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FÖRORD 
 Mitt arbete med uppsatsen började i mitten av hösten 2006. Jag hade inga tidigare 

kunskaper om samverkan och vad det innebar utan det blev en utmaning. Mitt intresse för 
samverkan växte sig starkare när jag läste litteratur och fann behov av sammanhållning 
mellan, i detta fall den högre utbildningen och arbetslivet, vilket resulterade i denna studie. 
Mitt arbete med uppsatsen kan bäst beskrivas med ett utdrag ur Berts vidare betraktelser som 
är skriven av Jacobsson och Olsson (1992), här beskriver Bert följande: 

 
”Alfred är en rolig typ. Han kan klämma sönder apelsiner under armhålan. Jag 
är jättedålig på att klämma sönder apelsiner under armhålan. Alfred försökte lära 
mig. Vi testade med några ägg. När jag varit uppe och bytt kläder fortsatte 
undervisningen.  Det gick ganska bra till slut, efter att ha tränat på 28 apelsiner. 
Jag är inte fullärd men jag kan klara en klementin utan större problem” 
(Jacobsson & Olsson, 1992, s. 16 ). 

 
Jag vill tacka följande:  
Intervjupersonerna som engagerade sig, delgav sina erfarenheter och gjorde det möjligt för 
mig att genomföra studien.  
Handledare Magnus Söderström som med sitt tålamod, möjliggörande och humoristiska sätt 
har väglett, motiverat och stöttat mig i med och motgång.   
Mina närstående, colliehunden Qognac, katten Elvis och andra personer som har trott på mig.   
 
 
 
Anna Gottfridsson  
2008-01-31 
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Abstract 
Finding needs of knowledge are important for universities but also for operation in the 
surrounding area. Teacher, student and other organization have to make efforts to create 
opportunities to develop knowledge.  Without cooperate/ cooperation they can loose  
possibilities to develop valuable knowledge. How do the organization see upon meanings of 
the procedures of cooperation? How do they work with and for cooperation? What role should 
the universities play in the development of knowledge in todays community of change? The 
aim of this study is to create an understanding for the meaning of cooperation procedure by 
developing knowledge and how it might bring value.  

My interest in this is to find the means of procedure of cooperation and to create 
understanding. By using interviews, the interviewee can tell about their different experiences. 
In this study there is six interviews  made with people who work with procedure of 
cooperation in six different operation.  
    The result shows that opportunity to make a procedure of cooperation and developing 
knowledge depends on the operators work with planning of the procedure. By finding needs 
and the means to attain the goals depends on the different needs and demands of the operator. 
The procedure might bring both the development of knowledge but also values. It requires 
good communication and action from all parts involved. Both Universities and surrounding 
operators have to change their role by  working towards  cooperation. It is a matter of creating 
values for all in the procedure of cooperation. 
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1. INLEDNING 
Mitt intresse för pedagogik är fokuserat kring lärandet i arbetslivet. Mina tidigare studier 

har inriktats på betydelsen av kompetensutveckling på individ- och verksamhetsnivå.  I min 
B-uppsats med titeln ”Personalutbildningens påverkan av individens möjlighet till utveckling 
av kompetens” skrev jag om personalutbildningens betydelse för individerna men även 
verksamheterna. Den övergripande frågan var hur personalutbildningen påverkar de anställdas 
möjligheter att utveckla kompetens.  Det visade sig att personalutbildningen kan leda till olika 
slags kunskapsbildning beroende på hur den utformas och vilka pedagogiska metoder som 
används, men även beroende på om personalutbildning valts av den anställde själv eller av 
företaget (Gottfridsson, 2004). Mitt intresse för kompetensutveckling utvecklades sedan 
ytterligare och resulterade i en C-uppsats med rubriken ”Betydelsen av kompetensutveckling 
inom olika verksamheter”. Den behandlar kompetensutvecklingens betydelse inom olika 
verksamheter, såväl privata som offentliga. Studien visade att medarbetarnas delaktighet när 
det gäller kompetensutvecklingsfrågor kan skilja sig åt beroende på arbetsuppgifter och 
personligt engagemang. Om tillräckligt många har en tveksam inställning och samtidigt brist 
på engagemang kan det begränsa verksamhetens möjlighet till utveckling och förändring. 
Studien visade dock att det är lätt att utvärderingar, av olika skäl, hamnar i skymundan och 
inte kommit till nytta. Detta trots att verksamheterna satsar både tid och pengar på 
förberedelser och genomförande av kompetensutveckling. Studien visade att strategiskt arbete 
med kompetensutveckling, de olika satsningarna som verksamheterna gör och deras betydelse 
för verksamheten är avgörande för vad som kan förändras och hur man väljer att möta 
förändringar (Gottfridsson, 2005).  

 
Inför denna uppsats vill jag knyta samman lärande och utveckling av kunskaper i 

arbetslivet med det lärande och den utvecklingen av kunskaper som sker inom den högre 
utbildningen. Jag har därför valt att studera samverkan mellan högskola/universitet och 
omgivande aktörer i privat, ideell och offentlig sektor. Bakgrunden till mitt intresse för detta 
kan spåras enligt följande. 

Industrialiseringen skapade en omfattande utveckling inom arbetslivet som påverkade 
både samhällen, företag och individerna. Maskiner uppfanns, fabriker skapades och 
produktionsprocesserna kunde successivt förbättras. Nya arbetstillfällen uppstod som krävde 
andra arbetssätt och ställde ökade krav och anpassning på individernas kunskaper. Från att 
ofta ha lärt av varandra behövde befolkningen då kunna läsa, skriva och räkna. 
Industrialiseringen ledde därför till behov av nya kunskaper och skolformer. Lärande och 
kunskapsbildning, ofta med praktisk inriktning, blev även allt vanligare på arbetsplatserna 
(Giddens, 1998). Exempelvis fick hantverkarna egna system för att lära sig arbetet och 
tilldelades efterhand gesällbrev och, efter avklarad utbildning, mästarbrev (Söderström, 1981). 
Beroende på hur arbetsmiljöer utformas kan de stimulera till kreativitet och lärande 
(Andersson och Sylwan 1997). Industrialiseringen innebar sedan att sysselsättningen inom 
befolkningen förändrades när alltfler sökte sig från jordbruket till fabrikerna (Giddens, 1998). 

 
I början av industrialiseringen var Sverige fortfarande ett fattigt land men detta ändrades 

när alltfler började arbeta i fabrikerna och nya industrier tillkom. Kommunikationen med 
omvärlden utvecklades sedan och ledde till nya ekonomiska möjligheter. Sveriges ekonomi 
förbättrades i snabb takt och vi blev en ledande industrination. Utvecklingen övergick 
efterhand i nya sociala och ekonomiska strukturer inom samhället, något som sammantaget 
kom att kallas tjänste- och kunskapssamhället (Andersson och Sylwan, 1997).     

Kunskaps- och informationssamhället, som det ibland kallas, innebar att kunskaperna och 
kompetenserna hos individer och grupper hamnade i fokus istället för de mer begränsande 
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tillverkningsaspekterna på produkter. I kunskaps- och informationssamhället anses 
utvecklingen av kunskaper bidra till ökad effektivitet inom olika verksamheter (Giddens, 
1998). I det nya samhället ökade konkurrensen mellan företagen och de ständiga 
förändringarna ledde till att kunskaperna fick en kortare livslängd. Därför behövde nya 
kunskaper utvecklas fortlöpande inom olika områden (Liljequist,1999).  

Kunskaps- och informationssamhället kan därför ha medfört att olika anställda behöver 
omskola sig för att inte bli av med sina jobb, men även för att kunna lära sig ny teknik och 
nya metoder som kan öka anställningsbarheten på längre sikt. Under många år fanns det olika 
former av organiserade AMU-utbildningar där människor kunde omskolas till nya yrkesroller. 
Inte minst vid strukturförändringen har universitet och högskolor tagit på sig liknande 
uppgifter (jmfr prop 2001/02.15 ”Öppna högskolan”).  

 
Samhällets utveckling kan därmed påverka såväl yrken och yrkesmönster i arbetslivet som 

efterfrågan av utbildningar. Sennett (2000) beskriver översiktligt hur förändringarna i 
kunskaps och informationssamhället har lett till olika slags effekter i arbetslivet för 
individerna. Han diskuterar hur den ständiga föränderligheten leder till jakt på kunskaper av 
skilda slag. Han menar att dagens individer måste vara villiga att utveckla sina kunskaper 
kontinuerligt. Samtidigt står många inför en alltmer osäker arbetsmarknad där behovet av 
arbetskraft varierar vid olika tidpunkter samtidigt som arbets- och anställningsformer blir mer 
flexibla.  Kunskapernas livslängd skiftar därför allt mer. Personalstyrkans storlek kan även 
variera i företag och andra verksamheter beroende på hög- eller lågkonjunktur och följden blir 
att tillgången på erforderliga kunskaper inom verksamheterna kan minska (Ibid).  

Flera arbetsmiljöforskare visar också att lärande arbeten och arbetsmiljöer allt oftare ses 
som alternativ till mer traditionell utbildning samt att förändringstakten ofta leder till att 
frågor om mening och arbetsvillkor allt oftare ställs (Söderström, 2003).  

 
     Som framgått av den historiska tillbakablicken är det en vanlig tanke att det finns god 

tillgång till kunskaper och därmed utbildningsmöjligheter för samhället. Många av våra 
vuxenutbildningsreformers utveckling, AMU och på senare tid, det så 
kallade ”kunskapslyftet” bygger på detta. Liksom dagens debatt om livslångt lärande i olika 
former där olika utbildningsanordnare bör samverka utifrån individer och gruppers behov. 
Även universitet och högskolor har givetvis viktiga uppgifter häri (Söderström, 1981). 

1.1 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att endast beröra samverkan mellan den högre utbildningen och 

arbetslivet.  Urvalet i intervjuundersökningen är begränsat och innehåller endast 
representanter från omgivande aktörer, dock ej representanter från högskolor och universitet 
eftersom tidigare studier gjorts kring samverkan med hjälp av intervjuer med representanter 
från både den högre utbildningen och omgivningen (Se Olsson, Parck och Sakko, 2007). Ett 
ytterligare skäl är lärosätenas lagstadgade uppdrag som innebär att de skall samverka inom 
sina huvuduppgifter forskning och utbildning samt tex information och utvecklingsarbete med 
omvärlden. Därför är det av intresse att möta olika representanter från omgivningen som valt 
att samverka frivilligt och vad detta kan ha inneburit i hopp om att få fler från aktörer att vilja 
och få möjlighet till att samverka med den högre utbildningen. 
 

1.2 Problem och syfte 
Behoven av kunskaper förändras i omgivningen och kan ställa krav men även 

förväntningar på tillgänglig utbildning och forskning som är anpassad utifrån efterfrågan.  
Om inte universitet, högskolor och aktörer samverkar kan det leda till att såväl aktörer som 
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universitet och högskolor går miste om möjlighet att skapa värdefulla kunskaper. Hur ska då 
nya kunskaper skapas? Med hjälp av vad? Var ska det finnas möjlighet för dem att skapas? 
Vilken funktion ska de fylla? I själva verket, vad ska kunskaperna kunna ge för värden? 
Utveckling av kunskaper kan kräva ett förutseende arbete för att ta reda på behoven av 
kunskaper i sig, men även för att ta reda på hur de faktiskt ska utvecklas och ha för värden. 
Detta genom att träffas och ha universitet och högskolor som resurs för att utbilda. Det är inte 
bara universitet och högskolor som kan göra satsningar. Lärare, studenterna och övriga 
aktörer såsom företag, måste även vilja göra något och bidra till utvecklingen av kunskaper. 
Vad ska högskolor och universitet ha för roll i en sådan utveckling?  Kan de fungera som ett 
slags  kunskapsbank?  

Den övergripande frågan i studien är, om högskolor och universitet, rent av kan komma att 
inta en ny roll i dagens föränderliga samhälle? Utifrån detta blir uppsatsens syfte att lämna ett 
underlag till debatten om hur samverkan mellan universitet och högskolor och externa aktörer 
kan bidra till att skapa värden för respektive aktörer och skapa viss förståelse för betydelsen 
av samverkansprocessen.  

Det kommer att presenteras som en beskrivning av vad gemensam kunskapsbildning kan 
kräva för att kunna nå resultat. För att nå syftet använder jag mig av litteraturstudier samt ett 
antal intervjuer med aktörer som har erfarenhet av samverkan med högskolor och universitet.  

 
För att nå syftet ställs följande forskningsfrågor: 
 
Hur ser aktörerna på betydelsen av samverkan? 
 
 Hur arbetar aktörerna med samverkan och hur kan det förbättras? 
 
Hur går de tillväga för att utveckla kunskaper? 
 
Hur ser de på möjlighet till samverkan i framtiden och vad behövs för att förverkliga det? 
 

2. BAKGRUND 
I följande avsnitt diskuteras samverkan mellan universitet, högskolor och omgivande 

aktörer, betydelsen av samverkan och tidigare studier kring det. Med detta vill jag beskriva 
hur och varför samverkansuppgiften är viktig som strategi för att bidra och öka till 
kunskapsutbyte mellan aktörerna och vidareutveckla de tankegångar om övergången från 
industri- till kunskapssamhället som togs upp i ovanstående inledning.  

2.1 Samverkansuppgiftens framväxt  
Efterfrågan av specialiserade kunskaper började redan vid samhällets industrialisering. 

Samhället behövde då kunskaper som inte enbart ledde till bildning utan som även kunde 
nyttjas i arbetslivet. De kunskaper som högskolor och universitet skulle utveckla och erbjuda 
behövde därför fylla samhälleliga behov vilket varit ett ledande tema i de senaste årens 
högskolereformer. Den ökade efterfrågan av kunskaper ledde till att högskoleutbildning skulle 
finnas att tillgå även på regional nivå och det tillkom anställningar för forskare och 
professorer.  Under 1980 talet omfördelades makten inom högskolan. Från att ha varit centralt 
påbjuden kom makten istället att bli decentraliserad. Det innebar att högskolor och universitet 
fick ökad frihet på den lokala nivån gällande exempelvis utformning av utbildningsplaner och 
studiegångar som medförde att olika kurser kunde läsas gemensamt.          

Decentraliseringen gjorde det möjligt för högskolor och universitet att samverka med 
lokala aktörer både med uppdragsforskning och utbildning som de externa uppdragsgivarna 
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fick bekosta. Forskningen kunde sedan bidra med nya kunskaper men även leda till positiv 
förändring i samhället. Behovet av samverkan mellan högskolor och universitet ökade och 
bidrog till att den tredje uppgiften skapades.  Den innebar att högskolor och universitet, 
förutom att bedriva forskning och utbildning, även skulle samarbeta med såväl företag som 
föreningar inom regionen där de utvecklade kunskaper gemensamt (Maltén, 1997).  

 
Samverkansuppgiften kom alltmer att hamna i fokus sedan alltfler sökte sig till högskolan 

för att utbilda sig. På så sätt blev det desto viktigare att utbildningarna hängde samman med 
omgivningens behov av kunskaper. Universitet och högskolor skulle därmed anpassa 
utbildningsprogram och kurser efter de kunskaper som det fanns behov av (Brulin, 1998).  

Samverkansuppgiften reglerades senare i högskolelagen 1992:1434. Där infördes särskilda 
punkter i 2 respektive 6 §§ som fastslår att universiteten och högskolorna måste samverka och 
informera om sitt arbete och att resultat av forskningen ska nå ut till samhället. Högskola och 
universitet är därför tvingade att samverka och att kontinuerligt arbeta med att bilda kontakter  
i omgivningen, sprida information och kunskaper till samhällets medlemmar 
(www.notisum.se).   

Utveckling av arbets- och kommunikationsformer kan ses som något centralt i samverkans 
uppgiften med tanke på hur olika aktörer skall kunna bidra till den och få ett ömsesidigt 
värdeskapande. Kunskaper ska numera bildas och utvecklas i sammanhängande processer 
vilket avspeglar ett dynamiskt sätt att betrakta kunskaperna och är något som faktiskt även 
speglas i flera av intervjuerna. 

2.2 Betydelsen av samverkansuppgiften 
Kunskaper som kan vara till nytta för arbetslivet kan avspegla ämnesindelning och 

arbetsformer vid högskolor och universitet men behöver ofta vidareutvecklas, vilket kan 
fordra att de utvecklas i sammanhängande processer där olika aktörer samverkar, något som 
kan fodra en ömsesidig förståelse för varandras uppgifter och kulturer och är synpunkter som 
även framkommit i flera av mina intervjuer. 
 

