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Abstract 
Can international students function as a contributing factor to securing regional growth 

in regions with higher education in Sweden? Regional authorities in Kronoberg see 

international students, in the region, as a target audience in order to guarantee growth in 

the region. Linnaeus University is currently working together with Region Kronoberg 

and Drivhuset in addition to an ongoing collaboration with the local business world; to 

help ensure that international students stay and work in the region after finishing their 

studies. The purpose of this essay was to conduct a reflective study focused on the 

problems and opportunities the different parties face in their efforts to ensure that 

international students stay in the region after completing their studies. A questionnaire 

was sent out to international students, currently enrolled at the university, and the 

different parties currently working together with the university. The results show that 

the problems with “the Entrepreneurial University” lies with information and 

leadership. Furthermore the study has shown that an improved exchange with relevant 

organisations and to further adapt the focus of “the Entrepreneurial University” is 

needed to better accommodate international students. Additionally, in the cooperation 

between the local businesses in Kronoberg and the Linnaeus University, language 

barriers and networking was highlighted as areas in need of improvement. Lastly, 

increased contact with the regional business world was also pointed out as an area that 

needs to be developed further by e.g. organizing work fairs with representatives from 

the region.  

 

Nyckelord 
Kronoberg, Linnaeus University, Region Kronoberg, International students, "The 

Entrepreneurial University", Drivhuset, Kronoberg local business life 
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1 Inledning 

1.1 Inledning 

Kan internationella programstudenter vara ett medel i målet att nå en hållbar regional 

tillväxt för universitetsregioner i Sverige? Om ja, hur kan då universitetsregionerna i 

Sverige arbeta bättre för att kunna knyta till sig internationella programstudenter efter 

avslutade studier?  

 

Att skapa en regional hållbar tillväxt är ett växande problem för många regioner som har 

högre utbildning i Sverige. Det är en del av en större nationell trend i Sverige som i 

synnerhet drabbar glesbygdsregioner.1 För att motverka den negativa nationella 

utvecklingen publicerade Näringsdepartementet en strategiplan för hållbar regional 

tillväxt.2 Strategiplanen fick namnet “En nationell strategi för regional tillväxt och 

attraktionskraft 2014-2020”. I strategiplanen lyftes den förändrade demografin i 

glesbygdsregionerna fram som en av de största utmaningarna för att säkerställa en 

hållbar regional tillväxt.3 Arbetsförmedlingen visar i en förväntad utvecklingsprognos 

att de glesbygdsregioner med högre utbildning, som riskerar att få framtida 

demografiska problem, är bland annat Kronoberg, Blekinge, Örebro och Värmland.4 För 

de regionerna kan internationella programstudenter vara ett medel för att möta de 

regionala utmaningarna från den demografiska förändringen.  

 

I Kronoberg lät den regionala myndigheten, Region Kronoberg, genomföra en 

utvecklingsprognos för befolkningen i regionen för åren 2013 till 2033, för att se vilka 

tendenser som väntas förekomma. I prognosen lyftes ett växande problem. Det visade  

att de demografiska grupperna i länet som väntas att öka under prognostiden är 0-19 och 

65+, vilket går i enlighet med ovannämnda problematik.5 I slutsatserna konstaterar man 

att  “länets framtida befolkningsutveckling kommer att innebära utmaningar för 

framtidens lokala arbetsmarknaden och den offentliga välfärdsservicen”. 6 

Den väntande förändringen kommer att betyda stora utmaningarna för 

                                                
1http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/Publikationer/2007/ökade%20regio
nala%20skillnader.pdf 
2 http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/16/63/e0e1d3b3.pdf 
3 ibid 
4 ibid 
5 http://www.regionkronoberg.se/globalassets/om-region-kronoberg/fakta-och-statistik/befolkningsprognos-
kronobergs-lan-2012-2033.pdf 
6 ibid 
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kompetensförsörjningen och demografin i Kronoberg, vilket framhäver det växande 

behovet av att attrahera nya medborgare till regionen för att möta den regionala 

demografiska utmaningen och säkra framtida kompetensförsörjning.  

 

För att möta utmaningarna med den regionala välfärdsservicen valde Region Kronoberg 

att börja arbeta mot en ny regional kompetensförsörjningsstrategi.7 Strategin ska 

användas som ett medel i målet att motverka de regionala utmaningarna som återföljs av 

den förväntade förändrade demografin. Strategin utarbetas efter tre olika fokusområden 

- utanförskap, utrikesfödda som framtida skatteunderlag och kompetenshöjning av 

sysselsatta. 8 

 

1.2 Problemdiskussion  

En, enligt Region Kronoberg, uttalad stor grupp inom målgruppen utrikesfödda är 

internationella programstudenter på Linnéuniversitetet som kommer utanför EU/ESS-

området. För att nå målet att så många internationella programstudenter som möjligt ska 

stanna kvar i Kronoberg efter avslutade studier finns det två samverkan knutna till 

programstudentens utbildning. Den ena samverkan är “Det entreprenöriella 

universitetet”, som är en samverkan mellan Linnéuniversitet, Region Kronoberg och 

Drivhuset. Den andra samverkan är mellan det regionala näringslivet i Kronoberg och 

Linnéuniversitetet.  

 

“Det enterprenöriella universitetet” har Linnéuniversitetet arbetat med sedan 2012.9 

Syftet med “Det entreprenöriella universitetet” är att främja entreprenörskap hos alla 

studenter på Linnéuniversitetet. Genom entreprenörskapet ska studenter stanna kvar i 

regionen efter avslutade studier och skapa regionala företag.   

 

Den andra samverkan som används för att knyta till sig internationella programstudenter 

till regionen efter avslutade studier är mellan det regionala näringslivet i Kronoberg och 

Linnéuniversitetet. Den samverkan grundar sig på kontakt och utbyte med näringslivet i 

Kronoberg för Linnéuniversitetets studenter. Det sker genom bland annat 

praktiktjänster, examensjobb, arbetsmässor och karriärtjänster. Genom dessa utbyten 
                                                
7 http://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/kompetensforsorjning-och-utbildningssamordning/ 
8 ibid 
9 http://lnu.se/om-lnu/strategi-och-verksamhetsutveckling/det-entreprenoriella-universitetet 
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ska samverkan mellan det regionala näringslivet i Kronoberg och Linnéuniversitetet 

arbeta för att attrahera studenten till det regionala näringslivet efter avslutade studier.  

 

Denna uppsats kommer att genomföra en återspeglingsstudie om “Det entreprenöriella 

universitetet” och om samverkan mellan det regionala näringslivet i Kronoberg och 

Linnéuniversitetet. Studiens problemställning kommer att fokusera på att återspegla 

dess problem och utvecklingsområden i kontexten av deras funktion som ett medel för 

att bibehålla internationella programstudenter på Linnéuniversitetet i regionen efter 

avslutade studier.  

 

För att nå kunskap om problemställningarna kommer uppsatsen att genomföra en 

enkätstudie till de internationella programstudenterna på Linnéuniversitetet, samt 

genomföra intervjuer med högt uppsatta personer inom de andra aktörerna kopplade till 

de tidigare nämnda samverkan. Uppsatsens studie kommer att ta teoretiskt stöd hos två 

teorier kopplade till de olika samverkan : trippelhelixteorin och en form av 

attraktionsteori. Trippelhelixteorin kommer i uppsatsens vara kopplat till “Det 

entreprenöriella universitetet”, och attraktionsteroin kommer att vara kopplad till 

samverkan mellan det regionala näringslivet och Linnéuniversitetet. Teorierna kommer i 

uppsatsen att användas till att nå kunskap om strukturen i de två samverkan och att 

användas som stöd vid analysen av uppsatsens resultat.  

 

Uppsatsens studie görs i samarbete med Region Kronoberg.  

 

1.3 Syfte & problemställningar 

Syftet med uppsatsen är att genomföra en återspeglingsstudie om “Det entreprenöriella 

universitetet” och samverkan mellan det regionala näringslivet i Kronoberg och 

Linnéuniversitetet. Återspeglingen ska belysa samverkans problem och möjligheter i 

kontexten av att bibehålla internationella programstudenter på Linnéuniversitetet i 

regionen efter avslutade studier.  

 

Uppsatsens centrala problemställningar kommer att inkludera båda samverkan. Första 

frågeställningen är specifikt till internationella programstudenter. Den andra 

frågeställningen inkluderar de andra fyra aktörerna.  
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• Vilka problem och möjligheter i “Det entreprenöriella universitetet” och i det 

regionala näringslivet i Kronobergs samverkan med Linnéuniveristetet, 

återspeglas från enkätensvaren av de internationella programstudenterna?   
 

