  

Studenterna får möjlighet till att vidga sitt nätverk i positiv riktning genom att knyta viktiga 

kontakter och få bra erfarenheter inför kommande arbetsliv.116  

Företagen/organisationerna får ett flertal olika undersökningar utförda och frågeställningar belysta. 

Dessa undersökningar har en direkt koppling till akademisk forskning och vetenskap vilka annars 

kanske inte skulle komma till stånd.117

Företagen/organisationerna ges chanser att attrahera attraktiv arbetskraft genom att knyta studenter 

till sig och de får samtidigt möjligheter att utförligare ta del av den undervisning som studenten ges. 

Vidare möjliggörs långsiktiga relationer med HiG till gagn för såväl den enskilda organisationen 

som HiG.118  

 

4.2.1.2 Beskrivning av Institutionen för teknik och byggd miljö (ITB) och 
Projektbaserad Ingenjörsutbildning . 

ITB-institutionen är en av de sex institutioner som finns på HiG och omfattar följande avdelningar; 

Byggnadskvalitet, elektronik, energi och maskinteknik, industriell ekonomi, inomhusmiljö samt 

samhällsbyggnad. Till institutionen hör också KTHs forskarskola.119 På institutionen finns drygt 

110 medarbetare, professorer, lektorer, adjunkter och assistenter. Institutionen har goda kontakter 

med det regionala och nationella näringslivet vilket ger stora möjligheter för studenterna.120  

 
116 Introduktionsmapp NU! 
117 http://www.hig.se/e/personal/nuforetag.html 
118 http://www.hig.se/nu/se 
119 http://www.hig.se/tb/ 
120 Utbildningskatalog 2006/2007, s 16 
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Bland teknikutbildningarna finns den projektbaserade ingenjörsutbildningen vilket innebär att 

studenten arbetar i projektform, ofta i nära kontakt med näringslivet. Detta kan ge goda kontakter 

och ovärderliga kopplingar i regionen då det dags att komma ut på arbetsmarknaden. 

Projektarbetena ger ökat ansvar vilket kan vara av stor nytta i det framtida yrkeslivet. Den 

projektbaserade ingenjörsutbildningen innehåller fem program; data-, ekonomi-, 

elektronikprogrammet, energiingenjörsprogrammet med inriktning mot systemdesign samt 

maskiningenjör med inriktning mot produktionsutveckling. Dessa program har en gemensam 

struktur vilket innebär att studenterna får en bas att tekniska kunskaper från respektive 

kunskapsområde.121 Hösten 2005 startade utbildningen och modellen bygger på en treenighet 

mellan studenter – lärare – företag.122

 

4.2.1.3 Drivhuset (DH) 
DH finns representerat på tio högskole- och universitetsorter i landet, från Malmö i syd till Gävle i 

norr. Varje Drivhus är lokalt initierat och har en styrelse som är lokalt utsedd vilken självständigt 

skall ansvara för verksamheten. Samtliga Drivhus är stiftelser och har en gemensam grafisk profil. 

Deras verksamhetsinriktning har syftet att inspirera och stödja studenter till att starta företag.  

Samverkan mellan Drivhusen sker via regelbundna nationella sammankomster där gemensamma 

utvecklingsfrågor diskuteras av både anställda och styrelserepresentanter. Dessemellan förekommer 

täta kontakter i olika ärenden gällande t.ex. konceptutveckling och nätverk, dessutom 

sammankomster via ett antal sammansatta nationella/tematiska arbetsgrupper. 

Den uttalade visionen i det nationella samarbetet är följande; 

” Att vitalisera Sveriges näringsliv,  

arbeta för ett ökat nyföretagande i Sverige, 

se till att arbetsmarknaden får tillgång till kreativa och idérika studenter, 

att få studenter att tänka som entreprenörer, 

att skapa kontakter mellan näringsliv och studenter, 

att befintliga företag får fler partners och potentiella kunder.”123  

DH: s filosofi är att företagande är ett sätt att testa och förverkliga sina idéer vilket ger värdefull 

kunskap, kontakter och kompetens, oavsett om det leder till en bisyssla vid sidan av studierna eller 

till ett snabbväxande företag.  

Målet är att stödja studenters idéprocess genom att kunna tillhandahålla kostnadsfri inspiration, 

vägledning och kontakter. DH kan ses som en resurs för studenter oavsett utbildningsområde eller 

var i processen de befinner sig.  

 
121 Ibid, s 53f 
122 Intervju ITB 
123 http://www.gavleborg.drivhuset.se/5/text/11/ 
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1999 bildade två driftiga studenter ett forum för studenter med idéer vid Högskolan i Gävle, just med 

syftet att stimulera och stödja studenter till att starta egna företag.124  

En av stiftarna till DH Gävleborg är Gefle Studentkår. HiG har en given plats i DH: s styrelse men styr 

inte DH mer än någon annan av styrelseledamöterna.  

DH är främst till för studenter med intresse för entreprenörskap, sekundärt även för personal på HiG. 125

DH är öppen för samarbete med alla företag och organisationer som vill stödja arbetet för ett ökat 

entreprenörskap och en vitalisering av näringslivet, vilket alla tjänar på – inte bara DH och partners 

utan även studenter och samhället i stort.126  

Våren 2006 inledde DH Gävleborg en särskild satsning på studentgrupper som traditionellt sett 

inte integrerar entreprenörskap och företagande i sina utbildningar vilket har givit effekt nu i början 

av 2007 då antalet som söker hjälp för sin företagsstart ökat. Inom dessa grupper finns många 

kvinnor varför också antalet kvinnliga företagare ökar vid Högskolan i Gävle.127

 

4.2.1.4 Kontakttorget (KT)  
KT beskrivs som länken till näringsliv och samhälle och är beläget på HiG. 

HiG samverkar inom utbildning och forskning med näringsliv och det omgivande samhället. Målet 

med detta är en integrerad och naturlig del i all utbildning och forskning. För underlättande av 

denna process finns KT vars uppgift är att initiera och samordna projekt som ger studenter, lärare 

och forskare möjlighet till möten med företag, myndigheter och organisationer i regionen. 

Verksamheten kan delas in i tre områden; Samverkan, Mötesplatser och Studentstöd. 

KT: s roll är att initiera och förmedla kontakter mellan parterna och för att HiG ska nå ut till hela 

regionen finns därför s.k. noder, ett nätverk av kontaktpersoner i elva kommuner. Noderna vilka 

representerar högskolan, initierar och marknadsför den samlade högskolekompetensen för att detta 

ska resultera i samverkansprojekt mellan högskolan och företag eller organisationer. 

Mötesplatser är ett viktigt inslag i KT: s arbete då de skapar tillfällen att mötas och möjligheter att 

bygga upp värdefulla kontakter inför framtida samarbeten. 

Studentstöd är en viktig del av KT: s verksamhet då studenterna kan erbjudas möjligheter att 

förbereda sig inför arbetsmarknadens krav. Inom detta område erbjuder KT exempelvis; förmedling 

av examensarbeten, exjobbsdag, inspirationsföreläsningar, student- och företagsträffar.128 

 

 

 

 
124 http://www.gavleborg.drivhuset.se/2/text/14/ 
125 Intervju DH  
126 http://www.gavleborg.drivhuset.se/11/text/15 
127 http://www.gavleborg.drivhuset.se/1/news/30/  
128 Broschyr KT 
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4.2.1.5 Gävle kommuns Näringslivsavdelning (GNA)  
GNA ansvarar för kommunens näringslivs- och tillväxtfrågor och finns idag beläget i 

Teknikparken, vilket ligger i HiG: s närhet. 

 

Visionen för GNA är att Gävleregionen skall vara ett slagkraftigt alternativ till storstadsregionerna 

vid företagsetablering och inflyttning samt att företagen verkligen skall uppleva att Gävle har ett 

bra företagsklimat.129  

GNA: s arbetssätt innebär att upprätthålla en basservice med hög tillgänglighet vilken bygger på 

kunskap om företagens behov av rådgivning och ”lotsning”. Dessutom initiera och delta i projekt 

som främjar utveckling och växtkraft hos både små- och medelstora företag som vill och kan 

utvecklas i regionen. 

Uppgifterna inom GNA har fördelats inom olika sektorer för att kunna åstadkomma en bra struktur; 

Etablera – företagsrådgivare vilka stöttar företag under de tre första åren,  

Företagsgruppen – vilken arbetar med information, företagsklimat, byråkratilotsning, 

företagsgrupper och annan rådgivning till traditionella branscher,  

Utvecklingsgruppen – vilken arbetar med utvecklingsfrågor i Triple Helix-anda i samverkan med 

företag, högskola och offentlig sektor.130  

 

4.2.1.6 Svenskt Näringsliv (SN)  
SN bildades för fem år sedan, 2001, genom en sammanslagning av SAF (Svenska 

Arbetsgivareföreningen), dåvarande arbetskraftföreningen och Industriförbundet. Inget företag är 

direktmedlem hos SN utan dessa är med i något av bransch- och arbetsgivarförbunden och i och 

med detta blir de också medlemmar i SN. Idag finns ca 54 000 medlemsföretag vilket motsvarar ca 

1,6 miljoner av den privata lönesumman i Sverige, företagens anställda. Det innebär att SN är 

huvudorganisation för näringslivet, en del av arbetsmarknadens parter där LO (Landsorganisationen 

i Sverige) är den andra sidan.  

SN arbetar ofta med vidare övergripande Sverigefrågor, dock med lokala perspektiv, m a o utifrån 

förändringar som SN vill åstadkomma i riksdagen men som diskuteras lokalt här i Gävle.131

SN finns lokalt representerade och har till syfte att främja företagens gemensamma intressen och 

arbetar därför för fri företagsamhet, en väl fungerande marknadsekonomi samt förståelse för 

företagandets betydelse för ekonomiskt välstånd och tillväxt.132  

 

                                                 
129 http://epi.gavle.se/gk/t_sida.aspx?id=1756 
130 http://epi.gavle.se/gk/t_sida.aspx?id=2636 
131 Intervju SN 
132 Broschyr Svenskt Näringsliv 
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SN: s rapport från mars 2007 ”Akademi eller verklighet”133, presenterar hur det har gått för 

studenter vilka studerat inom sju olika utbildningsprogram vid landets universitet och högskolor 

och tagit examen under läsåret 2005/2006.  

Rapporten är den första i sitt slag i Sverige som studerat både frågorna om jobb och samverkan då 

den undersöker hur högskolor och universitet samarbetar med företag under utbildningen och hur 

studenterna bedömer kvaliteten på samverkan.  

Rapporten visar att ju bättre samverkan högskolan har med näringslivet, desto större är chanserna 

att studenterna får arbete efter utbildningen. Hur snabbt det går att få ett jobb som svarar mot 

utbildningen varierar kraftigt mellan landets högskolor då en avgörande faktor är hur samverkan 

med företagen under utbildningen ser ut.  

Hur konkurrenskraftiga de högre utbildningarna är och vilken samverkan med näringslivet som 

förekommer under utbildningen kartläggs i rapporten. 

Dessutom visar rapporten att studenter som haft studierelaterad praktik även får en högre 

ingångslön.134

 

4.2.1.7 Gävle kommun (GK)  
Gävle kommun är på plats 15 i landet med sina 92 000 invånare. Kommunen har en väl utvecklad 

handels- och tjänstesektor samt en basindustri/näringsliv med välkända globala varumärken.   

Gävle kommun har drygt 8000 registrerade företag, vilket innebär att antalet företag per invånare är 

större än flertalet jämförbara kommuner. Kommunen med dess små företag har stor 

tillväxtpotential.135  
 

Ett lokalt tillväxtprogram136 är framtaget av kommunstyrelsen vilket antogs i december 2004 av 

kommunfullmäktige. För en positiv utveckling och tillväxt krävs att många krafter i samhället 

samverkar och strävar åt samma håll och programmet för Gävle kommun skall leda till en 

gemensam inriktning för det samlade arbetet inom näringslivet, organisationer, stat och kommun. 

Programmet anger mål och insatser för områdena regionförstoring, kompetens och arbetskraft för 

tillväxt samt företagsutveckling och entreprenörskap. Under de tre åren som programmet omfattar 

skall kommunen regelbundet följa upp och utvärdera programmet tillsammans med övriga 

intressenter.137  

 

                                                 
133 http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00008/Akademi_eller_verklig_8103a.pdf 
134 http://www.svensktnaringsliv.se/skola/hogskolan/article26545.ece 
135 www. gavle.se  
136 http://epi.gavle.se/upload2/Gemensamt/dokument/Lokalt%20tillväxtprogram_050120_allasidor_mini.pdf 
137 http://epi.gavle.se/gk/t_sida.aspx?id=16933 
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En vision138 om hur Gävle skall se ut år 2010 är resultatet av ett arbete som påbörjades i oktober 

1999. För att nå idealbilden skall alla mål, planer, program, policies och projekt utformas i visionens 

anda då visionen inte bara skall vara inspirerande och vägledande utan även vara ett styrande 

dokument. Här står bl a att ”det utmärkta samarbetet mellan kommunen, näringslivet och 

universitetet bidrar till ett uppsving av företagandet i Gävle. Gävle ger det mångsidiga näringslivet 

goda villkor att verka och utvecklas. Här finns också en atmosfär som attraherar framtidsföretag.”139

Dessutom står att ”många studenter vid Gävle Universitet startar företag eller får intressanta 

arbetsuppgifter i regionen, vilket leder till en positiv befolkningsutveckling.”140

       

4.2.2 Respondenternas svar från intervjuer 
Som vi tidigare nämnt, kapitel 2.6 sista stycket, kommer dels svar på gemensamma frågor samt svar 

på följdfrågor redovisas tillsammans under detta kapitel.  

Grunden för varför både gemensamma och följdfrågor återfinns har sin orsak av att vi utgått från ett 

frågeformulär vilket gör det möjligt till följdfrågor.  

Svaren från dessa kommer vi återge i direkt anslutning till de gemensamma frågorna från vårt 

grundformulär, då det förfaringssättet ses vara mest relevant. 

Grundformuläret för våra intervjuer återfinns på bilaga 6. 

De följdfrågor som uppkommit hos de olika respondenterna och vilka av dessa som svarat på vilka 

frågor återfinns på bilaga 7.  

 
Vi redovisar respondenternas svar med en personlig hållning vilket vi upplever gör uppsatsen mer 

levande. Detta är ett medvetet val från vår sida.  

________________________________________________________________________________ 

 

Studenterna ”flyr” Gävle 

4.2.2.1 Studenter flyr regionen under/efter studietiden – åtgärder för detta?  
E – HiG måste arbeta mycket mer för att behålla den väl utbildade arbetskraften samt att även locka 

hit fler studenter. Nu förser högskolan andra regioner med väl utbildad arbetskraft. Det duktiga 

intervallet studenter borde kunna rekommenderas för t.ex. trainee-tjänster och här skulle HiG kunna 

vara behjälpliga till kontakter för att hålla kvar dessa ”skarpa” studenter. Vissa kommer dock att 

”fly” pga. attraktiva jobb på annan ort. Med länets låga utbildningsnivå och höga arbetslöshet i 

kombination med ett icke anställningssug skulle ett annat alternativ på lång sikt vara att locka de 

 
138 http://epi.gavle.se/upload/Politik_Demokrati/_dokument/Visionen.pdf 
139 Ibid 
140 ibid 
 



bästa studenterna genom personlig rekommendation då detta väger tungt. Konstruera lösningar för 

att studenterna inte skall fly anses farligt. Detta måste ske på naturlig basis. 

Metaforiskt handlar det om att gå från fyrkantighet till att bli trekantiga, genom att knyta an 

studenter och fokusera på företag i regionen.  

 
141Figur 3. Fyrkantig blir trekantig

  

 
FORSKNING NÄRINGSLIV 
 
 
 

 NU! 
   
 
 
 
 
 
  
   STUDENTER 

NU! 

 

 

 

Källa: Modell från intervju med en av lärarna från Institutionen för Ekonomi, 2006 

 

NU!-projektet skulle kunna vara kärnan där näringslivet, vilka många fortfarande har en rädsla för 

akademiker, bedriver samarbete med studenterna och medverkar i forskningssammanhang.  

 

ITB – Från centralt håll skulle högskolan konkret mer visa vad HiG kan utföra då det idag mest är 

övergripande med uttalade ambitioner, om än det finns personer som är drivande och försöker 

skapa kopplingar. Fler ”hands-on”, aktiviteter vilka resulterar i något, kan överlag bidra till att fler 

företag och organisationer besöker HiG. Ett utbyte borde bedrivas mellan högskola och näringsliv i 

form av att medverka i varandras verksamheter, det behövs mer samverkan dem emellan vilket kan 

bidra till fler möjligheter. Även ökade arbetstillfällen från företagarna sida men också att studenter 

startar eget. 

Fler ”hands-on” och mer samverkan som bidrar till mer nytta och mer intresse samt fler 

intressenter. 

 

DH – Om studenter startar företag eller engagerar sig i att utveckla idéer under sin studietid skapar 

de på naturlig väg ett brett kontaktnät. Där man skaffar sig nätverk och kontakter är det också 
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mycket lättare att skapa sin försörjning, oavsett om man är egen företagare eller anställd. Där det 

största professionella nätverket finns är det mycket större chans att man också blir kvar. Det är 

nästan bara det som gäller, där man skaffat sig ett nätverk och chans ….eller där man mött 

kärleken. 