Samverkan kan öka närheten mellan högskolor, universitet och deras omgivning och skapa 
en gemensam möjlighet till lärande och kunskapsproduktion. Högskolor och universitet har 
dock kritiserats för sin traditionella kultur som tycks förespråka att de ska förmedla teori 
istället för kunskaper som kan nyttjas praktiskt, något som givetvis alltid behöver diskuteras 
och inte tas för givet (Brulin, 1998). Kritiker menar även att högskolor och universitet styrs på 
ett särkilt sätt som försvårar möjligheterna att samarbeta. Exempelvis när det gäller 
undervisningens utformning. Studenterna behöver komma närmare praktiken och dess 
problem för att kunna komma med nya idéer och lösningar (Johannison & Madsén, 1997). 

  Även Brulin (1998) har liknande tankar och menar att samverkansuppgiften är av 
betydelse för att de studerande ska kunna utveckla egna tankesätt och inte endast ta del av 
lärarens. Studenterna får då fundera själva och bilda sig egna uppfattningar. 

Här skall dock beaktas att högskolelagen föreskriver att all verksamhet inom högskolor 
och universitet ska baseras på vetenskaplig grund. I 1 kap 8§ betonas att utbildningen bland 
annat ska få studenterna att lära sig kritiskt tänkande och självständighet i undervisningen. 
Studenterna ska till exempel problematisera och finna lösningar till problem, något som alltså 
beaktas i all samverkan. 

Vad kan då göras för att utveckla arbetet med samverkan mellan högskolor och universitet 
och omgivning? Brulin (1998) diskuterar ett antal åtgärder i denna riktning. 

Bland annat kan högskolor och universitet göra olika försök i att öka närheten till deras 
omgivning genom att erbjuda särskilda kursutbud till förmån för kompetensutveckling, driva 
projekt och föra dialog med de lokala aktörerna. För att göra det möjligt för forskare och 
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lärare att arbeta med samverkan kan arbetstiderna behöva anpassas. En annan möjlighet är att 
bedriva problembaserat lärande för att få studenterna att närma sig ”verkligheten” genom att 
tvinga dem att söka sig till den. Likväl kan utbildningen utformas genom att de får möjlighet 
att vara på företag och lära sig om dess produktion och möte med kunder och sedan kunna 
tillföra nya idéer. Kunskapen som skapas måste kunna nyttjas i praktiken, därför kan den inte 
avskiljas ifrån den. Genom att högskola och praktiken möts  kan de utbyta erfarenheter och 
tillsammans lösa problem genom att båda deltar i att dels utveckla kunskap, men även 
blivande teori.  

      
Vidare kan samverkansarbetet handla om att attrahera blivande studenter till att söka sig 

till högskola eller universitet i regionen (Brulin, 1998). 
En ytterligare synpunkt är att samverkan även handlar om att försöka skapa tillit och 

förtroende genom att främja utvecklingen utifrån regionens kultur och skapa en profilering 
som lockar såväl studenter, kunder och andra intressenter (Berggren, Brulin & Gustafsson, 
1998).    

Samverkan kan vara av betydelse för utveckling av innovationer i samband med att de 
inblandade aktörerna tar del av varandras kunskaper och idéer. Det kan sedan påverka 
arbetsmarknaden positivt om innovationen får genomslagskraft och skapar arbetstillfällen 
(Brulin, 1998, Etzkowitz, 2005). 

Behovet och utveckling av kunskaper som kan användas snabbt och situerat är viktigt för 
omgivande aktörer eftersom kunskaper kan reducera tiden mellan en ny produktidé och ett 
färdigt försäljningsobjekt. Kunskaperna gör att större och mindre tillverkare blir beroende av 
varandra. Exempelvis måste underleverantörer besitta tillräckligt med kunskaper för att 
utveckla komponenter åt en tillverkare som vill utveckla en ny produktidé (Brulin, 1998). 

Även om detta resonemang i första hand gäller utveckling av varor och tjänster i privat 
regi kan liknande frågor finnas även inom offentlig sektor gällande utveckling av 
arbetsformer och service till medborgarna. 
 

Universitetens och högskolornas uppgifter framhålls allt oftare när det gäller tillväxt, 
innovationer och regional utveckling eftersom de utbildar, bedriver forskning och förser 
arbetsmarknaden med personer som genom forskning kan utbildas med nya kunskaper. 
Universitet och högskolor kan skapa fördelar för det omgivande samhället då de lockar till sig 
nya invånare och kan öka försäljning av varor och tjänster (Olsson & Wiberg, 2003). 

  
Högskolor och universitet kan även bidra med tillförsel av kunskaper och att nya företag 

utformas.  Kunskaper kan på detta sätt bli såväl importör och exportör såväl lokalt som 
internationellt. Ett allmänt problem handlar dock om att universitet och högskolor och kunden 
ur forskningsintresse, inte arbetar för samma mål då deras uppdrag är att presentera och 
offentliggöra sina resultat för allmänheten. För en konkurrensutsatt verksamhet kan det göra 
skada och leda till att någon annan tar över idén om det inte föreligger patent.    

Kunskapssamhällets konkurrens kring kunskaper kan även få negativa följder för orter 
utanför växande storstäder och regioner. Individer med högre utbildning kan lockas och 
samlas på samma ställen då en växande region eller storstad kan ge dem generösa 
erbjudanden till såväl utveckling av kompetenser som en bra lön. Men högskolor och 
universitet kan locka fler studenter till de sämre regionerna genom utökade forsknings som 
utbildningsmöjligheter och därmed skapa tillväxt om kunskaperna tillvaratas. Högskolor och 
universitet kan även samarbeta och bilda en regional profil med specialiserade kunskaper som 
tillsammans bidrar till svensk konkurrenskraft (Axelsson och Berglund, 1994, SOU, 1989).    
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2.3 Tidigare studier 
Tidigare studier kring samverkan mellan universitet och aktörer i samhället visar på vilka 

möjligheter som kan uppstå i samband med samverkan.  I USA har samverkan liksom i andra 
länder bland annat lett till upprättande av forskningsparker, tex en region i North Carolina. 
Området bestod till en början av jordbruk som odlade tobak. Området kom sedan att bestå av 
industrier men sedan forskningsparken upprättades så började fler sysselsätta sig med 
utveckling genom forskning, vilket sedan kunde resultera i nytänkande gällande såväl varor 
som tjänster (Wirtén, 1997). 

  
Ett annat intressant exempel är Högskolan i Dalarna och dess arbete med samverkan. Här 

fick samverkan en tendens att främst gynna de stora och väletablerade företagen och de som 
ägdes av staten. Detta då de statliga Vägverket och Banverket ville få högskolan att fokusera 
på ämnesområdet transport. Mot detta fanns ett aktuellt behov av satsning enbart på vägar. 
Det skapade konflikter då högskolan även förutsattes verka för bland annat småföretagen. 
Därför startade högskolan i Dalarna upp ett program som kom att kallas CITU-
företagskontakt. Genom detta har man fått kontakt med de mindre företagarna och skapat 
samverkan genom att utforma nätverk. Utifrån det har man sedan kunnat starta upp projekt 
som gynnade högskolan genom att ett forskningscentrum tillkom. Men även de mindre 
företagen gynnades genom stöd till produktutveckling som resulterade i produkter som sedan 
hamnade i handeln (Brulin, 1998).  

 
Holmqvist, Fransson och Sjöholm (1995) gjorde en studie vid Högskolan i Borås under 

1990 talet med hjälp av intervjuer gällande omgivande företags kännedom om högskolan. 
Studien visade att det man mest kände till om högskolan var den kontakt som utvecklades via 
studenternas examensuppgifter.  

 
Vid Högskolan på Gotland gjordes försök med att samverka med invånarna. Projektet 

skedde inom arkeologi och gällde skapandet av en ny plats för utgrävningar. Detta i syfte att 
bevara öns kännetecken och locka till sig turister. Denna satsning reagerade dock företagen 
negativt på. De ansåg att den tekniska utvecklingen var av större vikt och att de satsningar 
som högskolan gjorde, i detta fall, endast gynnade ett fåtal (Gotlands Allehanda, 1997).  

 
 Vid Växjö universitet gjordes vid denna tid en intervjuundersökning som handlade om 

vilken inställning som omgivningen hade till universitetet gällande öppenhet eller slutenhet. 
Resultatet av intervjuerna visade att universitetet uppfattades som slutet beroende på dess 
geografiska placering långt från såväl som centrala Växjö som företagen och att det därför, 
skapar svårigheter att mötas. Universitetet visade dock på samarbetsvilja genom att erbjuda 
olika möjligheter att mötas (Brulin, 1998).  

 
Olsson, Parck och Sakko (2007) har senare genomfört en studie som handlar om strategisk 

kompetensutveckling och omgivningens samverkan med Växjö universitet i dessa frågor. 
Studien visar att det är viktigt att kompetensutveckla och att några av dem som intervjuats har 
universitetet till hjälp vid kompetensutvecklingsåtgärder. Dessutom framkom i studien att 
universitetet behöver erbjuda fler möjligheter för att de ska kunna samverka och den visar 
därför att det finns olika hinder för samverkan vid kompetensutvecklingsåtgärder. Kritiken 
som framförs är att universitetet inte ansågs ha viljan att samarbeta och att man inte ger 
utbildningar inom de områden som företagarna har behov av. Universitetet bidrar med 
kompetens men det borde kunna bidra mer om viljan fanns.     
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3. CENTRALA BEGREPP 
Under denna rubrik diskuteras begreppen lärande, kunskap och kommunikation som är 

några av utgångspunkterna i uppsatsen och kan utgöra ”byggstenarna” i samverkan. 
Förmågan att lära leder till möjligheter. Genom samverkan öppnas vägar till lärande i dess 
olika former. Men för att lära och samverka behövs ett språk som mynnar ut i 
kommunikation. Den kan fungera som medel för att öppna vägarna till lärandet och 
möjligheten att utveckla kunskaper. Begreppen kommunikation, lärande och kunskap kan 
givetvis ses som värden i sig, men tillsammans kan de bidra till att nya värden skapas. 

3.1 Lärande  
Med lärande avses ett resultat av individens samspel med omgivningen som skapar 

varaktiga förändringar och resulterar i kunskap (Hansen et al, 1997, Ellström et al, 1996).  
Individer kan lära på olika sätt beroende på hur situationer och betingelser är utformade. 

Lärprocesser kan börja med problemlösningar, upplevelser eller erfarenheter som individen 
kan reflektera över och därefter pröva olika tillvägagångssätt genom att förstå sammanhang  
(Kolb, 1984).  

 
Det finns även kollektivt lärande där arbetstagare lär gemensamt. Det kan framträda inom 

verksamheter i olika former beroende på arbetsuppgifter, arbetsfördelning, kultur och 
organisation. Början till lärandeprocessen kan komma antingen från en medarbetare eller en 
arbetsgrupp i samband med att det uppstått ett problem som de försöker lösa tillsammans. På 
detta sätt skapas två lärocirklar, dels en från den enskilda individen men även ytterligare en 
cirkel från kollektivet när de utbyter kunskaper som mynnar ut i en gemensam lösning. 
Cirklarna hänger samman och utvecklar på så sätt både medarbetarnas och verksamhetens 
kunskaper och kompetenser (Hansson, 1997). 
 

De kommunikativa processer som skapas genom interaktionen är en förutsättning för 
individens egen utveckling och lärande. Hur och vad som lärs påverkas av interaktionen och 
de olika individernas skilda kunskaper kan i slutändan skapa en form av helhetsförståelse. 
Meningen i det som lärs skapas sedan av individen själv (Dysthe, 2003).  

Genom lärande blir individen delaktig i kunskaper och färdigheter som sedan kan 
användas inom samhället. En individ kan prestera till en viss nivå ensam men med hjälp av 
kunskaper från andra kamrater eller lärare kan samma person prestera ytterligare och 
utvecklas ett steg till. Detta kallas för att individen hamnar i en utvecklingszon som ökar 
individens presterande (Säljö, 2000).  

 
Lärande är en ständigt pågående process som sker såväl avsiktligt och medvetet som 

oavsiktligt och omedvetet. Lärande kan skapas utifrån de erfarenheter som individen skaffar 
sig vid deltagande i olika aktiviteter.  Utifrån de situationer vi ställs inför skapar personen nya 
tankar och handlingsmönster beroende på tidigare erfarenhet. Det omedvetna lärandet kallas 
för informellt och sker i det ”tysta” utom individens vetskap. Lärande som sker utifrån 
förutbestämda villkor kallas för institutionellt lärande och kan liknas vid det lärande som sker 
inom skolan  (Illeris, 1999, Säljö, 2000,  Ellström & Hultman, 2004). 

Men lärande kan även uppstå genom sammankoppling av teori och praktik i utbildning, 
utvecklingsprojekt, nätverk och liknande. På detta sätt utvecklar individen sitt eget tänkande 
genom att själv klara av att upptäcka och lösa problem (Ellström et al, 1996). 

 
 Strukturella faktorer som exempelvis arbetsfördelning, kontakter, teknik och arbetsmiljö 

skapar möjligheter till lärande men kan även fungera som begränsningar av individens 
handlingar. Lärandet i organisationer kan sägas innehålla tre olika dimensioner eller 
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inriktningar i form av den subjektiva dimensionen, utförandedimensionen och strukturella 
dimensionen. Den subjektiva dimensionen innehåller individens värderingar, kunskaper, 
färdigheter som exempelvis kan bidra till utvecklande av en yrkesidentitet. 
Utförandedimensionen handlar om individens sätt att hantera en situation genom att tex 
förbättra sitt arbetssätt och hitta nya lösningar. Den strukturella dimensionen behandlar det 
lärande som sker i en specifik situation och hur detta leder till att personen förändrar sitt 
arbetssätt (Ellström & Hultman, 2004). 

3.2  Språk och kommunikation 
Språk med dess innehållande ord gör det möjligt för människan att kunna ta till sig 

kunskap och anknyta den till något. Språket bidrar till lärande, både utifrån egna och andras 
tidigare erfarenheter. Orden gör att vi dels ska kunna skilja mellan olika ting men även hur vi 
ska agera och hantera dem. Genom språket kan det därför ske ett utbyte och utveckling av 
kunskap mellan individerna. Likväl kan vi beskriva vad som skett i verkligheten och på bilder 
med hjälp av språket och sedan agera. Språket kan på detta sätt utgöra innehållet i vår 
utveckling av kunskap (Säljö, 2000). Språket möjliggör även kommunikation och fungerar 
som ett hjälpmedel (Bruner ,1990). Företeelser som vi lär oss om, som att kunna spela ett visst 
spel med regler, förutsätter ett språk. Språket kopplar samman individernas eget tänkande, 
samspel med varandra och kulturlivet. Kulturen och samspelet mellan individerna kan skapa 
olika betydelser av ord. Språket har materiell anknytning genom att det kan resultera i något 
praktiskt som påverkar något fysiskt i verkligheten. Vad individen säger påverkas av hennes 
inre tänkande  (Säljö, 2000). 

 
Kommunikation betyder att vara i förbindelse med något och för att relationen ska fungera 

behövs olika sätt och förutsättningar att kunna förmedla via. Vilken kanal som väljs beror på 
budskapet som kommunikationen ska förmedla. Kommunikationen sker utifrån två olika 
nivåer, den intellektuella respektive den känslomässiga nivån. Utifrån den intellektuella 
förmedlas information i form av fakta. I den typen av kommunikation är informationens 
innebörd det centrala. Är det känslor som ska förmedlas så är valet av hur det ska förmedlas 
och betydelsen av känslan det styrande.  Vid jämförelse mellan de båda nivåerna är den 
känslomässiga delen av störst vikt. Skillnaderna mellan de båda nivåerna av kommunikation 
gör det viktigt att ta reda på vilken av dem som man ska fokusera på eftersom de skapar olika 
resultat i praktiken. Det gäller därför att anpassa kommunikationen beroende på vad den ska 
syfta till och vilka man ska tala med utifrån deras behov beroende på om mottagaren är i 
större behov av att få känna delaktighet och gemenskap. Det är därför viktigt att vara tydlig 
med vad kommunikationen avser att förmedla. Efterfrågan av kommunikation kan därför ha 
olika syften och missförstånd kan skapas. Om exempelvis chefen baserar sin kommunikation 
på enbart information kan medarbetaren efterfråga kommunikation som istället kan bygga på 
gemenskap. Kommunikation förutsätter även att mottagaren lyssnar.  

