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1. Inledning 

Detta första kapitel behandlar till att börja med studiens bakgrund och den inriktning som 

ligger till grund för studien, identitetsretorik, presenteras. Vidare introduceras de delar 

som uppsatsen kommer att behandla såsom lärosätenas strategiska arbete, deras 

varumärkesbyggande och kommunikation med externa intressenter. Slutligen presenteras 

syftet och frågeställningarna.   

Varje organisation har ett syfte med sin verksamhet. För att uppnå detta formulerar 

organisationens ledning en strategisk vision och sätter upp mål för verksamheten. Den 

strategiska visionen visar bland annat vad organisationen vill uträtta och hur den ska agera 

för att nå upp till målet. Enligt Hatch och Schultz (2008) är den strategiska visionen en av tre 

delar som utgör organisationens identitet som är grunden i varje organisations 

varumärkesarbete. Att arbeta med sitt varumärke är ett viktigt sätt för organisationer att 

särskilja sig från mängden (Hatch & Schultz, 2008). Varumärket kan också bidra till att 

skapa förtroende för organisationen (Chapleo, 2015). Förutom den strategiska visionen, som 

ledningen formulerar, består en organisations varumärke även av den interna kulturen och 

den image externa intressenter har av organisationen. Ett starkt varumärke är därför 

beroende av samarbete mellan de tre delarna (Hatch & Schultz, 2009). 

What the identity component of branding makes clear is that, if it is to have any real 

and lasting influence within the enterprise, strategic vision needs to be part of the 

organization's identity conversation (Hatch & Schultz, 2009). 

Att samarbeta med externa intressenter i samhället är viktigt för alla organisationer men för 

svenska högskolor och universitet är det dessutom ett krav som staten ställer 

(Universitetskanslersämbetet, 2015). Även organisationen Svenskt Näringsliv förväntas 

samverka med lärosäten i syfte att stärka företagens konkurrenskraft. Svenska lärosäten har 

därmed ett intresse av att kommunicera hur de samverkar med näringslivet. När lärosäten 

visar hur de samverkar med näringslivet kan det stärka deras varumärke. En rapport från 

Högskoleverket (2005) säger att varumärkesarbetet bland svenska högskolor och universitet 

har blivit vanligare i takt med ökad konkurrens. Detta stämmer framförallt vad gäller de 

mindre och mer nyligen etablerade lärosätena.  

I Statens offentliga utredningar från 2015 har man delat in lärosäten i två grupper. Den ena 

gruppen avser de äldre universiteten i Sverige, det vill säga Uppsala, Lunds, Göteborgs och 

Stockholms Universitet. Den andra gruppen består av de mer nyetablerade lärosätena. När 

det kommer till lednings- och styrningsfrågor som bland annat hur traditioner och kultur 

kommer till uttryck, skiljer man dessa två grupper åt eftersom de varierar i storlek och 
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verksamhetsbredd. På de äldre universiteten har man en stark decentraliserad organisation, 

på de nyetablerade lärosätena kan detta variera. Inom de äldre universiteten brukar man tala 

om akademisk traditionalism, det vill säga att man till större grad håller på de rådande 

strukturerna man en gång har satt upp när det kommer till ledarskap. Genom modeller och 

ideal bedriver man ett kollegialt beslutsfattande. Uppsala och Lunds universitet tillhör de 

lärosäten som starkast upprätthåller denna tradition.  

Mittuniversitetet liknar de äldre universiteten till viss del men tillhör ändå den andra 

gruppen när det handlar om ledning, kultur och organisation. Universitetet har en tydligare 

linjestyrning och mindre grad av decentralisering. Chalmers och Jönköping University 

däremot verkar inom en stiftelse, det vill säga de fattar inte sina beslut via kollegiala organ 

utan av enskilda ledare vilket påverkar utformningen av beslutsstrukturerna. Det gör att de 

tillhör den andra gruppen med nyetablerade lärosäten. När det kommer till forskning har de 

äldre universiteten en betydelsefull ställning i och med sina många forskningsintensiva 

miljöer. Även om bredden i verksamheten inte är lika stor som på de äldre universiteten har 

även Chalmers och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) en stark forskningstradition. 

Chalmers utmärker sig dessutom när det kommer till deras fokus om nyttiggörande och 

samverkan med samhället. Författarna till utredningen menar att ingen av grupperna har ett 

sätt som är bättre än det andra men att man ska vara medveten om skillnaderna dem emellan 

och att man inte enbart ska utgå från en av dessa grupper när man diskuterar 

ledningsmodeller (“Utvecklad ledning”, 2015).   