 

KT – Kontaktverksamheten är mycket viktig då kontakter och nätverk av olika slag kan generera 

en fortsättning. För studenter ”utifrån” som inte har något nätverk i Gävle är det speciellt viktigt. 

KT arbetar med utgångspunkt från åtgärder och förändringar. Överhuvudtaget är det möten som 

skall till, otvungna sådana.  

 

GNA – GNA kan vara ett komplement till KT i den här frågan då den förstnämnda har många fler 

möten med enskilda företag/företagare och därmed kan tillföra fler frågeställningar från företagen 

in i KT: s arbete.  

GNA försöker för en viss del av utbildningen medverka till branschutveckling, t.ex. Radio Gävle 

för tekniker, delvis datavetare men framför allt elektronikingenjörsprogrammet, men även GIS 

(Geografiskt Informationssystem) för datautbildningen och för lantmätare. 

På det här viset kan GNA skapa förutsättningar för nya branschområden som växer fram i Gävle 

vilket bidrar till att studenter 

- kan arbeta med uppsatser/ex-jobb under studietiden, 

- kan få ett arbete, 

- kan bli intresserad via DH och komma in i en klusterverksamhet för att starta ett företag om det 

ges möjlighet att hitta en nisch så man kan tillföra och vinna något. 

Detta måste GNA marknadsföra och tydliggöra mer än vad som gjorts, dels för studenter på HiG 

men också attrahera de som står i begrepp att välja studieort, tydliggöra att det händer saker inom 

ramen för det man vill studera till.  

Många av de ex-jobb som studenter utför i företagen för att närma sig näringslivet blir lite av terapi 

eftersom företagen själva, innan studenten kommer dit, inte riktigt utkristalliserat ett problem-, 

utvecklingsområde eller frågeställning de vill ha belyst. Det blir därmed inte ett relevant utbyte. En 

inventering över de företag som står i relation till de utbildningar som HIG bedriver borde utföras, 

både förfinas och förbättras. 

 

SN – SN försöker påverka utbildningssystemet redan från grundskolan. Ifråga om behov av 

arbetskraft utför SN en gång om året en rekryteringsenkät vilket innebär en omfattande 

undersökning om vilken profil och kompetens företagen efterfrågar. Den visar att ungefär ett av 

fem företag efterfrågar någon form av högskolekompetens. Det visar också att åtta av tio företag i 

rekryteringsögonblicket inte efterfrågar någon högskolekompetens. Diskussioner har förts om det 
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då är meningsfullt att 50 % av en årskull, vilket är det politiska målet, skall passera högskolan om 

inte behovet finns.  

Då företagen idag inte efterfrågar kompetensen måste Gävle ha fler nya företag för att få studenter 

att stanna kvar i Gävle, vilka efterfrågar den kompetensen.  

Många företag efterfrågar studenter med andra inriktningar än vad HiG erbjuder. För att täcka 

näringslivets behov måste högskolan ha en sådan profil och det har SN framfört till ledningen för 

HiG.  

 

GK – Det ska vara trivsamt att bo i Gävle med bra och rimliga prisnivåer men framför allt att det 

finns arbeten så att invånarna kan försörja sig.  

Den grupp som flyttar till Gävle är i första hand studenter som går sin utbildning här och blir 

välutbildade. Därmed är det angeläget och mycket attraktivt att ha dessa kvar då de har ett långt 

arbetsliv framför sig.  Det gäller dels att attrahera studenter att flytta till Gävle men också påverka 

de Gävlebor som valt att studera på annan ort att vilja flytta ”hem”.  

Vid besök i andra städer har det visat sig att framgångsfaktorer till att få människor kvar och att de 

får arbeten, att kommunerna växer, är att det dels finns IKEA på orten och att det finns ett väl 

fungerande samarbete mellan högskolorna och kommunerna. Inte bara förstår och att det finns 

behov, utan att man verkligen gör något, exempelvis marknadsför sig tillsammans, att 

utbildningarna är riktade mot vad näringslivet efterfrågar, att det i utbildningarna är insprängt 

praktiktider, vilket högskolan kan påverka om man bara vill om man tar av sig det akademiska oket.  

 

GK har en viktig roll som katalysator vad det gäller samarbetet genom att dels åstadkomma arenor, 

mötesplatser, mellan intressenterna och även mellan företagen i sig men också marknadsföra Gävle 

som en attraktiv stad till att etablera, investera och att bo i.  

Respondenten själv skulle vilja att högskolan öppnar sig mer mot näringslivet då han anser att man 

idag stänger in sig i en akademisk sfär. HiG måste bjuda in, närma sig och öppna upp väggarna 

samt ha bredden med rätt utbildning för små och medelstora företag då de hos dem kan finnas en 

skepsis till vad högskolan är och om den kan tillföra något. Kontakten med näringslivet innebär att 

högskolan måste utbilda till det behov som finns. De höga arbetslöshetssiffrorna från AMS 

(Arbetsmarknadsverket) gällande Gävleborg pekar på att högskolan inte lyckats minimera 

utbildningen mot sådana yrken som har överskott och inte heller lyckats motivera ungdomar till att 

studera bristyrken. Det måste initieras från ledningen för högskolan till institutionerna att se till 

vilka utbildningar som ortens företag behöver, därmed rikta sig mer till företagen.  

Fler företagare borde bjudas in som gästföreläsare då de representerar verkligheten och hur den 

fungerar, vad gäller allt från marknadsföring och CV-skrivning. 
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HiG: s samverkan med näringslivet  

4.2.2.2 Synen på länken mellan högskola och näringsliv, HiG: s roll  
E – Forskning och Utveckling (FoU), regionala motorer såsom Teknikparken, även politik, 

ideologier och värderingar är av betydelse ifråga om samverkan instanser emellan.  

Vad som idag räknas beträffande högskolans tredje uppgift är mer fokuserat på antalet publicerade 

artiklar, professorer och doktorander än samverkan med näringslivet.  

Samarbetet borde vara direkt och äkta, inte tillskapat utan naturligt med potential. 

 

ITB – Det är uttalat i den verksamhetsidé som finns att det ska vara samverkan med omgivande 

samhälle. Det fungerar inte helt bra utan borde vara mer integrerat om än KT har en person som är 

knuten till denna institution, de andra institutionerna har inte anammat detta arbetssätt.   

 

DH – HiG skulle kunna ha som vision, att kunna marknadsföra sig att man ska bli den bästa 

högskolan ifråga om kontakt med näringslivet, en slags profilering. Idag är högskolan på rätt väg då 

den bedriver NU!-projektet, projektbaserad utbildning och att skolan pratar om att man vill ha in 

entreprenörskap. 

Inom HiG finns dock olika falanger vilket innebär att åsikterna går isär då några menar att 

högskolan inte ska utbilda för arbetsmarknadens behov utan utbilda för kunskap. För allas skull 

menar respondenten att högskolan bör utbilda för det behov som finns. ”Det finns alltid behov men 

dessa växlar.” 

Den tredje uppgiften har en ganska låg prioritering då det inte finns några konkreta mål varför 

också endast vissa personer är engagerade och andra knappt alls. Ett förslag skulle kunna vara att 

skriva in tredje uppgiften i kursplanerna för att komma åt ”problematiken” då det är lärarna som 

kommer åt studenterna. Det borde finnas med i programmen, ett övergripande mål att ha samverkan 

med näringslivet OCH att det skall följas upp, det som inte följs upp och mäts det utförs heller inte i 

samma utsträckning. 

 

KT – HiG måste bygga upp naturliga kontakter med sin omgivning eftersom det gäller högre 

utbildning. Kommunluncher, exempelvis, är nyttiga då det där diskuteras allt från alumni och 

arbetsmarknadsdagar till hur Gävle kan bli attraktiv som studentstad. 

 

GNA – Det finns många viljor och krafter att utföra saker men det är inte lätt. Om det inte finns en 

arbetsmarknad som ”matchmakar” mot de utbildningar som finns är det inte lätt att finna lösningar. 

Vid färdig examen vill studenten ha ett jobb, eller starta företag, som står i relation till relevant 

utbildning och då hittar man kanske inte dom företagen i vår region, inte för alla utbildningar men 

för många utbildningar är det så.  
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Vad som behövs och är mycket viktigt och vad som ska få företagen inom vissa branschområden 

attraheras av att etablera sig i Gävle överhuvudtaget är att det händer spännande saker inom 

områden de själva håller på med, ”whats in it for us”. Exempelvis skulle det kunna vara att skapa 

kompetens- och forskningsområde kring radio vilket innebär att högskolan skulle känna att de är en 

del av någonting och därmed kunna vara en leverantör med speciell kompetens, t.ex. till Ericsson 

och Syntronic vilket är dominerande arbetsgivare i Gävle. Genom att delta i utvecklingsprojektet i 

radioplattformen ges också möjlighet till att bli en bättre leverantör, attrahera forskare från olika 

platser och framförallt tillämpa forskning vilket innebär att nya produkter kan framställas. 

Det finns för få branscher som står i relation till utbildningen vilket medför att studenterna flyttar 

härifrån. De stannar inte efter att ha skaffat sig en akademisk utbildning för att ”stämpla” de söker 

sig ut i världen. 

Är det något den här regionen behöver är det kompetent och välutbildad arbetskraft. Det kan delvis 

vara KY-utbildningar (Kvalificerade Yrkesutbildningar) men framförallt behövs fler företag som 

innehåller mer kunskap och akademia. I det långa loppet är det absolut nödvändigt annars blir vi en 

hög arbetslöshetens region med företag med dålig lönsamhet pga. att man inte stiger i värdekedjan 

för sina produkter och tjänster. 

 

SN – HiG: s samverkan med näringslivet har en enorm förbättringspotential. Vartannat år mäter 

och frågar SN företagens kontakter mellan det enskilda företaget och HiG. Den senaste 

undersökningen från 2005 visar att det är stora skillnader i länet, ju längre bort från HiG, ju sämre 

kontakter. I fråga om Gävle kommun, som har bäst förutsättningar, visar undersökningen att 31 % 

av företagen har ingen som helst erfarenhet av kontakter med HiG, vilket innebär att vart tredje 

företag inte alls är berörd. Av de företag som har kontakter med HiG visar undersökningen, med en 

sexgradig betygsskala, att 19 % av företagen säger betyg 1 och 2, 20 % av företagen säger betyg 3, 

3 % av företagen säger betyg 6, 8 % av företagen säger betyg 5. Snittbetyget blir 3,3. Det har 

sjunkit från 39 % som tidigare gav betyg 4, 5, och 6 ned till 30 % som i den senaste undersökningen 

gav 4, 5 och 6 i Gävle kommun. Detta visar att det finns en stark förbättringspotential på 

kontakterna mellan näringslivet och HiG. För detta krävs bägge parter.  

Någon företagare har yttrat att då området där HiG idag ligger tidigare var I14, militärförläggning, 

var det stängsel runt området, fysiskt sådant. Idag är det fortfarande stängsel, det är bara det att det 

inte syns, mentalt sådant.  

Den bild som många har är att HiG är en mycket isolerad värld och den som måste visa HiG: s 

kompetenser och möjligheter måste vara HiG. Det är viktigt att öppna upp och bjuda till, visa 

vilken kompetens man har.  
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Steget till att kontakta HiG från företagens sida är stort, alltför stort, därför måste HiG: s arbetssätt 

vara att de kommer ut och besöker företagen. HiG måste utnyttja de idéer, uppfinningar och 

förbättringar som kommer ur den akademiska världen.  

Det finns dock enskilda företag som har ett bra samarbete med HiG. Respondenten ger exempel på 

Ericsson, Syntronic och delar av Sandvik. 

Bland de små och medelstora företagen tror respondenten inte att det är något större samarbete om 

än det finns ett visst samarbete genom NU!-projektet och den projektbaserade ingenjörsutbildningen. 

Isoleringen för HiG och den akademiska världen är inte unik för Gävle utan det är ett problem för 

hela Sverige.    

 

Det är viktigt att redan när högskolan upprättar en utbildning fundera över om det finns ett behov. 

SN vill se att behovet ska finnas först och fånga upp detta, för att sedan skapa en utbildning som 

passar behovet. Poängen är att ha företagen med sig då man startar upp en utbildning. 

I grunden måste man se till hur näringslivsstrukturen ser ut i Gävleborgs län, var det finns flest 

företag.  

Ibland verkar det som att HiG har haft mål om att fylla antalet studenter, fylla kvoten, för annars får 

högskolan inte tillräckligt mycket intäkter. Det är viktigt att få till ett samspel och sätta kvalitetsmål 

istället för volymmål. 

 

GK - Kommunen pratar mycket om samarbetet, HiG, kommun och näringsliv, då det finns med i 

lokala tillväxtprogrammet, näringslivsprogrammet och att ämnet ofta är uppe i kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige där det sprids till politikerna. Högskoleluncherna där kommunalråden 

sitter med är också exempel på samverkan liksom att det satsas mycket av särskilda 

utvecklingspengar utanför budget, vilket tas från en reservfond för utveckling mot fler arbeten och 

fler invånare. Mycket av de pengarna läggs på HiG i form av interaktiv TV, GIS och omkring den 

forskning som bedrivs.  

En ny avdelning på kommunens näringslivsavdelning, Företagsnära, arbetar aktivt i ett nytt projekt 

ute på företagen där de bl.a. ställer frågan om rätt utbildad arbetskraft, då det är det största 

problemet. Samlokaliseringen på Kungsbäck, där numer kommunens näringslivsavdelning finns, är 

för att tajta till det så inte kommunen sitter i city och högskolan och företagen på Kungsbäck. Fyra 

stycken arbetar i projektet med ambitionen att nå alla företag och de riktar sig bransch-, stadsdelsvis 

men det kan även vara prioriterade grupper.  

Av de 8000 företag i Gävle kommun vilka är registrerade på PRV är ca 3200 av dessa aktiva. En 

del är mycket stora företag, många är enmansföretag. Besöken är fysiska och de bygger upp ett 

kontaktnät runt sig där det blir en enklare väg in i kommunen.  

 



 56

4.2.2.3 Förändringar och åtgärder   
E – Vad gäller förändringsbenägenhet, är grunden inom HiG stela strukturer där papper och meriter 

räknas. Ledningen från den akademiska världen bör tänka i nya banor, ha andra värderingar och 

tankesätt i stället för det skråtänkande som existerar. 

HiG behöver bryta barriärer och duktiga studenter borde kunna rekommenderas till näringslivet 

samt att NU!-projektet skulle utvecklas. 

 

ITB – Det finns mycket att samordna och det bästa vore att anställa en person på heltid för varje 

institution då det finns så mycket mer att utföra, t.ex. marknadsföringsmässigt. Samverkan skulle 

därmed drivas på ett helt annat sätt och det finns exempel på högskola där det fungerar mycket bra. 

Genom att satsa mer resurser på marknadsföring och uppföljning samt aktiv utveckling av kurser 

skulle också förutsättningarna finnas. Dels skulle detta uppskattas men det skulle också 

framkomma vad som är nödvändigt och inte, vad som gör mycket och lite. Det finns mycket tomma 

resurser att utnyttja.  

Programråd, branschråd och utbyte av kommunikation hjälper till att nå ledningen liksom den goda 

kontakten med prefekterna, men sedan ska det vidare till ”kloka stugan” där staketet runt om borde 

rivas. 

 

DH – HiG måste från ledningshåll bestämma sig att entreprenörskap är viktigt och mer eller mindre 

delegera vad som skall utföras men att de på avdelningsnivå bestämmer hur det skall utföras, 

eftersom det finns det så många åsikter om detta. Så länge det inte kommer krav kommer 

utvecklingen att gå brutalt långsamt, dessutom måste det mätas och även avdelas någon form av 

resurser. 

Det är viktigt att entreprenörskap, företagande och kontakter med näringslivet genomsyrar hela 

studietiden och alla utbildningar. Vissa utbildningar kan mer av detta än andra av naturliga orsaker. 

Ett förslag skulle kunna vara att titta på om det också finns kommersiella möjligheter vid 

doktorandstudier.   

Oavsett vad man studerar på högskolan ska man ha rätt till att beröra entreprenörskap.  

DH vill gärna att man breddar detta mer och att man ska ta upp det någon gång under studierna och 

verkligen diskutera vad man lär sig på utbildningen, vad man kan göra med utbildningen sedan, vad 

som händer efteråt och hur man kan sälja in sin kompetens. Studenterna är många gånger svaga på 

detta område. Skulle högskolan bedriva bättre samarbete med näringslivet skulle också studenterna 

känna sig säkrare efter sin studietid, det skulle alla vinna på. 

Kan högskolan också påvisa studenter vilka är mycket positiva med sina utbildningar kommer HiG 

inte ha några som helst problem att fylla sina platser.  
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KT – En nära samverkan tillsammans med kommunen och landstinget, GKL, för att t ex skapa 

sommararbete vore en åtgärd. En tanke KT arbetar med är Växhuset, där studenter/trainees anställs 

under sex månader. Idag kallar KT det Akademiker-expressen och är till för arbetslösa studenter då 

länsarbetsnämnden är involverade.   

Genom att förstärka dialogen mellan KT och näringslivet kan fler sommararbeten skapas och med 

en bra dialog med företagen i området kan det utvidgas till en fortsättning. 