 
Kommunikationen innehåller inte endast ord utan även tonfall och kroppsspråk. För att 

kommunikationen ska vara lyckad bör den uppfylla de fyra punkterna som handlar om att 
respektera, få vara delaktig, lyssna och bekräfta.  Mottagaren kan sedan omedvetet komma att 
strunta i det som sagts, dra en generell slutsats utifrån den eller gör om dess betydelse utifrån 
egen tolkning. Det som lärs i det kommunikativa sammanhanget kan sedan användas vid 
andra tillfällen vid utbyte av information. Kommunikationen kan skapa eftertanke hos 
individen som sedan resulterar i nya tankebanor och agerade.  De båda nivåerna leder därför 
till att det skapas olika slags kontakt mellan människorna (Brännlund, 1992). 
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3.3 Kunskap 
Kunskap kan liknas vid något som är förberedande inför kommande händelser och något 

som kan lösa problem och fungerar som ett verktyg (Maltén, 1997). Kunskap kan även 
innebära att problem kan upptäckas utifrån igenkännande av något som skett tidigare (Säljö, 
2000). Nya situationer skapar kreativitet och utveckling av kunskap då situationen kan kräva 
ett nytt agerande än tidigare (Perriault, 1989).  

För att lära och utveckla kunskap behövs tillgång till det som kallas kunskapsbaser. Det 
kan exempelvis vara böcker eller en arbetskamrat. Kunskap kan påverka våra attityder 
beroende på hur vi reagerar när vår kunskap om något kan påverkar känslan gentemot det och 
sedan vårt sätt att handla. Utbildning kan därför påverka attityderna, antingen positivt eller 
negativt (Granberg, 2003). 

Det finns olika slags kunskap såsom färdighet, förståelse, fakta och förtrogenhet. De har 
dels olika betydelser men även olika sätt för hur den lärs och var man hittar den. 
Färdighetskunskapen syftar till att besvara frågan hur och kan genom prövning i praktiken 
resultera i färdighet.   Förståelsekunskapen besvarar frågan varför och kan ge företeelsen en 
innebörd utifrån individens sätt att förklara den (Egidius, 2002). Denna typ av kunskap kallas 
med ett annat begrepp för djupkunskap (Jackson, 1968). Faktakunskapen besvarar frågan att 
när individen tar del av information som han eller hon sedan lär sig utantill (Egidius, 2002).  
Förtrogenhetskunskapen besvarar frågan vad och den utformas utifrån vårt sätt att uppfatta 
företeelsen utifrån de erfarenheter som görs (Egidius, 2002).  
 

   Att inte ha kunskap skapar behov av andra personer för att kunna lösa problem. Kunskap 
kan därför förknippas med makt då den som har mer kunskaper kan utnyttja dessa och skapa 
sig själv fördelar. Kunskaperna skapar på så sätt skillnader och uppdelning bland människor. 
Om en viss grupp av människor har liknande kunskaper kan de som inte har samma 
kunskaper få svårighet att passa in i gruppen eftersom de kunskaper som medlemmarna 
utvecklar formar gruppens tankesätt kring deras uppgifter. Grupper kan även utveckla ett 
särskilt språk utifrån de kunskaper som de har kring exempelvis sina arbetsuppgifter genom 
att använda speciella begrepp som beskriver arbetsprocessen. Individen använder kunskaper i 
olika sammanhang beroende på dess olika krav och möjligheter (Säljö, 2000).   

Språket är dock viktigt för utvecklingen, bevarande och överföringen av kunskaper och få 
kulturen att leva vidare (Stensmo, 1994).   

3.4 Värden och värdeskapande 
    I denna studie används även begreppen värden och värdeskapande och jag har valt att utgå 
från en definition som Giddens (1998) har formulerat. Han menar att värden avser olika 
individer eller gruppers tankar kring positiva och negativa betydelser av företeelser.  Tankarna 
kan variera beroende på vilken kultur som individerna eller gruppen tillhör. 

 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I arbetet med samverkan förekommer ofta ett flertal aktörer av skilda slag, universitet, 

högskolor och institutioner liksom enskilda lärare och forskare inom dessa, samt företrädare 
för företag, offentliga myndigheter och andra organisationer i omvärlden.   

 För att kunna belysa relationerna och samspelen mellan dessa vore flera teoretiska 
perspektiv möjliga att utnyttja, främst kanske ett intressentperspektiv eller ett 
aktörsperspektiv.  

Medan ett intressentperspektiv tar fasta på att urskilja de olika intressenter som kan finnas 
med i bilden och relationerna mellan dessa lägger aktörsperspektivet möjligen större vikt vid 
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de dynamiska aspekterna i samspelet och de olika processerna mellan aktörerna i termer av 
initiativ, nätverk, gemensamt kulturskapande och kommunikativa processer. 

 
Ett annat perspektiv som utvecklats på senare tid och som särskilt kan berika 

aktörsperspektivet är det så kallade trippelhelix perspektivet (se Etzkowitz, 2005).    Som jag 
ser det lyfter detta fram de krafter som behövs för att tillsammans få samverkan och 
processerna att utvecklas i situationer som formas av aktörer som kan och vill kommunicera, 
lära och utveckla kunskaper. När de samverkar kan det bildas relationer och värden som 
aktörerna både kan ge och ta av. Alla måste och kan bidra med något, antingen genom att vilja 
lära eller delge varandra kunskaper under gynnsamma förutsättningar. Samverkan mellan 
högskola, universitet och arbetsliv är alltså processer där olika företag, organisationer, 
individer och grupper möts, dels för att utbilda, dels för att utbildas och tillsammans lösa 
problem. Som en övergripande teorietisk referensram har jag därför i det följande valt att utgå 
ifrån ett enkelt aktörsperspektiv i förening med trippelhelix perspektivet, vilket jag bedömer 
kan ge en vidgad förståelse av intervjuerna och min slutliga diskussion.    

4.1 Aktörsinriktat perspektiv 
Individen benämns inom detta perspektiv som en aktör som har kunskap som medel för att 

hantera situationer (Giddens, 1979). Med hjälp av att kunna, förstå och vilja har aktören 
möjlighet att förändra genom sina handlingar (Lundquist, 1984). Inom aktörsperspektivet 
utgörs strukturen av att reglera individerna och förse dem med olika hjälpmedel och skapar 
därför en slags kontext. Aktören är den som genom sitt handlande åstadkommer och formar 
strukturer i verkligheten (Andersson, 1994). Aktörernas samspel bidrar över tid till att skapa 
nya strukturer vilka bildar kontext till kommande pedagogiska processer i arbetslivet. Inte 
sällan kan byte av arbetssätt och teknik påverka individerna om de inte besitter tillräckligt 
med kunskaper för att kunna hantera dessa. Det kan sedan resultera i att det ställs nya krav på 
lärande och nya tankesätt utifrån de bilder som skapas i verkligheten. När aktörer förmedlar 
kunskap till varandra kan de nya tankesätten uppstå och leda till förståelse. För att förmedla 
kunskap behövs dock ett verksamhetsrelaterat språk som följs av en fortlöpande dialog mellan 
aktörerna. Dialogen handlar om att föra ett samtal men även att lyssna.  Kunskaper utvecklas 
interaktivt i relationer mellan aktörerna. (Arbnor och Bjerke,1994).  

 
Silverman (1970) menar att individernas olikheter är avgörande för hur de hanterar olika 

situationer. Hur såväl organisationen som individernas uppfattning utvecklas påverkas sedan 
av individernas samspel. Genom sitt val av handling skapas betydelser beroende på vad den 
ska syfta till. 

Beroende på handlingens avsikt resulterar den i olika upplevelser hos de olika aktörerna. 
Handlingen kan dock tillskrivas olika betydelse beroende på hur andra aktörer uppfattar 
den(Arbnor och Bjerke,1994). 

Det är tänkbart att de pedagogiska processerna som bildas genom samverkan mellan 
lärosäten och andra organisationer ofta kännetecknas av sådana inslag, givetvis beroende på 
vilka pedagogiska arbetsformer som gemensamt väljs till aktörerna. 

 
Individen bestämmer själv vilken roll han eller hon ska inta, dock påverkas valet av roll 

beroende på samspelet med andra och deras krav. Individernas tidigare erfarenheter och roller 
är av betydelse för hur individen beter sig. Det kan bli olika reaktioner när nya aktörer 
kommer in i en organisation. Antingen positivt eller negativt beroende på om de accepterar de 
nya aktörernas sätt att vara men även beroende på vilken funktion rollen ska fylla vilket i sin 
tur påverkar handlingskraften och beteendet. På så sätt kan organisationen och dess tidigare 
handlingsmönster ändras om aktörerna känner förtroende (Silverman, 1970).   
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4.2 Trippelhelix 
    Samarbeten och kunskapsutbyte som leder till innovationer i arbetslivet och samhället 

är nyckelbegreppen i teorin om trippelhelix. Samarbetet kan ske mellan tre olika aktörer och 
dessa är staten, privata sektorn och högskolor och universitet (Mustar och Laredo, 2002).  I 
trippelhelix finns tre utgångslägen för vem som tar initiativ till samverkan. Den första kallas 
för centralstatsmodellen. Där har staten det övergripande ansvaret för tillsynen av vad det 
finns för olika behov av kunskap och är initiativtagare till samverkan. Staten fördelar även 
resurserna som behövs till arbetet med samverkan. Exempelvis kan staten ta initiativ till att 
det behövs mer forskning om teknik i syfte att stödja nyetablerade teknikföretagare (Mustar 
och Laredo, 2002).   

 
Det andra utgångsläget för trippelhelix kallas Laissez faire. Där arbetar högskola, 

universitet, näringsliv och staten var och en för sig med sina idéer. Det offentliga har en 
tillbakadragen roll och företag får ta första kontakten med högskolor eller universitet om de är 
i behov av kunskaper (Melman, 1970). Staten tilldelar endast resurser till forskning om det 
som efterfrågas inte kan införskaffas på marknaden. Företagarna hindras från att samarbeta av 
staten.  De agerar på detta sätt i hopp om att den konkurrens som uppstår ska bidra till nya 
innovationer (Etzkowitz, 2005). 

 I både centralstatmodellen- och Laissez  faire är aktörerna fristående  och löser sina 
uppgifter utan att behöva gå in i varandras verksamheter (Etzkowitz, 2005). 

 
Senare utvecklades ett tredje utgångsläge som är en alternativ multipel modell. Aktörerna 

varierar i rollerna om vem som är drivande och styrande när de ska samverka. Därför 
utvecklar de olika relationer till varandra som kan resultera i lärande, nya idéer och kunskap. 
De arbetar tillsammans för att kunna förbättra varandras arbete och bilda nya rollmönster. 
Samtidigt leder denna samverkan till att de får insyn i varandras roller och bli delaktiga i dem. 
Denna multipla modell innebär att högskolor och universitet förväntas bli entreprenörer som 
ska bidra till att utveckla ekonomin i regionen genom strategisk kunskapsutveckling. 

    När de tre aktörerna börjar samverka med varandra utvecklar de kunskap om varandras 
olika verksamheter och kan utveckla innovationer och förbättra varandras sätt att utföra sina 
uppgifter. Genom att utbyta kunskaper kan den forskning som universitet och högskolor 
bedriver komma till användning i praktiken genom utveckling av goda utbytesprocesser 
(Etzkowitz, 2005).  

  
 Genom samverkan kommer högskolor och universitet i kontakt med aktörer som behöver 

kunskaper. Vilket förutsätter ömsesidiga insatser med att ta reda på behovet.  
 Innovationer i trippelhelix bör vara ständigt pågående och kan förändra sättet att utveckla 

kunskaper för att på längre sikt förändra tankesätt och rutiner i det dagliga arbetet.   En 
förutsättning för utveckling av innovation är att det finns tillgång till kapital som kan 
investeras. Det kan även skapa möjligheter för nya företag att starta upp. Likväl öppnar det 
möjligheter för att utveckla innovationer och genomföra projekt i praktiken. Det krävs även 
att det finns  mötesplats som kan underlätta att starta nya företag. Då har mötesplatsen till 
uppgift att vara vägledande i företagets väg till framgång men även bidra med sitt nätverk av 
kontakter (Etzkowitz, 2005). 

 
Trippel helix kan, alltså under goda betingelser, leda till kunskapsbaserad utveckling. Det 

kan ske genom utformning av det som benämns som kunskaps rum, konsensus rum och 
innovations rum. Kunskapsrummet är början på den kunskapsbaserade utvecklingen. Där 
utvecklas band mellan de olika aktörerna inom stat, näringsliv och högskola genom att 
tillsammans utforma möjliga utvecklingssatsningar genom att skapa en miljö som främjar det. 
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I det andra steget hamnar konsensusrummet där de tre aktörerna utvecklar kontakter med 
varandra och kommer fram till förslag till planer och möjliga tillvägagångssätt (Etzkowitz, 
2005).  

I det tredje skeendet utformas ett innovationsrum som består av att möjliggöra planerna 
från innovationsrummet i praktiken. Detta förutsätter att det finns tillgång till ett kapital i både 
ekonomisk och kunskaps form. Likväl att det finns anpassat ledarskap och organisation inom 
de olika verksamheterna som kan genomföra innovationsrummet i praktiken. Handlingskraft 
är därför nyckeln till att få den kunskapsbaserade utvecklingen att ge resultat (Etzkowitz, 
2005).   
 

5. METOD 
Under denna rubrik presenteras hermeneutisk ansats och är därmed den 

forskningsinriktning som jag valt att genomföra studien inom. Valet har styrts av min 
förförståelse där min nyfikenhet kring samverkan visade sig. Till en början berättade en lärare  
om samverkan. Jag började läsa litteratur och fann att det finns lite men bra litteratur skrivet 
om samverkansuppgiften. Men vad var det egentligen jag ville veta? Av min egen nyfikenhet 
och att det inte finns mycket litteratur skriven om samverkan valde jag därför att inrikta mig 
på betydelsen av samverkansuppgiften och vad den kan resulterar i och hoppas att det ska 
bringa viss förståelse.  

5.1 Hermeneutisk ansats 
Att finna betydelse och uppnå förståelse är det centrala inom hermeneutiken. Med hjälp av 

tolkning kan det skapas betydelser som sedan leder till förståelse. Verkligheten är subjektiv 
och det är upp till betraktaren att ge den betydelse. Det finns ingen kunskap som är rätt eller 
fel. Därför kan människan skapa förändring av det som tidigare varit bestående och på detta 
sätt forma sin egen framtid. Intresset är därför att finna betydelser som skiljer sig åt. 
Sinnesintryck, tolkning, förståelse och språket samverkar för att skapa betydelsen. 
Studieobjekten måste studeras i sitt meningssammanhang för att förstås (Lantz, 1993, Ödman, 
2005). 

    För att nå förståelse används den hermeneutiska cirkeln. Cirkeln består av olika steg 
som genomgås innan individen kan nå förståelse och kunskap. Första steget i den är 
förförståelse (Ödman, 2005). Den kan innefatta tidigare erfarenheter och upplevelser av något 
som skapat ett intresse (Gustavsson, 2003). Enligt hermeneutiken förstår individen en 
företeelses betydelse utifrån en förförståelse som grundats i tidigare upplevelser. 
Förförståelsen är vägledande vid val av ansats (Ödman, 2005).  

Min egen förförståelse innehåller delvis tidigare erfarenheter av behovet av kunskaper 
men även upplevelse av samverkansuppgiftens viktiga betydelse för arbetslivet efter 
genomläsning av litteratur. När jag fick möjligheten att praktisera och sedan arbeta som 
personaladministratör med rekryteringsuppdrag inom ett företag insåg jag de verkliga 
behoven och värdena av tillgången till kunskaper. Efter att läraren berättade om 
samverkansuppgiften och efter genomläsning av litteraturen fångades mitt intresse. Enligt min 
förförståelse är samverkan av betydelse för att utveckla ny kunskap och tillväxt. Genom 
samverkan kan det skapas värden som gynnar såväl högskola, universitet som omgivande 
aktörer i samhället. Därför måste det skapas förutsättningar till det.    

Ödman (2005) anser att forskaren kan hålla sig nära till det som studeras då det kan ge en 
tydligare bild vid användning av hermeneutiken.  

I denna studie sker det genom att användande av intervju som metod, som passar i 
förhållande till ansatsens intresse av att finna betydelse, förståelse och att inhämta kunskap 
via sinnen genom att bege sig ut i empirin. Utifrån intervjuerna hoppas jag få ta del av olika 
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verksamheter arbete med samverkan och dess betydelse för dem. Jag vill ta reda på hur de 
olika individerna som arbetar med samverkan erfar sitt arbete med samverkansuppgiften 
beroende på vilken verksamhet de arbetar inom. 