Varje lärosäte i Sverige får ett statligt basanslag för att finansiera sin forskning. Det är 

lärosätet självt som bestämmer hur basanslaget används. Ett av syftena med basanslaget är 

att göra lärosätet mindre beroende av extern finansiering. De senaste åren har 

forskningsanslagen ökat markant men utvecklingen går dock mot att en allt större del av 

lärosätenas forskning är externt finansierad. Externa aktörer har dessutom ofta önskemål om 

att lärosätet ska samfinansiera forskningen vilket ofta görs med pengar från det statliga 

basanslaget (“Utvecklad ledning”, 2015). En av flera externa forskningsfinansiärer är 

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). KK-stiftelsen finansierar 

forskningsprojekt vid nya högskolor och universitet i Sverige där akademi och näringslivet 

samverkar i syfte att utveckla företagens konkurrenskraft. Ett KK-projekt finansieras av 

näringslivet och sedan är det stiftelsen som täcker lärosätets del i samfinansieringen vilket 

gör att lärosätet inte behöver använda sitt basanslag för att samfinansiera projektet (KK-

stiftelsen, 2016).    

Den strategiska visionen, den del som organisationens ledning har kontroll över, bör 

formuleras utifrån interna och externa intressenters kultur. En korrekt strategisk vision bör 
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därför signalera organisationens identitet (Hatch & Schulz, 2008). När organisationer 

kommunicerar sin identitet använder de sig av retorik, eftersom all kommunikation syftar till 

att övertyga mottagaren om något (Hoffman & Ford, 2010). Enligt Hoffman och Ford är det 

viktigt att externa intressenter identifierar sig med organisationen eftersom det ligger till 

grunden för bra relationer på sikt. Samtliga lärosäten i denna studie har formulerat en 

strategisk vision. Alla har som mål att samverka med samhället och göra sin forskning 

praktisk tillämpbar. 

Organisationen bygger sin identitet utifrån två frågor, vem är jag och vad säger andra att 

jag är? Identiteten behöver ha en balans mellan dessa frågor annars finns det en risk att det 

går sämre för organisationens verksamhet (Hatch & Schultz, 2009). Om identiteten är 

kraftigt felbalanserad slutar organisationen antingen att lyssna på sina externa intressenter 

eller så börjar den att anpassa sig för mycket utifrån sina externa intressenters önskemål. 

Risken blir då att organisationen glömmer bort vad kärnan i organisationens egen 

verksamhet är. Nedanstående modell från Hatch och Schultz (2008) visar hur 

organisationens identitet påverkas av interna och externa intressenters kulturer. 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 1. Hatch och Schultz (2008). 

 

1.1. Visuell kommunikation 

Vi lever i en visuell kultur och varje dag möter vi mängder av budskap som vill ha vår 

uppmärksamhet. Hur organisationer använder visuella element i sin marknadsföring kan 

därför spela en stor roll för hur deras varumärke uppfattas. Bilder och text kan antingen 

komplettera varandra eller vara varandras motsatser, det vill säga de kan förankra eller 

avlösa varandra. Beroende på vilket bildval som görs till en text kan till exempel en artikel 

betraktas som förutsägbar men den kan också upplevas som oväntad vilket leder till en 

nyfikenhet hos betraktaren att läsa vidare i texten för att få veta vad artikeln handlar om 

(Bergström, 2012). 
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Vissa bilder kan höra till genren populärvetenskap. Populärvetenskap är en form av 

vetenskaplig information som riktar sig till allmänheten, det vill säga vem som helst kan ta 

del av informationen utan att behöva vara specialist inom ett visst område (Eriksson, u.å.). 

Popularisering av vetenskap innebär nästan alltid att man strävar att inlemma det 

vetenskapliga innehållet i ett vidare kulturellt sammanhang, så att det behandlade 

ämnets betydelse för världsbild, livsåskådning, vardagsliv, industriella 

tillämpningar e.d. framhålls (Eriksson, u.å.). 

Informationen brukar utmärka sig för sin entusiasmerande och underhållande stil. Från att 

till en början enbart ha gällt böcker, började allt fler tidningar och tidskrifter att intressera sig 

för genren tillsammans med radio- och tv-program. Populärvetenskap är en relativt etablerad 

metod för lärosäten att nå ut med sin forskning. Det kan till exempel ske i form av 

populärvetenskapliga caféer eller vetenskapsfestivaler som årligen anordnas i Göteborg. 

1.2 Problematisering 

För vinstdrivande organisationer är det ingenting nytt att jobba med att kommunicera sitt 

varumärke i sin marknadsföring. På senare år har dock andra typer av organisationer insett 

att även de behöver bygga upp ett starkt varumärke för att profilera sig, däribland högskolor 

och universitet (Dholakia & Acciardo, 2014). 

Jämfört med lärosäten i USA och Storbritannien har lärosäten i Sverige historiskt sett agerat 

på en relativt konkurrensfri marknad. Sedan högskolereformen år 1993 har dock även 

svenska lärosäten blivit mer och mer utsatta för konkurrens vilket har lett till att de lägger 

mer pengar på sin marknadsföring, enligt en rapport från Högskoleverket från 2005. Enligt 

rapporten blir även den strategiska marknadsföringen alltmer professionaliserad, vilket inte 

minst gäller de nyligen etablerade lärosätena. 