• Vilka problem och möjligheter ser Drivhuset, Region Kronoberg, 

Näringslivskontoret och Linnéuniversitetet i  “Det entreprenöriella universitetet” 

och i samverkan mellan det regionala näringslivet i Kronoberg och 

Linnéuniversitetet i dess användbarhet gentemot internationella 

programstudenter?  

 

1.4 Tidigare forskning 

 
I tidskriften “Journal of Instructional Psychology” i mars 2007 skrev Senel Poyrazil och 

Maraj Kamini Grahame om internationella studenters tre steg i anpassningen till sitt nya 

värdland.10 Studien bedrevs genom att intervjua internationella studenter om deras 

anpassning till det nya värdlandet. Genom sammanställning av intervjuunderlaget lyftes 

tre områden fram som symboliserade stegen till anpassning.11 Det första området var att 

studenten skaffade ett boende och de grundläggande förutsättningarna i landet. Det 

andra steget som lyftes fram i studien var att studenten anpassade sig till den 

akademiska strukturen och kulturen på sitt nya lärosäte. Det kunde bli problematiskt för 

studenter när den kulturella skillnaden var stor mellan det nya värdlandet och var 

studenten kom ifrån. Sista utvecklingssteget var att den internationella studenten 

överkom språkbarriären.12 När de tre stegen var gjorda så har den internationella 

studenten, enligt Senel Poyrazil och Maraj Kamini Grahame, anpassat sig till sitt nya 

värdland.  
 

Tidigare forskning om internationella studenter på svenska lärosäten har bedrivits på 

bland annat Högskolan i Borås. I sin kandidatuppsats inom informationsvetenskap skrev 

Andreas Hellberg och Tobias Holm om internationella studenter på Högskolan i 

Borås.13 Uppsatsens syfte var att undersöka om det finns ett speciellt behov av 

                                                
10 http://www.freepatentsonline.com/article/Journal-Instructional-Psychology/162301020.html 
11 ibid 
12 ibid 
13 http://bada.hb.se/bitstream/2320/6509/1/k10-40.pdf 
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information hos internationella studenter på Högskolan i Borås. Studien undersökte 

frågeställningen med hjälp av Wilsons teori om informationsbehov. Studien utgick från 

tre stycken begrepp om informationsbehov: personligt behov, miljöanpassat behov och 

personers roll.14 Resultatet av studien påvisade att internationella studenter på 

Högskolan i Borås inte hade några speciella behov utav information, utan att de kunde 

självständigt välja mellan information från flera olika källor.15 Med det resultatet 

besvarades uppsatsens frågeställning att det inte påvisades något underlag för att 

internationella studenter på Högskolan i Borås har ett speciellt informationsbehov som 

skulle skilja dem från resten av studenterna på Högskolan i Borås.16 

     

1.5 Begrepp och bestämningar  

1.5.1 Internationella programstudenter  

Med begreppet “Internationella programstudenter” syftas  i uppsatsen på den grupp 

studenter på Linnéuniversitetet som kommer utanför EU/ESS-området. Under 

vårterminen 2015 är antalet internationella programstudenter som kommer utanför 

EU/ESS-området 157 stycken. 98% av de internationella programstudenterna studerar 

på Linnéuniversitetets campus i Växjö.  

 

1.6 Teoretiska utgångspunkter  

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är hämtade från två olika teorier. De olika 

teorierna kommer i uppsatsen att användas både till att nå kunskap om, och användas 

som stöd i analysen av resultatet i studien om “Det entreprenöriella universitetet” och 

det regionala näringslivet i Kronobergs samverkan med Linnéuniversitetet.  

 

För samverkan “Det entreprenöriella universitetet” är den teoretiska utgångspunkten 

hämtad från Henry Etzkowitzs bok “Trippelhelix - den nya samverkansmodellen”. 

Etzkowitz är samhällsforskare vid Stanford University.17 Hans bok är den första i sitt 

slag som behandlar trippelhelix som en teoretisk modell.  

 

                                                
14 http://bada.hb.se/bitstream/2320/6509/1/k10-40.pdf 
15 ibid 
16 ibid 
17 https://hstar.stanford.edu/3helix_about_us 
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Den andra teoretiska utgångspunkten är hämtad från boken “Planning local economic 

development” skriven av Edward J Blakely och Ted K Bradshaw. I sin bok utvecklar de 

en teori om hur det regionala näringslivet bör arbeta med attraktionskraft för att locka 

till sig arbetskraft. Med utgångspunkt från materialet i boken kommer uppsatsen att ta 

stöd i hur det regionala näringslivet i Kronoberg samverkar med Linnéuniversitetet för 

att attrahera och knyta till sig studenter.  

 

Teoriavsnittet kommer att vara uppdelat i två delar, som kommer att behandla de två 

teoretiska utgångspunkterna var för sig.  

 

1.6.1 Trippelhelixteorin.  

 

Trippelhelixteorin är en teori om hur samverkan mellan lärosätet, regionala myndigheter 

och entreprenörsorganisationer ska vara ett medel i ett högre mål om att främja regional 

innovation och entreprenörskap.18 Syftet med samverkan är att främja entreprenörskap 

hos studenterna på lärosätet. Genom att uppmuntra studenterna att skapa företag i 

regionen, så skapas det skattemedel och en regional tillväxt. De olika aktörerna har 

olika roller som de ska agera utifrån för att uppfylla målet att främja studenternas 

entreprenörskap.  

 

Regionala myndigheters roll är att samordna och styra hur samverkan ska vara 

uppbyggd.19 De har enligt teorin det övergripande ansvaret över samverkan. De ska 

enligt trippelhelixteorin gå in med sin samordnande roll och utveckla samverkan utefter 

ett gemensamt mål att stärka den regionala tillväxten genom entreprenörskap. 20 

 

Lärosätets uppgift i trippelhelixsamverkan blir att bidra med kunskap och utveckling, 

men även att bidra med underlaget, med underlaget menas studenter.21 Studenterna på 

lärosätet är objektet i samverkan och dessa ska främjas att bli entreprenörer. För att 

lyckas med det ska lärosätet via utbildningen främja studenterna att bli entreprenörerer 

och detta ska ske genom direkta tillämpningar från lärosätet som kurser i 

entreprenörskap och föreläsningar knutna till studentens utbildning. 22 

                                                
18 Etzkowitz, 2000. Trippelhelix - den nya innovationsmodellen. s. 13  
19 ibid s. 59 
20 ibid s. 60-61 
21 ibid s. 56-57 
22 ibid s. 52 
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För att nå målet om entreprenörskap hos lärosätets studenter behövs det en organisation 

som arbetar med affärsutveckling gentemot studenterna. 23 Organisationen ska, via sin 

starka samverkan med lärosätet och den regionala myndigheten, erbjuda en 

inkubationsverksamhet för studenter. Med inkubation menas att verksamheten fokuserar 

på att erbjuda materiella och organisatoriska förutsättningar för studenter att starta 

företag. Sådana förutsättningar är enligt trippelhelixteorin: startkapital, utrustning, 

utvecklingsplan och ett utrymme. 24  

 

Genom de tre aktörernas egna befogenheter och möjligheter arbetar de tillsammans för 

att skapa en gemensam grund och främja entreprenörskap hos studenterna på lärosätet. 

De tre aktörerna ska verka för att informationsflödet om samverkan är fungerande, så 

väl mellan aktörerna, som till studenterna på lärosätetet. Genom att lyckas med målet att 

främja entreprenörskap skapas det skatteunderlag till en hållbar regional tillväxt. 

 

1.6.2 Attraktionsteorin.  

 

Attraktionsteorin grundar sig i ett huvudfundament, platsens betydelse.25 För att kunna 

locka till sig arbetstagare, studenter t ex, ska företaget placera sin verksamhet i en miljö 

som har en attraktionskraft, annars riskerar företaget att tappa sina möjligheter till 

rekrytering och utveckling av verksamheten.26 

 

När företaget har skaffat sig en plats med attraktionskraft, ska det arbeta för att kunna 

attrahera personal framför andra jämförbara näringslivsalternativ. Attraktionsteorin 

används här för att ligga till grund för den attraktionskraft som näringsidkare ska 

förhålla sig till. Näringsidkare ska arbeta strategiskt för att höja sin position på 

arbetsmarknaden och marknadsföra sin existens före andra konkurrerande företag på 

andra platser.27 Regionala näringsidkare ska, enligt teorin, gå ihop för att tillsammans 

arbeta strategiskt för att marknadsföra platsens attraktionskraft. Viktiga verktyg är att 

aktivt visa för potentiella arbetstagare, så väl som för internationella programstudenter, 
                                                                                                                                          
 
23 Etzkowitz, 2000. Trippelhelix - den nya innovationsmodellen. s. 76-77 
24 ibid s. 89-90 
25 Blakely, Bradshaw, 2002. Planning local economic development. S. 62 
26 ibid s 62 
27 ibid  s 65 
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vilka tjänster som finns i regionen och använda dessa för att attrahera arbetstagare. 