Bra vore att kunna återuppta mentorsprogram vilket innebär att en student som adept har en mentor 

under ett års tid. Det visade sig ge oerhört mycket i båda riktningarna.  

En studentpool där studenterna själva lägger in sina kompetenser, är också intressant. 

 

GNA – Gävle kommun utför rent allmänt mycket för studenterna för att de ska få en bra tillvaro när 

de väl valt Gävle som studieort men sedan är det upp till studenterna själva att utnyttja detta. 

Bostadsgarantin är en attraktiv och viktig fråga liksom rabatter på olika inrättningar och Gävle 

ligger högt upp i betygstoppen vad gäller de sociala områdena. 

 

Respondenten tycker att ibland används uttrycket ’högskolan är en tillväxtmotor’ mer som 

pamfletter än djup kunskap om vad högskolan står för, kan och är vilket HiG borde fördjupa sig i så 

det blir praktisk handling och inte bara dessa pamfletter. ”Budskapet når ju inte fram när man inte 

förstår vad de menar.” 

Kontakttorget borde byggas ut eller förbättra inriktning, nya personer behövs för att det skall bli 

mer dynamik i den organisationen. 

 

SN – Mötesplatser måste till och där borde Kontakttorget utveckla detta.  

Näringslivet behöver komma in till HiG. Idag ligger det långt ner på företagarnas prioritetslista om 

det dock på företag som har personalavdelningar finns en mer mognad och vilja för detta, men 

majoriteten av näringslivet, 95 %, ser det inte så. Den enda som kan ändra den bilden är högskolan 

med ett arbetssätt och en ledning som prioriterar och tycker det är viktigt.  

 

GK – Företagen skall inte bara ta emot praktikanter som ett samhällsansvar utan de ska ha tänket 

att här finns möjlighet att visa upp sitt företag och att den framtida arbetskraften finns på HiG. 

Genom kontakter ges och fås arbeten.    
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4.2.2.4 Upplever du att gästföreläsare/företagare och företag är måna om att få 
kontakt med studenterna? Hur och i vilken omfattning? 

E – Ekonomin tillåter inte gästföreläsare för den önskade omfattningen, dessutom innebär det ett 

byråkratiskt krångel med regler och avtal. Med åren har antalet gästföreläsare sjunkit med 

anledning av det nyss nämnda. För övrigt finns ett visst akademikerförakt i kommunen vilket 

troligen bottnar i att det från början är en arbetarstad. När gästföreläsare ändock kommer borde HiG 

tillhandahålla med en gåva. 

Det råder knappa resurser att få tiden att räcka till att boka in föreläsare i någon större omfattning 

men respondenten upplever att näringslivet är mån om att få kontakt med studenter. 

Genom KT, vänner och bekanta samt kollegor kan man lättare få bra och intressanta gästföreläsare 

till skolan  

 

ITB – Företagen säger att de är måna om att ha kontakter vilket brukar visa sig om man har en kurs 

och driver det på det viset. 

Det finns intressen från båda håll och det är inga problem att få till besök och utbyten. Det kan vara 

en tröskel för vissa företagare ifråga om akademiker men bara de fått se att det är ”vanligt folk” 

på/från högskolan brukar det inte vara något problem.   

De kurser jag har innehåller mycket besök. ITB har kanske en annan tradition på 

ingenjörsprogrammen. Det har blivit så att vi ger tips på personer som kan utföra vissa saker. 

 

DH - DH har aldrig haft några problem att få företag att ställa upp till seminarier utan upplever att 

företagen är mycket positiva. De har många företag som ”ligger på” och som vill åt och vet var de 

kan nå studenterna. Många företag vill rekrytera, andra bygga varumärken.  

 

En del företag skräms säkert av högskolan då den kan upplevas stor och maffig, de undrar vad deras 

företag kan bidra med och vem de ska kontakta. Förvånansvärt många företag säger att de inte vet 

hur de ska kunna ställa upp och tar därför inte heller den tiden om det inte är ett direkt vinstintresse. 

Det gäller bara att hitta ett sätt så företagen får en förståelse varför de ska komma till högskolan. 

DH arrangerar frukostmöten och bjuder in till kurser. Då DH har som delmål att entreprenörskap 

ska finnas med i utbildningen vill de därför ha som minimikrav ska alla studenter träffa en 

företagare ur sin egen bransch.    

Det kan vara ett sätt att få företagen till HiG men ingen har huvudansvaret för detta varför det inte 

sker i den utsträckning det borde.  

Det viktigaste är att hitta en långsiktig, hållbar funktion då intresset från företagen finns. Försöka 

hitta rätt forum där bägge parter får ut så mycket som möjligt varför DH och KT samarbetar i detta. 
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KT – Företagen ligger inte på men om det förs på tal finns det ett intresse att komma till HiG och 

berätta om sin verksamhet och sina erfarenheter av sitt arbetsliv. Det möjliggör att de kan få in ex-

jobbare vilket är en trend som sprider sig i företagarföreningar. KT har ingen gästföreläsar-pool 

däremot finns vetskap om att många studenter önskar fler gästföreläsare. I vissa program är det väl 

tillgodosett medan önskemålet är större i andra program.  

Vad gäller olika programstudenter och vad som saknas i deras utbildning är det kontakter med 

näringslivet varför gästföreläsningar är mycket önskvärt. 

De studenter som tänker åt det här hållet vill ha mer av samverkan. Utbildningen skulle bli bättre 

och de själva skulle bli bättre rustade för framtiden. 

 

KT har Exjobb-poolen men även noder ute i kommunerna, deras kontaktpersoner. KT har även 

kontakt med GNA och företagen vilket innebär att KT medverkar på företagarträffar och berättar 

om verksamheten med inriktning att skapa kontakter med studenter. Dessutom har KT olika system 

där företagen själva kan nå studenter, exempelvis Shop-in-a-box, ett kontaktregister ifråga om ex-

jobb och mentorskap. 

KT får många förfrågningar från företag som vill ha hjälp med rekrytering och då ställer de upp 

med affischering och events, men har ingen direkt förmedling. 

KT ser det som viktigt att medverka på introduktionsdagarna för nytillkomna studenter för att där 

marknadsföra sig och sin verksamhet.  

 

4.2.2.5 Hur kan institutionen som enhet påverka? 
E – Modellen ”fyrkantig blir trekantig” bör appliceras på institutionsnivå såväl som för hela 

verksamheten.  

Idag sker ofta studiebesök för studenter då det är viktigt att se verkligheten.   

 

ITB – Institutionen har relativt fria händer och i vissa delar mycket samverkan medan andra delar 

borde har mer. Mycket är personberoende och beror därför på hur mycket man vill göra utav detta. 

Kopplingen samverkan och integrering måste finnas, både studera, få kunskap och se till de behov 

som finns.  

Vad som kännetecknar projektingenjörsutbildningen är goda studentkontakter då det finns nära 

kontakt och mycket dialog i och med projektarbeten och diskussion gällande karriärvägar men 

också den praktiska förankringen med industrin.  

Vad som skulle kunna lyftas fram gällande ingenjörerna är att de har en mer gemensam bas. ”Är 

man ingenjör från Gävle då kan man de här sakerna.”  
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4.2.2.6 Öppenhet från skolans sida. Stöttning uppifrån.  
E – Stöttning finns men i dagsläget har det ekonomiska läget prioritet 1 varför det finns vissa 

kostnadsbesparingar. Detta har lett till att utveckling av utbildningar och kurser kommit i andra 

hand, frågor som vad högskolan ska stå för och vilken kvalité som utlovas och vad som skall 

erbjudas studenterna, men det är mycket upp till vad man själv vill.  

 

ITB – Ifråga om den projektbaserade ingenjörsutbildningen har det tidigare varit internt motstånd 

som efter de resultat som påvisats, nu luckrats upp. De personer som är mer inblandade i projektet 

driver ett nära samarbete, det krävs också mer av läraren vilket kanske inte passar alla.  

 

DH – Relationerna till rektor Leif Svensson är mer än goda då han förespråkar DH och har ett stort 

intresse för entreprenörskap. Däremot finns det andra i ledningen som inte delar DH: s åsikter. 

Respondenten upplever ändå att DH har bra stöttning från ledningshåll då de får ta del av HiG på 

ett sätt som ingen annan organisation utifrån får.  

 

KT – KT är ett bevis på detta då de från början varit ett projekt utanför HiG. Idag råder också täta 

kontakter med institutioner, exempelvis E-institutionen där en person från NU!-projektet arbetar 

viss tid på KT, samt ITB-institutionen där en person från KT har en roll. Samverkan är mycket 

påtaglig enligt respondenten, hur man sedan utför det kan alltid diskuteras. Det gäller att hitta 

forum för att prata samverkan.  

 

GNA - Från skolans ledning möter GNA en stor öppenhet men sedan kan det vara, som överallt 

annars, både plus och minus, bra och dåligt. En del personer bejakar inte riktigt den tredje uppgiften 

utan tycker att högskolan är ett ställe där man ska studera, lära sig för framtiden och vill därför stå 

fri ifrån näringslivspåtryckningar när det gäller forskning och annat. Det finns en akademisk tröskel 

att gå över ifråga om den tredje uppgiften. 

 

SN – I SN: s lokala företagsklimatundersökningar kan de enskilda företagen se att högskolan 

utvecklas enormt, men det kan inte vara tillfredsställande om 1/3 av företagen inte har erfarenhet 

och kontakter med högskolan. Utav de som har kontakter är 20 % missnöjda, vilket betyder ett på 

fem företag. Det säger sig självt att hela arbetssättet måste förändras. 

 

GK - Högskolan stänger in sig i en akademisk värld då de resonerar att deras ansvar är 

utbildningen, men högskolans ansvar är likaväl som andra samhällsaktörers, att människor får 

arbeten. Då måste de utbilda på rätt saker, på rätt sätt och ha de rätta kontakterna utåt. Då kan man 

inte säga att det är svårt att skaffa praktikplatser, det måste ingå.  
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4.2.2.7 Studenternas medverkan – engagemang 
E – Studenterna har många tankar gällande arbeten, pressen kring studier och tentamen vilket ofta 

kan resultera i ett bristfälligt engagemang. De hinner inte alltid ta till sig det som erbjuds. 

En av respondenterna har såsom åsikt att ”vill man inte så vill man inte”. Det finns dock ett spann 

på ca 10-15 % av studenterna som är mycket duktiga i detta, de kan vara minst lika bra som andra 

VG-studenter. Det finns en stor spridning från botten till toppen och en grupp av studenter nås helt 

enkelt inte. Studenterna måste vara i skolan av en anledning och med ett motiv som för dem bör stå 

klart enligt respondenten, de som verkligen står på sig och är drivande har alla möjlighet att lyckas. 

Det är de som entusiasmerar sina med människor och ser kvalitén i att engagera sig. 

Det kan vara svårt att säga om det är ett ökat eller minskat engagemang, men de som är ideellt 

engagerade gör ett bra jobb och verkar ha kul ihop menar en av respondenterna. Här skall 

institutionerna stötta, peppa och uppskatta studenternas engagemang då studenter är framtidens 

lobbyister och påverkar högskolans varumärke. 

 

ITB – I fråga om kurserna är studenterna bara positiva och vill oftast ha mer av samverkan. I övrigt 

är studenterna mycket bekväma, även då det gäller ex-jobb.  

 

DH – DH anser att det finns två olika grupperingar beroende på vilken inställning studenterna har 

när de påbörjar utbildningen. Har en student inställningen till att studierna är en investering som 

man vill ha ut mesta möjliga av är också motivationen hög. Har däremot en student mer eller 

mindre halkat in på utbildningen, i brist på annat, är denne mycket svårare att nå och att tar inte del 

av utbudet som finns. På HiG finns ett stort utbud bara man vill, men alla instanser/organisationer 

säger att det är svårt att få studenter att engagera sig. Det finns en liten grupp som engagerar sig och 

är med över allt och dessa får utväxling på detta i det att de byggt upp kontaktnät. 

Det finns skrämmande många passiva studenter som inte upptäcker detta förrän de är precis i slutet 

när de ska skriva sin CV. Orsaken tror respondenten kan vara att många studenter tar 

högskolestudierna som en förlängning av gymnasiet.   

 

KT – Det är svårt att få studenterna engagerade i annat än det som tillhör det de är här för att utföra, 

examen och studentföreningarna lever sina egna liv. Respondenten menar att DH lever nära 

studenterna och känner dem närmare än vad KT gör i och med deras verksamhet som 

karriärvägledning och CV-rådgivning. En student ska nog ha ett specifikt syfte för att söka upp KT, 

såsom att verkligen vilja vara kvar i Gävle och därmed få råd om vilka företag som skulle kunna 

vara intresserade av studenten ifråga. 
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GNA – Vår respondent anser att han inte har någon bred erfarenhet av sådana frågor för att ge ett 

bra svar, men säger sig ha samarbetat med några. Studenterna lever sitt eget campusliv och är 

därför inte så intresserade av dem som pratar om näringsliv, utan vill studera, ha kul med kompisar 

och har därför inte tagit något framtidsengagemang runt näringslivsfrågor. 

 

SN – Engagemanget är mycket bra och i projektet ”Framför” blir det handfast nytta för studenterna 

att kunna sitta med företagare och ha en timmes djupintervju om företaget vilket är värdefullt då 

alla möten med människor minskar avstånden. Det måste till att möta upp, därför är det olyckligt 

när näringslivet uppfattar isolering från HiG: s sida.  

 

GK – Det behövs fler kontaktytor mellan företag och studenter. Det allra bästa vore att 

utbildningarna förändrades med krav på praktik under studietiden, exempelvis att den treåriga 

utbildningen blir fyra med tio veckors praktikpass per år. Det finns förståelse om högskolan 

skyggar för detta då det ställs krav att högskolan ska ordna praktikplatser. På detta vis skulle 

studenterna på ett naturligt sätt komma i kontakt med näringslivet och få en koppling till hur 

verkligheten ser ut .   

Det krävs ett skapande av arenor för kontakter och då är arbetsmarknadsdagarna bra, liksom att 

gästföreläsare från företag kommer in i skolan och berättar om verkligheten. 

 

 

 

4.2.2.8 Högskola – Universitet, höja status   
E - I den akademiska världen värderas forskningen högt varför det i mångas ögon upplevs vara mer 

attraktivt att studera eller ha studerat vid ett universitet. Det får inte vara namnet som styr utan 

innehållet och HiG har potential som helhet men debatten förs som om namnet är det som är av 

betydelse. Det är en vision idag och det skulle bl.a. betyda att det är lättare för universitet att få 

pengar till forskning samt att universitet kan komma att attrahera nya studenter, men HiG måste 

vara duktiga på vad det ges utbildning inom och nischad inriktning. 

 

ITB – Det är bättre att sikta på att bli riktigt bra på någonting och bli känd för det, då det är vad 

som verkligen händer som man oftast blir känd för och inte några tryckta policies. HiG har bra 

förutsättningar för att bli riktigt bra inom spetsområden som högskolan faktiskt har eftersom det 

finns väletablerade forskningsområden. Det vore bättre att satsa på detta. 

En önskad profil skulle kunna vara ”hands-on” vilket innebär att arbeta mycket tillsammans och 

därmed tightare, samt ha ett mer utbyte av varandra på alla nivåer. 
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Om HiG skulle vara kända för något tycker jag att högskolan istället borde vara ”hands-on” på alla 

möjliga sätt. ITB har tagit ett litet kliv mot detta men har mycket kvar. 

 

DH – Respondenten som själv läst på två universitet och två högskolor tycker sig inte märkt någon 

kvalitetsmässig skillnad. Däremot hade universiteten en stelbent politik då de levde upp till sin 

devis, m a o tänka fritt är stort tänka rätt är större.  

HiG kan gärna sträva mot att bli universitet, det låter kanske bättre i vissa kretsar och kan ge mer 

forskningsmedel, men inte på bekostnad av kvalitén. Då är det bättre att bli en bra högskola med 

bibehållen och ökad kvalité vad det gäller grundutbildningen. 

 

KT – Det är en attraktiv faktor då HiG skulle kunna utbilda egna forskarstudenter, kvalitetssäkra 

och trimma resurser varför det är en vision högskolan måste ha.  

HiG skulle kunna vara en ännu bättre högskola med varumärket Gävle som har en bra utbildning 

och ett bra mottagande av nya studenter samt nischad utbildning i klusterverksamhet. Idag deltar 

HiG i områden som radioteknik, GIS och interaktiv TV. 

 

GNA – I och med att HiG inte har något vetenskapsområde klarar de inte av den högre 

examineringen. Här är det oerhört viktig att högskolan istället inleder samarbete med andra 

lärosäten vilka har vetenskapsområden.  

I fallet Radio Gävle finns samarbete med KTH vilket innebär ett samarbete för den högre examen 

på ”rätt” examenspapper. GNA kommer att marknadsföra det som finns upplagt i studieplanen 

liksom att vid val av grundutbildningen i Gävle kan studenterna gå vidare beträffande 

licentiatfrågor på KTH. Respondenten menar att högskolan måste utveckla fler sådana arbetssätt då 

det är ett sätt att attrahera studenter till att välja Gävle som studieort. 