I Sverige finansieras forskning och utbildning till stor del av statliga anslag. Ett av kriterierna 

för att få anslag är att lärosätena kan erbjuda attraktiva utbildningar inom områden som 

möjliga studenter är intresserade av (Universitetskanslersämbetet, 2015). Eftersom flera 

skolor erbjuder liknande utbildningar kan därför lärosätenas varumärke spela en avgörande 

roll för vilken utbildning studenterna väljer (Chapleo, 2014). Varumärket ses i det fallet som 

en kvalitetsstämpel på utbildningen (Joseph, Mullen & Spake, 2012). Denna 

kvalitetsstämpling är inte bara viktig för att attrahera nya studenter utan spelar även roll för 

näringslivet. Enligt Svenskt Näringsliv (2015) är högskolor och universitet viktiga aktörer för 

att säkra framtidens kompetensförsörjning. Därför är det viktigt att varumärket signalerar 

lärosätets utbildningskvalitet samt ger en tydlig bild över vilka resurser lärosätet kan bidra 

med till näringslivet. Svenskt Näringsliv ställer inte enbart krav på skolor utan har även makt 
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att påverka miljön som lärosätena ingår i genom politisk lobbyverksamhet. Om näringslivet 

inte upplever att dagens högre utbildningar bidrar till deras kompetensförsörjning kan de 

ställa krav på det politiska systemet att avreglera marknaden så att det blir enklare för 

enskilda aktörer att bedriva utbildning. Denna avreglering kan tänkas öka konkurrensen på 

utbildningsmarknaden. Nicklasson (2012) skriver dock i sin rapport att konkurrensen kan 

ses som en positiv drivkraft men samtidigt är många forskare negativa till idén om en 

marknadsanpassad sektor för högre utbildning (Chapleo, 2014). 

Lärosäten kan alltså inte enbart kopiera vinstdrivande organisationers varumärkesbyggande 

eftersom de inte enbart kan drivas av kommersiella skäl. De behöver också ta hänsyn till den 

akademiska traditionen (Dholakia & Acciardo, 2014). För lärare och forskare kan även själva 

idén om marknadsföring vara “teoretiskt obekväm” (Brookes citerad av Chapelo, 2003). 

Detta innebär att lärosäten behöver skräddarsydda strategier för att bygga sina varumärken 

(Chapleo, 2014). 

Svenska lärosäten har en unik roll i samhället. De ska inte bara erbjuda attraktiva 

utbildningar för studenter utan även utforma utbildningarna så att de möter nuvarande och 

framtida behov på arbetsmarknaden (Universitetskanslersämbetet, 2015). Att samverka med 

externa intressenter är viktigt för lärosätena för att uppfylla politiska krav. Genom ett nära 

samarbete med externa intressenter kan lärosäten lättare uppfatta vilka krav som ställs på 

framtidens arbetskraft och anpassa sina utbildningar utifrån det. I denna studie kommer 

begreppet externa intressenter främst syfta på de som verkar inom det privata näringslivet. 

1.2.1 Sammanfattning 

Eftersom det är lärosätenas identitet som intressenterna identifierar sig med är det viktigt att 

lärosätena kommunicerar en positiv bild av sig själva. Svenskt Näringsliv (2015) menar att 

den högre utbildningen ska bidra till företags kompetensförsörjning vilket leder till att 

lärosäten har ett visst intresse av att kommunicera en identitet som säger att de är måna om 

att sörja för näringslivets kompetens. Frågan är hur lärosätena kommunicerar sin identitet. 

Enligt Hatch och Schultz (2009) är även den bild som de externa intressenterna får av 

lärosätena en viktig utgångspunkt när man studerar identitetsbyggande. Vår studie har dock 

främst inriktat sig på lärosätenas strategiska vision. 

Denna studie tittar inte specifikt på företag som samverkar med lärosätena men vi anser att 

Svenskt Näringsliv representerar en stor del av näringslivet och därför utgår vårt problem 

från dem i vår studie. Det är med andra ord en intressent som ger oss en liten inblick i vad 

företag och stora delar av näringslivet har för image av lärosätet eftersom image-begreppet 

innehåller indikationer av intressenters förväntningar (Abratt & Kleyn, 2012). 
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Vi kan därmed konstatera att det är viktigt för lärosäten att arbeta med sitt varumärke utifrån 

sin strategiska vision. Att samverka och hålla en god relation med sina externa intressenter är 

en del av detta arbete. Tidigare studier har främst lyft fram lärosätenas namn och logotyper 

som avgörande element i den strategiska visionen. Det har dock inte gjorts många studier 

som specifikt riktar ett fokus mot lärosätens strategiska vision och hur de kommunicerar ut 

denna vision till sina externa intressenter via text och bilder. Genom att göra en 

organisationsretorisk analys av utvalda artiklar i respektive lärosätes forskningsmagasin 

hoppas vi kunna fylla den kunskapsluckan. Vi har valt forskningsmagasin eftersom de skickas 

direkt till intressenterna och har dem som målgrupp. Mer om det i metodkapitlet. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva hur svenska lärosäten använder retorik för att 

kommunicera sin identitet till externa intressenter. 