 
Det andra steget i den hermeneutiska cirkeln är hur delar kan bli till en helhet med hjälp av 

tolkning. Tolkningen leder till att de olika delarna får betydelser. De mindre delarnas 
betydelser måste betraktas i förhållande till helheten. Om inte delarna kan förstås kan det bli 
svårt att utveckla en förståelse av helheten. Delarna är trots allt de som ger helheten sin 
betydelse. Inom hermeneutiken söks det efter att finna ett mönster som utifrån de olika 
delarna sedan kan sättas ihop.  Skapande av nya meningar kan få individen att ändra 
uppfattning och leda till en omtolkning som kan bilda en ny förförståelse att försöka besvara. 
Det kan även innebära att individen får en ökad förståelse och ändrar uppfattning så att det 
som tidigare var betydelsefullt minskar i betydelse (Ödman, 2005). 

Utifrån citat från intervjuerna hoppas jag kunna utläsa huruvida de olika delarna, dvs 
aktörerna, lärande, språk, kommunikation och kunskap är av betydelse för att kunna få en 
inblick i samverkansuppgiften och dess möjlighet att skapa värden. Från delarna kan jag 
sedan dra en slutsats som kan innebära att min förförståelse kan komma att ändras i takt med 
att mina tidigare kunskaper utvecklas utifrån min enkla tolkning av citaten. 

Studier som gjorts utifrån tolkning kan inte göras av en annan forskare och uppvisa samma 
resultat (Gustavsson, 2003). 

Mitt intresse är att finna olika betydelser utifrån olika verksamheter. Den insamlade data 
som jag har som utgångspunkt för mitt tolkande innebär att en annan forskare inte skulle 
kunna uppnå samma resultat beroende på att han eller hon inte skulle arbeta med och tolka 
utifrån samma citat.  

Sammanfattningsvis hoppas jag kunna finna olika betydelser med hjälp av 
urvalspersonernas olika syn av den ”verklighet” som de befinner sig inom i.  Då jag valt att 
utgå ifrån urvalspersonernas erfarenheter och vill få fram betydelser är inte mitt intresse att 
kunna finna kunskap som kan anses som vara den enda rätta.  I mitt sökande efter att finna 
förståelse för och betydelsen av samverkan anser jag att hermeneutisk ansats är lämplig. För 
att kunna uppnå syftet måste jag veta hur de erfar sin verklighet genom att beskriva den. Då 
mitt sökande ska leda till förståelse är tolkning av insamlad data en förutsättning. 

Enligt Ödman (2005) betraktar hermeneutiken relationen mellan människa och omgivning 
som dialektiskt.  

 Detta anser jag är av avgörande betydelse för att uppnå syftet med denna studie. I 
samverkan måste både individ och omgivning påverka varandra beroende på vilka behov som 
uppstår och vilka viljor som finns. Beroende på hur behoven möts och vilka handlingar som 
utförs påverkar de i sin tur varandra.   

 

6. GENOMFÖRANDE    
Under denna rubrik presenteras hur jag gått tillväga vid urval, intervjuer, hantering av data 

samt studiens pålitlighet. 

6.1 Urval 
     Till att börja med uteslöt jag urvalsmetoder som grundar sig på slumpen. Anledningen 

till detta är att alla inte arbetar med samverkansuppgiften. Men framförallt för att jag söker 
efter att finna betydelser och inte att generalisera utifrån ett större urval.  Eftersom mitt urval 
endast består av sex personer anser jag att ett urval utifrån medvetna kriterier är genomförbart. 
Anledningen till valet av sex intervjupersoner beror på att jag anser att det är hanterbart i 
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arbetet med sammanställningen eftersom jag genomför studien själv och har tidigare 
erfarenhet av hur omfattande ett datamaterial efter ett antal halvstrukturerade intervjuer blir.  

     Enligt Holme och Solvang (1997) görs denna typ av urval utifrån forskarens egen 
uppfattning om vad deltagarna bör ha för likheter för att kunna delta. De urvalskriterier som 
används är skapade utifrån studiens förförståelse och innebär att forskaren letar efter 
urvalspersoner som är karaktäristiska för det fenomen man har för avsikt att studera. 

     
Gustavsson (2003) skriver att mindre urval används inom hermeneutiken eftersom det inte 

är av intresse att få fram fler intervjupersoner som bekräftar de tidigare tolkningar som gjorts.      
     Min förförståelse om betydelsen av samverkan påverkade även mitt arbete med 

urvalskriteriet. Eftersom mitt syfte är att lämna ett underlag till debatten om hur samverkan 
mellan universitet och högskolor och externa aktörer kan bidra till att skapa värden för 
respektive aktörer och skapa viss förståelse för betydelsen av samverkansprocessen påverkade 
det kriteriet. De intervjupersoner som jag väljer måste därför på något sätt arbeta med 
samverkansuppgiften.   

Utifrån detta kriterie har jag medvetet valt ut individer som arbetar inom olika 
verksamheter. Enligt min uppfattning kan verksamhetens arbetsområde påverka dess behov av 
samverkan och på vilket sätt de arbetar med det beroende på om verksamheten är större eller 
mindre. 

      
 Innan jag valde ut vilka sex verksamheter som skulle delta diskuterade jag med 

handledaren men även genom att söka i telefonkataloger efter olika verksamheter men även 
sökmotorer på Internet. 

Första kontakten med intervjupersonerna togs via telefon men även mail. Med fyra av 
intervjupersonerna togs första kontakten via mail. Där presenterades studien och de 
tillfrågades om de hade möjlighet att ställa upp i en 30 minuter lång intervju.  Med två 
intervjupersoner bestämdes tid och plats för intervju vidare per telefon.  Jag upplevde det som 
fördelaktigt att skicka mail eftersom jag fick snabba svar. Hade jag inte fått det hade det varit 
negativt. Ibland kan det likväl uppstå svårigheter med att kunna nå personer och ett mejl kan 
vara ett alternativ. För de två intervjupersoner som enbart kontaktades via telefon var 
tillvägagångssättet detsamma som vid mailkontakten.  Jag presenterade min studie och 
frågade om de hade möjlighet att delta i en intervju som skulle ta max 30 minuter. Jag hade 
även vissa punkter nedskrivna för att inte glömma att informera om något.   

 
Urvalet består av intervjupersoner som, på olika sätt, arbetar med samverkansuppgiften 

inom sex olika verksamheter. Dessa är utvalda på två olika orter. Två av verksamheterna 
befinner sig inom Karlskrona kommun medan övriga fyra finns i Växjö kommun. 
Anledningen till att jag valt aktörer inom både Karlskrona och Växjö kommun är för att jag 
hoppas kunna finna fler olikheter och därmed möjligheter som kan skapa förståelse för 
betydelsen av samverkan. Syftet är inte att jämföra skillnader mellan kommunerna. Jag har 
valt verksamheterna för att de har erfarenheter av samverkan men även för att försöka 
beskriva möjligheten till samverkan för olika typer av verksamheter.   
 
6.1.1 Presentation av urvalet 

De verksamheter jag valt att intervjua är representanter från Länsarbetsnämnden, Telecom 
city, IFK Växjö, Holtab, Veg Tech, Sydostsvenska Industri- och Handelskammaren, 
Regionförbundet Södra Småland och Kockums. 

 IFK Växjö är en friidrottsförening som har till uppgift att träna blivande friidrottare. 
Samma person som intervjuades i friidrottsföreningen har även uppdrag i företagen Holtab 
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och Veg tech. Holtab tillverkar bland annat nätstationer och gatubelysningsskåp. Veg Tech 
utvecklar lösningar i vegetationen på mark men även vatten och tak.   

    Regionförbundet Södra Småland är ett resultat av vad som ska styras av staten på 
regional och lokal nivå. Förbundet är specialiserat inom olika frågor. Jag valde att intervjua en 
person som arbetar med välfärdsfrågorna i regionen. Exempel på frågor inom välfärdsområdet 
är hälsa och sjukvård.  

    Fram till årsskiftet hade varje län har en Länsarbetsnämnd men efter årsskiftet tog 
arbetsförmedlingen över Länsarbetsnämndens uppgifter. De arbetar bland annat med 
personalarbetet som berör de anställda på arbetsförmedlingen, för statistik i 
arbetsmarknadsfrågor men har även hand om samverkansfrågor.  

    Sydsvenska Industri- och Handelskammaren befinner sig inom den privata sektorn och 
finns i sju regioner. Företagarna är uppdragsgivarna åt handelskammaren. Verksamheten 
liknas vid ett verktyg som ska skapa förutsättningar för företagen.    

    Telecom city är ett nätverk bestående av företag inom It-telecombranschen, Karlskrona 
kommun och Blekinge tekniska högskola. Nätverket syftar till att få både företag och 
individer att växa. 

    Kockums både designar, bygger och arbetar med underhåll av örlogsmarina fartyg och 
ubåtar.  

 Urvalet består därmed av verksamheter som arbetar med olika frågor och kunskaper inom 
såväl privat som offentlig sektor. Detta i hopp om att få ett bredare datamaterial. 

6.2 Intervju 
Datainsamlingen skedde med hjälp av intervjuer. Jag har använt halvstrukturerad intervju 

men som även kan kallas semi-strukturerad (Se Bryman, 2004).     Att samtala med människor 
kan vara ett sätt för att få veta hur de uppfattar sin värld. Den kvalitativa forskningsintervjun 
syftar till att skapa förståelse för världen utifrån den intervjuade personens synvinkel. 
Förståelse skapas genom dialog om ett ämne som de båda tycker är intressant. På detta sätt 
sker ett utbyte och kunskap byggs upp. Intervjuns upplägg blir spontant och har ingen 
ordningsföljd utan det är den intervjuade själv som utifrån sina svar styr vilken följd svaren 
kommer. Det är därför upp till intervjuaren att vara uppmärksam och kunna inflika med frågor 
som passar i förhållande till det som den intervjuade tar upp (Kvale, 1997).  

      Anledningen till mitt val av kvalitativ halvstrukturerad intervju är att jag vill skapa 
förståelse för betydelsen av samverkan. Intervjuerna har skett personligen. Genom intervju 
kan jag få en djupare förståelse genom att jag får ta del av intervjupersonernas egna 
berättelser och har möjlighet att ställa frågor som uppkommer under intervjuns gång.  

Genom de sex intervjuerna får jag ta del av olika individers sätt att arbeta med 
samverkansuppgiften och dess betydelse. För mig som lyssnare krävs det att jag är 
koncentrerad och styr samtalet så att det berör sådant som är relevant för studien. Mitt 
agerande påverkar vilka svar som ges beroende på hur pass aktiv jag är med att ställa 
följdfrågor.  

 
Som hjälp vid intervjuerna har jag använt mig av det som Kvale (1997) kallar för  

intervjuguide (Se bilaga A). Den består av olika slags tema som innehåller förslag till frågor 
som kan ställas under intervjuns gång.  

I mitt fall har intervjuguiden följande teman, behov av kunskaper, värden och 
kommunikation. Frågorna i en intervjuguide kan enligt Kvale (1997) vara både tematiska och 
dynamiska.  I denna studie har de tematiska frågorna berört hur behov av kunskap kan lösas, 
värdet av kunskaper och innebörden i kommunikationen mellan de olika aktörerna. Min 
intervjuguide består endast av en dynamisk fråga gällande kontakt med universitetet och hur 
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ofta man samverkar. Frågans syfte är att inleda intervjun för att sedan komma vidare till de 
tematiska frågorna.  

 
Antalet intervjuer som genomförs beror enligt Kvale (1997) på hur många som krävs för 

att kunna täcka syftet med studien. Intervjuns kvalitet är viktigare än dess kvantitet. Det är 
något som jag tycker är viktigt. Eftersom jag valt att använda mig av sex intervjupersoner som 
arbetar inom olika verksamheter har intervjuerna givit ett brett material med olika synvinklar. 
Hade mitt urval bestått av personer som arbetar inom samma område hade troligen 
variationen varit mindre och inneburit att jag varit tvungen att genomföra fler intervjuer i 
hopp om att få större variation.  

De olika intervjupersonerna utvecklade mitt sätt att intervjua. Som intervjuare kan man 
inte ha som förväntan att bara sitta och lyssna och tro att intervjumallen fungerar som manus 
utan själv följa med i samtalet och kunna ställa frågor.  Eftersom mina kunskaper om 
samverkan är teoretiska utgick mina frågor utifrån det jag läst vilket eventuellt begränsade 
mina tankar när jag skulle ställa följdfrågor. Allteftersom intervjuerna gjordes blev det enklare 
att ställa följdfrågor som utvecklats vid de tidigare intervjuerna. Detta som ett resultat kring 
att min förförståelse kring samverkansuppgiften hade utvecklats. Intervjupersonerna som har 
erfarenheter av hur samverkan kan fungera i praktiken, skapade intressanta infallsvinklar som 
utvecklade min förförståelse som dels bestod av erfarenheter av behovet av kunskaper, dels 
mina teoretiska studier.  

 
 Kvalitativ intervju har en deskriptiv aspekt och innebär att försöka hitta nya beskrivningar 

av den intervjuades livsvärld och situationer. Man söker efter att finna nya fenomen och nya 
saker som uppkommer. Intervjun leder till att forskaren får ta del av hur den intervjuade 
tänker, känner och vilka erfarenheter han eller hon har (Holme & Solvang, 1997). 

  Eftersom jag valt att genomföra intervjuer ansåg jag det passande att välja ett brett urval 
som representerar olika arbetsområden i samhället. Med detta hoppas jag kunna visa att 
samverkan är av stor betydelse och skapa fler möjligheter till samverkan. Kunskap är inte 
enbart ett konkurrensmedel utan något som nyttjas överallt och även med andra syften. 

 
Jag har valt att genomföra fyra av intervjuerna utan bandspelare. Denscombe (2000) 

skriver att anteckningar kan göras under intervjuer. Anteckningarna blir en dokumentation av 
vad som sagts under intervjutillfället.  

 Mitt val beror på att jag genomförde en intervju vid en tidigare studie utan att banda och 
den blev lika bra som de som bandades. Dessutom har jag upplevt att tidigare intervjupersoner 
känt sig obekväma vid användning av bandinspelning. Jag tog ändå med en diktafon till varje 
intervjutillfälle utifall jag märkte att det var svårt att hinna med att lyssna och anteckna 
samtidigt. Detta inträffade vid ett tillfälle och då användes bandinspelning.  Samtliga 
intervjuer sammanställdes direkt efter varje intervjutillfälle. Den sjätte intervjun skedde via 
mail eftersom det inte fanns någon möjlighet att träffas. 

 
Trost (1997) skriver även om miljön som intervjun genomförs i. Alla intervjuer utom två 

har skett på de intervjuades arbetsplats, antingen på deras kontor eller i ett mötesrum där det 
var lugnt och ostört. Den ena intervjun genomfördes på ett stort och lugnt café på morgonen.  

 
Genom min tolkning av citaten ges mina insamlade data olika betydelser utifrån min 

uppfattning av betydelse av samverkan. Insamlad data jämförs sedan med min förförståelse. 
Utifrån den jämförelsen kan förståelse skapas.  Ödman (2005) skriver att tolkning leder till 
förståelse som resulterar i omskapande av den tidigare förförståelsen.   
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Analysen sker genom att jämföra mitt kategoriserade datamaterial med aktörsteorin och 
trippel helix. Utefter tolkning av det som setts och erfarits i verkligheten kan forskaren ändra 
sin uppfattning av förförståelsen. Detta utifrån att det empiriska materialet och erfarenheterna 
jämförs med förförståelsen. Allteftersom nya erfarenheter görs kan förförståelsen ändras. 

 
Kritiker menar att intervju som metod endast fokuserar på individen istället för den sociala 

interaktion som hon är en del av. En intervjuperson anses inte begå handlingar i sin naturliga 
miljö då han eller hon sitter och pratar i ett rum. Det påverkar intervjun negativt då det inte 
ger en tydlig bakgrund till dess verklighet (Kvale, 1997). 

Detta håller jag inte alls med om. Det som sägs under intervjuerna bygger på de 
handlingar som de intervjuade genomfört i interaktion med andra och som resulterat i 
erfarenheter. Miljön kan påverka men det kan vara svårt att genomföra en intervju samtidigt 
som den intervjuade befinner sig ute i en produktion. Det beror på vilket ämne intervjun 
berör.  

6.3 Sammanställning och databearbetning 
Till att börja med skrev jag, som nämndes tidigare, ut intervjuerna efter genomförandet.  