Det är också viktigt att beskriva att om högskolan lyckas bygga upp kompetensämnen runt ett antal 

branschområden ska det finnas med i beskrivningen från högskolan ifråga om varför studenter ska 

välja Gävle som studieort. Det attraherar också att det finns ett näringsliv som är i en 

utvecklingsfas, att det händer saker, det klusterbildas, och att det är puls kring de områden som 

studenterna utbildar sig inom, vilket ger möjligheter att träda in och få kontakt med företag som 

arbetar med det som studenterna önskar ägna sig åt. GNA anser att de måste finnas tydligare i 

marknadsföringen av HiG. 

Då vår respondent tror att det dröjer, om det ens någonsin blir ett universitet av HiG, är det mycket 

viktigt att ha ett nära samarbete, framförallt med attraktiva högre lärosäten och inte med dem som 

är likvärdiga som det egna lärosätet. 
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SN - Den diskussion som varit i media på debattsidan har varit mycket bra. Det kan inte vara 

namnet på skolan som är det relevanta utan innehållet i byggnaden. Större företag säger, 

beträffande samarbete, att de är rädd att kompetensen sjunker om man slår sönder de befintliga 

elitutbildningar som finns vilket måste beaktas. Universitet för universitets skull är helt ointressant, 

det viktiga är kvaliteten i det man gör.  

 

GK – För att Gävle ska vara en attraktiv kommun är en av de viktiga delarna att det finns en 

högskola på orten och att den i sig är attraktiv för studenter. I den debatt som varit kring ansökan 

om att bli universitet, vilket kanske är viktigt att heta universitet, är det nog viktigast för dem som 

arbetar på högskolan då det är ett värdeladdat ord. Det som är viktigt för GK är att högskolan 

attraherar studenter och fyller sina platser. 

  

4.2.2.9 Attraktiva faktorer för att behålla studenter kvar i Gävle  
E – Attraktiva faktorer kan vara motivations- och hygienfaktorer såsom spännande och bra 

utbildningar, goda möjligheter till att utöva forskning och nå spetskompetens samt duktiga och 

motiverade studenter i framkant vilka har sin anställning i globala företag och som bekräftar att de 

studerat på HiG. NU!-projektet med vad det kan innebära för studenter liksom uppdragsutbildning 

och externa kontakter är förslag på andra faktorer vilka kan attrahera. 

 

ITB – Om HiG kan få till mer samverkan och levande kurser skulle det vara attraktivt.  

Huvudfaktorn är att arbeta mycket mer med uppföljning och arbeta framåt och för detta behövs 

tryck ”uppifrån” så att det blir prioriterat. Det finns många sätt för uppföljning, t ex 

effektiviserings- och studentkontaktsmässigt där ledningen och administrationen skulle kunna visa 

sig och vara aktiva på lektioner. 

 

DH - Studenter vill efter sin studietid ha ett jobb och under sin studietid en utbildning som är 

attraktiv på arbetsmarknaden eller som kan underlätta vid start av eget företag. Investeringen som 

studenter gör måste ge utdelning. 

Hög kvalité på utbildning, bra föreläsare och ett bra upplägg, samt näringslivskontakter är attraktiva 

faktorer som studenter fört fram till respondenten. Det står mycket högre i kurs än bostadsgarantier, 

det brinnande intresset för studenter skolan säger sig ha och andra fina slogans. HiG måste 

marknadsföra sig på sådant de är riktigt bra på vilket drar till sig studenter. Då skulle ett nära 

samarbete med näringslivet kunna vara en faktor. 
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KT - Integrering med näringslivet med ingångar till företag, sommararbete, sommar-trainee, som 

kommunen bedriver, kan vara ett sätt att behålla studenter i Gävle enligt respondenten. Gävle ses 

som en bra studentstad och ligger högt i rankingen varför bra bostadsmöjligheter är en faktor. 

 

GNA – Beträffande näringslivet innebär det för studenten att hitta ett jobb som står i relation till 

utbildningen, alternativt till att starta företag som finner en marknad regionalt, som ett första steg. 

Därför måste målsättningen från aktörer som kan påverka detta, vara att nya branscher 

växer fram vilka kan ge incitament till att studenter stannar och skapar sig en framtid i Gävle. 

Ifråga om bostäder ska de finnas i rätt storlek och kostnad för studenterna dessutom behövs 

spännande krogar och pubar, ett rikt musikliv, sport, kultur och shopping för nöjes- och 

fritidsaktiviteter. Staden Gävle måste växa för att ovan nämnda faktorer också ska växa fram.   

 

SN - Arbetsmarknaden är mycket viktig. SN anser att många studenter väl skulle kunna tänka sig 

att driva företag och det där finns mycket att göra då det kan vara ett sätt att få studenter att stanna 

kvar i Gävle och se affärsmöjligheterna. Åtskilligt med kärlek brukar också vara bra. 

 
GK – Det gäller att hitta någonting extra då alla konkurrerar om studenterna. En koppling till 

näringslivet och en bra fadderverksamhet/praktikplatsverksamhet skulle kunna vara en bra magnet 

till att locka studenter till HiG.  

Högskolan borde marknadsföra sig på ett annat sätt än att berätta om hur bra skolan är vad gäller 

bra föreläsare, bred utbildning och studentstad. HiG behöver ha spetskompetens och behöver hela 

tiden driva på utvecklingen och vara unik. Det behövs både bredd, djup och spets. Kommunens roll 

för attraktiva faktorer skulle kunna kopplas till bostadsgarantin.  

 

Entreprenörskapsprofilen som HiG säger sig ha 

4.2.2.10 Uttalat 
E – Om det skulle finnas viss forskning inom organisationer och andra grupperingar och dessa går 

samman, är det lättare att få finansieringsstöd och andra medel vilket skulle bidra till ett högre och 

kanske mer accepterat entreprenörskapstänkande inom HiG. Eldsjälar inom entreprenörskap 

behöver i sin miljö stöttas och få näring. 

En av respondenterna tycker sig ha hört något om HiG: s entreprenörskapsprofil men vet inte mer 

än så. På detta område vad skolan står för, finns mer att göra och kommunikation är ett viktigt 

begrepp. 

ITB – Jaha?! (Respondenten tar hjälp av en kollega vilken också visar sig inte veta något om 

detta…) Vad gäller profileringsområden i allmänhet kan det ibland bli en överlägsen och snobbig 

attityd hos någon som har en hög examen i profilen och då fungerar det inte särskilt bra. 
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DH – HiG har från start finansierat Drivhuset vilket kan visa på ett engagemang för 

entreprenörskap. Det står inte direkt skrivet i aulan men det uppfattas att de från ledningshåll tycker 

det är bra med entreprenörskap, men några helt tydliga bevis, mer än finansiering till DH, har inte 

uppdagats. 

Det finns ett antal entreprenörskapskurser på HiG men av de tre personer som drivit de praktiska 

kurserna har två fått sluta vid neddragningar, sist-in-först-ut-principen. 

Pratar HiG om att de har en entreprenörskapsprofil måste det synas någonstans, i det de gör.   

 

KT – HiG har utbildningar i entreprenörskap men profilen är inte uttalad. Det finns idéer att 

utveckla entreprenörskapstänket och HiG siktar nog på att bli en entreprenöriell högskola.  

Hållbar livsmiljö och hållbart arbetsliv är den övergripande forskningsprofilen. 

 

GNA – Vår respondent tror att de flesta ser det ganska otydligt och osynligt och berättar att han vet 

att Sparbanksstiftelsen i Söderhamn har medverkat till viss del ifråga om två professorer inom 

ramen för entreprenörskap och innovation för HiG: s vidkommande. 

 

SN – Varken SN eller näringslivet i Gävleborg har märkt den profilen speciellt tydligt. De enskilda 

personerna implementerar någon idé från någonstans men det behövs förändring av utbildningen 

för att kunna bygga på med entreprenörskap och inte utbilda alla till att bli anställda. 

  

GK – Någon sådan finns inte däremot har högskolan mäklarprogrammet vilket HiG fortfarande är 

relativt ensam om. Hälsopedagogprogrammet och Radioteknologi samt GIS är det som sticker ut. 

Dessutom är kopplingen till kommunen någorlunda känt utåt i och med årets studentstad för något 

år sedan.  

 

4.2.2.11 Vad är syftet/ändamålet med er verksamhet?  
DH – Huvudsyftet är enligt stadgarna att få fler studenter att starta företag. Det handlar om att 

väcka intresset till att se det som en möjlighet men också att fler ska realisera sina idéer. 

Drivhusens verksamhet bygger mycket på kunskap om systemet, kännedom om lärosätet och 

vetskap om hur studenterna ska nås men också tillgång till ett bra kontaktnät i regionen för att 

kunna arbeta för tillväxt och entreprenörskap. 

 

DH arbetar med kontaktskapande, utbildning, vägledning och en företagskuvös och har övertagit 

CV-vägledningen från Kontakttorget men marknadsför inte tjänsten eftersom det inte är DH: s 
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huvudsakliga uppgift och inte heller deras huvudkompetens. De erbjuder dock tjänsten eftersom det 

är ett behov som studenterna har men som ingen annan i dagsläget fyller. En CV-föreläsning kan 

många gånger fortskrida till ett entreprenörskap. 

  

I sitt kontaktskapande hjälper DH till att bygga upp nätverk. För att kunna förverkliga en idé 

behövs nätverk, kompetenser och träffa andra som också är i samma tankar men även träffa lokala, 

regionala och nationella förebilder.    

 

KT – KT har ett regionalt uppdrag och syftet är att förmedla kontakter mellan högskolans lärare, 

forskare, studenter och omgivande samhälle, där näringslivet och offentlig verksamhet ingår. 

Huvudsyftet är att få till stånd olika typer av kontakter som kan bli något riktigt påtagligt. 

KT är länken mellan HiG och näringslivet och idén med KT är att då någon inte har denna länk 

eller behöver förstärka den skall KT vara behjälpliga. Det skall finnas ett plusvärde just på 

samverkanområdet.  

KT: s fyra områden är direkt samverkan, ex-jobb, vara en studentresurs och marknadsföring. 

 

GNA – I det framtagna näringslivsprogrammet för Gävle kommun142 beskrivs syftet.  

Programmet ska bidra till 

- tillväxt i kommunen och regionen 

- ökad samverkan mellan kommunens förvaltningar och bolag, näringslivet, högskolan och andra 

viktiga aktörer 

- att företagsklimatet i kommunen utvecklas positivt 

vilket kan inordnas för GNA: s verksamhet. 

För att uppnå detta syfte är det en stor fördel om de inblandade aktörerna tar till sig tre faktorer för 

framgång, samverkan, kundorientering och handling.  

 

Näringslivsprogrammet innebär att GNA bl.a. ska arbeta för  

- utveckling av befintliga företag, bl.a. underlätta för företag i kontakter med myndigheter, 

högskola och andra för företagen viktiga aktörer, 

- etablering och nystart av företag, bl.a. skapa ett etableringsråd tillsammans med företagare och 

HiG, stödja studenters, arbetslösa och invandrares vilja och förmåga att starta företag, 

- entreprenörskap, bl.a. verka för att studenter och invandrare får praktikplatser, förmedla 

företagens behov av kompetens till skola och högskola, 

- relationer mellan kommun, företag och högskola, bl.a. stimulera företagare till samarbete med 

HiG, 
 

142 Kompendium Gävle kommun  

http://www.gavle.se/
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- marknadsföring och information. 

 

Åtgärder vilka bidrar till ökad tillväxt har diskuterats med företag. Den åtgärd som lyfts fram som 

viktigast är tillgång till rätt utbildad arbetskraft, varför det särskilt ska beaktas vid genomförande av 

aktiviteter. 

 

För att lösa uppgifterna i näringslivsprogrammet måste kommunens resurser för 

näringslivsutveckling arbeta samlat. En utgångspunkt för detta är organiserat samarbete med 

partners. Exempel på partners kan vara allt från företag, föreningar, myndigheter, kommuner samt 

universitet och högskolor. Arbete i partnerskap innebär inte att kommunen har alla lösningar utan 

däremot att kommunen kan stödja en partner eller grupper av partners tankar och idéer. 

Mervärden för alla parter skapas därmed genom denna aktiva samverkan. 

 

SN – Syftet är att Sverige inom loppet av tio år ska vara tillbaka på toppen av OECD, välfärdsligan. 

1970 var Sverige tredje rikast i världen, idag återfinns Sverige mellan 14: e och 17: e plats.  

SN arbetar med frågor som berör fler än ett branschförbund och SN ger förslag på förändringar som 

har större karaktär vilket gör att Sverige kan nå målen.  

Vad gäller frågor som arbetslöshet, m a o företagslöshet, framför SN de uppfattningar som 

näringslivet har, förslag på problem och lösningar. Besluten måste däremot politikerna ta. 

 
GK – GK: s syfte är att ge invånarna service av alla dess slag i form av bl.a. skolor, barnomsorg, 

kultur, stadsplanering och bostäder. Allt detta i ändamål till att åstadkomma kommunen så attraktiv 

som möjlig.143

 

4.2.2.12 Hur upplever ni studenternas mottaglighet för era tjänster? 
DH – En del är med hela tiden medan vissa skjuter upp allt som har med framtiden att göra till 

slutet av tredje året. Respondenten tror att det är få som aldrig har hört talas om Drivhuset, däremot 

kan många ha skiftande uppfattningar om vad verksamheten innebär.  

Det finns undersökningar vilka visar att 70 % av studenter som påbörjat sina studier HT04 hade 

kännedom om DH.  

Vad DH kan se är det mycket avgörande vilka lärare som har vilka kurser men också att 

mottagligheten hos studenterna skiljer sig avsevärt. Oavsett vad personer arbetar med, 

entreprenörskap eller företagskontakter, måste det kunna förmedlas det till målgruppen på ett sätt så 

de förstår.   

 
143 www.gavle.se 
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Beroende var DH lägger sina resurser märks också utväxlingen av detta, vilka studenter som tar 

kontakter. DH är mycket beroende av att lärare berättar om DH verksamhet.  

 

Mottagligheten kan också härröras till att det är svårt att nå igenom med ett budskap på HiG då 

infrastrukturen för information är mycket dålig, exempelvis tillgång av mailadresser till studenterna 

vilket idag är mycket svåra att få tag på. Arbetet och resultatet skulle underlättas och förbättras om 

det fanns ett sammanhållande system.   

HiG behöver hitta ett bra sätt till att kunna nå ut med budskap till riktade studentgrupper.  

 

KT - KT har inte speciellt mycket direktkontakt med studenterna eftersom de inte kommer till KT 

utan vidare. Det är KT som måste ut till studenterna. De studenter som besöker KT är i regel någon 

som har ett behov varför också mottagligheten är god.  

Studenterna finns med som en målgrupp för KT och det kanske viktigaste för KT är att skapa ett 

intresse på fältet för studenten, inte minst i näringslivet. 

KT ser studenterna vara centrala och har bra kontakt med studentföreningarna och studentkåren. 

 

4.2.2.13 Hur är samarbetet med andra instanser inom HiG? 
DH – Från studenterna på olika institutioner kan det höras klagomål gällande samarbetet 

institutionerna emellan.  

DH har idag det bästa samarbetet med E-institutionen vilket troligen beror på att de anställda på DH 

är ekonomer vilket förmodligen varit annorlunda om det inte hade varit så.  

Vissa lärare tycker sig ha mandat för engagemang i entreprenörskap, vissa dagar för detta. 

Respondenten påpekar att om något ska utföras inom entreprenörskap på HiG måste det också 

tilldelas resurser för ändamålet. Då skulle fler institutioner kunna vara mer aktuella och aktiva. 

DH samarbetar med ledningen, Kontakttorget och personalen på E-institutionen. De har ett visst 

samarbete med studentkåren och studentföreningarna men försöker bredda sig till andra 

institutioner. 

 

KT – KT ska hänga ihop med de andra instanserna på ett bra sätt och vara en slags mäklare till 

företag. KT: s förväntan är att skapa kontakter vilket ger intresserade lärare och studenter. 

Genom den kommersielliseringsinventering som genomförts av KT genererade den kontakt med ett 

hundratal lärare som har idéer och funderingar och bygger därför upp en pool av 

”samverkanslärare” då det finns en god ambition och är en positiv utveckling. 
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4.2.2.14 I vilken utsträckning har ni kontakt med studenterna?  
GNA – Respondenten menar att de är för få som har den kontaktytan om det dock finns några 

stycken och tror att alla inte har insikt om hur de ska skapa mötesplatser. Det räcker inte med att 

bara träffa studenter och vara social utan det måste finnas något relevant att diskutera och ett 

innehåll som attraherar studenter. Vi kan vara länken till företagen.  

GNA skapar områden under begreppet triple-helix, samspel mellan offentligheten, akademia och 

företagsverksamhet och det är inte alla på GNA som förstår denna arbetsuppgift och klarar av den 

då de har lite erfarenhet av detta. 

 

SN – Det är projektet Framför som är vårt organiserade samarbete en gång per höst där hundra 

studenter intervjuar företag. Projektet resulterar till bra genomgångar och diskussioner vilket 

studenterna tar med sig vidare i sina studier.  

SN delar också ut stipendium till Hälsopedagogprogrammet.  

Det viktiga är inte relationer med SN som organisation utan SN vill ha kontaktytorna mellan de 

enskilda företagen och högskolan. Det är vad som kommer att ha betydelse och påverka mest.  