Genom att attrahera fler arbetstagare till regionen ökar den ekonomiska tillväxten, som 

generar till att fler näringsidkare öppnar upp och via det ökar attraktionskraften till 

platsen. 28 

 

Syftet med valet av de teoretiska utgångspunkterna är att de ger en grund och möjlighet 

att förklara strukturen i de två olika samverkan, “Det entreprenöriella universitetet” och 

det regionala näringslivets samverkan med Linnéuniversitetet . Teorierna kommer att 

både användas till att vara ett stöd vid förklaringen av de båda samverkan, samt ett stöd 

vid analysen av återspeglingsresultatet. Genom teoriernas användbarhet att förklara och 

ge stöd vid analysen av resultetet möjliggör det för studiens läsare att förstå både 

uppsatsens andra kapitel om de båda samverkan, samt resultatet från 

återspeglingsstudien.  

 

1.7 Material & metod. 

1.7.1 Material 

Studiens empiri kommer huvudsakligen att bestå av internationella programstudenter på 

Linnéuniversitetet. Andelen internationella programstudenter som materialet bestod av 

var 157. Urvalet i materialet grundar sig först och främst på studentens medborgarskap. 

Studien kommer att fokusera på studenter som kommer utanför EU/ESS-områden, 

därav kommer internationella studenter innanför EU/ESS-området inte att inkluderas. 

Detta urval motiveras med att det är en direkt önskan från Region Kronobergs sida.   

Ett andra begränsningsurval inom materialet är omfånget gällande hur lång utbildning 

studenterna läser. Endast internationella studenter inskrivna på ett program kommer att 

tillämpas i materialet. Med programstudenter menas de som studerar på ett 

sammanhängande program, vilket motsvarar 120 eller 180 högskolepoäng. Detta på 

grund av att programstudenter, till skillnad från utbytesstudenter, är bofasta i regionen 

under en längre period. Denna skiljelinje styrker varför programstudenter är mer 

analytiskt intressanta än internationella studenter, som enbart väljer att studera en termin 

i regionen.    

 

                                                
28 Blakely, Bradshaw, 2002. Planning local economic development. s 65 
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Material om “Det entreprenöriella universitetet” består i uppsatsen av förstahandskällor 

från någon av de berörda aktörerna. Dokument som har använts är i synnerhet 

verksamhetsberättelsen om “Det entreprenöriella universitetet”. I berättelsen har 

Linnéuniversitetet klargjort syftet, tillvägagångssättet och målet med benämnt projekt. 

Verksamhetsberättelsen kommer på så vis att ligga till grund för uppsatsens utveckling 

om “Det entreprenöriella universitetet”. Materialet som kommer att användas för att nå 

kunskap om det regionala näringslivet i Kronobergs samverkan med Linnéuniversitetet 

är material hämtat från i första hand Linnéuniversitetet. I huvudsak har materialet 

bestått av beskrivningar av olika arbetsmässor, föreläsningar och praktikplatser, som 

varit direkt knutna till det regionala näringslivet. Gällande karriärstjänsten “My career”, 

har material om tjänsten tagits direkt från deras hemsida.  

 

Studiematerial om Region Kronobergs roll i “Det entreprenöriella universitetet”  består 

av publicerade rapporter, utredningar och planer. De har huvudsakligen varit 

publicerade av Region Kronoberg. Genom bearbetning av det publicerade materialet nås 

kunskap gällande hur Region Kronoberg aktivt har jobbat med sin roll i “Det 

entreprenöriella universitetet”.  

 

Information om Drivhusets verksamhet är hämtat direkt från deras nationella 

verksamhetsberättelse. Materialet används till att förklara Drivhusets medel för att knyta 

till sig studenter. För att nå kunskap om Drivhuset i Växjös roll i “Det entreprenöriella 

universitetet” har relevant material hämtats från deras kalendarium och 

utbildningskatalog.  

 

Uppsatsens teoretiska grunder är hämtade från två olika böcker. En av böckerna är 

skriven av Henry Etzkowitz. Boken heter “Trippelhelix - den nya samverkan”, och 

kommer i uppsatsen att användas som material för en av uppsatsens teorier. Den andra 

teoretiska grunden i uppsatsen är hämtad från Edward J Blakelys och Ted K Bradshaws 

bok “Planning local economic development”. I uppsatsen kommer boken att ligga till 

grund för teorin om samverkan mellan det regionala näringslivet i Kronoberg och 

Linnéuniversitetet.  

 

Till studiens metodologiska stomme är material hämtat från två böcker. Den ena boken 

är “enkäthandboken” av Jan Trost. Boken är vida använd i såväl det akademiska som i 
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näringslivet som grund till enkätskapande.  För val av metodisk infallsvinkel tar 

uppsatsens stöd av boken ”Metodpraktikan”. Boken är skriven av Peter Esaiasson, 

Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud. Deras bok är väl använd i 

utvecklandet av samhälleliga uppsatsmodeller. 

 

1.7.2 Metod  

Uppsatsen tog stöd från två olika metoder. De två metoderna bestod av dels kvalitativa 

intervjuer och dels kvantitativ frågeundersökning. Nedan kommer de båda metoderna i 

studien att presenteras var för sig och klargöras. 

 

1.7.2.1  Kvalitativa intervjuer med representanter från Linnéuniversitetet, Drivhuset 

Växjö, Region Kronoberg och Näringslivskontoret i Kronoberg. 

 

Fyra stycken epost-intervjuer har inom ramen för studien genomförts. Intervjuerna var 

med aktörer knutna till  “Det entreprenöriella universitetet” och näringslivet i 

Kronobergs samverkan med Linnéuniversitetet. De intervjuade aktörerna var 

Linnéuniversitetet, Drivhuset, Region Kronoberg och Näringslivskontoret. Intervjuerna 

bestod av två till sex stycken förutbestämda frågor. Frågorna var anpassade utefter 

vilken roll de har i samverkan. Svaren på frågorna gav tillsammans ett underlag om vad 

de olika aktörerna såg för problem och möjligheter  i “Det entreprenöriella 

universitetet” och det regionala näringslivet i Kronobergs samverkan med 

Linnéuniversitetet.  

 

Valet av metod för att samla in material om de fyra olika aktörernas 

återspeglingsperspektiv på “Det entreprenöriella universitetet” och det regionala 

näringslivets samverkan med Linnéuniversitetet motiverades med att den gav möjlighet 

att samla in material om de olika aktörernas syn på problem och möjligheter. Valet av 

den här metoden motiverades på så vis att den möjliggjorde studiens syfte.  

 

Det stora metodologiska problemet som kan uppstå i samband med kvalitativa 

intervjuer är att de intervjuade väljer att inte besvara intervjun, eller bara svarar på delar 

av den. Dessa kommer att benämnas som bortfall i studien. Vid bortfall kommer studien 

att fokusera mer på de andra intervjuerna inom samma frågeställning. Det gör att 

frågeställningen om problem och möjligheter i det regionala näringslivets samverkan 
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med Linnéuniversitet, är mest utsatt för möjligt bortfall, då den frågeställningen 

innefattar färre aktörer än  “Det entreprenöriella universitetet”.  Andra problemen som 

kan uppstå med metoden är att den intervjuade inte svarar ärligt på frågan. I den här 

studien bedömdes risken för oseriösa svar som låg.  

 

I bilagorna finns de olika intervjuunderlagen bifogade.  
 

1.7.2.2 Kvantitativ frågeundersökning av internationella programstudenter på 

Linnéuniversitetet 

 

Enkäterna var uppbyggda som en kvantitativ frågeundersökning, som låg till grund för 

den genomförda respondentundersökningen av de internationella programstudenterna på 

Linnéuniversitetet. En sådan undersökningsmetod möjliggjorde att skildra en 

respondents egna tankar om studieobjekten, som i uppsatsen var “Det entreprenöriella 

universitetet” och det regionala näringslivet i Kronobergs samverkan med 

Linnéuniversitetet.29 Syftet med valet av ett kvantitativt tillvägagångssätt var att försöka 

nå ett så stort underlag som möjligt av de internationella programstudenterna på 

Linnéuniversitetet. Via ett så stort underlag som möjligt, ger det en så hög validitet som 

möjligt.  