Till vår hjälp har vi följande frågeställningar: 

– Hur uttrycks lärosätenas mest framträdande strategiska visioner? 

– Hur använder lärosäten strategier för att bygga sin identitet? 

– Vad bidrar bilder med i lärosätens kommunikation av sin strategiska vision? 

 

Vi ska svara på frågeställningarna genom att göra en organisationsretorisk analys av texten 

för att ta reda på hur lärosätena kommunicerar sin strategiska vision. Vi anser att denna 

metod är högst relevant för vår studie då lärosäten idag är i starkt behov av sina intressenter 

för att stärka sin egen verksamhet (Niklasson, 2012). Materialet består av lärosätenas 

respektive forskningsmagasin som har valts ut eftersom de har externa intressenter som 

målgrupp samt tillhör genren populärvetenskap. Eftersom vi även vill analysera bilder bör de 

ha en mer framträdande roll inom denna genre än i andra vetenskapliga publikationer. 

Bilderna analyseras med hjälp av de semiotiska begreppen förankring och avlösning för att se 

hur text och bild samspelar. Vi vill även se vilka konnotationer bilderna har och om de kan 

kopplas till respektive lärosätes strategiska vision. 
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2. Teori 

Detta kapitel redogör för tidigare forskning om lärosätens varumärkesarbete, de svenska 

lärosätenas förutsättningar, visuell kommunikation och organisationsretorik. Vidare 

presenteras den teori som ligger till grund för vår studie, organisationsretorik, där vi bland 

annat presenterar en modell över organisationsretoriska argument och hur de hänger ihop 

med traditionell retorik. Till sist redogörs för begreppet strategisk vision samt semiotik.  

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Lärosätens varumärkesbyggande 

Det mesta av forskningen runt lärosäten och deras varumärkesbyggande har gjorts i USA och 

Storbritannien. En bidragande orsak till det är att skolor där kan ta betalt för utbildningen 

vilket gör det viktigt för lärosäten att skapa ett tydligt varumärke för att särskilja sig från 

konkurrenter. Ju starkare varumärke lärosätet har desto mer kan de ta betalt för 

undervisningen (Chapleo, 2015). Ur detta perspektiv ses studenter som kunder vilket kan 

skapa en konflikt mellan ledningen och medarbetarna på lärosätet (Idris & Whitfield, 2014). 

Konkurrensen mellan skolorna blir dessutom hårdare på grund av minskade statliga anslag 

till högre utbildning som i sin tur sätter press på lärosäten att kommunicera kvalitet på sina 

utbildningsprogram (Dholakia & Acciardo, 2014). Williams och Omar (2014) menar att 

högskolor och universitet därför borde ha ett tydligare marknadsföringstänk på samma sätt 

som andra vinstdrivande organisationer. De skriver dock att det saknas tillräckligt mycket 

empirisk undersökning och teorier som lärosäten kan använda sig av. Även Chapleo (2014) 

menar att det saknas empiriskt material vilket hämmar utvecklingen av teorier och modeller 

som är särskild anpassade för högre utbildningsinstitutioner, något som han menar är 

nödvändigt eftersom de inte rakt av kan kopiera vinstdrivande organisationers 

marknadsföring. 

Varumärkets roll inom högre utbildning har studerats ur flera olika perspektiv de senaste 

åren. Det finns en del rena marknadsföringsperspektiv som kan tillämpas för att utveckla 

modeller och teoretiska ramverk som lärosäten kan använda i sin marknadskommunikation. 

År 2014 hade till exempel The journal of marketing for higher education ett specialnummer 

som enbart fokuserade på varumärkeskommunikation för universitet och högskolor. Här 

finns en fallstudie som beskriver Rhode Island Universitys varumärkesarbete. De 

genomförde en varumärkeskampanj som gick ut på att särskilja universitetet från 

konkurrenter genom bland annat en ny grafisk profil samt tydliga visioner för framtiden. 

Efter en lyckad kampanj kunde universitetet konstatera att de hade fått en bättre integration 

med sina externa intressenter. Innan kampanjen hade de olika intressenterna en splittrad 
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bild av universitetet som nu blev klarare. Forskarna poängterade att det är viktigt för 

lärosäten att kunna integrera med sina interna och externa intressenter på ett tydligt sätt och 

att samtliga parter tillsammans strävar mot ett gemensamt mål (Dholakia & Acciardo, 2014). 