Vid databearbetningen har jag först läst igenom de olika intervjuerna. Kvale, (1997) menar att 
det kan liknas vid en öppen kodning av materialet. Flera genomläsningar skapar nya 
infallsvinklar.  

 
Ur den öppna kodningen kan det skapas en uppsättning av begrepp. I det andra steget av 

kodningen försöker man hitta ett samband mellan begreppen. I den tredje och sista fasen  
söker man efter saker som stödjer de tidigare funna begreppen (Svenning, 2000).  

Vid genomläsning av mitt material framträdde ett mönster som gjorde det möjligt att hitta 
kategorier. Jag fann olika begrepp och dessa är behov, kommunikation, utveckling av 
kunskaper, värde och värdeskapande. Dessa fungerar som hjälp vid utformning av 
huvudkategorierna. Vid den andra kodningen fann jag även samband mellan kommunikation, 
behov, kunskapsutveckling och värdeskapande och värden vid samverkan. Genom 
kommunikation skapas förutsättningar för att ta reda på behov av kunskaper, skapa 
möjligheter för att utveckla kunskaper och att det sedan kan resultera i värden..  

 
Kategoriseringen har inneburit att jag funnit fyra huvudkategorier i form av 

kommunikation, behov av kunskaper, Utveckling av kunskaper, värdeskapande och värden. 
Under dessa tre huvudkategorier har jag sedan skapat olika underkategorier. Av dessa görs 
enklare tolkningar av datamaterialet. 

 
 Efter databearbetningen ska materialet analyseras. Det sker utifrån att se vad som hör 

ihop med vad och göra jämförelser. Utifrån jämförelser ökar förståelsen (Kvale, 1997). 
      Genom min tolkning av intervjusvaren så framträder ett samlat svarsmönster som jag 

lägger till grund för den fortsatta diskussionen. Här har jag haft god hjälp av min förförståelse  
och den teoretiska referensramen. Utifrån detta kan en vidgad förståelse för olika aspekter av 
samverkansprocesserna erhållas, vilket även bidragit till att omskapa min tidigare 
förförståelse (jfr Ödman, 2005).      

 
Analysen sker genom att jämföra mitt kategoriserade datamaterial med aktörsperspektivet 

och trippelhelix. Efter tolkning av det som erfarits i verkligheten kan man ändra sin 
uppfattning av förförståelsen. Detta utifrån att det empiriska materialet och erfarenheterna 
jämförs med förförståelsen. Allteftersom nya erfarenheter görs så revideras förförståelsen. 
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Intresset är sedan att se min förförståelses överens eller icke överensstämmande med 
verkligheten inom olika verksamheter. 

6.4 Etiska aspekter 
 Vetenskapsrådet anger numera etiska krav som forskaren ska ta hänsyn till (www.vr.se). I 

denna studie har jag beaktat detta genom att informera intervjupersonerna om att deltagandet 
är frivilligt samt berättat om studiens syfte och hur data kommer att användas och att det 
endast är jag och min handledare som har tillgång till materialet.  Intervjupersonerna har gett 
tillåtelse till presentation av verksamheterna som de företräder. Intervjupersonernas namn är 
fingerade och benämns som A1, A2 och så vidare.  Deltagarna har sedan fått läsa igenom de 
citat som används i studien men inte haft några invändningar med undantag för någon enstaka 
formulering. Företrädarna kommer att få  exemplar av uppsatsen när den är färdig.  

6.5 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
Studiens trovärdighet kan även kallas för validitet. Trovärdigheten avgör hur väl 

verkligheten återgetts i studien. Hög validitet inom kvalitativa studier förutser ärlighet och 
öppenhet, inte att försöka hitta exakta sanningar (Svenning, 2000).  

Jag har presenterat hur jag gått tillväga, allt ifrån första kontakten fram till arbetet med 
resultat och analys. Verkligheten återges i form av citat från de intervjupersonerna. 
Validiteten i undersökningen beror därför på hur väl betydelsen beskrivs. Öppenhet och 
ärlighet presenteras genom tillvägagångssättet och möjlighet att få läsa intervjutexterna. 

     Respondentvalidering kan göras och innebär att intervjupersonerna får titta igenom 
resultatet och kontrollera att det som beskrivs där överensstämmer med deras beskrivningar 
(Bryman, 2004). 

I denna studie görs det för att styrka trovärdigheten då endast en av de sex intervjuerna 
bandades men även av etiska skäl som beskrevs tidigare. Mitt intresse är att ta del av 
kvaltativa data och skapa förståelse utifrån hur intervjupersonerna erfar sina verkligheter för 
att finna olika betydelser. Studiens reliabilitet påverkas dock av att jag presenterar ordagranna 
citat som varken kan betraktas som rätt eller fel. Då intervjupersonen kan ha missuppfattat 
frågan och givit ett felaktigt svar kan det ses som negativt för studiens tillförlitlighet. Frågorna 
kan även ha påverkat intervjupersonerna till att svara på ett sätt som de trodde att jag ville att 
de skulle svara men jag tror och hoppas inte att så varit fallet i denna studie.     

 

7. RESULTAT OCH TOLKNING 
   Nedan presenteras vad som framkom under intervjuerna uppdelade i fyra olika 

huvudkategorier. Under dessa följer olika underkategorier som anknyter till varje 
huvudkategori. Huvudkategorierna är kommunikation, behov av kunskaper, kunskapsbildning 
genom samverkan och avslutningsvis värdeskapande och värden. 

7.1 Kommunikation 
   Genom att kommunicera på ett konstruktivt sätt kan olika parter förstå varandras behov 

och börja samverka. Kommunikationen kan leda parterna till målet om det sprids tillräckligt 
med information. Det kan även leda till att de upptäcker brister i tid som kan hindra 
omgivande verksamheter, högskolor och universitet från att uppfylla sina olika mål med 
samverkan och bidra till lärande och kunskapsutveckling. Men kommunikationen kan behöva 
anpassning beroende på vem man ska kommunicera med.  Att hitta lämpliga former att 
kommunicera via kan på detta sätt både leda till förståelse och handling. En bra form att 
kommunicera via kan ge ett bra innehåll. I de olika situationer som ingår i arbetet med 
samverkan måste kommunikationen flöda igenom alla steg i lärande och kunskapsprocessen. 
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7.1.1 Kommunikation skapar förutsättningar för samverkan 
   För att kommunicera krävs det att aktörerna tar sig tid till det. I kommunikation blir det 

vad aktörerna gör det till. Det handlar om att välja rätt personer som har viljan och idéerna. 
Aktörerna beskriver nedan hur kommunikationen kring samverkan kan fungera och 

betydelsen av att den fungerar. 
 
Kommunikationen kan fungera och utformas på olika sätt.  
A1: ”Huvuddelen av kontakterna och kommunikation sker inom samarbetsprojekt.…språket  
         är i regel inte anpassat…vi har egna experter inom de områden som vi samarbetar  
         inom”. 
A2: ”Viktigt på olika nivåer…att mötas är förutsättning för kunskapsutveckling och  
         förmedling…kommunikationen ska vara möjliggörande. Bra och öppna strukturerade  
         möten med en dagordning med varför man möts…gällande kommunikationen i  
        samverkan…exempelvis ordet ja nu fungerar det i praktiken…Gäller att prata bakom  
        orden för att veta vad man menar om praktiken. Vad är det som fungerar, finns det?”. 
 
Språket i kommunikationen kan även behöva anpassas beroende på situationen och dess syfte. 
A3: ” När vederbörande träffade omgivningen, företag… pratade… prislapp och så vidare.  
         Det var inte någon som fattade här ute. Internt pratade personen om vikten av  
         marknadsföring, etablering…alltså helt rätt språkbruk fast  till helt fel sida.  
         Kommunikationen är jätteviktig. Hur pratar vi. Hur pratar man till   
         studenter, doktorander eller lärare och hur pratar dessa utåt med företagen. Det finns  
         inget patenterat svar att man ska göra på ett sätt för man måste anpassa sig till  
         förutsättning och omständigheter…tror man får använda sig av mycket öppet hus…bra  
        där omgivningen får upp ögonen för vad universitetet är”.  
 
Informationsutbytet bland inblandade aktörer inom samverkan kan vara viktigt men det kan 
finnas svårigheter. 
A4: ”Är som ett företag. Många kontaktnät… Alla vet inte om allt”. 
 
Kontakten med universitet och högskolor kan upplevas som negativ men kan förbättras om 
kommunikationen och kontakten ökar.  
A5: ”Du får ett ifrågasättande när studenter kommer in. Vissa klarar inte det. Ledarna måste  
        få en knäpp på näsan…gammalt och nytt tänkande måste mötas”. 
A6: ”Kontakten har varit bra…Vi anställer nästan bara akademiker…de söker sig hit…här  
        finns flera från olika utbildningar…Ju mer utbildningar, ju mer kvalificerad  
       kompetensutveckling, nya idéer och nyfikenhet. 
  

Som synes beskriver intervjupersonerna hur kommunikationen är betydelsefull vid 
samverkan och för att skapa den. Den leder till önskad kontakt men kan även locka 
omgivningen till att vilja samverka.  I all kunskapsutveckling är kommunikationen avgörande 
och därför behöver det ges utrymme för att kommunicera. Sedan är det allas ansvar att 
kommunikationen fungerar. Idag finns det dessutom flera olika metoder att kommunicera på 
vilket möjliggör bättre kontakt. Exempelvis Internetbaserade former.  Alla personer har olika 
bakgrund, sätt att vara och kan påverka kommunikationen antingen positivt eller negativt. 
Men kommunikation kan minska rädslan för varandra.       

7.2 Behov av kunskaper 
Problem kan uppstå och ibland förbli olösta och kan därför leda till att initiativ tas till att 

utveckla nya kunskaper. När det talas om resurser nämns ofta tid och lönsamhet men ett 
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begrepp som inte nämns lika ofta är kunskap. Den resurs som styr oss är våra kunskaper. Utan 
erforderliga kunskaper kan varken måluppfyllelse för den offentliga sektorn främjas eller 
lönsamhet inom den privata sektorn. Därför är det viktigt att ta reda på behov av dem men 
framförallt att göra något när behovet uppstår. Det kan resultera i utveckling av nya kunskaper 
för berörda individer och grupper. Samverkan genom kunskapsutveckling kan vara en hjälp 
på vägen.  

7.2.1 Kunskapsutveckling genom samverkan kan uppfylla olika behov 
Kunskapsutveckling kan gynnas av samverkan på olika sätt och fylla olika behov. 

 
Kunskapsutveckling genom samverkan kan skapa möjligheter. 
A1:”Genom samverkan kan vi snabbare bygga upp kunskap än om vi skulle hämta in                 
        motsvarande kunskap på egen hand”. 
A2: ”Kunskapsutveckling är helt avgörande…det är det vi konkurrerar med”. 
A3: ”…vi måste öka engagemanget när det gäller relationen med utbildningssidan för  
        kompetentsförsörjningsproblematiken…”.  
 
Kunskapsutveckling genom samverkan kan uppfylla behov men det kan kräva förarbete. 
A4: ”Fånga upp rätt personer och rätt uppgifter”. 
A5: ”Man måste matcha ihop behov och efterfrågan”. 
 

Intervjupersonerna beskriver att kunskapsutveckling genom samverkan kan uppfylla olika 
behov. Samverkan kan därför vara av betydelse för möjligheten att utveckla kunskaper och 
uppfylla olika behov. Men det förutsätter att det skapas utbyten av kunskaper som kan 
resultera i ett utbud av de kunskaper som efterfrågas. Genom utbytet kan de sedan lösa 
varandras behov. Men det behöver finnas överensstämmelse mellan behov och efterfrågan. 
Detta kan ses som en ömsesidig utbytesprocess. 

7.2.2 Kunskapsutvecklingen genom samverkan måste anpassas till behoven 
I rubriken ovan drogs slutsatsen att det bör finnas överensstämmelse mellan behov och 

efterfrågan vid utveckling av kunskaper genom samverkan. Det krävs därför anpassning. 
 
 
Kunskapsutveckling genom samverkan måste anpassas till behoven men det kan hindras av 
olika inre och yttre faktorer.  
A1: ”Största problemet med samverkan ligger i att företaget riskerar att strategisk 
         information läcker ut och publiceras i vetenskapliga artiklar även om det inte sker       
         avsiktligt...En mindre svårighet är att högskolan ställer vissa formella krav på 
         arbetsmetodik”. 
A2: ”Svårigheterna är att man inte talar, har tålamod och tid för att förstå varandra…gäller  
         att det inte finns  fullt upp med interna stridigheter och prestige”. 
A3: ”Varför är det så dåligt med den typen av arbetskraft som har kvalificerad yrkesteknisk  
         kompetens…Arbete som ligger framför oss är att förändra fördomar mellan  
         utbildningssidan, arbetsmarknad och industrin…därför måste det byggas ett   
        samarbete”. 
A4:”Största utbildningen är frisör. Naturvetenskap och teknik är udda…fler behöver  
        in där…man behöver börja påverka redan från 8-9an…ansökningarna till IT       
       försvunnit...brist på forskningsprojekt kring matte…olika status i ämnen…det handlar om  
       att sälja…viktigt är att det finns bra lärare och böcker”. 
A5:”Gällande kunskap så är det sämre som resurs eftersom de är av mer nytta för dem  
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        själva och studenterna”.     
 

  Intervjupersonerna anger olika skäl till att kunskapsutvecklingen behöver anpassas till 
behoven eftersom det exempelvis råder brist på kompetens inom vissa yrkeskategorier. Enligt 
intervjupersonerna försvåras anpassningen till behoven av arbetssättet inom högskolor och 
universitet men även att det råder fördomar gentemot vissa utbildningar. Studenternas val 
påverkar såväl universitet, högskola, privat och offentlig sektor och arbetsmarknad. Att 
samverka kring kunskapsutvecklingen blir därför aktuellt i syfte att även nå ut till den yngre 
generationen. Det handlar om att visa sig, vad som görs och kan göras för att på så sätt locka 
studenter som både högskola, universitet och arbetsmarknaden är i behov av. Likväl handlar 
det om att försöka få omgivningen att vilja och kunna använda de kunskaper som utvecklas. 

7.2.3 Hitta behov av kunskaper tillsammans 
Genom samverkan kan behov av kunskaper hittas och leda till att nya kunskaper 

utvecklas. 
 
Att hitta behoven gemensamt kan innebära att det satsas på rätt åtgärder för 
kunskapsutveckling.  
A1: ”Genom samverkan kan vi påverka innehållet i vissa utbildningar  för att studenterna ska  
        vara bättre förberedda för kraven inom vår verksamhet…”. 
A3: ”Vi måste hjälpa universitet med det vi kan och de måste hjälpa oss med det de kan” 
A4: ”Det krävs att man är i båda världarna”. 
A6: ”Vi har kunskap om arbetsmarknad och de är bra på studier”. 
 
Att hitta behov av kunskaper och åtgärder fordrar engagemang. 
A2: ”Hur kan vi tala om utveckling om vi inte möts ”. 
A5: Relationen måste byggas personligen oavsett om det gäller att köpa eller sälja 

 
Intervjupersonerna ger olika betydelser till ett gemensamt arbete med att finna behov av 

kunskaper. Något som inte tas upp är att utbudet kan styra efterfrågan. Därför är det viktigt att 
utgå från både behov och utbud vid samverkan.  Både högskola, universitet och omgivande 
aktörer behöver vara delaktiga i den processen. Den högre utbildningen utvecklar utbildningar 
och omgivande aktörer satsar resurser på att utveckla sina tjänster och produkter. Om det inte 
finns tillgänglig utbildning i samma takt som företagens utveckling riskerar den att avstanna. 
Det i sin tur påverkar ansökningar till utbildningarna och arbetsmarknaden. Var och en har sin 
specialisering. Det handlar om att ta tillvara på dessa och tillsammans utveckla en strategi 
som kan fylla behoven på kort och lång sikt.  

7.3 Kunskapsbildning genom samverkan 
Kunskapsbildning kan ske på olika sätt. Olika behov ska fylla olika syften. Hur kunskapen 

ska utvecklas blir därför centralt. Men också vad som behövs för att processen ska ge för 
resultat. Innehållet i kunskapsutvecklingen är avgörande för resultatet och uppfyllelsen av 
målet med utvecklingen av den efterfrågade kunskapen. Nedan berättar intervjupersonerna om 
sina tankar och även erfarenheter av vad utvecklingen behöver för att lyckas.  