 

Frågorna i enkäten var utvecklade för att kunna nå kunskap om hur respondenten 

uppfattade problem och möjligheter i  “Det entreprenöriella universitetet” och det 

regionala näringslivet i Kronobergs samverkan med Linnéuniversitetet. Frågorna i 

enkäten var blandade öppna och stängda frågor. Ett exempel på vardera var “Vet du om 

att Linnéuniversitetet har jobbat med “Det entreprenöriella universitetet ?” och “Kan du 

ge exempel på vad näringslivet kan göra för att locka till sig internationella studenter?”  

Samma frågor skickades till alla internationella programstudenter. Det möjliggjorde att i 

respondentanalysen få ett underlag om vad det samlade resultatet från respondenterna 

var. Nedan kommer de tre olika delarna av enkäten att utvecklas. 
 

 

 

 

                                                
29 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012. Metodpraktikan .s. 229 
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• Bakgrund  

Första delen av enkäten behandlade  frågor som rör vem respondenten var. Frågorna var 

om respondentens kön, nationaliteten, hur många terminer de har studerat på 

Linnéuniversitetet, inriktningen på studieprogrammet och om det tidigare fanns kunskap 

om regionen och universitetet innan påbörjade studier.  
 

• Skol- och näringslivsrelaterat 

Andra delen av enkäten behandlade frågor som i synnerhet gällde deras utbildning på 

Linnéuniversitetet, men även frågor som gällde kontakten med det regionala 

näringslivet knutet till utbildningen. Frågorna varierade mellan vetskap och kontakt 

samt att respondenten skulle bedöma hur väl den höll med i påståenden kopplade till 

“Det entreprenöriella universitetet” och samverkan mellan det regionala näringslivet i 

Kronoberg och Linnéuniversitetet.  
 

• Entreprenörskap 

Tredje delen av enkäten innehöll fem stycken frågor som behandlade ämnet 

entreprenörskap. Avsnittet fokuserade på vetskap om Drivhuset och dess verksamhet 

men även frågor gällande respondentens vetskap om regler för entreprenörskap 

inkluderades.  

 

• Möjligheter, hinder och utvecklingsområden 

  Avslutande delen av enkäten var mer inriktad mot öppna frågor, där den som svarade 

fick chansen att utveckla sina svar. Frågorna i avsnittet behandlade respondentens syn 

på möjligheter, hinder och utvecklingsområden i “Det entreprenöriella universitetet” 

och i det regionala näringslivet i Kronobergs samverkan med Linnéuniversitetet. 

 

Syftet med valet av de olika frågorna i de olika avsnittet var att de tillsammans kom att 

ligga till grund för underlaget om vad för problem och möjligheter internationella 

programstudenter såg i “Det entreprenöriella universitetet” och i samverkan mellan det 

regionala näringslivet i Kronoberg och Linnéuniversitetet.  

 

Ett metodologiskt problem som framträder i samband med frågeundersökningar är 

validiteten. Detta är inte unikt i frågeundersökningar, utan ett större metodologiskt 

problem med informationsinsamlingar. Får man inte tillräckligt hög svarsfrekvens blir 
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validiteten mindre gångbar. För att kunna bedömda validiteten i undersökningen 

används olika siffror som symboliserar vilka slutsatser man kan dra av materialet.  

100% är målet och med det resultatet kan man dra generella slutsatser från materialet, 

då det innefattar svar från alla inom studieobjektet. Med 100% svarsfrekvens kan man 

med säkerhet dra generella slutsatser och antaganden. 75% svarsfrekvens ger en väldigt 

god validitet i undersökningens resultat. Med 75% av respondenterna som svarar på 

undersökningen kan man argumentera för att validiteten att dra generella slutsatser är 

uppfyllt. Inte i samma säkerhet som med 100% svarsfrekvens, men svarsfrekvensen är 

ändå så pass hög att man via det insamlade materialet kan härleda var de generella 

slutledningarna går. 50% svarsfrekvens ger en godkänd svarsfrekvens. Validiteten i 

resultatet blir svag, men ändå signifikant. Inga större generella slutsatser kan dras, men 

50% i svarsfrekvens ger ett underlag där studien kan visa åt vilket håll det kan luta, men 

att det behövs större studier för att bekräfta. Om man har under 50% i svarsfrekvens 

sjunker validiteten i resultatet och då blir resultatet mer individbaserat än vad det blir 

generellt. Möjligheterna att göra antaganden eller dra generella slutsatser är därför 

obefintliga.  

 

Den här studiens enkät skickades ut till 157 stycken internationella programstudenter på 

Linnéuniversitetet. Av de 157 i materialet, var sju stycken studenters epostadresser 

ogiltiga. Det genererade ett bortfall av studiens omfång till 150 stycken internationella 

programstudenter på Linnéuniversitetet. Till de 150 som fick enkäten skickade till sig 

valde 93 att besvara. Det genererade en svarsfrekvens på 62%. Av de 93 som svarade 

var det 17 som avslutade enkäten i förtid. Det gav ett internt bortfall på 17,8%. Inom de 

olika avsnittet i enkäten varierade det i andelen som valde att svara på frågan eller 

hoppa över den. Detta gav interna skillnader mellan olika frågor i enkäten och ibland 

tydliga skillnader inom samma avsnitt. Högst svarsfrekvens hade första delen om 

bakgrund. Lägst svarsfrekvens hade den sista delen med öppna frågor. Det var ett väntat 

resultat att det interna bortfallet skulle öka successivt in i enkäten. Det interna bortfallet 

innebär att vissa frågor som kommer att användas i resultatet har en svarsfrekvens under 

50%, det lägsta det går ner till är 44%. De frågor som är under 50% kommer i resultatet 

att tolkas som ett individbaserat underlag gällande de respondenter som svarat på 

frågan.   

 

Enkäten i sin helhet finns tillagt som bilaga 1.2 i uppsatsen.  
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1.8 Disposition. 

Uppsatsen kommer att vara uppdelad i sex stycken kapitel. Ett inledningskapitel där 

studiens ämne introduceras med följande problemställningar, teori, material och metod.  

I uppsatsens andra kapitel kommer de två samverkan “Det entreprenöriella 

universitetet” och det regionala näringslivet i Kronobergs samverkan med 

Linnéuniversitetet att utvecklas och exemplifieras. Uppsatsen tredje kapitel innehåller 

resultat och analys av studien. Fjärde kapitlet är sammanställning och diskussion. Femte 

kapitlet är vidare forskning, och det sista kapitlet i studien är en sammanställning.  
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2 Samverkan 

2.1 Det entreprenöriella universitetet 

 
Region Kronoberg valde i sin roll som regional samordnare att arbeta för att främja ett 

starkt entreprenörskap bland alla studenter på Linnéuniversitetet i Kronoberg. De 

samordnade Linnéuniversitetet och Drivhuset med Regionen för att arbeta tillsammans. 

År 2012 blev samverkan mellan de tre aktörerna verklighet med startskottet för “Det 

entreprenöriella universitetet”.30 Projektets mål var att öka den regionala tillväxten 

genom en stark entreprenöriell kultur hos studenterna på Linnéuniversitetet. För att nå 

målet utvecklade Linnéuniversitetet inriktad kursverksamhet, föreläsningar, temadagar, 

arbetsmässor etc. Enligt trippelhelixteorin står Linnéuniversitetet i och med de 

tillämpningarna, för den kunskapsmässiga grunden i samverkan. Drivhuset roll som 

aktör i “Det entreprenöriella universitetet” fyller funktionen för 

företagsskapandet.  Drivhuset jobbar med att erbjuda mötesplatser, handledning och 

utbildning i företagsutveckling för studenter på Linnéuniversitetet.31 Enligt 

trippelhelixteorin fyller Drivhuset på så vis den grundläggande rollen i 

skapandeprocessen.  

 

 

2.2 Samverkan mellan det regionala näringslivet i Kronoberg och 

Linnéuniversitetet.   
 

På Linnéuniversitetet har samverkan med det regionala näringslivet varit aktivt för att 

erbjuda studenter studiebesök, arbetsmässor, gästföreläsare och informationsträffar 

direkt knutna till det regionala näringslivet.32 I Kronoberg har det regionala näringslivet 

varit bidragande på bland annat arbetsmässan “Karmadagen”. Under “Karmadagen” har 

alla studenter på Linnéuniversitetet möjlighet att bli erbjudna tjänster som vägledning 

och intervjuer, samt chansen att träffa regionala näringsidkare. 33 Utöver detta har 

näringslivet i Kronoberg jobbat med Linnéuniversitetet för att tillsammans integrera i 

                                                
30 http://lnu.se/samhalle-och-naringsliv/entreprenorskap-och-innovation/det-entreprenoriella-
universitetet/om-projektet 
31 http://www.drivhuset.se/vaxjo/ 
32 http://lnu.se/samhalle-och-naringsliv 
33 www.karmadagen.se 
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tjänsten “My Career”. “My career” är en karriärtjänst via Linnéuniversitetet till alla dess 

studenter. 34På deras hemsida har studenter möjlighet att söka examensjobb, 

praktikplatser och anställningar hos bland annat regionala organisationer och företag.  