Frågan om högskolors politiska styrning är mer vanligt förekommande i en europeisk kontext 

vilket bland annat lyfts fram av Aula, Tienari och Wearaas (2015). De gjorde en kvalitativ 

fallstudie som genomfördes på Aalto Universitetet och som påbörjades år 2007. År 2010 gick 

lärosätet från att bestå av tre enskilda skolor: Helsinki University of Technology (HUT), 

Helsinki School of Economics (HSE), och University of Art and Design Helsinki (UIAH), till 

att bli en juridiskt enad skola (AU). En ny grafisk design, inklusive en ny logotyp för det 

gemensamma universitetet presenterades också. Forskarna ville med sin studie se närmare 

på relationen mellan det förra varumärket HSE och det nya Aalto-varumärket. Genom att 

sammanslagningen hade ägt rum bestod nu universitetet av olika nya externa intressenter. 

Forskarna tittade därför på en rad olika medie-, marknads-, och informationstexter som dels 

var producerade av de externa intressenterna och riktade sig till Aalto-universitetet, och dels 

texter som riktade sig mot interna intressenter. De intervjuade även rektorer och högre 

chefer från lärosätena. En av slutsatserna de drar i studien är att en avgörande faktor för 

lärosätens varumärkesbyggnad kan handla om vilka aktörer som skaffar sig störst makt. 

Enskilda personer eller mindre kan få stort inflytande i varumärkesarbetet genom att ingå i 

koalitioner med andra intressenter (Aula et al., 2015). Genom att betrakta varumärket ur en 

politisk infallsvinkel kunde forskarna se en rad maktkonflikter och rådande 

meningsskiljaktigheter kring det nya varumärket mellan universitetet och dess externa 

intressenter då de externa intressenternas bild av vad universitetet stod för, inte stämde 

överens med den bild universitetet hade om sig själva (Aula et al., 2015). 

2.1.1.1 Anpassad kommunikation 

Även ur ett organisations- och kommunikationsperspektiv har lärosätens varumärkesarbete 

rönt mer uppmärksamhet på senare år. År 2015 publicerade International Studie of 

Management and Organization ett nummer som problematiserade varumärkesbyggandet ur 

ett samhällsperspektiv. I en av artiklarna menar Hearn (2015) att det inte går att separera 

högskolors och universitets varumärkesarbete från den politiska eller den ekonomiska 

kontexten de befinner sig i. Hearn menar också att varumärkesstrategier tenderar att ske på 

bekostnad av traditionella akademiska värderingar. Den problematiken tas även upp av 

Chapleo (2014) som menar att den interna kulturen som finns inom den akademiska världen 

är skeptisk till, som de ser det, en alltför marknadsanpassad styrning av lärosätet som 

varumärkesbyggande representerar. 
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Chapleo (2015) genomförde en studie på lärosäten i Storbritannien som syftade till att ta reda 

på vilka utmaningar som lärosäten stod inför när det kommer till deras marknadsföring och 

varumärkesbyggande. I sin studie intervjuade han marknadschefer och PR-ansvariga. Han 

konstaterar att det finns tre kommunikationsstrategier som lärosäten bör ta hänsyn till när 

de utvecklar sitt varumärke. 

1)   Primär kommunikation: Avser kommunikationen ur ett ledningsperspektiv som inte 

direkt är kopplad till kommunikationsenheten. Kan handla om hur byggnader och 

campusområdet ska se ut för att på det sättet kommunicera sitt varumärke. 

2)  Sekundär kommunikation: Den av kommunikationsenhetens planerade 

varumärkeskommunikationen. 

3)  Tertiär kommunikation: Informella kommunikationen som styrs och förstärks av 

externa intressenters word-of-mouth. Högskolor och universitet kan använda sig av 

PR för att påverka denna kommunikation men de kan aldrig ha full kontroll över vad 

som sägs om varumärket. 

För att underlätta för högre utbildningsinstitutioners (HUI) varumärkesarbete, har en 

specialutvecklad teoretisk modell tagits fram av Steiner, Sundström och Sammalisto (2012) 

som kallas för IIR (identity, image and reputation). IIR modellens teoretiska bas är en 

kombination av corporate-, internal-, och employee branding. Steiner et al. (2012) menar att 

organisationsidentiteten består av tre nivåer som påverkar varandra ömsesidigt: strategisk 

nivå, strukturell nivå och kulturell nivå. Modellen ska användas för att identifiera vad inom 

organisationen som kan analyseras och hur analysen ska gå till. Modellen har ett heltäckande 

synsätt och menar att lärosäten behöver ta hänsyn till både interna och externa intressenter 

när de utvecklar sitt varumärke. Modellen har stora likheter med Hatch och Schultz (2009) 

modell som säger att organisationers varumärke formas av ledningens strategiska vision, 

organisationens kultur och externa intressenters image av organisationen. IIR modellen 

innehåller dock en aspekt som Steiner et al. menar är särskilt viktig för lärosäten att beakta, 

transparens. Detta beror på att transparensen påverkar organisationens rykte och image. 