 

GK – Kommunen har regelbundna träffar, högskoleluncher, där de träffar högskoleledningen och 

där också ordförande i Studentkåren är med. De har också samlokaliserat Kontakttorget med GNA 

och träffas i samrådsmöten några gånger per år där frågor som är viktigt för studentstaden Gävle 

diskuteras, t.ex. bostäder, kommunikationer och tidtabeller, vilket är viktigt för studenterna. Detta 

kanaliseras via Studentkåren då GK, Studentkårens styrelse och GK: s förvaltningschefer träffas.   

 

4.2.2.15 Hur ser ni på studenternas uppfattning gällande samverkan? 
GNA – Alla har inte den entreprenöriella läggningen att utföra saker då många går på högskolan för 

att få en utbildning och en anställning. Det gäller att visa framfötterna och hålla en hög aktivitet för 

att attraheras av arbetsgivare. Studenter vänder sig till oss ibland t.ex. vid uppsatsskrivning. 

SN – Vi utför en studentenkät vilka studenterna i projektet Framför medverkar. Om sedan 

högskolans ledning uppmuntrar och belönar omvärldskontakterna kommer samverkan att förbättras 

och fler kommer att tycka det är positivt, men belönas bara det teoretiska kommer studenterna 

också att uppfatta det på det sättet. HiG: s ledning, både gentemot studenter och lärare, måste 

uppmuntras då det är ett merarbete och det är viktigt då mycket sker utöver den tid som är avsatt för 

studierna.  

 

GK – På något sätt måste vi ha problem om vi har så många arbetslösa ungdomar. Företagarna 

menar att bristen på rätt utbildad arbetskraft är det största problemet. Det är företagens, 
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studenternas och högskolans problem, det är allas problem. Det är först då man får triple-helix med 

de tre, när man förstår att det är allas problem.    

 

4.2.2.16 Hur kan ni påverka samarbetet och vad utförs i detta?  
GNA – GNA har inte utfört det i den omfattning som krävs då insikt om och erfarenhet delvis 

saknas och därför mer måste sätta sig in i vad högskolan sysslar med, vilka utbildningar som finns, 

vilka forskningsprojekt som pågår och vilka utbildningsområden som kan stå i relation till 

näringslivsfrågor.  

GNA arbetar för samverkan mellan kommunen, HiG och företag och försöker med Teknikparken 

påverka i riktningen, t.ex. Radio Gävle, GIS, en del inom IT-sektorn och hjälper till för att få igång 

kompetenscentra genom att samarbeta med högskolan, genom att förklara, diskutera och 

gemensamt agera. 

 

SN - SN och HiG har ett begränsat samarbete men vår respondent nämner projektet Framför vilket 

är ett samarbete mellan olika intressenter, men är ett mer personberoende projekt då det är kopplat 

till en lärare på högskolan och dennes studenter och har pågått under fem års tid.  

 

GK – Genom aktiv match-making försöker kommunen samordna information genom att träffa 

informationsavdelning på HiG och på så sätt se gemensamma saker. Kommunen har för detta en 

studentsamordnare. 

GK skapar inte den direkta kanalen mellan studenter och näringslivet då kommunen i så fall skulle 

vara ansvarig för allt, företagen själva måste vara ansvariga för att de attraherar arbetskraft och HiG 

för att ha en attraktiv utbildning. Kommunen är däremot mycket angelägen att kontakter mellan 

studenter och näringsliv sker då det skulle vara väl investerade pengar.  

 

GK: s ansvar idag gällande skolutbildning är upp till gymnasiet där det arbetas mycket med SSA-

verksamheten, Samverkan Skola och Arbetsliv. Detta fungerar oerhört väl och det finns bara ett 

svar till varför det fungerar så bra, det är eldsjälar som arbetar och är engagerade fullt ut. Det är 

sådant som krävs för att saker ska lyckas. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION  
I kapitlets första del analyseras arbetets två utgångspunkter utifrån vår frågeställning (1.2) med 

enkäter och intervjuer som underlag. Därefter för vi en diskussion i vilken våra åsikter framträder 

gällande resultatet av uppsatsens innehåll samt att vi kopplar samman materialet med vårt 

teoriavsnitt.   

5.1 Analys av arbetets två utgångspunkter 
Vår analys utgår från de frågeställningar vi aktualiserat ligga till grund för uppsatsen 

- HiG: s samarbete med näringslivet i Gävle 

- studenterna som ”flyr Gävle” under och efter sin studietid.    

 

5.1.1 HiG: s samarbete med näringslivet i Gävle 
I vår enkätundersökning framkommer det att studenterna anser att HiG borde bedriva ett bättre 

samarbete med näringslivet för att möjliggöra eventuella arbetstillfällen under och efter avslutad 

studietid. 

Våra respondenter från intervjuerna på HiG menar att samverkan med det omgivande samhället 

idag inte fungerar optimalt varför det finns en del att arbeta med från HiG: s sida. Det råder en  

byråkratisk anda vilket innebär att många uppgifter blir mer komplicerade än vad det skulle behöva 

vara, exempelvis att kunna locka till sig gästföreläsare till HiG. Förändringsbenägenheten från 

skolan upplevs låg då processandet har ett långsamt förfarande.  

Det föreligger en öppenhet från skolans sida att medverka till ett integrerat samarbete med 

näringslivet då viljan finns att utveckla utbildningarna mer knutet till näringslivet samtidigt som 

kostnads- och tidsbesparingar samt tröghet utgör hinder för ett verkställande. 

Högskolans tredje uppgift kommer i skymundan då många föreläsare på HiG, av nämnda skäl, och 

skolan som helhet inte arbetar aktivt med frågan.  

Studenternas medverkan till ett samarbete borde vara mer dynamiskt vilket innebär att deras 

engagemang för detta inte alls framträder i den utsträckning det borde göra. Det finns dock 

undantag vilka har ett brinnande engagemang för sin framtid.  

Flertalet studenter har i enkäten uttryckt intresse för fördjupad samverkan med företagen i regionen 

under studietiden. Utöver detta påtalar vissa studenter frågan om bostadsmarknad och barnomsorg.  

Några av respondenterna från intervjuerna uttryckte kring frågan HiG som Universitet, att med 

ökade förväntningar och krav som då ställs, inte per automatik skulle höja skolans status. De menar 

istället att en ökad satsning på högskolans tredje uppgift skulle kunna höja dess status.  

Då HiG inte har något vetenskapsområde klarar högskolan inte den högre examineringen vilket 

innebär att det är oerhört viktigt att inleda samarbeten med andra lärosäten som har 

vetenskapsområden.  
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Från intervjuerna framkommer även att högskolan borde vara mer sammansvetsad för att 

åstadkomma enkelhet för näringslivet. Företagen har ett stort intresse av att komma i kontakt med 

studenter samtidigt som många företag upplever en ”rädsla” för akademiens värld, en känsla av att 

inte räcka till. På det området skulle HiG bättre behöva marknadsföra sina olika 

verksamhetsområden/inriktningar och visa en mer öppenhet. 

Målet i de olika programmen borde innehålla mer kontakter med näringslivet för att på så vis bygga 

naturliga kontaktytor.  

Högskolan skall inte enbart ansvara för utbildning utan verka för att den tredje uppgiften uppfylls 

vilket kan bidra samt öka chansen till att studenter får arbete efter avslutad studietid. 

Samarbetet HiG/näringslivet borde även innehålla ”match-making”, utbilda för de uttalade behov 

som finns, HiG och Gävle skulle därmed bli än mer attraktiva. 

 

En attraktiv högskola med engagerade studenter och en god infrastruktur som lockar till 

företagsetableringar vilka på sikt skapar fler arbetstillfällen är något att sträva efter. Endast en del 

av studenterna upplevs se utbildningen som en investering och dessa är engagerade i kontakten med 

näringslivet för att bygga ett brett kontaktnät. Andra uppfattas ha halkat in på utbildningen i brist på 

annat varför det blir ett bristfälligt engagemang för ett samarbete. Passiva studenter kommer först i 

slutskedet av sina studier på att de ska få ett arbete, varför kontakter med näringslivet borde ha 

skapats och nyttjats långt tidigare.    
  
Då högskolan tillvisso isolerar sig och inte innehar en öppenhet gentemot näringslivet bidrar det till 

att högre krav ställs på studenternas motivation att själv verka för kontakt med näringslivet. 

Krav på och mer praktik skulle leda till ett ökat engagemang liksom om fler arenor för kontakter 

mellan företag och studenter skapades. Det måste beredas tillfällen för att dessa skall kunna mötas. 

Arbetsmarknadsdagar och gästföreläsare från företag, vilka delger sina erfarenheter om 

verkligheten, är goda exempel och bra sätt på kontaktytor. 

 

5.1.2 Studenterna ”flyr” Gävle under och efter sin studietid    
Från enkäterna i vår uppsats framkommer från samtliga tre utbildningsprogram att studenterna, 

både män och kvinnor, anser att möjligheten till arbete, staden som sådan, allt från god miljö till bra 

barnomsorg, goda kommunikationer med större städer men även relationer, vara faktorer som kan 

bidra till att de väljer att stanna kvar i Gävle. Flertalet av studenterna menar också att då de kommer 

från en stortstad med fler arbetstillfällen och andra positiva faktorer, bidrar detta till att det inte 

finns någon anledning till varför de skulle stanna i Gävle efter studietiden.  
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Ett urval av studenternas intryck av HiG vilka visat sig vara mindre bra är följande;  

- lärarnas kompetens och samarbetsförmåga med varandra 

- en högre akademisk nivå på undervisningen 

- för få gästföreläsare från näringslivet 

- dålig organisation.  
 

Vad beträffar studenternas egna framtidsutsikter råder delade meningar om de kommer att välja att 

studera hela sin studietid på HiG alternativt den senare delen av utbildningen på annan ort.  Detta 

beror i stor utsträckning på deras framtida möjligheter för ett arbete samt varifrån de kommer. 

Studenterna i undersökningen anser också att HiG: s medverkan till att de skall stanna kvar i Gävle 

skulle kunna vara genom att bidra med goda företagskontakter, praktik under utbildningen.  

HiG borde även delta mer i samverkan med näringslivet så det ur arbetsgivarens synvinkel skulle 

anses vara naturligt att rekrytera från HiG, vidare också påverka det politiska klimatet för att få 

Gävle mer dynamiskt. 

 

Genom att konstruera lösningar för konstruerandets skull, i syfte att bibehålla studenterna, 

upprätthålls troligen ingen motivation. Istället bör HiG arbeta för en attraktiv högskola så att 

studenterna på självvald basis väljer att förlägga, stanna kvar och satsa helhjärtat på sina studier. 

Ambitiösa studenter flyr, vilka istället borde kunna ges möjligheter för rekommendationer av 

högskolan ut till näringslivet då personliga rekommendationer och kontakter är av stor betydelse.  

Som student utifrån, vilken ofta saknar nätverkskontakter, är detta extra viktigt. 
 

Arbetet för branschutveckling är viktigt och nya branschområden underlättar för studenterna då 

detta ger chanser för framtida sysselsättning. 

För kommunen är det viktigt att bibehålla studenter som väljer att flytta hit för att bli välutbildade. 

Genom att aktivt skapa förutsättningar för att få studenter och näringsliv att mötas samt möjligheter 

för framtida samarbete kan kommunen fungera som en viktig katalysator. 
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5.2 Diskussion med slutsats 
Vi har valt att fokusera på några av teoriavsnittets huvudområden och att ställa dessa i relation till 

vårt arbete.  

5.2.1 3: e uppgiften  
I våra teoristudier fann vi att av de ca 20 miljarder som årligen satsas på högre utbildning och 

forskning går endast en bråkdel till den tredje uppgiften. Detta kan säkert överensstämma med 

tanke på våra resultat som framkommit av både enkäter och intervjuer där ökad fokusering och 

koppling till näringslivet starkt efterfrågas.  

Genom att bygga fler och bredare nätverk/arbetsgrupper menar vi att högskolans tredje uppgift mer 

skulle komma till sin rätt. Samverkan skulle kunna ske genom en nära kontakt mellan högskola och 

näringsliv, exempelvis i form av examens- och projektarbeten, praktik och forskningssamverkan. 

Barriären runt HiG och dess organisation måste ge vika för de behov som finns och högskolan bör 

visa en öppenhet vilket skulle kunna innebära att både näringsliv, kommun och landsting närmar 

sig relationer och nätverk för ett långsiktigt samarbete.  

Även om HiG arbetar för en förändring och tar en del initiativ till nytänkande, bland annat genom 

NU!-projektet, med syfte att skapa en samverkan mellan skolan och näringslivet bör det diskuteras  

hur starkt detta samarbete är och hur uppgiften sköts för att det inte ska bli ett självändamål. Vår 

bild är att en hel del utförs men vi ställer oss ändå frågande till om stödet för samverkan inte skulle 

behöva stärkas i form av resurser, belöningar, engagemang och en välvilja. Ifråga om NU!-projektet 

lastar vi även studenternas intresse och engagemang för detta, vilket skulle kunna vara en god 

möjlighet till både erfarenhet och plats på arbetsmarknaden. 

 

I uppsatsens kapitel 3.2 återfinns vad som kännetecknar heta regioner. Dessa fyra faktorer är en bra 

högskola, goda kommunikationer, ”a nice place to live” samt ett entreprenöriellt klimat. Flera av 

dessa faktorer anser vi att Gävle uppfyller men funderar ändå kring det entreprenöriella klimatet 

vilket skulle stimulera samarbetet HiG och näringsliv. I det längre perspektivet skulle detta leda till 

fler företagsstarter.  

Vidare har våra efterforskningar indikerat att högskolorna och även HiG, i stor utsträckning utbildar 

traditionellt för storföretagen, vilka är krympande i antal. Den nya företagssektorn, små och 

medelstora företag, som har tillväxtpotential måste ges en bättre koppling till högskoleutbildningen 

vilket skulle kunna åstadkommas genom ökad entreprenöriell utbildning. Utbildning mot 

företagsamhet, entreprenörskap, kan enligt oss inte vara fel. Vi anser att det under vår tid på HiG 

utförts goda ansatser till detta men att något i större omfattning måste till för att skapa en 

förändring.  

Genom att från början se till behovet som finns i Gävle med omnejd och utbilda därefter, match-

making, startas det från rätt håll. Kanhända finns det en rädsla varför så inte sker, att HiG inte 
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längre ska stå för kunskap, det akademiska oket, om det släpps in för mycket av integrerad 

utbildning.  

 

Avseende HIG: s övergripande verksamhetsmål, kapitel 3.4.1, kan vi åter konstatera att just 

samverkan med näringslivet är vagt vilket vi får bekräftat genom våra undersökningar. Vi menar att 

detta innebär att mer måste utföras inom dessa områden för att stimulera studenterna till 

näringslivskontakter och att starta egna företag. Varför tas inte Drivhuset och dess möjligheter 

bättre tillvara av studenterna? Vi anser det både häpnadsväckande och skrämmande i det att en stor 

majoritet av studenterna saknar kännedom om både Drivhuset och Kontakttorget, 52,5 % respektive 

86,5 %, då det handlar om studenternas egen framtid. Dessutom har endast en person, 1,75 %, av de 

120 tillfrågade nyttjat Drivhusets tjänster medan ingen alls har närmat sig Kontakttorget. Tilläggas 

skall att enkäten baseras på studenter vilka befann sig i mitten av sin andra termin på HiG. 

Kontakttorgets respondent menar att Kontakttorget och studenter i sin senare del av utbildning, har 

mer kontakt och utbyte av varandra än de som just påbörjat utbildningen. Vår åsikt är att dessa 

kontakter bör ske i början av studenternas utbildning för att få maximal utdelning. Med detta vill vi 

förespråka en förändring för att inte verksamheten skall bli till ett självändamål.   

Vi vill rikta denna kritik inte enbart till de båda instanserna utan även till studenterna själva samt 

till HiG som organisation.  
 

Ser vi till varför studenter ”flyr” Gävle närmar vi oss ämnet Motivation, varför man som student 

söker till Gävle, motivet till att förlägga sin utbildningstid här. Motivation kan uttryckas som 

delaktighet i verksamhet, ansvar för resultat, ledarskap, samhörighet för att nämna några. Detta är 

ett svårt och känsligt område att dra slutsatser om men vi vill reflektera kring frågor som just 

beskrivits. Var finns motivationen och ”moroten” för att studera just på Högskolan i Gävle? Vi har 

sett och ser att det finns studenter som verkligen satsar helhjärtat på sina studier och har för avsikt 

att bli kvar och arbeta i staden medan vi tillika i enkäten får många kommentarer vilka indikerar att 

Gävle är en kort mellanlandning i deras liv. Vad kan vi på högskolan tillsammans och tillsammans 

med andra utföra för att dessa skall känna sig motiverade till att bli kvar?  
 

Nätverk och teamarbete har i teorin några nyckelord såsom lärande, spaning, kontakter, stöd, 

påverkan av utveckling och kontinuitet, vilka är områden som är viktiga att trycka på för bl.a. 

samverkan. Många är eniga med oss då vi menar att nya former av kontaktytor/mötesplatser måste 

uppstå där näringslivet i större utsträckning än idag kommer att bjudas in till HiG för att 

tillsammans verka framåt, med inriktning på den tredje uppgiften, där man på ett enkelt och 

naturligt sätt kan arbeta för bl.a. praktikplatser, projektarbeten och kontakter. 
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Det kan inte vara fel att HiG är den som borde gå längst fram i detta, eller är högskolan osäker i sin 

roll varför de inte frimodigt klarar att möta andra? 