 

Det regionala näringslivet i Kronobergs agerande går i enighet med attraktionsteorins 

betoning att näringslivet måste aktivt framhäva sin existens före konkurrerande 

regioner. I Kronoberg har samverkan mellan Linnéuniversitetet och näringslivet gett 

näringslivet möjligheten att kunna framhäva sig genom speciella kanaler, såsom 

gästföreläsningar, studiebesök, examensarbete och praktiktjänster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 http://mycareer.lnu.se 
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3 Resultat och analys.   
 

 

Resultat- och analyskapitlet kommer att vara uppdelat i två olika delar. Uppdelningen 

kommer att vara baserat på de två frågeställningarna i studien. Inom de olika avsnitten 

kommer en intern uppdelning att ske mellan resultat gällande “Det entreprenöriella 

universitetet” och det regionala näringslivet i Kronobergs samverkan med 

Linnéuniversitetet.  

 

• Vilka problem och möjligheter i “Det entreprenöriella universitetet” och i det 

regionala näringslivet i Kronobergs samverkan med Linnéuniveristetet, 

återspeglas från enkätensvaren av de internationella programstudenterna?   
 

Problem 

“Det entreprenöriella universitetet”  

Resultatet från enkäten ger ett underlag för behovet av ett större informationsflöde 

mellan de olika aktörerna inom “Det entreprenöriella universitetet”. Nedan presenteras 

resultatet av frågan i enkäten om respondenten var medvetna om samverkan “Det 

entreprenöriella universitetet” på Linnéuniversitetet.  

 
Sammanställt i % av 79 respondentsvar.  

 

Man kan tydligt se en problematik när 81% av respondenterna svarade nej på frågan. 

Samma typ av problematik gick att skåda på resultatet från frågan - “om det varit några 

kurser i entreprenörskap knutna till respondentens utbildning ? ”  
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Där var det 62,5% av respondenterna som svarade nej. De båda underlagen belyser ett 

möjligt problem med informationutbytet mellan Linnéuniversitetet och internationella 

programstudenter.  

 

På frågan om respondenterna var medvetna om Drivhusets verksamhet blev resultatet 

följande  

 
Sammanställt i % av 75 respondentsvar.  

 

Resultatet visar att information om Drivhusets verksamhet inte riktigt har nått fram till 

de internationella programstudenterna. Det var dock ett jämnare resultat mellan ja/nej än 

vad det var i frågan om respondenternas vetskap kring “Det entreprenöriella 

universitetet”.  

 

Tillsammans återspeglar resultaten ett möjligt problem i “Det entreprenöriella 

universitetet”. Problemet är att aktörer i samverkan inte har nått ut med tillräcklig 

information, för att de ska lyckas med målet om att främja entreprenörskap hos 

internationella programstudenter. Grundläggande för “Det entreprenöriella 

universitetet” är att studenter, som ska uppmanas att bli entreprenör, har vetskap om de 

olika aktörerna i samverkan. Enligt trippelhelixteorin ska lärosätetet bidra med kunskap 

och information i samverkan. Det blir då en tydlig problematik i trippelhelixteorin när 

information om hur studenterna kan bli entreprenörer inte når fram. Syftet med 

samverkan är att främja studenternas vilja att bli entreprenörer och då måste information 

om de olika aktörerna och dess funktioner nå ut till studenterna. Problemet med 

informationen kring “Det entreprenöriella universitetet” blir då betydande, om 

samverkan ska lyckas i målet med att främja entreprenörskap hos internationella 

programstudenter. 
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“Samverkan mellan det regionala näringslivet i Kronoberg och Linnéuniversitetet” 

 

Resultatet från enkätstudien till de internationella programstudenterna på 

Linnéuniversitetet presenterar ett underlag om att kontakten med det regionala 

näringslivet inte har nått hela vägen. Nedan presenteras resultatet på frågan om 

respondenten ser en möjlig arbetslivskarriär i regionen efter avslutade studier.  

 
Sammanställt i % av 70 respondentsvar. Svarsfrekvensen är under 50%, därför tolkas resultatet som individbaserat.  

 

Resultatet visar att det var en majoritet av respondenterna som under sin utbildning inte 

har fått bilden av att det finns en möjlig regional arbetskarriär efter avslutade studier. 

För att kunna nå målet med att internationella programstudenter stannar kvar i regionen 

och bidrar med skattemedel och tillväxt, är det grundläggande att de ser en möjlig 

arbetskarriär i regionen efter avslutade studier.  

 

När respondenten i slutet av enkäten fick frågan om de största problemen med en möjlig 

anställning i det regionala näringslivet var språket det främsta hindret. Det som 

nämndes näst mest var ett nätverk med det regionala näringslivet. Med nätverk syftades 

det på ett fungerade kontaktutbyte med det regionala näringslivet. Enkätstudien lyfte 

fram språket och nätverket som de två presenterade problemen. Problemen är betydande 

för om det regionala näringslivet i Kronoberg ska kunna attrahera internationella 

programstudenter efter avslutade studier.  Om näringslivet i Kronoberg arbetar 

strategiskt, i enighet med attraktionskraftsteorin, för att möta problemen med språket 

och nätverket kan de höja sin attraktionskraft till regionen. På så vis kan det regionala 

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	   80	   90	   100	  

Ja	  

Nej	  

Har	  du	  under	  din	  studietid	  fått	  
bilden	  av	  det	  Binns	  en	  möjlig	  

regional	  näringslivskarriär	  efter	  
avslutade	  studier?	  	  
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näringslivet i Kronoberg agera utefter attraktionsteorins tillämpningar för att höja 

regionens dragningskraft hos internationella programstudenter på Linnéuniversitetet.  

 

Utvecklingsområden 

Det entreprenöriella universitetet  

På frågan om respondenten hade önskat en ökad profilering inom “Det entreprenöriella 

universitetet” gentemot internationella programstudenter svarade 83,3 % av 

respondenterna ja.  

 

Bland ja svaren var det fokus på två områden på vad en sådan profilering skulle 

innehålla. 80% av de som svarade ja, nämnde svenska som ett alternativ till vad 

profileringen kan innehålla. Det andra alternativet var informationsträffar om regelverk. 

Det behovet styrktes av det låga resultatet gällande respondenternas vetskap om olika 

regelverk, såsom “ känner du dig säker i processen med att starta ett företag i Sverige ? 

“. 40% av de som svarade ja nämnde informationsträffar som alternativ.  
 

De två utvecklingsområdena som lyftes fram ur enkätsvaren som de starkaste 

alternativen till utvecklingsområden i “Det entreprenöriella universitetet” gentemot 

internationella programstudenter, var undervisning i svenska och informationsträffar om 

gällande regelverk. Undervisning i svenska och informationsträffar kan på så vis 

användas strategiskt från Linnéuniversitetet för att underlätta det viktiga kunskaps- och 

informationsutbytet som är en av grundpelarna i trippelhelixteorin.  

 

Samverkan mellan näringslivet i Kronoberg och Linnéuniversitetet.  

En mer utbyggd kontakt med näringslivet var en av de utstående underlagen från 

enkätstudien. Nedan presenteras resultatet på frågan om respondenten ser en större 

kontakt med det regionala näringslivet som en möjlig väg in i näringslivet.   
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Sammanställt i % av 76 respondentsvar.  

 

Med det resultatet som grund, ställdes en annan fråga med ett påstående “Till min 

utbildning hade jag velat se en större kontakt med näringslivet”. Respondenten fick 

möjlighet att betygsätta hur mycket de håller med i påståendet på en skala 1-5. 1 var att 

respondenten inte alls höll med, och 5 var att respondenten fullständigt höll med. 

Resultatet på frågan blev 3,92. Det visar en posititv trend att respondenterna håller med 

i påståendet om att de såg det som en väg in i det regionala näringslivet.  

 

De två resultaten tillsammans tydliggör att det finns ett underlag från enkäten att 

internationella programstudenter ser en ökad kontakt med det regionala näringslivet 

som en möjlig framtida väg in i det regionala arbetslivet. Det går i enighet med 

grunderna i attraktionsteorin. Det belyser hur viktigt det är att det regionala näringslivet 

i Kronoberg arbetar proaktivt för att attrahera de internationella programstudenter till 

näringslivet efter avslutade studier.  