Modellen kan i slutändan användas för att identifiera vilka styrkor som det specifika lärosätet 

har, vilket stärker dess konkurrenskraft gentemot konkurrenter. Modellen placerar image 

som en central del av lärosätets externa och interna kommunikation. Därför måste lärosäten 

förstå hur organisationens identitet och rykte påverkas av dess image. Steiner et al. slår fast 

att kommunikation är en pågående process som påverkar organisationens identitet, image 

och rykte. De drar också slutsatsen att lärosätens strategiska kommunikation kan bidra med 

kreativitet och entreprenörskap, för det första inom organisationen, för det andra i dialog 
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med lokala och regionala intressenter, för det tredje i dialog med studenter. Allt i syfte att 

förändra organisationens identitet som är en del av deras varumärke (Steiner et al. 2012). 

Helena Kantanen (2012) fokuserar på relationen mellan lärosätets identitet och den image 

intressenterna har av denna. I sin studie analyserade hon dels strategiska dokument och 

genomförde 23 intervjuer varav 15 gjordes med externa intressenter och de övriga åtta med 

anställda på universiteten. Studien kom bland annat fram till att externa intressenter 

använder sig av flera källor när de vill bilda sig en uppfattning om lärosätet. Kantanen menar 

även att lärosäten har mycket att vinna på att vårda sina relationer med externa intressenter 

och att det därför är bättre att satsa på nära relationer med utvalda aktörer än att ha ytliga 

relationer med flera. Här behöver den yttersta ledningen på lärosätena ta ett stort ansvar. En 

annan slutsats Kantanen drar i sin studie är att den regionala placeringen av lärosäten 

påverkar dess varumärke. Externa intressenter har ett brett kontaktnät vilket även kan 

innefatta andra lärosäten på andra orter. Trots externa intressenters breda kontaktnät 

hävdar dock Kantanen att högskolor inte alltid förstår eller uppskattar sitt inflytande över 

sina externa intressenter. En annan fråga hon ställer sig är om det finns fall då lärosäten tar 

externa intressenters lojalitet för givet.  

2.1.1.2 Visuell profil 

Det finns flera studier som handlar om lärosätens kommunikation av sin visuella profil och 

deras arbete med att ta fram den. Detta perspektiv är främst tydligt i fallstudier som gjorts 

utifrån ett amerikanskt och brittiskt perspektiv vilket delvis beror på att lärosäten i dessa 

länder agerar på en konkurrensutsatt marknad (Celly & Knepper, 2010; Dholakia & Acciardo, 

2014). Fallstudierna på California State University (Celly & Knepper, 2010) och på University 

of Rhode Island (Dholakia & Acciardo, 2014) kan båda konstatera att det är viktigt för 

lärosätens ledning att involvera samtliga intressenter när de utvecklar sitt varumärke 

eftersom det underlättar för intressenter att identifiera sig med det nya varumärket. 

Ledningen behöver också vara skicklig på att kommunicera vilka fördelar ett nytt varumärke 

kan ha gentemot redan etablerade varumärken. 

Idris och Whitfield (2014) genomförde en studie där de lät försökspersoner se bilder av två 

föreläsare från ett universitet i USA med två olika logotyper (den gamla och den nyss 

framtagna logotypen). Personerna fick sedan, via en enkät, kommentera vad de förknippade 

universitetet med efter att ha sett både den ena och den andra logotypen. Slutsatser som 

forskarna kunde dra var att den nya logotypen som universitetet hade tagit fram i stort sett 

upplevdes mer positiv och mer trovärdig än den gamla logotypen. 
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År 2015 genomförde Delmestri, Oberg och Drori en kvantitativ innehållsanalysstudie av 821 

högskolor och universitets logotyper från 20 länder. Logotyperna delades in i tre kategorier, 

för det första, University guild references, för det andra National references, för det tredje 

Organizational references. Dessa kategorier indikerar vilken identitet lärosäten har och 

slutsatsen drogs att lärosäten som tillhörde kategorin Organizational var mer benägna att 

åtminstone framställa sig som en kunskapsorganisation i konkurrens med andra 

organisationer.  

2.1.2 Förutsättningar för svenska lärosäten 

En svensk studie som publicerades år 2011 av Allvin och Movitz behandlar de förutsättningar 

som finns för universitet och högskolor. Författarna av studien menar att villkoren för högre 

utbildning har förändrats över tid, från att lärosätena förr kontrollerades mer politiskt i form 

av fastställda regelverk och förbestämda budgetar till att övergå till att vara mer självstyrande 

på det lokala planet. Enligt Allvin och Movitz kan lärosäten idag nästan betraktas som 

självständiga bolag. De förändrade villkoren för lärosätena innebar bland annat att den 

traditionella regelstyrning som funnits övergick till en mer modern ”mål- och 

resultatstyrning” (Allvin & Movitz, 2011). Genom högskolereformen 1993 blev högskolor och 

universitet mer självständiga, och fick större inflytande över antagning, utbildning och 

organisation, samtidigt som de fick strama åt sin budget och konkurrera med varandra om 

studenterna för att finansiera sin verksamhet. Det började även ställas större krav på behörig 

personal som undervisade och samtidigt riktades fokus mot studenterna som de främsta 

”kunderna” (Allvin & Movitz, 2011). 