 

Frågan är, hur åstadkommer vi detta?  

Låt oss alla hjälpas åt, studenter, personal och ledning, för att HiG skall bli omtalad för sitt goda 

samarbete med externa aktörer vilka gynnar högskolans studenter och högskolan själv! 

 

5.2.2 Kvalitet högskola/universitet 
Vi anser att efter vårt genomförda arbete är det viktigt med en högskola som håller hög kvalité. 

Med det menar vi en högskola med verklighetsförankring. Vår uppfattning är att en väl fungerande 

högskola kan vara nog så attraktiv som ett mindre väl fungerande universitet.    

Som vi förstår finns det idag inte tillräckliga resurser för att HiG skall kunna erhålla status som 

universitet.  

Vi ställer oss bakom det som framkommit beträffande skolans tröghet och i viss mån dess 

trångsynthet då det ofta verkar vara mer viktigt att belöna publicerade artiklar istället för att belöna 

ett nytt innovativt tänkande vilket vi anser skulle gynna både skola och näringsliv. Det är för oss 

kvalité. Vi anser vidare att det är oerhört viktigt att HiG har ett bra varumärke vilket marknadsför 

dess kärnvärde.  HiG borde arbeta mer med att ”fronta” nya mötesformer mot näringslivet för att 

öppna upp och bjuda in till högskolan. Ett fungerande samarbete högskola och näringsliv borde 

utgöra en win-win-situation, vilken innebär att den självfallet gynnar båda parterna. 

Det behövs en nischad profil för HiG vilket vi efter uppsatsens arbete kan anse vara likvärdigt 

jämfört med strävan till att bli ett universitet. Därmed menar vi att en profil för HiG är något att 

arbeta för.  

Vad vi ser skulle vara en eftertraktad högskola, är en högskola med profilering mot 

empiriverksamhet. En högskola med ”verkligheten” i de studier som bedrivs, vilket bl a skulle 

kunna innebära praktik och ”skarpa projekt” i utbildningarna.   

En högskola som utbildar för framtiden, dels branschutveckling men även efter näringslivets behov, 

då främst i kommunen för att cirkeln ska slutas, samt att högskolan ger goda möjligheter att redan 

under tidig studietid knyta kontakter med näringslivet, vilket skulle resultera i extra-, sommar- och 

framtidsarbete för studenterna. Detta skulle med all sannolikhet få starkt gehör och även spridas 

snabbt i omgivningen. 

Högskolan bör förslagsvis utföra fler uppföljningar och undersökningar ifråga om hur studenterna 

upplever HiG och dessutom även åtgärda de ev. brister som framkommer, utveckla fungerande 

områden och arbeta för verkligheten framöver.   
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Med sådant förfarings- och hållningssätt får HiG nöjda studenter vilka därmed utgör goda 

lobbyister, vilket är den bästa promotion HiG kan få och till följd därav erhålls fler sökande och på 

sikt säkert en mycket väl fungerande högskola.   

Detta skulle bidra till att bygga ett starkt varumärke med förhoppning om att attrahera studenter och 

få de som valt att utbilda sig på HiG, att känna att det varit väl investerade pengar och tid samt att 

studenterna ger Gävle en möjlighet för sin framtid. 

 

Vi ställer oss frågande till vad aktörerna i en region ska utföra för att få en stad så attraktiv att 

studenter från andra regioner väljer att stanna kvar efter sin utbildning men också få de studenter 

som kommer till regionen att vilja återvända efter några år ”i förskingringen”?  

 

Genom benchmarking med andra framåtinriktade lärosäten inom till exempel 

entreprenörskapsområdet, borde HiG ta mer lärdom av vilka positiva erfarenheter dessa har haft 

och utifrån detta konstruera egna lösningar.  

Dessutom borde det vara enklare att starta forskningsprojekt inom HiG: s olika 

verksamhetsområden för att kunna analysera och belägga vad HiG och Gävle skulle kunna göra för 

att bli ännu bättre inom de områden vilka vi beskrivit i vår uppsats.  

 

5.2.3 Studenternas engagemang  
Vi vill för detta kapitel framhålla att då vi diskuterar om engagemang menar vi ett engagemang till 

nätverk och relationer med utsikter om att ha goda möjligheter på arbetsmarknaden.   

 

Vi menar att engagemanget oftast kan relateras till motivationen. Varför gör människor som de 

gör? Motiven kan variera, de kan vara flyktiga och ytliga eller djupgående och seriösa  

Syftet med motivation handlar om att motivera till önskvärda prestationer. Vår syn på detta speglar 

sig i att med en förmåga till motivation och engagemang ges också goda möjligheter till mål och 

åtgärder för att nå ett önskat resultat. 

Detta skulle kunna appliceras på vikten av att det redan i ett tidigt skede är viktigt att skapa 

kontakter som kan och bör användas under studietiden, vilket kräver ett engagemang från 

studentens sida. Studenterna måste bli mer engagerade och motiverade för hur de kan ta för sig av 

det som erbjuds och för ärenden som kräver mer. Idag är det samma lilla grupp av studenter som 

alltid träffas i de olika sammanhangen vilket i sig visar på brist av engagemang för denna fråga. 

 

Engagemang och motivation borde öka hos studenterna med tanke på Pagrotskys uttalande om de 

stora barnkullarna vilket för många kan innebära att de kommer stå utanför högskolan. Detta borde 
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kunna öka engagemanget hos de studenter som redan finns på lärosätet då de är en grupp ”utvalda” 

och privilegierade.  

En parentes är att idag visar siffror på ett lågt sökantal över hela landet varför det kanske är bra att 

inventera både lärosäten och utbildningar för att ett högre tal skall kunna uppnås. 

 

Fastän NU!-projektet har marknadsförts stort med sina fördelar upplever vi att det råder en stark 

mentalitet av tröghet för projektet hos studenterna, vilket vi menar har sin grund i antingen 

fortfarande dålig insikt i vad det kan tillföra eller brist på engagemang. Vi har inte utfört någon 

förundersökning i detta men då vi har viss inblick hos studenterna vet vi att det fortfarande allmänt 

diskuteras så, om det dock har blivit bättre under det senaste året. 

Vi skulle också vilja se att studenter kontaktar Drivhuset och Kontakttorget redan tidigt under 

studietiden och inte bara då de behöver ha vägledning i ett framtida CV-skrivande eller med syftet 

att få ett ex-jobb. Det finns så mycket att ta vara på under sin studietid om det finns ett engagemang. 

 

Genom större kännedom och ett bättre nyttjande av olika instanser anser vi att studenters 

engagemang och motivation till nätverksbyggande skulle kunna öka betydligt och därmed också 

möjligheterna för dem själva till ett arbete och för skolan till att bibehålla studenter. 

Med exempelvis en profil innehållande praktik i utbildningar skulle troligtvis studenter motiveras 

av att dels söka sig till Gävle men även engagera sig mer för sin framtid. Det i sig skulle 

förmodligen resultera i en livligare och mer kraftfull verksamhet inom skolan. 

Det kan tyckas att studenter, vilka har eller borde ha kännedom om den arbetssituation med 

arbetslöshet som råder, skulle vara än mer engagerade i sin framtid och då redan borga för den med 

ett aktivt medverkande under sin studietid. Tyngdpunkten borde vara en medvetenhet om att ett 

jobb efter en utbildning inte är givet. Så är dock inte fallet. 

 
________________________________________________________________________________ 
För denna del av diskussionen, vilken vi benämner slutsats, ventilerar vi arbetets resultat. 

 

I vår förundersökning framkommer, på frågan avseende faktorer vilka skulle kunna bidra till att 

studenter stannar i Gävle, att de inom både Fastighetsmäklarprogrammet och Ekonomi- och 

fastighetsteknikprogrammet, ställer sig mer skeptiska till att bli kvar i Gävle efter avslutad 

studietid. Vi anser detta bero på begränsade möjligheter till ett arbete då det i Gävle endast finns ett 

fåtal mäklarbyråer. Arbetsmarknaden för ekonomer är däremot bredare varför svaren från 

respondenter i Civilekonomprogrammet enligt vår uppfattning upplevs mer positiva även om de 

flesta studenterna på detta program troligen kommer att söka sig till andra orter för den senare delen 

av sin studietid. Detta anser vi kunna bero på att programmet ges på många fler orter än vad de 

andra två programmen gör och därmed öppnas möjligheter till ett bredare utbud av C- och D-kurser 
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vilka bedrivs i senare delen av utbildningen. Fastighetsmäklarprogrammet och Ekonomi- och 

fastighetsteknikprogrammet är mer begränsande för studenterna med tanke på att förlägga 

utbildningen på annan ort då de inte ger samma möjligheter   

 

Vad beträffar HiG: s medverkan i detta menar övervägande delen av respondenterna att HiG måste 

medvetet arbeta mer aktivt med den tredje uppgiften än vad de gör i dagsläget, därmed kan 

högskolan växa. Några studenter eftersöker bostadsgaranti och behjälplighet vid arbetssökning 

vilket visar på att de inte har kännedom om att HiG redan erbjuder detta genom Studentkåren och 

att både Kontakttorget och Drivhuset finns att tillgå.   

Högskolans medverkan i sammanhanget skulle kunna vara att bidra med att aktivt arbeta för 

ovanstående nämnda men även för bättre föreläsare då oroväckande många respondenter framför 

synpunkter på att detta är en svag faktor som HiG innehar. 

Avseende kvaliteten på HiG anser majoriteten vara bra. De som menar att skolan håller en mycket 

bra kvalitet är fler än de som ser detta som mindre bra. Beträffande vad studenterna vill förändra i 

detta ställer vi oss frågande till missnöjdheten med lärarna vilket borde framkomma från de 

utvärderingar som utförs av studenterna efter varje avslutad kurs. Kan det vara så att studenterna 

inte skriver vad de anser, står över att fylla i utvärderingar pga. ointresse och bristfälligt 

engagemang eller är det så att högskolan blundar för dessa åsikter?  

 

Den entreprenörskapsprofil HiG säger sig ha verkar inte ha haft någon genomslagskraft hos 

studenterna då endast tre av de 120 tillfrågade har kännedom om detta och dessutom står Drivhuset 

för den informationen. Om nu HiG har en stark nisch inom entreprenörskap och studenternas 

kännedom om detta är bristfälligt anser vi det vara katastrofalt med tanke på rekrytering av 

studenter och studentpengen. 

Vi själva har heller aldrig uppfattat att HiG har den profilen om dock en dag av 

entreprenörskapsveckan förläggs på skolan samt att vissa kurser i utbudet har den inriktningen.       

 

Många av studenterna är enligt vår uppfattning icke verklighetsförankrade och verkar inte vara 

medvetna om sin situation. Vi tycker det saknas engagemang och motivation för studietiden då det i 

enkäten dels framkommer att de inte tar tillvara tillfällen och möjligheter för sin framtid och 

dessutom på det sätt ett fåtal studenter besvarat frågorna, bilaga 5, vilket visar på ett stort ointresse.    

Vi ställer oss frågande till att ta dyra studielån för något de inte lägger mer intresse för.  

I debattartikeln ur DI 2006-03-11 som tidigare nämnts i arbetet, menar skribenten att allt färre 

studenter får ett arbete vilket motsvarar utbildningen. Hon förespråkar att företagen måste bli mer 

aktiva då det finns ett glapp mellan arbetsgivarens krav och studenternas föreställningar. Vi anser 
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vidare att det är oerhört viktigt att studenter tar denna information till sig. Det är inte antal år i 

skolbänken som är nyckeln till en karriär utan snarare vad man gör utav dem.  

Vi menar att skolan har en roll att fylla med dess tre huvuduppgifter men att det också är upp till 

varje student att ta ansvar för sin egen situation. 

 

En fungerande samverkan är gynnsam för kvaliteten på utbildningen då den knyter an teori till 

praktik samt ger en stark koppling mellan grundutbildning och yrkesliv. I och med det ökar 

utbildningsutbudets relevans då arbetsmarknaden och akademin har ett utbyte med varandra.  

Med tanke på den konkurrens som råder behövs både teori, praktik och erfarenhet. Med samverkan 

i större utsträckning skulle detta kunna skapas samt ett nätverk för studenten vilket underlättar 

inträdet på arbetsmarknaden. 

Samverkan mellan lärosäten och näringsliv skulle därmed innebära att studenter kommer i kontakt 

med arbetsgivare och att arbetsgivare kan påverka utbildningen. Dessutom skulle lärosätena 

attrahera fler studenter genom att dessa blir nöjda med sin utbildning. 

 

Som en viktig slutsats menar vi att samverkan ofta inte är tillräckligt integrerad på institutionsnivå, 

utan förekommer i högre grad på central lärosätesnivå. Det kan bero på attitydproblem men skulle 

kunna fungera om det finns ambitioner till detta. Det beror också på resurser och prioriteringar 

vilket skulle kunna leda till att studenterna ställer ökade krav på samverkan med näringslivet och 

utifrån det väljer utbildningar och orter.  

Det borde ligga i studenternas intresse att den tredje uppgiften tas på allvar och därför engagera sig 

i frågan. 

 

Det är mycket intressant att läsa vad Florida skriver om hur platser kan attrahera kreativa 

människor vilket får företagen att etablera sig i staden som i sin tur ger arbetsmöjligheter. Dessutom 

hur den kreativa livsstilen kan innebära att studenter dras till staden men även att tidigare invånare 

kommer tillbaka vilket är intressant bl.a. från en kommuns verksamhet.  

Författaren ”vänder på ordningen” då han resonerar om att istället för att företagen först skall 

etableras i städer för att människor skall attraheras av att flytta dit menar Florida att städerna skall 

skapa människoklimatet för att attrahera företag till etablering. Varför inte prova något nytt?!  

 

Det har visat sig att lärosäten själva är otillräckliga för att generera företag och tillväxt varför 

omgivningen tillsammans med lärosätet måste samverka och tvärtom, varför vi vill med detta 

arbete slå fast att samverkan är vad lärosäten, studenter och arbetsgivare skulle vinna på!  
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6 VIDARE FORSKNING 
Ett antal förslag till vidare studier och forskning i ämnet presenteras. 

 

Under arbetets förfarande har det uppdagats flertalet infallsvinklar vilka kan betraktas som 

utgångspunkter för vidare forskning. Dessa beskrivs i sin korthet i kapitlet som följer. 

 

6.1 Förslag 
Nedan ges några förslag till vidare studier och forskning inom området; 

 

– I vårt arbete har vi endast inkluderat studenter från Institutionen för Ekonomi och 

Institutionen för teknik och byggd miljö. Det vore därför intressant att fördjupa arbetet 

genom att rikta sig till andra institutioners studenter och lärare för att se ämnet ur flera 

intressenters perspektiv, hur de upplever och själv är inblandade i samarbetet mellan HiG 

och näringslivet. 

 

– Vi tycker också det vore intressant att undersöka i vilken grad och vad studenter på 

Högskolan i Gävle själva åstadkommer för att få men även hur de tar kontakt med 

näringslivet under sin studietid. Deras engagemang och motivation för sin framtid skulle då 

speglas liksom den mentalitet som råder på högskolan. Här skulle förundersökning vi utfört 

kunna ligga till grund för och jämföras med studenter vilka som kommit längre i sin 

utbildning än vad våra respondenter gjort.  

 

– Likaså skulle det vara av intresse att granska orsakerna till tidigare studenters motiv till 

varför de avbrutit sina studier i Gävle och fortsatt på annan ort, samt att se vart just 

Högskolan i Gävles färdigutbildade studenter tagit vägen. Vad blev de av dem? 

 

– Håller Högskolan i Gävle den höga klass på utbildning som utmålas? Röster från personal 

och studenter samt jämförelser med andra lärosäten ifråga om kvalitet vore ett perspektiv i 

detta. Vem sätter gränser för kvalitet? Måste och finns det övre gränser för kvalitet?  

 

– Vad krävs och vad blir utdelningen om Högskolan i Gävle skulle profilera sig som 

högskolan med praktik i samtliga utbildningar? Hur skulle det visa sig i rekrytering av 

studenter? Är det så attraherande att underskott blir till överskott? Klarar högskolan av och 

är den beredd att arbeta för detta? 
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– Arbetet inom PUX och Penta Plus där Högskolan i Gävle är en aktör. Här kan vara 

spännande att undersöka hur dessa arbetar och hur långt deras arbete är gånget i sitt 

utvecklande med näringsliv och samhälle samt stärkandet av samarbete i fråga om 

utbildning, forskning och samverkan. Bidrar eller saknas något för medverkan till regionens 

utveckling? Vilka åtgärder krävs? 
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Bilaga 1 

 

Statistik från studievägledningen på HiG, oktober 2006, kull Ht 05 

 
Utsöknngar tom 061006 

 
Personer med avbrott finns inte med.    
       