 

På en fråga i enkäten, med 48% i svarsfrekvens, gällande vilka utvecklingsområden 

respondenten såg som viktiga i en ökad kontakt med det regionala näringslivet 

utmärktes ett utvecklingsområde. Utvecklingsområdet var att information från det 

regionala näringslivet skulle bli bättre gällande vilka möjligheter det finns i regionen 

efter avslutade studier. Det kan förslagsvis göras på arbetsmässor som är inriktade till 

programstudenter med ett annat modersmål än svenska.  
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Förslaget om inriktade arbetsmässor var ett direkt förslag om hur det regionala 

näringslivet i Kronoberg kan arbeta för att attrahera internationella programstudenter 

efter avslutade studier. En inriktad arbetsmässa kan på så vis det regionala näringslivet i 

Kronoberg använda för att höja sig över andra jämförbara alternativ. Förslaget följer 

samma mönster som tillämpningarna i attraktionsteorin, då regionala näringsliv ska gå 

ihop strategiskt och arbeta aktivt för att attrahera potentiella arbetstagare.  
 

• Vilka problem och möjligheter ser Drivhuset, Region Kronoberg, 

Näringslivskontoret och Linnéuniversitetet i  “Det entreprenöriella universitetet” 

och i samverkan mellan det regionala näringslivet i Kronoberg och 

Linnéuniversitetet i dess användbarhet gentemot internationella 

programstudenter?  

 

Problem .  
“Det entreprenöriella universitetet” 

Varken Linnéuniversitetet eller Drivhuset såg några praktiska problem med att knyta till 

sig internationella programstudenter. Drivhuset menade att de redan erbjuder sin service 

på engelska och på så vis tillgodosett det största hindret med språket. Linnéuniversitetet 

svarade kort på frågan med “Det är inte ett problem idag för LNU”, och att de även har 

anpassat språket på sin verksamhet. På så vis hävdade de båda aktörerna att deras 

tillämpingarna, enligt trippelhelixteorin, med kunskap, information och 

skapandeprocessen var tillgodosedda eftersom de har språkanpassade verksamheter.  

 

Region Kronoberg såg två stora hinder med att lyckas knyta till sig internationella 

programstudenter till regionen genom “Det entreprenöriella universitetet”. 

Huvudproblemen som Regionen lyfte fram var språkbarriären och den administrativa 

processen. Språkbarriären menade de var ett av de stora problemen för att lyckas 

bibehålla internationella programstudenter i regionen efter avslutade studier. Den andra 

problematiken var den administrativa processen för att få tillstånden som krävs när detta 

ofta drog ut på tiden i olika processer. Detta menade Region Kronoberg kunde sätta 

käppar i hjulen för de som vill starta ett eget företag i regionen.  
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Att Region Kronoberg lyfte fram den administrativa processen belyste deras funktion i 

trippelhelixteorin, som samordnare och med det övergripande ansvaret i samverkan. De 

lyfte, som regional myndighet, fram byråkratin som ett problemområde i “Det 

entreprenöriella universitetet”, och det stärkte deras roll som samordnare och utvecklare 

enligt trippelhelixteorin.  

 

”Samverkan mellan näringslivet i Kronoberg och Linnéuniversitetet. ” 

Enligt Linnéuniversitetet var det största problemet med näringslivskontakten den stora 

språkbarriären gentemot internationella programstudenter. De utvecklade detta med att 

belysa att många företag och organisationer inte ville ändra sitt interna språk från 

svenska till engelska. På så vis sattes det upp en barriär mellan internationella 

programstudenter och en anställning i det regionala näringslivet efter avslutade studier.  

 

Näringslivskontoret belyste språket som det största hindret att knyta till sig 

internationella programstudenter till det regionala näringslivet efter avslutade studier. 

De påpekade att det var många företag som har svenska som internt språk, vilket 

alienerar de som inte talar flytande svenska.  

 

De båda aktörena lyfter fram språket som det stora hindret med att attrahera 

internationella programstudenter till det regionala näringslivet efter avslutade studier. 

Det är ett problem som det regionala näringslivet i Kronoberg kan arbeta strategiskt 

tillsammans med för att öka attraktionskraften till regionen hos internationella 

programstudenter på Linnéuniversitetet.  

 

Utvecklingsområden 

“Det entreprenöriella universitetet”  

Linnéuniversitetet valde att belysa att de var öppna för att utveckla “Det entreprenöriella 

universitetet” för att bättre kunna integrera internationella programstudenter. Hur en 

sådan profilering kunde se ut valde Linnéuniversitetet att inte utveckla, men påpekade 

att även fakulteterna numer har i uppgift att anpassa “Det entreprenöriella universitetet” 

utefter sina studenter. Med det belyser Linnéuniversitetet sin roll i enighet med 

trippelhelixteorin, som de som bidra med kunskap och information om entreprenörskap 

till studenterna.  
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Drivhuset lyfte fram tre utvecklingsområden: information, kontakter och stöttning. 

Drivhuset kanaliserade tre viktiga utvecklingsområden för att fler internationella 

programstudenter ska bli entreprenörer. Drivhuset utvecklade inte exakt hur de olika 

utvecklingsområdena praktiskt kunde genomföras, men de valde i enighet med 

trippelhelixteorin att betona vikten av information i “Det entreprenöriella universitetet”.  

 

Region Kronoberg lyfte fram ledarskapet som ett utvecklingsområde. Med 

ledarskap  menade de att de olika aktörerna i “Det entreprenöriella universitetet” på ett 

bättre sätt skulle lyfta fram vilka möjligheter det fanns för studenterna att ha utbyte med 

organisationerna knutna till “Det entreprenöriella universitetet”. Region Kronoberg 

menade att kommunikationen borde förbättras mellan berörda aktörer. En ökad 

kommunikation mellan aktörerna främjade internationella programstudenters möjlighet 

att göra strategiska val om deras mål var att skapa ett eget företag. Med de 

utvecklingsområdena så betonar Region Kronoberg sin roll som samordnare och 

övergripande ansvarig enligt trippelhelixteorin.  

 

“Samverkan mellan regionala näringslivet i Kronoberg och Linnéuniversitetet” 
 

Linnéuniversitetet belyste ett utvecklingsområde gällande kontakten med det regionala 

näringslivet. De utvecklade detta med att “arbetslivets förståelse för denna ”talangjakt” 

måste öka”. Med det syftade Linnéuniversitetet på att det regionala näringslivet måste 

vara bättre på att attrahera och kontakta internationella programstudenter. 

Linnéuniversitetet belyste den viktiga roll näringslivet spelade i att få studenterna att 

stanna kvar i regionen efter avslutade studier och då som skattebetalare, och på så vis 

bidra till regional kompetensförsöjning och framtida skatteunderlag.  

 

Näringslivskontoret valde att inte besvara frågan om vad för utvecklingsområden de 

kunde de tänka sig att fokusera på för att utveckla kontakten och utbytet med 

internationella programstudenter. Det genererade ett bortfall i studien om vad för 

utvecklingsområden aktörerna ser i samverkan mellan Linnéuniversitetet och det 

regionala näringslivet i Kronoberg.  
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4 Sammanställning & diskussion  
 

De olika återspeglingarna sammanställs och presenteras i två olika matriser rörande de 

två samverkan, “Det entreprenöriella universitetet” och det regionala näringslivet i 

Kronobergs samverkan med Linnéuniversitetet. Efter var matris följer en diskussion om 

det sammanställda resultatet.  

 

4.1 “Det entreprenöriella universitetet“ 
 

Aktör  Problem Utvecklingsområde 

Internationella 

programstudenter  

Information  Profilering från Linnéuniversitetet  

Region Kronoberg Språket och 

administrationen 

Större utbyte med organisationer  

Linnéuniversitetet Inga problem Anpassning av “Det entreprenöriella 

universitetet” och samarbetet med 

Drivhuset  

Drivhuset Information Information, kontakter och stöttning    

Sammanställningen i matrisen visar att de huvudsakliga återspeglade problem som lyfts 

fram mest av aktörerna i “Det entreprenöriella universitetet” är informationen, språket 

och administrationen. Drivhuset och underlaget från enkätstudien till de internationella 

programstudenterna lyfter fram informationen som problemet i “Det entreprenöriella 

universitetet”. Region Kronoberg lyfter fram språket och administrationen som 

problemen i samverkan.  

 

Drivhuset väljer även att belysa informationsutbytet som ett av utvecklingsområdena att 

lägga fokus på. Behovet av att utveckla informationsutbytet styrks med bristen på 

information som återspeglas i underlaget från enkätstudien till internationella 

programstudenter. Informationsbehovet hos internationella programstudenter 

återspeglas i resultatet om frågor rörande bland annat om de hade fått tillräcklig 
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information om regler för att starta ett nytt företag. Det tillsammans med resultatet att 

65% av respondenterna inte hade vetskap om “Det entreprenöriella universitetet”, lyfter 

fram informationen som ett återspeglat problemområde. Med det betonas vikten av 

information i “Det entreprenöriella universitetet”, och det går i enighet med 

trippelhelixteorins betoning på information.   