Allvin och Movitz pekar på att de förändrade villkoren för lärosätena har inneburit att staten 

på ett taktiskt sätt har kapat sina band till den högre utbildningen. Det positiva med detta, 

enligt Allvin och Movitz, är att lärosätena har fått större inflytande över sin organisation och 

verksamhet och bestämmer mer över sina utgifter och resurser än vad de gjorde innan 

högskolereformen trädde i kraft. Det som är negativt med förändringen är att konkurrensen 

mellan lärosätena har ökat (Allvin och Movitz, 2011). Allvin och Movitz menar att 

konkurrensen skolorna emellan har begränsat skolornas ”möjligheter och intressen att agera 

gemensamt och strategiskt för att försvara sina positioner och upprätthålla gemensamma 

akademiska värden”. 

Lars Niklasson poängterar i sin rapport från 2012 att det är viktigt att ”diskutera den svenska 

högre utbildningen och dess bidrag till de svenska företagens kompetensförsörjning.” Det är 

viktigt, menar Niklasson, att svenska universitet och företag bygger upp en bra relation 

sinsemellan eftersom många företag är i behov av kompetent personal, något som 

universiteten i hög grad kan bidra med. Syftet med den studien var att titta närmare på två 
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lärosäten som ligger i framkant vad gäller innovation: Linköpings Universitet och Jönköping 

University och försöka ta reda på vad det är som gör ett lärosäte innovativt och hur de arbetar 

med att känna av vilken slags kompetens företagen behöver. Studien riktar sig mot den 

politiska styrningen som en bidragande faktor som påverkar lärosätenas arbete, men 

Niklasson vill med sin studie även uppmärksamma andra drivkrafter till förändring och se 

hur dessa samspelar med den politiska styrningen. Materialet bestod av intervjuer med 

företrädare för de två lärosätena och kompletterande material i form av översikter över 

lärosätenas historia. 

2.1.3 Visuell kommunikation 

Skicklig visuell kommunikation är en viktig del för alla typer av organisationer och ämnet har 

studerats utifrån etiska, politiska och marknadsföringsmässiga perspektiv. Tidigare forskning 

som berör etik har bland annat studerat hur fotojournalister rapporterar om och gestaltar 

dödsfall i samband med krig och fredstid (Morse, 2014). Ur ett politiskt perspektiv har det 

konstaterats att visuell kommunikation blir allt viktigare i dagens samhälle på grund av att 

TV:n idag är en viktig informationskanal (Schill, 2012). Företag har under lång tid använt 

bilder i sin marknadskommunikation och flera företag har idag en tydlig visuell stil som 

hjälper konsumenter att identifiera sig med deras varumärke. Phillips, McQuarrie och Griffin 

(2014) menar att företag idag bör överväga att utveckla en övergripande Visual brand 

identity (VBI) som inkluderar all visuell kommunikation utifrån uttrycket “the whole is 

greater than the sum of its parts” (Phillips et al., 2014, p. 226). I sin artikel tar de upp två 

studier som handlar om hur företags visuella kommunikation uppfattas av art directors 

respektive vanliga konsumenter. I den första studien intervjuade forskarna 15 art directors på 

reklambyråer för att få deras syn på i vilken mån en reklamaffischs visuella stil stämde 

överens med företagets VBI. Därefter intervjuade de 15 vanliga konsumenter och frågade 

dem samma sak. Efter att ha jämfört resultaten från intervjuerna ställde de upp och testade 

två hypoteser på en annan grupp konsumenter som bestod av 63 individer. Resultaten i den 

andra studien visade att konsumenterna inte var lika känsliga för om affischernas visuella stil 

inte stämde överens med företagets VBI. En av slutsatserna forskarna kunde dra är att 

professionella art directors och visuellt skickliga människor är mer negativa till företaget om 

de anser att den visuella stilen i reklambudskapen inte stämmer överens med företagets 

uppfattade VBI. 

Även inom området vetenskapskommunikation har intresset för visuell kommunikation ökat 

på senare år. Rodríguez och Davis (2015) säger att vetenskapen har en tradition att använda 

grafiska symboler (modeller och tabeller) för att kommunicera sina resultat men de bör även 

använda teorier och arbetssätt hämtade från grafisk design i sin kommunikation med 
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samhället. Rodríguez och Davis anser att visuell design idag ses som något som kan användas 

men som inte är nödvändig. Denna syn tillsammans med dålig målgruppsanpassning hindrar 

den akademiska världen att effektivt kommunicera vetenskapliga framsteg. Den visuella 

kommunikationen är ett viktigt verktyg för lärosäten eftersom den kan hjälpa människor att 

förstå vetenskapliga framsteg samt påverka dem att agera som forskaren önskar. Rodríguez 

och Davis skriver också att människor i samhället ställer krav på lärosäten att bidra med 

information som de kan ta till sig. 