Civilekonom SCEKM kull h05    Tot 123 
       
Kön Kvinna Man Totalt    
Ålder          
19-24 år 28 34 62    
25-29 år 10 14 24    
30-34 år 11 8 19    
35 -  11 7 18    
Summa: 60 63 123    
       
Fastighetsmäklarprogrammet SMÄKH kull    Tot 86 
       
Kön Kvinna Man Totalt    
Ålder          
19-24 år 18 10 28    
25-29 år 5 12 17    
30-34 år 7 9 16    
35 -  17 8 25    
Summa: 47 39 86    
       
Ekonomi- och fastighetsteknikprogrammet SEFAK inr förmedling Tot 67 
       
Kön Kvinna Man Totalt    
Ålder          
19-24 år 27 12 39    
25-29år 6 12 18    
30-34 år 3 4 7    
35 -  2 1 3    
Summa: 38 29 67    
      Tot 276  
  Kull Kull     
19-24 1987 1982     
25-29 1981 1977     
30-34 1976 1972     
35- 1971 -     
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Bilaga 2 
               ENKÄT till studenter    

                  
Samarbetet HiG och näringslivet i Gävleregionen 

 
Kön: Man  Kvinna 
 
Ålder: 19-24 25-29 30-34      35 och uppåt  
 
Är Du programstudent på HiG?          JA                    NEJ 
 
Om JA, vilket program?................................................................................... 
 
Vilken termin och år startade Du Dina studier på HiG?.................................. 
 
Känner Du till Drivhuset och deras verksamhet? JA NEJ 
 
Om JA, på vilket sätt har Du vetskap om dem? (ex. tog du eller dom kontakt och hur?)  
 
.......................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
Har Du också nyttjat deras tjänster?  JA NEJ 
 
Om JA, på vilket sätt?  
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Om JA, hur pass givande har det varit för Dig? 
 
Mindre bra      Bra  Mycket bra 
  
 
 
 
Känner Du till Kontakttorget och deras verksamhet? JA NEJ 
 
Om JA, på vilket sätt har Du vetskap om dem? (ex. tog du eller dom kontakt och hur?) 
 
 ......................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
Har Du också nyttjat deras tjänster?  JA NEJ 
 
Om JA, på vilket sätt?  
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Om JA, hur pass givande har det varit för Dig? 
 
Mindre bra      Bra  Mycket bra 
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Bilaga 2 
Studenterna ”flyr” Gävle 
Nämn någon faktor som kan bidra till att Du efter Din studietid på HiG stannar i  
 
Gävleregionen?............................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………… 
 
På vilket vis skulle HiG under Din studietid kunna medverka till att detta blir möjligt? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………. 
 
Entreprenörskapsprofilering 

 89

Visste Du om att HiG profilerar sig mot entreprenörskap? JA NEJ   
 
Om JA, hur har det varit märkbart för Dig?................................................... 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
Kvalitet 
Ditt intryck av HiG? (såsom miljö- och trivselfaktorer, stimulans och utveckling, föreläsare etc.) 
    
Mindre bra      Bra  Mycket bra 
  
 
 
Vad skulle Du vilja förändra?...................................................................... 
 
……………………………………………………………………………. 
  
 
Framtid 
Ser Du Gävle som ett naturligt val under HELA Din studietid eller har Du för avsikt att studera på 
annan ort under senare delen av utbildningen?.............................. 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
 
TACK för Din medverkan! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 
Uppdelning inom de tre programmen i vårt urval ifråga om köns- och 

åldersfördelning. 

 MAN KVINNA MAN/KVINNA 

 Civil Fastigh Ek o Tot Civil Fastigh Ek o Tot Civil Fastigh Ek o Tot
ek mäkl Fastigh ek mäkl Fastigh ek mäkl Fastigh 

tekn tekn tekn 
   

28 
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Civilekonomprogrammet 120/160 poäng 

Fastighetsmäklarprogrammet 80 poäng 

Ekonomi- och fastighetsteknikprogrammet med inriktning fastighetsekonomi 120 poäng 

 

Civilekonomprogrammet 120/160 poäng 

38 studenter varav 21 manliga studenter och 17 kvinnliga studenter 

  Män  Kvinnor  Totalt 

19-24 år    14      11     25 

25-29 år     4        2       6 

30-34 år     2        2       4 

35 och över     1        2       3 

   21      17     38 

Kommentar;  

Respondenterna utgör ca 31 %, (38/123), av den totala populationen gällande Civilekonomprogrammet, 

ca 33 %, (21/63), utgörs av män medan ca 28 %, (17/60), utgörs av kvinnor.  

Åldermässigt tyder underlaget på att  

kategorin 19-24 år har en svarsfrekvens på ca 40 %, (25/62), där män utgör ca 41 %, (14/34), och 

kvinnor ca 39 % (11/28), 

kategorin 25-29 år har en svarsfrekvens på 25 %, (6/24), där män utgör ca 29 %, (4/14), och 

kvinnor 20 %, (2/10), 

kategorin 30-34 år har en svarsfrekvens på ca 21 %, (4/19), där män utgör 25 %, (2/8), och kvinnor 

ca 18 %, (2/11),  

kategorin 35 och över har en svarsfrekvens på ca 17 %, (3/18), där män utgör 14 %, (1/7), och 

kvinnor ca 18 % (2/11). 

19-24 14 10 4 11 15 14 40 25 25 18  68 

13   6  19 25-29  4   6 3   2  3   1  6  9   4 

10   5  15 30-34  2   6 2   2  2   1  4  8   3 

 8 10  18 35 =>  1   7 0   2  8   0  3 15   0 

S: a 21 29 9 59 17 28 16 61 38 57 25 120
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      Bilaga 3 

Fastighetsmäklarprogrammet 80 poäng    

57 studenter varav 29 manliga studenter och 28 kvinnliga studenter 

  Män  Kvinnor  Totalt 

19-24 år    10      15     25 

25-29 år     6        3        9 

30-34 år     6        2       8 

35 och över     7        8     15 

   29      28        57 

Kommentar;  

Respondenterna utgör ca 66 %, (57/86), av den totala populationen gällande 

Fastighetsmäklarprogrammet, ca 74 %, (29/39), utgörs av män medan ca 60 %, (28/47),  

utgörs av kvinnor.  

 

Åldermässigt tyder underlaget på att  

kategorin 19-24 år har en svarsfrekvens på ca 89 %, (25/28), där män utgör 100 %, (10/10), och 

kvinnor ca 83 %, (15/18), 

kategorin 25-29 år har en svarsfrekvens på ca 53 %, (9/17), där män utgör 50 %, (6/12), och 

kvinnor 60 %, (3/5), 

kategorin 30-34 år har en svarsfrekvens på 50 %, (8/16), där män utgör ca 67 %, (6/9), och kvinnor 

ca 29 %, (2/7), 

kategorin 35 och över har en svarsfrekvens på 60 %, (15/25), där män utgör ca 88 %, (7/8), och 

kvinnor ca 47 %, (8/17). 
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Bilaga 3  

Ekonomi- och fastighetsteknikprogrammet med inriktning fastighetsekonomi 120 poäng. 

25 studenter varav 9 manliga studenter och 16 kvinnliga studenter 

   Män  Kvinnor  Totalt 

19-24 år      4      14     18 

25-29 år     3        1       4 

30-34 år     2        1       3 

35 och över     0        0       0 

     9      16     25 

 

Kommentar;  

Respondenterna utgör ca 37 %, (25/67), av den totala populationen gällande Ekonomi- och 

fastighetsteknikprogammet med inriktning fastighetsekonomi, ca 31 %, (9/29), utgörs av män 

medan ca 42 %, (16/38), utgörs av kvinnor.  

 

Åldermässigt tyder underlaget på att  

kategorin 19-24 har en svarsfrekvens på ca 46 %, (18/39), där män utgör ca 33  %, (4/12), och 

kvinnor ca 52 %, (14/27), 

kategorin 25-29 år har en svarsfrekvens på ca 22 %, (4/18), där män utgör 25 %, (3/12), och 

kvinnor 17 %, (1/6), 

kategorin 30-34 år har en svarsfrekvens på ca 43 %, (3/7), där män utgör 50 %, (2/4), och kvinnor 

ca 33 %, (1/3),  

kategorin 35 och över har en svarsfrekvens på 0 %, (0/3), då ingen av de 3 studenterna fanns 

representerade.  

 

 

 

       

 

 

 
 

 

 

 



Bilaga 4 

Uppdelning inom de tre programmen i vårt urval ifråga om vetskap och nyttjande 

av Drivhusets och Kontakttorgets tjänster 
Utfallet från enkäten med 120 studenter visar att 47,5 % (57 studenter) har kännedom om Drivhuset 

och att ca 13,5 % (16 studenter) känner till Kontakttorget.   

 

Drivhuset 

MAN KVINNA MAN/KVINNA 

Civil Fastigh Ek o  Tot Civil Fastigh Ek o  Tot Civil Fastigh Ek o  Tot

ek mäkl Fastigh ek mäkl Fastigh ek mäkl Fastigh 

tekn tekn tekn 
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Uppdelningen inom de tre programmen ifråga om vetskap och nyttjande av Drivhusets tjänster;  

 

Civilekonomprogrammet 120/160 poäng 

38 studenter varav 30 st (ca 79 %) känner till instansen. Av dessa har 0 st (0 %) nyttjat dess tjänster. 

  Män  Kvinnor                      Totalt 

Känner till    16       14     30 

Nyttjat tjänster     0        0                            0  

Antal procent som                                       

har kännedom    42 37      79    

nyttjat tjänster     0          0                                       0 

 

 

Fastighetsmäklarprogrammet 80 poäng 

57 studenter varav 17 st (ca 30 %) känner till instansen. Av dessa har 0 st ( 0 %) nyttjat dess 

tjänster. 

  Män  Kvinnor  Totalt  

Känner till    10         7     17  

Nyttjat tjänster     0         0                           0 

Antal procent som                                       

har kännedom  17,5        12,5     30 

nyttjat tjänster    0          0                                      0   

16 10 3 29 14 7 7 28 30 17 10 57 



Bilaga 4 

Ekonomi- och fastighetsteknikprogrammet med inriktning fastighetsekonomi 120 poäng. 

25 studenter varav 10 st ( 40 %) känner till instansen. Av dessa 10 studenter har 1 st (10 %) nyttjat 

dess tjänster.  

  Män  Kvinnor                      Totalt 

Känner till      3        7     10 

Nyttjat tjänster     0        1                           1 

Antal procent som  

har kännedom   12        28     40  

nyttjat tjänster     0        10     10 

 

Kontakttorget  

MAN KVINNA MAN/KVINNA 

Civil Fastigh Ek o  Tot Civil Fastigh Ek o  Tot Civil Fastigh Ek o  Tot

ek mäkl Fastigh ek mäkl Fastigh ek mäkl Fastigh 

tekn tekn tekn 
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Uppdelningen inom de tre programmen ifråga om vetskap och nyttjande av Kontakttorgets tjänster;  

 

Civilekonomprogrammet 120/160 poäng 

38 studenter varav 11 st (ca 29 %) känner till instansen. Av dessa har 0 st (0 %) nyttjat dess tjänster. 

  Män  Kvinnor                      Totalt 

Känner till      5        6     11 

Nyttjat tjänster     0        0                           0  

Antal procent som 

har kännedom      13      16    29                       

nyttjat tjänster     0        0                                       0  

 

 

 

 

 

 

5 4 0 9 6 1 0 7 11 5 0 16 
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Bilaga 4 

Fastighetsmäklarprogrammet 80 poäng 

57 studenter varav 5 st (ca 9 %) känner till instansen. Av dessa har 0 st (0 %) nyttjat dess tjänster. 

  Män  Kvinnor                      Totalt 

Känner till      4         1       5 

Nyttjat tjänster     0         0                            0 

Antal procent som 

har kännedom                      7          2       9                       

nyttjat tjänster     0         0                                       0  

 

 

 

Ekonomi- och fastighetsteknikprogrammet med inriktning fastighetsekonomi 120 poäng. 

25 studenter varav 0 st (0 %) känner till instansen. Av dessa har 0 st (0 %) nyttjat dess tjänster. 

  Män  Kvinnor                      Totalt 

Känner till      0        0       0 

Nyttjat tjänster     0        0                            0 

Antal procent som 

har kännedom     0        0                            0 

nyttjat tjänster     0        0       0 
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Bilaga 5 
 

Uppdelning inom de tre programmen i vårt urval ifråga om  

oredigerade enkätsvar från studenter 

 

Civilekonomprogrammet 120/160 poäng 

Fastighetsmäklarprogrammet 80 poäng 

Ekonomi- och fastighetsteknikprogrammet med inriktning fastighetsekonomi 120 poäng.  

 
Civilekonomprogrammet 120/160 poäng 
38 studenter varav 21 manliga studenter och 17 kvinnliga studenter 
 
Studenterna ”flyr” Gävle 

Nämn någon faktor som kan bidra till att Du efter Din studietid på HiG stannar i  
Gävleregionen? 
 
Män   

 Att det finns jobb 
 Ett smidigt steg in i näringslivet 
 Trevlig stad, flickvännen bor här, erbjuds bra jobb, billigt boende 
 Ett jobb med otroligt mycket pengar, Bill Gates lönecheck 
 Att jag kommer från de här trakterna ursprungligen 
 Jobb……bara  
 Finns inga 
 Troligtvis inget 
 Inget 
 Arbete 
 Det kommer aldrig att hända! 
 Inget! 
 Sex-siffrig månadslön 
 Om jag får ett bra jobb 
 Jobb, bra bostad, bra utbud av aktiviteter 
 Inget 
 Förbättrad arbetsmarknad 
 Familj och barn 

 
Kvinnor 

 Om jag får något jobb som svarar mot utbildningen 
 Bra jobb 
 Jag har bott här sen jag föddes och ser just nu ingen anledning till att jag vill flytta. Kan då i 

så fall vara för arbetsbristen som kan bli bättre genom mer jobb 
 Bor ej här nu heller, pendlar. Om jag skulle få jobb här skulle jag fortsätta pendla, har hus + 

sambo i Dalarna. 
 Jag tillhör dem som flyr 
 Att det finns jobb 
 Jag bor ej här, kommer ej bli aktuellt 
 Bra lön vid arbete 
 Jobb 
 Bättre erbjudanden på lägenheter 
 Jag pendlar från Kilafors 10 mil norr om staden. Blir troligtvis kvar där 
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Bilaga 5 
 
 

 Bra barnomsorg, lätt att hitta ”rätt” bostad, högre löner 
 Bra jobb och bostad 
 Släkt vänner, staden 
 Jag bor redan här och min sambo har jobb här. Men ett arbete här i Gävle skulle ju 

underlätta 
 

På vilket vis skulle HiG under Din studietid kunna medverka till att detta blir möjligt? 
 
Män 

 Mer samverkan mellan utbildning och det ”verkliga” livet 
 Aktivt jobba med företag i regionen 
 Ingen aning 
 Vet ej 
 Förbättra samarbetet med företag som behöver ekonomer 
 Garantera mig ett jobb 
 Hjälpa till med arbetssökning 
 Det kommer aldrig att hända 
 Växa! 
 Skriva extremt lätta tentor 
 Vet ej 
 Närmare kontakt med näringslivet, kanske även praktik inom programmet 
 Bättre lärare 
 Svårt att se förändring på arbetsmarknaden på så kort tid  

 
Kvinnor 

 Om jag får praktisera 
 Mer kontakter med företag i utbildningen 
 Jobbmöjligheter 
 Att det finns chanser till jobb 
 Praktik under studietiden 
 Vet ej 
 Visa mer av staden och dess möjligheter 

 
 
Entreprenörskapsprofilering 
Visste Du om att HiG profilerar sig mot entreprenörskap?  
 
Män 
  
JA  3 NEJ    17 EJ SVARAT     1   
 
Om JA, hur har det varit märkbart för Dig? 

 Det har nämnts, inte visats konkret 
 Mycket information av Drivhuset nu 
 Genom Drivhuset 

 
Kvinnor 

 
JA   0 NEJ    17  EJ SVARAT  0    
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Bilaga 5 
 
Kvalitet 
Ditt intryck av HiG? (såsom miljö- och trivselfaktorer, stimulans och utveckling, föreläsare etc.) 
    
Män 
 
Mindre bra  Bra  Mycket bra 
       3 15 3 
      
 

 Lärare 
 Mer gästföreläsare från näringslivet. Bättre föreläsare inom ämnet, föreläsare/lärare som är 

engagerade i sina ämnen och är väl förberedda inför varje föreläsning och inte går enbart på 
gamla rutiner 

 Vissa föreläsare/lärare 
 
Kvinnor 
 
Mindre bra  Bra  Mycket bra 
 2 13 2 

 Lärarnas kompetens och samarbetsförmåga med varandra 
    
 
Vad skulle Du vilja förändra? 
 
Män 

 En del föreläsare har varit rätt oengagerade 
 Någon plats för relax under långa lediga stunder 
 Vet ej 
 Fräscha upp vissa salar 
 Bättre lärare 
 Bättre föreläsare, bättre pedagoger 
 Inte inom skolan som helhet, men kanske inom specifika kurser 
 Byta många föreläsare och rektor 
 Utöka studenthälsan. Alltså behövs Campus nationer, flera föreningar, student-idrott kopplade 

och finansierade till och av skolan. Ex. skolfotbollslag. Fixa så att man kan ta bussen från 
Sätra hela vägen till skolan! 