 

Att Linnéuniversitetet inte ser något större problemområde inom “Det entreprenöriella 

universitetets” tillämpningar gentemot internationella programstudenter, går emot de 

andra aktörernas återspegling av problemområden. Linnéuniversitetet öppnade även upp 

för att anpassa “Det entreprenöriella universitetet” till att bättre integrera internationella 

programstudenter i samverkan. En sådan anpassning från Linnéuniversitetet kan ligga 

till grund för att information och kunskap om “Det entreprenöriella universitetet” når 

fram till internationella programstudenterna på ett mer effektivt sätt. Stödet för en 

anpassning går i enighet med resultatet av en fråga i enkätstudien. På frågan om 

respondenten skulle vilja ha en profilering gentemot internationella programstudenter 

från Linnéuniversitetet, svarade 83,3% av respondenterna ja.  Det vanligaste förslaget 

av de svarande var en profilering innefattande undervisning i svenska och genomgång 

av vilka regler som gäller för att de ska kunna stanna kvar i regionen efter avslutade 

studier.  

 

Region Kronoberg lyfter upp utbytet som ett utvecklingsområde i “Det entreprenöriella 

universitetet”. Region Kronoberg menar att utbytet med organisationer knutna till det 

“Det entreprenöriella universitetet” kan utvecklas. Syftet med det är att tydliggöra vad 

för möjligheter studenten har i regionen. Med det föreslagna utvecklingsområdet styrker 

Region Kronoberg sin roll som samordnare enligt trippelhelixtoerin.  

 

Den övergripande sammanställningen påvisar ett resultat om att det finns några 

gemensamma grunder mellan de olika aktörerna. Att informationen är det 

problemområdet som nämns mest frekvent, betonar vikten av ett fungerade 

informationsutbyte inom “Det entreprenöriella universitetet”. Om studenten har en vilja 

av att skapa ett företag är informationsbehovet grundläggande för att studenten ska 

kunna gå från ord till handling. Grunden i att “Det entreprenöriella universitetet” ska 

fungera är därför informationen. Vet studenten inte om att möjligheterna finns om 

vägledning inom entreprenörskap knuten till Linnéuniversitetet, minskas möjligheterna 
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att studenten kommer att starta ett eget företag i regionen efter avslutade studier. På så 

vis via informationsbristen, undergrävs syftet med “Det entreprenöriella universitetet” 

om att uppmuntra studenter på Linnéuniversitetet att bli entreprenörer. Det är i enighet 

med trippelhelixteorins betoning på vikten av ett fungerande informationsutbytet i 

samverkan. 

 

Region Kronoberg väljer att belysa en form av informationsutbyte som 

utvecklingsområde, under namnet “ledarskap”. Där handlar informationsutbytet om att 

öka utbytet mellan internationella programstudenter och relevanta organisationer knutna 

till “Det entreprenöriella universitetet”. Region Kronoberg utvecklar problematiken med 

att belysa informationen som det viktigaste i att ge studenterna möjlighet att göra 

strategiska val utefter deras mål.  

 

Med det så belyser alla i sammanstälningen informationsutbytet som ett 

utvecklingsområde. Drivhuset genom direkt informationsutbyte, Linnéuniversitetet 

genom en möjlig anpassning av “Det entreprenöriella universitetet” och Region 

Kronoberg genom ett starkare informationsutbyte för att stärka studentens möjlighet att 

göra strategiska val utefter sina mål. Det tillsammans med att resultatet från 

enkätstudien ger ett underlag till att det är efterfrågat hos respondenterna med ett större 

informationsutbyte. 83,3% önskade en profilering från Linnéuniversitetet, och inom det 

så är det näst mest nämnda alternativet mer information angående vad för regelverk som 

gäller internationella medborgare. Det mest frekvent nämnda alternativet är 

undervisning i svenska.  
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4.2 Samverkan mellan det regionala näringslivet i Kronoberg och 

Linnéuniversitetet  

 

Aktör Problem Utvecklingsområde 

Internationella 

programstudenter 

Språket och 

nätverk  

Arbetsmässor  

Linnéuniversitetet  Språket  Utveckla samarbetet och kontakten med 

näringslivet 

Näringslivskontoret  Språket - 

Sammanställningen i matrisen påvisar att det finns en gemensam grund gällande 

problematiken i samverkan mellan det regionala näringslivet i Kronoberg och 

Linnéuniversitet gentemot internationella programstudenter. Språket är det problem som 

alla tre aktörer nämner i samverkan. Respondenterna av enkäten till internationella 

programstudenterna likställer språkproblemet med bristen på ett fungerade nätverk 

gällande vilka möjligheter det finns i det regionala näringslivet. De två belysta 

problemen från enkätstudien är något som, enligt attraktionsteorin, kan ligga till grund 

för ett samlat strategiskt arbete från det regionala näringslivet i Kronobergs för att öka 

attraktionskraften.  

 

Eftersom Näringslivskontoret valde att inte besvara intervjufrågan om 

utvecklingsområden i samverkan mellan det regionala näringslivet i Kronoberg och 

Linnéuniversitetet, kommer studiens sammanställning att fokusera på Linnéuniversitetet 

och enkätunderlaget om föreslagna utvecklingsområden. Linnéuniversitetet väljer att 

lyfta fram kontakten som ett av utvecklingsområdena i samverkan med det regionala 

näringslivet. De belyser att det regionala näringslivet måste förstå vilka möjligheter det 

finns att knyta till sig nyutbildade internationella medborgare via Linnéuniversitetet. 

Samma utvecklingsområde finns att tyda i underlaget från enkätstudien till de 

internationella programstudenterna. Det vanligaste utvecklingsförslaget från 

respondenterna i enkäten är arbetsmässor anpassade till internationella 

programstudenter. Respondenterna ser det som ett medel för det regionala näringslivet 

att öka sin attraktionskraft.  
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Förslaget med arbetsmässor går i enighet med attraktionsteorins förslag på 

tillämpningar från näringslivet för att öka attraktionskraften.  
 

Resultatet i sammanställningen visar även att det finns en gemensam grund på synen om 

problematiken i samverkan mellan näringslivet i Kronoberg och Linnéuniversitetet. 

Problemet är språkbarriären. Resultatet är inte oväntat, men det betonar vad för problem 

det finns i kontakten mellan internationella programstudenter och det regionala 

näringslivet. För att de båda ska kunna närma sig varandra och möjliggöra att fler 

internationella programstudenter tar steget över till det regionala näringslivet efter 

avslutade studier, kan arbetet fokuseras på att minska språkbarriären.  

Genom att alla aktörer i det regionala näringslivets samverkan med Linnéuniversitetet är 

eniga i att språket var problemet, finns det stora möjligheter för utvecklingsområden 

som kan minska språkbarriären. Förslagen från enkäten till de internationella 

programstudenter är anpassade arbetsmässor. Det föreslaget kan vara en tillämpning 

som kan minska problematiken kring språket. Arbetsmässor som strategisk tillämpning 

för att öka attraktionskraften är något som går i enighet med attraktionsteorin. 

Arbetsmässor kan på så vis ha en stor betydelse för hur attraktivt näringslivet i regionen 

framställs till de internationella programstudenterna.  

 

Genom att utveckla en anpassad arbetsmässa till internationella programstudenter, kan 

det möjliggöra en utveckling av befintliga samverkan, samtidigt som det kan höja 

studentens bild av en möjlig karriär i det regionala näringslivet efter avslutade studier. 

Genom att minska språkbarriären kan det regionala näringslivets attraktionskraft hos de 

internationella programstudenterna på Linnéuniversitetet öka och på så vis främja 

chanserna att så många internationella programstudenter som möjligt stannar kvar i 

regionen efter avslutade studier.  

 

Med ovannämnda resultatredovisning och sammanställning i matriserna, med 

tillhörande diskussion anses studiens frågeställningar vara besvarade. Studien har 

därmed uppfyllt sitt syfte.  
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5 Vidare forskning  
Resultatet från enkätstudien bjuder in till flera studier om samma underlag.  

De olika bakgrundsvariablerna i enkäten möjliggör vidare forskning om det finns en 

skillnad i svaren mellan olika bakgrundsvariabler. Resultatet i den här studien var jämn 

mellan könsfördelningen, vilket ger den här studien ett jämnlikt resultat. Därav kan det 

vara av intresse att studera hur enbart kvinnor eller män svarade och komparera de olika 

resultaten mot det samlade resultatet. Frågan om vilken inriktning respondenten har på 

sin utbildning möjliggör studier om det är någon skillnad mellan svaren i olika 

programinriktningar.  