7.3.1 Kunskapsbildning behöver förberedelse 
Att förbereda inför kunskapsbildning är viktigt gällande vad den ska bestå av men 

framförallt hur den ska genomföras och med hjälp av vad och de medel som behövs för att nå 
önskat resultat.   
 

 26



Genom samverkan kan aktörerna vara resurser för varandra. 
A1: ” Samverkan mellan företag och högskola ger normalt positiva utvärderingar när man    
         söker medel från forskningsfinansiärer”. 
A4: ” …chefen  är med i ingenjörsutbildningen…Olika projekt för att komma ut i högstadiet   
          och gymnasiet…rekryteringskampanj eftersom det finns gott om jobb…en välj IT-   
          kampanj som är  en nationell kampanj 
 
Men resurser är inte oändliga och trots att det finns vilja till kunskapsbildning kan resurser 
även vara hindrande. 
A5: ”Det handlar om att ha resurser…större företag har mer resurser att satsa. Det är  
         frustrerande att inte små har det”. 
 
Förberedelse inför kunskapsbildning kan vara viktigt för att kunna nå önskat resultat men det 
kan även finnas svårigheter beroende på olika utbildningsbakgrund. 
A3: ”Ska man samverka måste det finnas ett syfte, ett mål att det ska nå någonstans...problem  
        är ju det här med de lärda på latin…om man har sexårig folkskola i bagaget…du vet inte  
        hur du ska förhålla dig till akademiker för det är något suspekt borta i horisonten…jag 
        tror det är en svårighet att det inte är många akademiker utan mer praktiskt lagd…det är  
        en utmaning  ”. 
 

Intervjupersonerna anger olika sätt som kan vara förberedelser inför kunskapsbildning 
såsom att bilda relationer och vara delaktig. Det kan hjälpa både universitet, högskolor och 
studenter men även hjälpa omgivande aktörerna på olika sätt eftersom upparbetade kontakter 
är viktiga och kan bidra i utvecklingen och få den att lyckas. Samtidigt handlar det om 
bemötande från allas sidor. Bemötande behöver därför anpassas beroende på vem man ska 
möta för att få potentiella samverkanspartners att vilja utveckla kunskaper i varandras olika 
miljöer. Det behöver finnas ett intresse att förstå varandra beroende på vilken verksamhet och 
arbetsmiljö som man befinner sig inom för att kunna förstå varandras olika behov och krav.     

7.3.2 Kunskapsbildning kan ha olika utformning 
Utformningen av kunskapsbildningen kan vara avgörande för kunskapsutvecklingen. 

 
 Innehållet och miljön kan vara viktiga förutsättningar i processen.  
A1: ”vi har haft en industridoktorand…vi gör regelbundet examensarbeten”. 
A2: ”… FoU-arenan. Universitet är med som intressent där”. 
A4: ”…för de nationella studenterna anordnas aktiviteter för att komma in i socialt    
           umgänge …gästföreläsare och studiebesök. 
A5: ”Praktik är bra för studenten. Att äntligen få komma ut i verkligheten. Man växer i sin  
        egen värld därför är det bra att få komma till den andra världen och vänja studenterna      
         vid  den… I föreningen har vi samarbetat med sports management på Växjö   
        friidrottsuniversitet. Studenten kan träna och studera samtidigt. Det bygger på ett  
        samarbete mellan friidrottsförbundet och kommunen.”. 
A6: ”Olika typer av kompetensutveckling…skulle även haft en utbytesdag där de skulle  
         informera os om sina lokaler och utbildning”. 
 
Utformningen kan även skapa hinder för kunskapsutveckling. 
A3: ”Det måste finnas bättre tidsrymd”. 
 

Intervjupersonerna beskriver att kunskapsbildningen kan ha olika utformning och kan 
därmed ske på olika sätt. Samverkan kan leda till möjligheter att utveckla kunskaper i olika 
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miljöer. Olika utformning kan därför vara av betydelse för möjligheten till utveckling av 
kunskaper genom samverkan. Men om omgivningen öppnar sina dörrar kan det leda till att 
universitet och högskolor får ökade möjligheter för undervisningen och studenterna att 
komma närmare praktiken. Därmed ges det nya förutsättningar till att utveckla utformningen 
av kunskapsbildningen. Det kan dock kräva att det finns vilja från samtliga aktörer och att det 
ges tillräckligt med tid för att kunskapsbildningen ska bli lyckad.   

7.3.3 Kunskapsbildningen måste vårdas  
Kunskapsbildningen kan behöva underhåll genom upprätthållande av kontakten mellan 

aktörerna. Det måste finnas tillgängliga resurser som kan användas för att 
kunskapsutvecklingen ska ge resultat, hålla kvalité och vidareutvecklas. 
 
Kontakten kan behöva vårdas vid kunskapsbildning för att kunskaperna ska kunnautvecklas 
och  bli värdeskapande. 
A1: ”Inom en del områden har vi kostsam utrustning eller verksamhet som kan ligga till  
         grund för vetenskapliga försök eller studier. Genom samarbete kan vi utnyttja    
         potentialen”. 
A2: ”öka kunskapsutveckling  inom välfärdsområdet…alltfler äldre människor”. 
A3: ”…möta önskemål och krav…Det behövs en kraft som för ihop parterna…ge rätt verktyg  
          till så att de kan attrahera forskningsbaserade företag hit…som i sin tur fångar  
          entreprenöriella förslag från studenter, lärare, forskare…”. 
A4: ”Mjölken kommer inte digitalt på bordet…Ta inte för givet att mobilen fungerar. Idag är  
        vi vana vid den tekniken och att den ska fungera om det inte finns kunskaper till att dels  
        utveckla och på sikt kunna laga den…om det inte blir någon forskning blir vi    
        omkörda…” 
A6:”…kunskapsöverföring från båda hållen”. 
 
Varje aktör kan behövas för att kunskapsbildningen ska kunna bli en värdeskapande process. 
A1: ”Genom samverkan med kommuner finns möjlighet att gemensamt verka för utveckling  
         av nya affärer, där kommunen kan skapa behov för nya produkter och högskolan kan  
         tillhandahålla kunskap och personal och företaget tillhandahåller resurser för att  
         utveckla nya produkter”. 
 
Aktörerna kan hindra varandras möjligheter till kunskapsbildning och värdeskapande. 
A4: ”Kommun har tidsperspektiv på flera år. Högskolan längre tid medan vi har  
        framförhållning på ett kvartal. Hur kan forskningsresultat nå ut i tid?...studenterna är  
       tillväxtmotor…Företag beroende av högskolan, högskolan beroende av företag och  
       fungerande kommun”. 
A5: ”…städer konkurrerar…vilka flyttar till staden…det handlar om att skapa en attraktiv  
       bild och locka till sig etableringar…Kulturlivet är viktigt… Andra etableringar som är  
       viktiga är starka företag och organisationer så att de blir expansiva och lönsamma och      
       att det byggs bostäder”. 

 
Intervjupersonerna beskriver ovan olika faktorer som kan vara betydelsefulla för att 

kunskapsbildningen inte avstannar.  Varje aktör behövs för att få det att fungera och har sitt 
ansvar för att utvecklingen kan ske utan störningar. De skapar behov av varandra. Men ingen 
process är felfri. Det problematiska som omnämns ovan kan vara tiden men även att locka till 
sig såväl invånare som verksamheter. Fördelen med kunskapsbildningen genom samverkan 
kan vara att den kan formas efter aktörernas behov om samverkansprocessen fungerar och att 
de tillsammans arbetar för att, i den mån det är möjligt, fylla varandras behov. 
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  7.4 Värdeskapande och värden 
Syftet med att utveckla kan vara att det ska ge något tillbaka. I denna studie ska 

kunskapsbildningen skapa värden. De kan vara av olika sorter, materiella eller icke materiella. 
Det som avgör är delvis syftet med utvecklingen men även vad som görs med det som 
kunskapsbildningen resulterar i. Men för att det ska bli värdeskapande krävs det att de aktörer 
som deltar ger och tar och inte enbart tänker på egen vinst. De som samverkar behöver ha rätt 
kunskaper och roller för att det ska bli värden. 

7.4.1 Samverkan kan ge värden 
    Kunskapsbildning genom samverkan kan leda till värdeskapande om man använder rätt 
tillvägagångssätt och rätt resurser som sedan kan omvandlas och ge värden tillbaka till de 
olika aktörerna.  
 
Samverkan kan resultera i olika värden som gynnar både verksamheter och individer. 
A1: ”Värdet för företaget som genereras ur samarbete gäller främst tillgodogörande av  
        forskning och kunskap…tillgång till kompetent rekryteringsbas…Högskolan kan även  
       bidra med nätverk och öppna dörrar för nya samarbeten…tillgång till företagets nätverk  
       kan även bidra till högskolans utveckling…högskolan har både kunskaper och kontakter  
      som bedömdes som viktiga för vår utveckling mot ett kunskapsföretag”. 
A2:”I verkligheten skapar det ny kunskap som studenterna bär med sig i sina frågor. För  
       universitetet så blir det att få en inblick i hur verkligheten ser ut och hur man jobbar med  
       de stora frågorna. För medborgarna är det viktigt att vi har en verklighet som drar  
      nytta av universitetets kunskap och tvärtom”. 
A4:”Bra miljö som gagnar högskolan…framtida företagsidéer…placering av företag…”. 
A5:”Idag funderar man tillsammans och det är givande för alla parter…en student känner  
       andra studenter”.  
A6:”Är möjlighet att ha universitetet och samverka från båda håll…arbetslösa kan få  
        grundkunskap om hur universitetsutbildning ser ut samtidigt som vi kan få vägledning  
        om hur universitetet fungerar så att man kan använda…För kommunen så har  
        universitetet satt Växjö på kartan…den expansion som det gett. Jätteviktigt för  
         näringslivet”. 
 

Utifrån vad intervjupersonerna beskriver ovan kan samverkan skapa olika värden som 
både gynnar dem själva men även högskolor och universitet. Exempel på värden som 
framkommit är utbyte av kunskaper, forskning, rekryteringsmöjligheter men även expansion. 
Utbytesprocesserna som samverkan kan bidra till kan därför vara värdeskapande om de rätta 
förutsättningarna ges. 

7.5 Sammanfattning av vad intervjusvaren visar 
Mina intryck av intervjuerna är att det finns utvecklingspotentialer i skapande av 

samverkansprocesser genom att närma sig varandra mer, men att det är allas ansvar och 
intresse att ta kontakt med varandra. Förutsättningarna för detta kan vara att utveckla 
informationsutbytet i olika former. I anslutning till detta har någon betonat att det kan finnas 
svårigheter med informationsutbytet och kontakten beroende på utbildningsbakgrunder. Det 
behövs ett förutseende arbete som sker gemensamt för att ta reda på varandras behov och 
lämpliga åtgärder.   

Samverkan kan bidra till värdeskapande på olika sätt men för att det ska uppnås behövs 
engagemang från alla i samverkansprocessen, oavsett om processen endast sker mellan två 
eller tre aktörer. Det finns en önskan om att öka samverkan och få en fungerande trippel helix 
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men det kan finnas svårigheter såsom verksamheternas olika uppgifter och mål men även att 
det finns rätt personer på rätt plats för att få samverkansprocessen att fungera.   

 
En del av aktörsperspektivet är att ta reda på hur de olika aktörerna uppfattar de uppgifter 

och processer de möter och hur man förhåller sig till varandra. Utifrån intervjusvaren framgår 
det att olika ”tidsperspektiv” men också varierande tillgång till ”resurser” kan påverka deras 
förhållningssätt beroende på möjligheten att utveckla samverkansprocesser och det 
värdeskapande som följer av detta. När de gäller de aktörer som finns med i bilden betonades 
ytterligare en, studenterna och betydelsen av att de söker sig till högskolor och universitet 
men även att de bildar en viktig kontaktyta mellan högskolor och omgivningen som kan vara 
värdeskapande tex genom examensuppgifter. 

 

8. ANALYS 
Så kommer vi då till en analys utifrån insamlade data och de teoretiska utgångspunkterna. 

Först utgår jag från ett enkelt aktörsperspektivet och sedan grundtankarna i trippelhelix. 
Avslutningsvis presenteras slutsatser kring teorierna, studiens syfte, problemställning och 
övergripande frågeställningar.  

8.1 Aktörsperspektiv 
Individer, grupper och organisationer betraktas inom detta perspektiv som aktörer som har 

kunskap som medel för att hantera olika situationer (Giddens, 1979). Detta lyfts fram i 
underkategorin som behandlar om att kunskapsutveckling genom samverkan kan fylla behov. 
Där beskriver aktörerna olika faktorer som kan vara av betydelse vid behoven av 
kunskapsutvecklingar inom deras verksamheter. Exempelvis beskrivs att kunskapsutveckling 
behövs för att klara av konkurrens men även kompetensförsörjning. Det visar att aktörerna har 
olika behov av kunskaper för att kunna möta den framtida utvecklingen på både kort och lång 
sikt.  

 Med hjälp av att kunna, förstå och vilja har aktören möjlighet att handla och skapa 
förändring (Lundquist, 1984). Detta behandlas i underkategorin som handlar om att 
kommunikation utgör förutsättningar för samverkan. Där beskrivs exempelvis vikten av att 
använda rätt språk beroende på vem kommunikationen riktar sig till. Men även att 
kommunikation kan leda till nya möjligheter. Verksamheterna får ”ansikten” vid meningsfull 
kommunikation. När det sker ett utbyte av information kan det leda till vidgad förståelse för 
varandra. Vidare framgår att det kan förekomma viss rädsla vid att samverka när studenter 
kommer in i verksamheten och ställer frågor. Att kommunicera mer kan därmed leda till 
förståelse men även till motsatsen. Därför är det viktigt att kommunikation används på ett 
anpassat sätt för att få fler att vilja dela med sig av sina erfarenheter. Det kan därvid resultera i 
ömsesidigt värdeskapande. 

 
Utifrån aktörsperspektivet har strukturer till uppgift att skapa förutsättningar för aktörernas 

handlingar. Tillsammans med kulturer kan då den kontext som omger aktörerna nyanseras. 
Aktören är den som genom sitt handlande åstadkommer och formar strukturen i verkligheten 
(Andersson, 1994).  

    I denna studie kan detta urskiljas i underkategorin som handlar om att utveckling av 
kunskaper genom samverkan kan fylla behov men även behöva anpassas efter dem. 
Intervjupersonerna menar här att samverkan kan fylla olika behov i deras verksamhet. 
Samverkan blir alltså att skapa hjälpmedel som kan bidra till att uppfylla verksamheternas 
olika mål. Strukturen formas och begränsas dock beroende på deras olika behov och krav. 
Detta anges även i underkategorin som handlar om att kunskapsbildningen måste vårdas. Där 
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anges tidsaspekten som ett hinder genom att olika typer av verksamheter har varierande tider 
att följa gällande planering och beslutsfattande som i sin tur inverkar på 
handlingsmöjligheterna.  Måluppfyllelsen påverkas på samma sätt av hur samverkan kommer 
i uttryck i olika handlingar. Intervjupersonerna exemplifierar beskriver hur handlingarna 
påverkar deras struktur genom att de förser dem fortare med utveckling av kunskap men att 
det samtidigt handlar om att få rätt personer och uppgifter på plats för att handlingarna ska 
lyckas.   

  
Det som individerna skapar påverkar sedermera individen som kan tillskriva företeelsen 

olika betydelser beroende på i vilken situation som han eller hon hamnar (Arbnor och 
Bjerke,1994). 

     Det framgår i kategorierna som handlar om att kunskapsbildningen måste vårdas men 
även att den kan ha olika utformning. Intervjupersonerna beskriver här olika faktorer som är 
av betydelsen av att kunskapsverksamhet sker kontinuerligt och inte får avstanna. Exempelvis 
omnämns vikten av att ny forskning för att klara av att möta dels konkurrens men även för att 
kunna ta hand om äldre generationen.  I underkategorin som beskriver kunskapsbildningens 
olika utformning kommer samverkan till uttryck i form av examensarbeten, gästföreläsningar 
men även andra former av kompetensutveckling. Olika utformningar leder till måluppfyllelse. 
Samarbetet mellan aktörerna kan bli medel för att möta olika utvecklingsbehov i arbetslivet  

Det som Arbnor och Bjerke (1994) skriver om att det kan uppstå nya tankesätt beroende 
på hur aktörerna sedan ser på företeelsen i verkligheten kan, utöver resonemanget ovan, även 
innebära att det upptäcks olika behov av kunskapsutveckling. Det kan leda till förberedelse 
för utveckling av kunskaper och kan därför anknytas till underkategorin som handlar om att 
kunskapsbildning behöver förberedelse. Intervjupersonerna betonar här vikten av att utveckla 
relationer tillsammans men även att klargöra syftet med den kunskapsutveckling som är 
aktuell. Att ha kontaktnät kan därför vara avgörande för både möjligheten till utveckling av 
kunskaper men även resultatet av detta. Lärande och kunskaper kan sedan få olika betydelser i 
såväl olika arbetssituationer som förändringar i omvärlden.  