 Lite mer intressanta föreläsare. Tillgång till träningslokaler. 
 Känns som en del lärare har för låga ambitioner med sitt lärande  

 
Kvinnor 

 Mer förberedda föreläsare som ger nyttiga och lärorika föreläsningar istället för föreläsningar 
som ej har speciellt mycket med kursen att göra 

 Bättre organisation 
 Vissa föreläsare har dålig kvalité  
 Praktikperioder 
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Framtid 
Ser Du Gävle som ett naturligt val under HELA Din studietid eller har Du för avsikt att 
studera på annan ort under senare delen av utbildningen? 
 
Män 

 Ej bestämt mig ännu 
 Jag ser Gävle som mitt naturliga val 
 Nej, inte som det ser ut just nu 
 Hela studietiden som det ser ut nu 
 Vet ej 
 Jag planerar att bli kvar i Gävle 
 Jag stannar nog 
 Stockholm 
 Vet ej 
 Kommer läsa hela programmet i Gävle 
 Ja, jag vill flytta  
 Jag har för avsikt att byta skola 
 Studier på annan ort 
 Förhoppningsvis kommer jag ej att behöva avsluta studierna här utan i Uppsala 
 Jag har för avsikt att studera hela min tid i Gävle 
 Med tanke på den låga kvaliten på föreläsare och dåliga kontakter med näringslivet så är det 

mycket troligt JA! 
 Vart som helst 
 Troligtvis studier i Uppsala 
 Jag håller till i Gävle hela tiden 
 Jag blir kvar på HiG 

 

Kvinnor 
 Ingen aning men det är möjligt 
 Jag har tänkt att studera 3:e året på annan ort 
 Jag tror att jag ev. kommer studera på annan ort senare 
 Jag stannar 
 Gävle under hela studietiden 
 Det jag vill läsa finns på annan ort och är ej förlagt på högskola. Kommer därför att hoppa 

av programmet redan nu 
 Skulle gärna studera på annan ort 
 Jag kommer stanna här, det är lagom pendelavstånd 
 Jag tänker studera på annan ort 
 Nej, vill hem till Uppsala och avsluta mina studier där 
 Jag funderar på att byta skola senare 
 Blir troligtvis kvar i Gävle hela studietiden 
 Gävle är mitt första val. Jag trivs här 
 Jag ska studera i Gävle 
 Jag har tänkt att studera här hela tiden 
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Fastighetsmäklarprogrammet 80 poäng 
57 studenter varav 29 manliga studenter och 28 kvinnliga studenter 
 
Studenterna ”flyr” Gävle 
Nämn någon faktor som kan bidra till att Du efter Din studietid på HiG stannar i  
Gävleregionen? 
 
Män 

 Får jobb här 
 Tveksamt, passa mig perfekt som studieort men tycker nog att stan är i minsta laget för att 

stanna i 
 Det är en trist stad 
 Inget speciellt 
 Jobb 
 Ev. jobb 
 Jobb 
 Inte en chans. För liten stad 
 Jobb 
 Mer solsken 
 Vet ej 
 Ingen, jag är storstadsmänniska  
 Att SJ slutar trafikera sträckan Gävle – Stockholm 
 Chanserna att jag hamnar i Gävle är små eftersom jag inte bor här idag. Chanserna för min 

flickvän att få jobb i Gävle är nog inte så jättebra heller. (Doktor i mikrobiologi) 
 Finns inga 
 Kommer inte att hända 
 Finns ingen möjlighet 
 Bor redan i Stockholm 
 Arbete   
 Ingen 
 Inte aktuellt 

 
 
Kvinnor  

 Att sambon vill stanna 
 Kan inte komma på någon 
 Det går inte, men en faktor som skulle få mig att stanna skulle väl vara om jag fick ett bra 

jobb 
 Jag studerar i Gävle men pendlar till Uppsala där jag bor varje dag, så jag kommer inte 

stanna i Gävle. Eftersom jag inte bor här nu är det svårt att svara på faktorer som skulle få 
mig och stanna. 

 Inga! Bor i Stockholm 
 Arbetserbjudande 
 Jobberbjudanden 
 Vill gärna stanna, men det är svårt att få jobb i Gävle 
 Tror inte jag kommer stanna, finns ingen faktor som kan bidra till det 
 Möjlighet att få jobb 
 Kommer inte stanna i Gävle  
 Faktiskt ingenting! 
 Ingen 
 Jobbmöjligheter 
 Finns inte ens chans i hela världen att jag stannar här efter examen 
 Bra, intressanta & utvecklande arbeten för såväl mig som för min sambo  
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 Om det inte skulle finnas jobb någon annanstans 
 Är redan bosatt i Gävle 
 Jag bor i norduppland så arbete  
 Inga 
 Arbete och nytt förhållande 
 Gävle helt OK, men har familjen i Stockholm 
 Jobb         

 
På vilket vis skulle HiG under Din studietid kunna medverka till att detta blir möjligt? 
 
Män  

 Se till att fortsätta ge eleverna möjlighet att träffa företag (mäklardagen) 
 Bra kontakt med företag 
 Ge mig jobb 
 Bra praktik 
 Vet ej 
 Det blir nog svårt för dom, för min del är jag mer sugen på Skåne eller Göteborg av 

personliga skäl 
 Utveckla en mycket effektiv anti-depressionsdrog 
 Få kontakter med företag 
 Bostad/Jobb  

 
 

Kvinnor 
 Vet ej 
 Göra mer reklam utåt för de utbildningar som finns på HiG så att alla arbetsgivare rekryterar 

från campus 
 Går inte 
 Vet ej  
 Vet ej 
 HiG har nog väldigt svårt att påverka jobbmarknaden på mäklarfronten 
 På inget sätt 
 Arbeta ännu mer tillsammans med företag. Bjuda in studenter & allmänheten till diverse 

träffar, informationer & föreläsningar 
 Ingen aning 
 Har snarare påverkat mig negativt 
 Påverka de styrande i Gävle. Sossestyrt och mycket företagarfientligt. Gävle skulle kunna 

vara dynamiskt med både hamn, bra kommunikationer och närhet till Stockholm, men det är 
”nötter” som styr 

 Inget vis 
 Företagspresentationer 
 Att hjälpa mig att få praktiken      
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Entreprenörskapsprofilering 
Visste Du om att HiG profilerar sig mot entreprenörskap?   
 
Män  
 
JA  0 NEJ    26 EJ SVARAT     3   
 
Kvinnor  
JA  0 NEJ    28 EJ SVARAT     0 
   
Om JA, hur har det varit märkbart för Dig? 

 Drivhuset ex.  
 Genom Drivhusets reklam 
 Aktiviteter de har 
 Nej 
 Inte särskilt 

 
Kvalitet 
Ditt intryck av HiG? (såsom miljö- och trivselfaktorer, stimulans och utveckling, föreläsare etc.) 
    
Män 
Mindre bra  Bra  Mycket bra  Ej svarat 
       3 17 6 3 

 Inga förslag  
 
  
Kvinnor 
Mindre bra  Bra  Mycket bra  Ej svarat 
       5 17 5 1 
     

 Bättre struktur 
 Högre akademisk nivå på undervisningen behövs! Föreläsarna på Fastighetsförmedling-2- 

kursen består av gästföreläsare från banker och mäklarföretag. Jag tycker inte man skall få 
akademiska poäng för att lyssna på ”marknadsföringsaktiviteter” och reklam! 

 Höj nivån på föreläsare och undervisningen!!! 
 Bättre info, mer organiserat, bättre/mer utbildade lärare, Allt!!! 

  
 
Vad skulle Du vilja förändra?  
 
Män  

 Alla lärare håller inte lika hög standard 
 Att det finns samlat alla funktioner på Internet, vilket gör att man idag måste logga in på 

massor olika ställen så fort man vill läsa mail, schema 
 Snabbare Internet 
 Mer konkurrensutsatt skolmat. Håll 45 min föreläsning och sen 15 min rast 
 Bättre organisation! Tydligare info, schemaläggning etc 
 Bättre föreläsningar 
 Bättre föreläsningar 
 Man borde bli anmäld automatiskt till tentorna och kurser om man har valt ett program 
 Bättre föreläsare 
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Kvinnor  

 Inget 
 Bättre organiserat vad gäller kansli, exp. öppettider, bättre samhörighet mellan de anställda 

på HiG 
 Vet ej 
 Bättre lärare 
 Caféöppettider  
 HiG uppvisar en ojämn nivå. Utbildningarna håller mycket sämre kvalitet än universiteten. 

Miljö & trivsel är däremot mycket bra & högt över förväntan 
 Vissa kurser har låg nivå som inte inspirerar 
 Bättre kvalitet på föreläsningarna. Det skall vara motiverat att pendla från Stockholm! 

 
 
Framtid 
Ser Du Gävle som ett naturligt val under HELA Din studietid eller har Du för avsikt att 
studera på annan ort under senare delen av utbildningen? 
 
Män  

 Hela utbildningen 
 Jag stannar i Gävle 
 Vet ej 
 Gävle hela studietiden 
 Öppen för vidare påbyggnad på annan ort 
 Fastighetsmäklarprogrammet tog mig till Gävle, skall studera vidare vid Stockholms 

Universitet senare. 
 Hela utbildningen 
 Det blir hela 
 Har studerat på annan ort tidigare 
 Jag kommer nog inte att läsa mer efter utbildningen, har däremot läst i Lund innan 
 Vet ej 
 Det var närmaste stället som hade programmet 
 Läser hela utbildningen här 
 Endast Gävle 
 Hela studietiden i Gävle 
 Studerar i Gävle hela studietiden 
 Stannar här 
 Hela tiden     

 
Kvinnor  

 Har inte tänkt studera någon annanstans 
 Fastighetsmäklarprogrammet finns bara i Gävle, om man tittar på närmaste ort till Uppsala 
 Jag kommer studera i Gävle hela studietiden  
 Jag flyttar hem till hösten och pendlar 
 Jag stannar i Gävle under min studietid 
 Hela utbildningen 
 Jag pendlar från Falun och skulle kunna tänka mig att läsa någon kurs hemma 
 Kommer stanna hela studietiden 
 Vet inte 
 Hela studietiden i alla fall inom programmet 
 Hela studietiden här 
 Jag kommer läsa en del kurser i Uppsala. Känns faktiskt som att utbildning därifrån väger 

tyngre i ett CV 
 I Gävle under hela studietiden 
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 Hela studietiden  
 Avslutar utbildningen i Gävle 
 Om jag går vidare för att ta ut en examen så läser jag säkerligen de sista poängen i Uppsala 

& plockar ut examensbeviset där  
 Gävle under hela min studietid 
 Hela studietiden 
 Hela studietiden 
 Har inte för avsikt att studera på annan ort 
 Hela studietiden på HiG 
 Jag tänker läsa klart i Gävle  
 Avser att studera hela programmet i Gävle 
 Jag tänker att fortsätta i HiG pga. bostad 
 Jag läser endast enstaka kurser i Gävle 
 Hela studietiden 
 Hela studietiden 
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Ekonomi- och fastighetsteknikprogrammet med inriktning fastighetsekonomi 120 poäng 
25 studenter varav 9 manliga studenter och 16 kvinnliga studenter 

 
Nämn någon faktor som kan bidra till att Du efter Din studietid på HiG stannar i 
Gävleregionen? 
 
Män  

 Kontakt med mäklarfirma som leder till jobb  (+bra bostad) 
 Jobb 
 Bor här 
 Finns ingen faktor som kan få mig att stanna, utom om familj och vänner flyttade hit 
 Att jag får jobb och har flickvän här 
 Arbete, bra miljö och förutsättningar att uppfostra barn 
 Ev. jobb     

 
Kvinnor 

 Jobbmöjligheter 
 Familj + vänner, bra stad att växa upp i (när man får barn), nära Stockholm, Arlanda, 

norrland ”mitt i Sverige” 
 Jag är född här, bra jobb, familj 
 Företagsrepresentationer 
 Arbetstillfällen 
 Att jag får ett bra jobb här 
 Jobbmöjlighet 
 Kommer inte stanna kvar i Gävle efter studierna 
 Inga jobb. Många studerar på annan ort och väljer att flytta tillbaka hem efter examen 
 Välbetalt jobb och familj 
 Kompisar 
 Kanske om kommunikationen Stockholm – Gävle blivit bättre 
 Kommer ej att stanna kvar 
 Arbetsmarknaden är bra 
 Jag bodde i Gävleregionen före studierna så jag blir kvar därför 

 
 
På vilket vis skulle HiG under Din studietid kunna medverka till att detta blir möjligt? 
 
Män 

 Arrangera möte, träffar och dylikt med fastighetsföretag 
 Lägga in lite praktik 
 Kontakt med näringsliv 
 Bättre samarbete med näringslivet ex. praktik, fadderföretag 
 Samspel mellan näringsliv och högskola 

 
Kvinnor 

 Kontakt med de fastighetsföretag som är verksamma i Gävle 
 Vet ej, är härifrån = har mitt liv/min bild av stan från början 
 Hjälpa mig med jobb 
 Fler företagsdagar då dessa representeras 
 Vet ej 
 Mer kontakt med arbetslivet 
 Inget 
 Eftersom jag är från Skåne så är de en självklarhet att flytta hem!   
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Entreprenörskapsprofilering 
Visste Du om att HiG profilerar sig mot entreprenörskap?  
  
Män 
JA  0 NEJ      9 EJ SVARAT     0   
 
Kvinnor 
JA  0 NEJ     16 EJ SVARAT     0 
 
 
Kvalitet 
Ditt intryck av HiG? (såsom miljö- och trivselfaktorer, stimulans och utveckling, föreläsare etc.) 
    
Män 
 
Mindre bra  Bra  Mycket bra   
       0  8 1  
 
Kvinnor 
 
Mindre bra  Bra  Mycket bra   
       3 11 2  

 Salarna i hus 99. Källarplan har ventilation som överröstar föreläsarna och möjlighet till att 
ha dörren olåst. Bankomat i anslutning till restaurangen 

 Bättre och mer motiverade föreläsare 
 Mycket 

  
   
Vad skulle Du vilja förändra? 
 
Män 

 Bättre föreläsare 
 Bättre helhetssyn inom program och kurser 

 
Kvinnor 

 Föreläsarna 
 En bankomat, mer besök av företag/möjliga arbetsplatser 
 Bättre föreläsare 
 Vet ej 
 Kåren – skulle verkligen behöva komma ut mer till studenterna 
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Framtid 
Ser Du Gävle som ett naturligt val under HELA Din studietid eller har Du för avsikt att 
studera på annan ort under senare delen av utbildningen? 
 
Män 

 Ämnar fullgöra programmet 
 Jag kommer att stanna hela min studietid 
 För avsikt att studera i Gävle hela tiden 
 Hela utbildningen i Gävle 
 Kommer plugga hela utbildningen här i Gävle 

 
 Hela studietiden 
 Jag gör hela programmet här 
 Hela 

 
Kvinnor 

 Blir nog kvar under hela 
 Hela 
 Tror inte annan ort, kanske under en begränsad tid som utbytesstudent 
 Jag ser Gävle som studieort 
 Har för avsikt att studera i Gävle 
 Jag tänkte studera hela tiden i Gävle 
 Tänker stanna kvar under hela studietiden 
 Jag kommer att avsluta mina studier här 
 Jag blir kvar här 
 Det blir nog en del på annan ort 
 Ev. annan ort senare, kanske sista terminen eller så 
 Studera på HiG hela tiden 
 Studera all tid i Gävle 
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Underlag för gemensamma frågor inför personintervjuer 
 

 

Studenterna ”flyr” Gävle 

4.2.2.1 Studenter flyr regionen under/efter studietiden – åtgärder för detta?  

 

HiG: s samverkan med näringslivet  

4.2.2.2 Synen på länken mellan högskola och näringsliv, HiG: s roll  

 

4.2.2.3 Förändringar och åtgärder   

 

4.2.2.6 Öppenhet från skolans sida. Stöttning uppifrån.  

 

4.2.2.7Studenternas medverkan – engagemang 

 

4.2.2.8Högskola – Universitet, höja status   

 

4.2.2.9Attraktiva faktorer för att behålla studenter kvar i Gävle  

 

Entreprenörskapsprofilen som HiG säger sig ha 

4.2.2.10 Uttalat 
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Följdfrågor vid personintervjuer 

 
 

4.2.2.4 Upplever ni att gästföreläsare/företagare och företag är måna om att få kontakt med 

studenterna? Hur och i vilken omfattning?    E, ITB, DH, KT 

 

4.2.2.5 Hur kan institutionen som enhet påverka?    E, ITB 

 

4.2.2.11 Vad är syftet/ändamålet med er verksamhet?    DH, KT, GNA, SN, GK  

 

4.2.2.12 Hur upplever ni studenternas mottaglighet för era tjänster?   DH, KT 

 

4.2.2.13Hur är samarbetet med andra instanser inom HiG?   DH, KT 

 

4.2.2.14 I vilken utsträckning har ni kontakt med studenterna?    GNA, SN, GK 

 

4.2.2.15 Hur ser ni på studenternas uppfattning gällande samverkan?  GNA, SN, GK 

 

4.2.2.16 Hur kan ni påverka samarbetet och vad utförs för detta?   GNA, SN, GK 
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