 

Uppsatsens slutsatser erbjuder ett underlag för möjliga framtida studier genom andra 

infallsvinklar inom samma ämne. Den här studiens presenterade underlag kan jämföras 

med resultat genom andra tillvägagångssätt, såsom kvalitativa intervjuer med 

internationella programstudenter.  
 

Avslutningsvis bjuder den här studiens resultat in till vidare forskning om studiens 

föreslagna utvecklingsområden i “Det entreprenöriella universitetet” och samverkan 

mellan det regionala näringslivet i Kronoberg och Linnéuniversitetet. Likväl bjuder det 

in till vidare forskning om att verifiera eller falsifiera studiens resultat.  
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6 Sammanfattning 
Allt fler glesbygdsregioner i Sverige har problem med den regionala tillväxten. Den 

förändrade demografin är en av faktorerna bakom. I Kronoberg väljer därför den 

regionala myndigheten att genomföra en utvecklingsprognos för befolkningen. Den 

belyser en förmodad förändrad demografi, som kan leda till stora påfrestningar på 

framtida välfärdskostnader. För att motverka effekterna av de demografiska 

förändringarna i Kronoberg väljer Region Kronoberg, som regional myndighet, att 

utveckla en ny kompetensförsörjningsstrategi. Ett av fokusområdena i strategin är 

utrikesfödda som framtida skattemedel. En uttalad målgrupp från Region Kronoberg 

inom den gruppen är internationella programstudenter på Linnéuniversitetets campus i 

Växjö.  

 

För att möjliggöra målet om att så många internationella programstudenter på 

Linnéuniversitetet som möjligt stannar kvar i regionen efter avslutade studier, arbetas 

det med två samverkan, “Det entreprenöriella universitetet” och samverkan mellan det 

regionala näringslivet i Kronoberg och Linnéuniversitetet. “Det entreprenöriella 

universitetet” är en samverkan mellan Region Kronoberg, Linnéuniversitetet och 

Drivhuset med målet att främja entreprenörskap hos alla studenter på Linnéuniversitetet. 

Projektet startade 2012. Samverkan mellan det regionala näringslivet i Kronoberg och 

Linnéuniversitetet har som mål att attrahera studenter till det regionala näringslivet efter 

avslutade studier, vilket har skett genom bland annat arbetsmässor, praktiktjänster, 

examensarbeten och karriärtjänster.  

 

Den här uppsatsen genomförde en återspeglingsstudie om “Det entreprenöriella 

universitetet” och samverkan mellan det regionala näringslivet i Kronoberg och 

Linnéuniversitetet. Återspeglingen fokuserade på problem och möjligheter i dess 

användbarhet för att behålla internationella programstudenter i regionen efter avslutade 

studier. För att nå kunskap om uppsatsens frågeställningen användes två metodologiska 

tillvägagångssätt. De två metoderna i uppsatsen var en kvantitativ undersökningsenkät 

till de internationella programstudenterna på Linnéuniversitetet och kvalitativa 

intervjuer med högt uppsatta personer inom de olika aktörerna knutna till de två olika 

samverkan “Det entreprenöriella universitetet” och det regionala näringslivet i 

Kronobergs samverkan med Linnéuniversitetet.  
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Studiens resultat visade att det mest nämnda problemet från aktörerna inom “Det 

entreprenöriella universitetet” var informationen. Underlaget från enkäten till 

internationella programstudenter påvisade detta problem, men även Drivhuset och 

Region Kronoberg nämnde information som problem. Region Kronoberg lyfte även 

fram ledarskapet som ett problemområde. Linnéuniversitetet såg inget problem i “Det 

entreprenöriella universitetet”, men de såg ett möjligt utvecklingsområde inom 

samverkan med en anpassning gentemot internationella programstudenter.   

 

I samverkan mellan det regionala näringslivet i Kronoberg och Linnéuniversitetet var 

det problem som nämndes av alla aktörer, språket. Utvecklingsområden som nämndes 

var olika former av kontakt med det regionala näringslivet, bland annat genom 

arbetsmässor riktat till internationella programstudenter på Linnéuniversitetet.  
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Bilagor 
Bilaga A, enkät till internationella programstudenter på Linnéuniversitetet 

Bakgrund 

What is your gender? 

Nationality? 

What is your program orientation? How many semesters have you done in your current 

education? 1-10 

 What made you choose Linnaeus University? 

Did you have any previous knowledge of the university?If you’ve answered yes on the 

previous question: What knowledge did you have? 

Did you have any knowledge of the region before moving here? if you’ve answered yes on 

the previous question: What did you know about the region? 

Skol- & näringslivsrelaterat  
 Did you know that the university has worked with the project ”The entrepreneurial 

university” with the purpose to increase the possibilities for students to start their own 

companies in the region since 2012? 

·    To your knowledge has there been any workshops, lectures or courses on 

entrepreneurialism arranged in connection to your education   

·    If you’ve answered yes on the previous question: What have you attended and what do 

you think about them? 

·    Have you made any other contact with the business world in the region through your 

program? 

·    If you’ve answered yes on the previous question: In what way? 

·    Do you think an increased contact with the business world can be a way into the 

Swedish labour market? 

·       Have you been in contact with any of the services provided by the university’s career-

service; such as help writing a resume, work fairs and career counselling? 

On a scale from 1 – 5, 5 being the highest, to what degree do you agree with the 

following statements/questions? (Answer with a number) 

•   I want to stay in the region after I’ve finished my studies. 

•    I feel that I’ve recieved sufficient information on how to apply for a job in 

the region/Sweden. 



  
 

II 

•  As a part of my education I would have hoped to have more interaction 

with the business world in the region. 

• To what degree would you say that the entrepreneurial profiling at the university 

has motivated you to start your own company in the region after finishing your 

studies? 

• I think the entrepreneurial profiling at the university works well. 

Entreprenörskap  

·      Are you aware of the rules that apply if you want to be able to stay in Sweden after 

completing your studies? 

·       Do you feel that you possess enough knowledge on the process of starting a new 

company in Sweden? 

Do you recognize the name “Drivethuset” an organization in the region that 

offer  services to help new entrepreneurs? 

• Drivhuset 

Have you been in contact with Drivhuset? 

Möjligheter, hinder och utvecklingsområden  
·      After finishing your studies can you see yourself staying in: 

*Växjö 

* The region 

* Sweden  

* None of the above 

·    If your goal is to stay in the region after you’ve finished your studies, what kind of 

support do you feel that you need? 

·    Is there anything you want so see more of in the university’s profile on 

entrepreneurship?  

·    Would you rather have seen a more focused profile aimed specifically towards 

international students? 

·    What do you think could increase the opportunities for international students to stay in 

the region? 

·    Can you give any examples of what employers can do to attract more international 

students?   

·    During your studies have you gotten the feeling that there are possibilities to make a 

career in the region? 

 



  
 

III 

·       What kind of opportunities/difficulties do you see with work in the region after 

completing your studies? 

 

Bilaga B, intervjufrågorna till Drivhuset och Region Kronoberg  

 

• Hur ser ni på er roll i “Det entreprenöriella universitet“?  

• Vad ser ni för praktiska svårigheter och hinder med att knyta till er 

internationella programstudenter?  

• Kan ni tänka er att arbeta på ett annorlunda sätt för att bättre knyta till er 

internationella studenter?  

• Vilka är de tre viktigaste åtgärderna enligt er, för att kunna nå målet att 

internationella programstudenter ska jobba kvar i regionen? 

• Utifrån ert perspektiv, tycker ni att “Det entreprenöriella universitetet” varit 

lyckat? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte ? 
 

Bilaga C, intervjufrågor till Näringslivskontoret 

• Vad ser ni för praktiska svårigheter och hinder med att attrahera internationella 

programstudenter till den regionala arbetsmarknaden? Kan ni tänka er att arbeta 

på ett annorlunda sätt? 

• Vilka är de tre viktigaste åtgärderna enligt er, för att kunna nå målet att 

internationella programstudenter ska jobba kvar i regionen? 
 

Bilaga D, intervjufrågor till Linnéuniversitetet  

• Hur ser ni på er roll i “Det entreprenöriella universitet“?  

• Vad ser ni för praktiska svårigheter och hinder med att integrera internationella 

programstudenter i det regionala näringslivet efter avslutade studier?  

• Kan ni tänka er att jobba mer målinriktat mot era internationella 

programstudenter för att stärka kopplingen till “Det entreprenöriella 

universitetet? 

• Vilka är de tre viktigaste åtgärderna enligt er, för att kunna nå målet att 

internationella programstudenter ska jobba kvar i regionen? 

Utifrån ert perspektiv, tycker ni att “Det entreprenöriella universitetet” varit lyckat? Om 

ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte ? 

 