 
När aktörer förmedlar kunskaper till varandra kan nya tankesätt och förståelse skapas men 

det förutsätter att det finns en dialog mellan aktörerna.  Kunskap utvecklas även genom 
relationer mellan aktörerna. (Arbnor och Bjerke,1994).  

Det kan kopplas till underkategorin som handlar om att hitta behov tillsammans men även 
underkategorin som handlar om att kommunikation skapar förutsättningar för samverkan. 
Intervjupersonerna beskriver att behov kan analyseras gemensamt genom kunskapsutbyte 
mellan olika verksamheter men även att det förutsätter att aktörerna träffas. Med hjälp av 
kommunikationen som samverkan kan bidra till att utbyten sker och leda till förståelse. Men 
det förutsätter som nämndes tidigare att det blir en god kommunikation som mynnar ut i en 
dialog där både möjligheter och problem tas upp för att kunskaperna ska utvecklas på bästa 
sätt.  Det handlar därvid som A2 beskriver det: ”…gäller att prata bakom orden”. Olika 
individer och grupper får nya kunskaper som ger effekter för andra men påverkar även 
strukturer och kulturer. Ett successivt lärande kan uppkomma när aktörerna försöker ta nya 
initiativ.  Olika världsbilder och samhällsuppgifter behöver mötas. Kommunikationen kan 
sedan bidra till konstruktiv samverkan.  

Bra språk och kommunikation underlättar såväl vid planering som genom genomförande 
och utvärdering av de pedagogiska processerna. 

Silverman (1970) menar att individernas olikheter är avgörande för hur de hanterar olika 
situationer. Hur såväl organisationen som individernas uppfattning utvecklas påverkas sedan 
av individernas samspel. Genom val av handlingar skapar aktörerna betydelser till dem. 
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Beroende på handlingens avsikt resulterar den i olika upplevelser hos aktörerna. 
Handlingen kan dock tillskrivas olika betydelse beroende på hur andra aktörer uppfattar den 
(Arbnor och Bjerke,1994). 

Det kan sammankopplas till underkategorin som handlar om att värden kan skapas genom 
samverkan. Varje aktör inom samverkan har olika inriktningar och mål beroende på hur de 
tilldelas sin lönsamhet. Samspelet ska uppnå något genom olika handlingar. När de olika 
aktörerna samverkar bildar de värden som kan nyttjas av allmänheten antingen det gäller att 
ge kunskap till befolkningen eller leda till nya arbetsmöjligheter. Det kan resultera i olika 
betydelser och värden för aktörerna beroende på vilken verklighet som de befinner sig inom. 
Att utveckla kunskaper genom samverkan kan på detta sätt generera olika värden beroende på 
verksamheternas arbetsuppgifter och mål. 

 
Individen bestämmer själv vilken roll han eller hon ska inta, dock påverkas valet av roll 

beroende på samspelet med andra och deras krav. Individernas tidigare erfarenheter och roller 
är av betydelse för hur individen beter sig. Det kan bli olika reaktioner när nya aktörer 
kommer in i en organisation. Antingen positivt eller negativt beroende på om de accepterar de 
nya aktörernas sätt att vara och fylla för funktion vilket i sin tur påverkar handlingskraften och 
beteendet. På så sätt kan organisationen ändras och dess tidigare handlingsmönster ändras om 
aktörerna känner förtroende (Silverman, 1970).   

Det kan kopplas till underkategorin som handlar om att kunskapsbildningen behöver 
förberedelse. Varje verksamhet har olika sätt att arbeta vilket påverkar arbetet med 
samverkan. Därför är det förutseende och förberedande arbetet av betydelse för hela 
samverkansprocessen.   Likväl kan olikheterna som nämns ovan anknytas till underkategorin 
som berör kunskapsutvecklingen och dess anpassning till behoven. Där omnämns bland annat 
skillnader i utbildningsbakgrund men även olika arbetssätt. En utmaning är därför att ha ett 
bemötande som kan möta även de med lägre utbildningsbakgrunder men som ändå når 
framgångar. Det gäller att inge förtroende och kunna hitta lösningar till aktörernas olika krav.  

Även underkategorin om att kommunikation skapar förutsättningar för samverkan är 
relevant att ta upp i förhållande till att ha olika roller och erfarenheter. Där framkommer 
exempelvis att det gäller att använda rätt form av språk beroende på vem kommunikationen 
sker med men även att det kan vara problematiskt att få in nya individer i organisationen som 
har åsikter. Samtidigt kan kommunikationen vara möjliggörande för att både leda till 
förståelse men även för att inge förtroende. 

Aktörsperspektivet anger de hjälpmedel som behövs för utvecklingen av kunskap genom 
samverkansprocessen. 

 
I den fortsatta analysen väljer jag att komplettera aktörsperspektivet med ett ytterligare 

perspektiv, det så kallade trippelhelix perspektivet som på senare tid använts för att bättre 
belysa de processer som uppkommer när olika aktörer samverkar. 

8.2 Trippelhelix 
    Samarbeten och kunskapsutbyten som leder till innovationer är nyckelbegreppen i 

teorin om trippelhelix (Mustar och Laredo, 2002).   
Nyckelbegreppen kommer även till uttryck av intervjupersonerna i underkategorin som 

handlar om att samverkan kan uppfylla behov. De betonar betydelsen av att samarbeta för att 
utveckla kunskaper. Exempelvis nämns det att kunskaper kan inhämtas snabbare genom 
samverkan men även att det behövs ett närmare samarbete för att utbilda rätt kompetenser. Att 
utbyta kunskaper kan därför leda till att dem omsätts till produkter och tjänster som kan 
levereras och nyttjas av omgivningen och ge något tillbaka till dem som utvecklat 
kunskaperna.  
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      Trippelhelix har, som tidigare nämndes, olika utgångslägen beroende på vem som tar 
initiativ till samverkan. Den första kallas för centralstatsmodellen. Där har staten det 
övergripande ansvaret för tillsynen av vad det finns för olika behov av kunskap och är 
initiativtagare till samverkan. Staten fördelar även resurserna som behövs till arbetet med 
samverkan. Exempelvis kan staten ta initiativ till att det behövs mer forskning om teknik i 
syfte att stödja nyetablerade teknikföretagare (Mustar och Laredo, 2002).   

Det kan återkopplas till underkategorin om att kunskapsbildning behöver förberedelse och 
här framgår det att samverkan med högskolor och universitet kan göra det lättare att tilldelas 
forskningspengar. Det borde locka fler till att samverka.  I Sverige finns Vinnova och KK-
stiftelsen. De är statliga institutioner som stödjer utveckling och forskningsprojekt. Den 
svenska staten gör därför försökt till att bidra till ökad samverkan för att kunskaper ska 
utvecklas som även gynnar den privata sektorn och därmed underlättar tillväxten i landet.  

 
Det andra utgångsläget i trippel helix kallas för Laissez faire. Där arbetar högskolor, 

universitet, näringsliv och staten var och en för sig med sina idéer. Staten har en 
tillbakadragen roll och företag får ta första kontakten med högskolor eller universitet om de är 
i behov av kunskaper (Melman, 1970). Staten tilldelar endast in resurser om inte det som 
efterfrågas kan införskaffas på marknaden genom exempelvis satsning på forskning. Staten 
agerar på detta sätt i hopp om att den konkurrens som uppstår ska bidra till nya innovationer. I 
både centralstatmodellen- och Laissez  faire är aktörerna mer uppdelade och har sina 
specialiseringar istället för att lära genom att vara en del i varandras specialiseringar 
(Etzkowitz, 2005). 

I denna studie har jag inte funnit några exempel på Laissez faire. En reflektion kan dock 
vara att svenska staten har utformat en högskolelag som kräver att högskolor och universitet 
ska samverka med omgivningen. Därför finner jag att denna modell inte går att tillämpa i 
Sverige i dagsläget utan att centralstatsmodellen förefaller vanligare.   

 
Dock utvecklades ett tredje utgångsläge som är en multipel modell. Aktörerna varierar i 

rollerna att vara den drivande och styrande när de ska samverka. Då skapas relationer till 
varandra som kan resultera i lärande, nya idéer och kunskap. De arbetar tillsammans för att 
kunna förbättra varandras arbete och bilda nya rollmönster. Samtidigt leder denna samverkan 
till att de får insyn i varandras roller och bli delaktiga i dem. Den tredje modellen innebär 
därför att högskolor och universitet förväntas bli entreprenörer som ska bidra till att utveckla 
ekonomin i regionen genom strategisk kunskapsutveckling (Etzkowitz, 2005). 

I denna studie kan en multipel modell återkopplas till underkategorin som handlar om att 
kunskapsbildningen kan ha olika utformning. Där framgår exempelvis att samverkan skett 
mellan en ideell förening, kommun och friidrottsförbundet. Det resulterade i 
friidrottsuniversitetet som har en anpassad utbildning där studenten kan kombinera studier och 
friidrottsträning. Det framgår även exempel där verksamheterna har ombytta roller. 
Företrädare för universitetet sitter med i styrelsen för forskning och utveckling som bedrivs 
inom offentlig verksamhet.   

  
    När de tre aktörerna börjar samverka med varandra utvecklar de kunskap om varandras 

olika verksamheter och kan utveckla innovationer och förbättra varandras sätt att utföra sina 
uppgifter. Genom att utbyta kunskaper kan den forskning som universitetet bedriver komma 
till användning i praktiken och samtidigt nå ut till omgivande aktörer (Etzkowitz, 2005).  

I denna studie förekommer det inget exempel som visar att det fungerar på detta sätt 
mellan stat, högskolor/universitet och företagare. Men i underkategorin som handlar om att 
samverkan kan skapa värden beskrivs vikten av att utveckla kunskaper som gynnar invånarna, 
som enligt min tolkning skulle kunna vara ytterligare en aktör. I underkategorin som handlar 
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om att kommunikation skapar förutsättningar till samverkan beskrivs betydelsen av att ta 
emot studenter och att tillsammans ha ett utbyte av tankar. Oavsett om det är två eller tre 
aktörer som samverkan kan deras samverkan komma till nytta för en tredje part som inte alltid 
är högskolor, universitet, stat eller företagare. Det viktiga är istället att kunskaperna som 
utvecklas fyller behoven och kommer till nytta. I annat fall kan det vara slöseri med resurser.  

 
    Genom samverkan kommer högskolor och universitet i kontakt med omgivningar som 

behöver kunskaper. Det förutsätter arbete med att ta reda på behovet (Etzkowitz, 2005).  
I underkategorin som handlar om att kunskapsutvecklingen kan ha olika utformning 

nämner aktörerna att de har kontakt med universitet och högskola men att tiden inte alltid 
räcker till för att mötas. I underkategorin som handlar om att kunskapsutvecklingen behöver 
förberedelse nämn att det saknas målsättningar med att samverka och att tidsaspekten inte 
överensstämmer. Det försvårar arbetet med att analysera vad det finns för behov av 
kunskaper. För att påverka behövs kommunikation mellan aktörerna som kan utveckla 
kunskaper som efterfrågas. Viktigt är dock att de representanter som arbetar med samverkan 
drivs och blir drivna av uppgiften. Som aktör A4 säger: ”Fånga upp rätt personer och rätt 
uppgifter”.       

 
 Innovation i trippelhelix är ständigt pågående och förändrar sättet att utveckla och 

producera saker vilket kan förändra tankesätt.    
En förutsättning för utveckling av innovation är att det finns tillgång till riskkapital som 

kan investeras och kan öka möjligheten för företag att starta upp. Det krävs även att det finns 
mötesplatser som kan underlätta att starta nya företag (Etzkowitz, 2005). 

   I denna studie framkommer betydelsen av att få möjlighet till ekonomisk ersättning vid 
samverkan, men även att kunna attrahera företag som redan är etablerade. Att mötesplatsen 
ska fokusera på nystartade företag ställer jag mig kritisk till. Intresset borde utöver dessa även 
locka och vara vägledande för de äldre företagen. De är i minst lika stort behov av att utveckla 
kunskaper som kan bidra till innovationer för att överleva.   

 
Trippel helix kan leda till kunskapsbaserad utveckling. Det kan ske genom utformning av 

det som benämns som kunskaps rum, konsensus rum och innovations rum. Kunskapsrummet 
är början på den kunskapsbaserade utvecklingen. Där utvecklas band mellan de olika 
aktörerna inom stat, näringsliv och högskola genom att tillsammans utforma möjliga 
utvecklingssatsningar genom att skapa en miljö som främjar det (Etzkowitz, 2005). 

I denna studie skulle kunskapsrummet kunna liknas vid det som beskrivs i underkategorin 
om att kommunikation leder till förutsättningar för samverkan. Där framkommer vikten av att 
informationen är riktad till rätt målgrupp och med rätt innehåll men även att de olika 
aktörerna har kontakt med varandra. Något som bör beaktas här är att de inte alltid vet vart de 
ska vända sig för att få kontakt. Samtidigt kan kontakten innebära att det skapas ifrågasättande 
som inte alla är beredda på och kan hantera.  I underkategorin som handlar om att samverkan 
kan ge värden framgår betydelsen av att tillsammans bidra till en miljö som gynnar både 
högskola, universitet och företagen. Men för att kunna bilda relationer är kommunikationen 
viktigast. Med hjälp av den kan miljön utvecklas och bidra till kunskapsbaserad utveckling 
men det kräver att fler vågar öppna dörren till rummet och har viljan att påverka.    

 
 I det andra steget hamnar konsensusrummet där de tre aktörerna utvecklar kontakter med 

varandra och kommer fram till förslag till planer och möjliga tillvägagångssätt (Etzkowitz, 
2005).  

I denna studie framgår betydelsen av att ta reda på vad det finns behov av kunskaper och 
sedan anpassa det till vad som ska göras. Det tydliggörs i underkategorierna som handlar om 
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att kunskapsutveckling genom samverkan kan uppfylla behov, att den måste anpassas till 
behoven och att hitta behoven tillsammans. Analysen kan sedan ligga till grund för hur 
aktörerna ska komma fram till hur kunskapsutvecklingen ska genomföras och fordrar 
kreativitet. 

 
I det tredje skeendet utformas ett innovationsrum som består av att möjliggöra planerna 

från innovationsrummet i praktiken. Detta förutsätter att det finns tillgång till riskkapital i 
både ekonomisk och kunskaps form. Likväl att det finns anpassat ledarskap och organisation 
inom de olika verksamheterna som kan genomföra innovationsrummet i praktiken. 
Handlingskraft är därför nyckeln till att få den kunskapsbaserade utvecklingen att flöda men 
även hela trippel helix (Etzkowitz, 2005).   

I underkategorierna som berör att kunskapsverksamheten kräver förberedelse, att den kan 
ha olika utformning och att kunskapsutvecklingen måste vårdas skulle kunna liknas vid 
innovationsrummet. Där tydliggörs skilda betydelser av att utforma kunskapsprocesser men 
att de kan hindras av att tidsperspektiven mellan offentlig verksamhet och privata företag 
skiljer sig åt. Det är ett hinder som måste övervinnas eftersom kunskapsprocesserna inte får 
avstanna. Trippelhelix kan som framgått ovan förekomma i olika skepnader men därmed ändå 
vara möjliggörande.  

 
I min förförståelse var samverkan av betydelse för att utveckla nya kunskaper och tillväxt. 

Genom samverkan kan det skapas värden som gynnar såväl högskolor, universitet som 
omgivande aktörer i samhället. Utifrån analysen av aktörsperspektivet, trippelhelix och 
insamlad data visar den att samverkan är av betydelse, men inte bara för att utveckla 
kunskaper. Analysen av teorier och insamlad data visar mer och har lett till slutsatserna 
nedan.   

 
      Min första forskningsfråga var, hur ser aktörerna på betydelsen av samverkan? 

Utifrån vad som framkommit i denna studie beskriver aktörerna olika betydelser av 
samverkan. Till att börja med beroende på vilka behov av kunskaper som de har. Exempelvis 
nämns att det går fortare att inhämta kunskaper genom att samverka än om verksamheten 
själv skulle stå för utvecklingen. Men det har även visat sig att samverkan kan ske för att lösa 
behov av kompetenser men att det behövs en överensstämmelse mellan behovet och 
efterfrågan (Se under rubrik 7.2.1).  

   Samverkan kan därför vara av betydelse för möjligheten att utveckla kunskaper och 
uppfylla olika behov. Men det förutsätter att det skapas utbyten av kunskaper som kan 
resultera i ett utbud av efterfrågade kunskaper. Genom utbytet kan de sedan lösa varandras 
behov. Men det behöver finnas överensstämmelse mellan behov och efterfrågan. Detta kan 
ses som en ömsesidig utbytesprocess. 

 
Intervjupersonerna beskriver även olika faktorer som kan vara av betydelse för att 

kunskaper som utvecklas genom samverkan inte avstannar för att kunna klara av konkurrens 
och för möjligheten att överföra kunskaper till varandra (Se under rubrik 7.3.3). Varje aktör 
behövs för att få det att fungera. Var och en har sitt ansvar för att utvecklingen ska ske utan 
störningar. De skapar behov av varandra. Men ingen process är felfri. Det problematiska som 
omnämns ovan är bland annat att tidsplanering skiljer sig åt mellan offentlig och privat sektor 
men även svårigheter med att locka till sig såväl invånare som andra verksamheter (Se under 
rubrik 7.3.3). Om kunskapsutvecklingen i samverkan tillvaratas kan det innebära att de 
tillsammans arbetar för att fylla varandras behov. 
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Intervjupersonerna beskriver även att samverkan kan vara betydelsefullt genom att det kan 
skapa olika värden som gynnar såväl dem själva men även andra omgivande aktörer. Exempel 
på värden som framkommit är utbyte av kunskaper, forskning, rekryteringsmöjligheter men 
även expansion (Se under rubrik 7.4.1). Utbytesprocesserna som samverkan kan bidra till kan 
därför vara värdeskapande 

 
Studiens andra forskningsfråga var, hur arbetar aktörerna med samverkan och hur kan det 

förbättras?  
 Intervjupersonerna anger olika tillvägagångssätt gällande hur de arbetar med samverkan.  
Delta i styrgrupp i utbildningar är ett av exemplen som ges men även att bedriva olika projekt 
för att locka studenter.  
   Elevernas och studenternas val påverkar såväl universitet, högskola, privat och offentlig 
sektor och arbetsmarknad.  Aktörerna behöver visa sig, vad som görs och kan göras och på så 
sätt locka individerna till högskolor, universitet och sedermera arbetsmarknaden. Likväl 
handlar det om att få omgivningen att vilja och kunna använda de kunskaper som utvecklas.  
Även bemötandet mellan parterna nämns och det kan, som jag tolkar det, behöva anpassas 
beroende på vem man ska möta för att få potentiella aktörer att vilja delta och utveckla 
kunskaper antingen i universitetens, högskolornas eller i sina egna miljöer. Kunskaperna som 
utvecklas får inte stanna i böckerna utan komma till användning. Samverkan kan bidra till det.  
Samtidigt finns det behov av tydliga syften och mål med arbetet och att individerna ska kunna 
mötas på lika villkor oavsett utbildningsbakgrund (Se under rubrik 7.3.1). 
 
    Intervjupersonerna ger olika betydelser till ett gemensamt arbete med att finna behov av 
kunskaper. I intervjuerna anges att de olika verksamheterna behöver bli bättre på att mötas 
och hjälpas åt för att följa varandras utveckling.  Det kan sedan innebära att det går att ha 
inflytande över vad utbildningarna behöver för att kunna möta omgivande behov (Se under 
rubrik 7.2.3). Det kan i sin tur påverka ansökningar till utbildningarna och arbetsmarknaden. 
Var och en har sin specialisering. Det handlar om att ta tillvara på dessa och tillsammans 
utveckla en strategi som kan fylla behoven på kort och lång sikt.  

 
 

     Intervjupersonerna anger olika skäl till att kunskapsutvecklingen kan behöva anpassas till 
behoven eftersom det råder brist på kompetens inom vissa yrkeskategorier. Enligt 
intervjupersonerna påverkas och försvåras anpassningen av olika faktorer som exempelvis att 
arbetssätten inom högskolor och universitet kan försvåra samverkan men även att det råder 
fördomar gentemot vissa utbildningar(Se under rubrik 7.2.2).    
 

Hur går de tillväga för att utveckla kunskaper? Intervjupersonerna beskriver att 
utvecklingen av kunskaper genom samverkan kan ha olika utformning. Examensarbeten, 
praktik men även kompetensutveckling förekommer (Se under rubrik 7.3.2). Samverkan leder 
till möjlighet att utveckla kunskaper i olika miljöer och teorin och praktiken kan mötas. Olika 
utformning kan därför av betydelse för möjligheten till utveckling av kunskaper genom 
samverkan. Men om omgivningen öppnar dörrarna kan det leda till att universitet och 
högskolor får ökade möjligheter för undervisningen och studenterna att komma närmare 
praktiken. Därmed kan det ge nya förutsättningar till att utveckla utformningen. Det krävs 
dock att det finns vilja från samtliga aktörer och att det ges tillräckligt med tid för att 
utvecklingen ska bli lyckad.   

 
Hur ser de på möjligheter till samverkan i framtiden och vad behövs för att förverkliga 

det? Studien visar att det kan finnas möjligheter till samverkan i framtiden för att kunna klara 
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av den tekniska utvecklingen och konkurrensen men samtidigt för att kunna utveckla och 
locka till sig nya företag (se under rubrik 7.3.3). Det förutsätter att aktörerna samverkar och 
hjälps åt för att få en fungerande helhet. Som jag skrev tidigare, om utvecklingen vårdas kan 
det leda till att de tillsammans arbetar för att nå varandras behov. 

 
Vad som behövs för att förverkliga möjligheterna är kommunikation. Intervjupersonerna 

beskriver hur kommunikationen kan vara betydelsefull vid samverkan och för att skapa den. 
Den leder till önskad kontakt men kan även locka omgivningen till att vilja samverka (Se 
under rubrik 7.1.1).  I all kunskapsutveckling är kommunikationen avgörande och därför 
behöver det ges utrymme för att kommunicera. Sedan är det allas ansvar att kommunikationen 
fungerar. Idag finns det dessutom flera olika metoder att kommunicera på vilket möjliggör 
bättre kontakt.  Alla personer har olika sätt att vara och kan påverka kommunikationen 
antingen positivt eller negativt. Yrkesposition eller utbildningsbakgrund ska inte behöva vara 
avgörande för att vi ska kunna och vilja kommunicera.         

 
Uppsatsens syfte är att lämna ett underlag till debatten om hur samverkan mellan 

universitet och högskolor och externa aktörer kan bidra till att skapa värden för respektive 
aktörer och skapa viss förståelse för betydelsen av samverkansprocessen. 

  Studien visar, utifrån forskningsfrågorna ovan, att god kommunikation som bildar 
processer, att ta reda på och anpassa behov av kunskaper, att samverka för att utveckla 
kunskaper och att utvecklingen av kunskaper tillvaratas och sker kontinuerligt kan vara av 
betydelse för att kunskapsbildningen ska kunna skapa värden. Kommunikationen och språket, 
lärande och kunskaper är utgångspunkter för möjligheten till kunskapsbildning.   

 
Den övergripande frågan i studien är som tidigare nämnts, om högskolor och universitet, 

rent av kan komma att inta en ny roll i dagens föränderliga samhälle?  
     Utifrån vad denna studie visar är svaret att de kan behöva inta en ny roll men inte bara 

dem. Omgivande aktörerna behöver på samma sätt närma sig högskolorna och universiteten. 
Aktörerna måste öppna sina och varandras dörrar och mötas för behoven finns. Kunskaper 
behöver utvecklas på kortare tid och komma till användning. Det kan bli en ömsesidig 
påverkansprocess där universitet och högskolor är till nytta för offentlig och privat 
verksamhet och tvärtom.  

Det skulle eventuellt innebära att högskolor och universitet skulle kunna utveckla sin 
undervisning närmare praktiken som skulle kunna ge värden till de inblandade aktörerna. Det 
kan säkert vara ovant för olika lärosäten att verka under dessa nya förutsättningar eftersom det 
ställs krav på nya former av marknadsföring och nya villkor för prisbildning, intäkter och 
kostnader.  

I vilken omfattning detta är förenligt med dagens lagstiftning är möjligen en öppen fråga 
men huvudprincipen tycks vara att lärosätena skall agera utifrån principen att täcka sina 
självkostnader genom intäkter utan att egentliga vinster eftersträvas men samtidigt har dock 
flera lärosäten fått möjlighet att bilda särskilda ”holdingbolag” för att delvis kunna agera mer 
affärsmässigt (Prop. 2001/02.15).  

 
 Avslutningsvis har jag valt att komplettera aktörs och trippel helix perspektiven med ett 

enkelt marknadsperspektiv som jag själv utformat och det är baserat på slutsatserna som jag 
kommit fram till i denna studie och kan beskriva samverkansprocesserna från en annan 
utgångspunkt. 
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Cirkeln liknas vid en 
marknad. Inuti cirkeln 
finns utbud och 
efterfrågan av kunskaper 
 

Privat sektor Offentlig sektor 

Studenter Högskolor och 
universitet 

Fig: En tänkt marknad för utbud och efterfrågan av kunskaper via olika aktörer.  
 
Modellen visar en tänkt marknad där utbud och efterfrågan av kunskaper möts, 

vilket resulterar i olika processer. Exempelvis utbildning, utredningar, examensarbeten, 
konferenser och forskningsprojekt. 

Utanför cirkeln finns de olika aktörerna som utifrån vad denna studie visat är av 
betydelse för samverkan. Aktörer från den privata och offentliga sektorn har olika behov 
och efterfrågan. Pilarna visar när de träder in på marknaden och när de lämnar den. När 
de möts på marknaden möter de även studenter, högskolor och universitet som har till 
uppgift att utveckla utbudet av kunskaper.  

”Kunskapsproducenterna” träffar ”kunskapskonsumenterna”.  När de möts börjar de 
kommunicera kring vad det finns för behov och utbud och utbytesprocesser bildas. Allas 
behov kan inte uppfyllas vilket leder till misslyckade utbytesprocesser men genom 
mötet får de reda på varandras behov. Det kan sedan innebära att de möts fler gånger 
och tillsammans börjar utveckla de kunskaper som behövs. På marknaden kan även 
universitet och högskolorna upptäcka att de är i behov av kunskaper som omgivande 
aktörer har att erbjuda och byter roll till kunskapskonsumenter. Genom att kommunicera 
och mötas på lärande och kunskapsmarknaden kommer ingen tillbaka tomhänt. 
Antingen fylls behoven eller blir det en början till att försöka lösa svårigheter. Processen 
kan därför bli  värdeskapande om förutsättningar ges.    

Studien visar att aktörerna behöver mötas mer och ställa krav på vad var och en ska 
bidra med. Förväntningarna visas i behov och efterfrågan. Samverkan kan aldrig vara 
en ”automatisk process”. Mina data tyder snarare på att processen bygger på en aktiv 
medverkan från alla parters sida. Där man, bland annat, kan ställa krav som grund för ett 
gemensamt värde. Detta fodrar en god planering hos de olika aktörerna, där behov och 
möjligheter kan uttryckas utifrån de olika aktörernas roller och verksamheter. 
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9. DISKUSSION 
      Genom att kommunicera utvecklas möjligheten till att lära och utveckla kunskaper på 

såväl individ, verksamhets men även regional nivå. Kommunikationen kan också möjliggöra 
samverkan som kan ske på olika sätt beroende på hur aktiva aktörerna är, vilka 
arbetsuppgifter de har och vilka resurser som kan tillhandahållas. Samverkan kan, som denna 
studie visat, utveckla en värdeskapande utbytesprocess men att högskolor och universitet kan 
behöva inta en ny roll för att möta förändringarna i det omgivande samhället.  

 
Som studien också visade finns det behov av att samverka i olika former och antydningar 

till att det behöver ökas i framtiden i takt med att kraven på kunskaper ökar i arbetslivet. 
Frågan är dock hur de ekonomiska neddragningarna på komvux påverkar antalet vuxna som 
vidareutbildar sig och söker till den högre utbildningen.  Som utvecklingen är nu går vi från 
en tid där det gjordes investeringar i att utbilda vuxna till att idag minska 
utbildningsmöjligheterna. Det bör ge effekter för högskolor, universitet men även den privata 
och offentliga sektorn. Vad händer med ungdomarna och andra vuxna som vill ha en högre 
utbildning men som inte har de tillräckliga betygen och behörighetskraven? Vad händer inom 
den offentliga och privata sektorn när de är i behov av kompetenser om det inte finns 
tillräckligt med utbildad och tänkbar arbetskraft? Det är något som borde oroa alla aktörer 
eftersom utbudet av kunskaper riskerar att minska istället för att bildas.  

     Det blir därför viktigt att locka fler i tidigare åldrar till att vilja studera inom den högre 
utbildningen och fånga deras intresse i ett tidigt stadium. För att kunna locka krävs det mer 
samverkan i försök att utveckla utbildningar med ett innehåll och utformning som är lockande 
och möta den yngre generationen och fånga deras intresse. Det är bara viljan och fantasin som 
kan sätta stopp för möjligheterna finns om aktörerna vill se dem men det kräver som den 
multipla modellen i trippelhelix förespråkar, att aktörerna kan ta del av varandras olika roller, 
uppgifter och verkligheter. Det sker genom en fortlöpande kommunikation där var och en är 
ansvarig för att delge tydlig information men även ställer krav på varandra och att de uppfylls 
i den mån de är rimliga.  

 
Svårigheten att mötas visade sig i denna studie kunna vara olika tidsperspektiv och att det 

kan påverka utformningen. Om högskolor och universitet hade längre tidsperspektiv gällande 
exempelvis studenternas praktik skulle eventuellt det kunna leda till ökad samverkan. Men för 
att uppnå det behövs en effektivare process för att kunna tillgodose företagarnas korta 
tidsperspektiv.    

   
 Avslutningsvis har denna studie gett mig ökad förståelse och medvetenhet för betydelsen 

av samverkan. Men studien har visat mer. Samverkan är en process som behöver språk, 
kommunikation, lärande, kunskapsbildning för att utveckla värdeskapande. Det är en process 
som behöver ett förarbete där aktörerna tillsammans tar reda på behoven och utformar 
åtgärder. Jag hoppas att denna studie bidrar till förståelse för samverkansprocessen men även 
att den kan vara en möjligheternas process. Förhoppningsvis öppnar fler dörren och 
intresserar sig för att delta i processen. Alla inblandade (studenter, högskolor, universitet, 
privat och offentlig sektor) har ansvaret för att se till att det blir en samverkansprocess 

 
 Relativt få studier av samverkansfrågor har gjorts under de senaste åren och därför finns 

det utan tvekan ytterligare behov av studier inom området, dels för att det tycks öka i 
omfattning, dels att förändringarna i arbetslivet allt oftare tycks medföra behov av ökad 
kompetens, kunskapsanalyser och tillgång till lämpliga pedagogiska former.  

Ett förslag till fortsatta studier är att göra en fallstudie om hur samverkansprocessen 
fungerar mellan exempelvis en institution på en högskola eller universitet med en omgivande 
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aktör. Ytterligare förslag är att göra en studie kring de olika institutionernas arbete med 
samverkan för att nå ut till omgivande aktörer eller genomföra en studie om hur 
tidsperspektiven i de olika verksamheterna hindrar kunskapsbildningen och hur det skulle 
kunna åtgärdas.  
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Bilaga A 
 
 

Intervjuarguide 
 
Kontakt med universitetet 
Hur många gånger de samverkat, exempel 

 

Behov av kunskaper 
Vilka behov av kunskap som funnits och kommer att finnas 
Hur behoven ska eller behöver lösas, projekt 
Svårigheter och möjligheter med högskolan som resurs 
Er möjlighet att vara resurs för dem 
 

Värden och värdeskapande 
Vilkas värden som är viktiga 
Vilka värden som kan skapas genom samverkan 
Betydelse för arbetstagarna och verksamheten i stort 
Vilka värden kan verksamheten erbjuda högskolan och tvärtom 
Förtroende för varandra 
Hur samverkan mellan er och högskola kan förbättra för näringslivet men även för er själva 
och högskolan 
 
Kommunikation  
Hur har kontakten fungerat, bra, dåligt 
Hur förbättra kommunikationen, möten eller andra förslag 
Informationsutbytet  
Språket, anpassat till verksamhetens miljö eller mer teori 
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