2.1.4 Organisationsretorik 

McDonald, Pini och Mayes (2012) har gjort en studie på högskolor i Australien som belyser 

begreppet organisationsretorik och vilken roll den spelar när det kommer till att framhäva sin 

position. Studiens syfte var att öka förståelsen för de sätt som skolorna kommunicerar på och 

hur de använder sig av en bredare form av kulturpolitik genom att forma betydelser och 

interaktion mellan olika organisatoriska aktörer. Genom systematiska analyser av retoriska 

strategier i 65 skolors informationsmaterial kunde forskarna identifiera sex stycken strategier 

som skolorna använde sig av. Några av dessa var identifiering, jämförelse med andra, 

egenreklam (self-promotion) och självexpansion. De resultat som forskarna fick fram ur 

skolornas informationsmaterial, var att skolorna använde sig av retorik för att förbättra sitt 

rykte och sin image för att därmed kunna utnyttja fördelar på en konkurrensutsatt nyliberal 

marknad. De retoriska strategier som tillämpades visar på hur skolor använder sig av 

kulturpolitiska diskurser och hur de i sin tur reproducerar dessa diskurser. Med detta kan 

forskarna konstatera att en organisations retoriska strategier inte är separerade från deras 

omgivning utan är nära kopplade med historiskt belägen politik, trender och diskurser inom 

institutioner. 

2.1.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har studerats ur ett marknadsföringsperspektiv som fokuserat på 

att analysera lärosätens varumärkeskommunikation och dess effektivitet. Varumärkesarbetet 

har ur det perspektivet främst behandlat lärosätens ekonomiska vinster med att jobba med 

sitt varumärke. Det har även konstaterats att lärosäten har varit framgångsrika under 

omprofileringskampanjer. Kritiska frågor har dock ställts angående varumärkets roll för 

högre utbildningsinstitutioner som flera forskare menar kan strida mot traditionella 

akademiska värderingar som opartiskhet. Det finns även forskare som ser lärosätens 

varumärkesbyggnad som ett politiskt spel. Lärosäten har behov av att arbeta med sitt 

varumärke men riskerar samtidigt att deras identitet blir splittrad på grund av en obalans 

mellan den interna kulturen och samhällets krav.  
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Konkurrensen har blivit större på senare år vilket har lett till att fler och fler högskolor och 

universitet arbetar med sitt varumärke (Dholakia & Acciardo, 2014). Enligt Delmestri et al. 

(2014) är även flera svenska lärosäten måna om sitt varumärke vilket bekräftas av Allvin och 

Movitz (2011) som menar att autonomireformen från 1993 har lett till att lärosäten i en större 

utsträckning agerar som vanliga organisationer och delvis har tappat bort, eller medvetet 

kapat banden till, den akademiska traditionen. Lars Niklasson (2012) menar också att 

svenska lärosäten bör prioritera kontakter med näringslivet för att kunna förse näringslivet 

med relevanta kompetenser. Flera studier visar att lärosäten är påverkade av sin omgivning; 

(Niklasson, 2012; Aula, Tienari, & Waeraas, 2015) och Hearn (2015) menar att lärosätens 

varumärkesarbete också är ett politiskt spel där flera intressenter försöker att mer eller 

mindre ta kontroll över varumärkes identitet. 

Forskningen om lärosätens varumärkesarbete är i ett relativt tidigt stadium men får allt 

större uppmärksamhet inom forskningen (Chapleo, 2015). En anledning till detta är att 

samhället har förändrats kraftigt på senare år genom marknadsanpassning och att externa 

intressenter har blivit ansvarsutkrävande (Aula et al., 2015). Den förändringen börjar att 

påverka även lärosäten som behöver hitta nya vägar för att kommunicera sitt värde till 

samhället, vad som gör dem unika och oersättliga (Kantanen, 2012). Det har även påpekats 

att lärosäten behöver jobba med sin visuella kommunikation för att presentera sina 

forskningsresultat på ett relevant och lättillgängligt sätt för människorna utanför akademin 

(Rodríguez & Davis, 2015).  
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2.2 Teoretiskt ramverk 

2.2.1 Organisationsretorik 

Organisationsretoriken har sina rötter i den klassiska retoriken som går ut på att påverka 

mottagaren om budskapet. Enligt Hoffman och Ford (2010) är all kommunikation som 

organisationer producerar retorisk och syftar till att påverka intressenters tankar, känslor och 

beteenden. Kommunikationen är strategisk vilket innebär att organisationen har ett tydligt 

mål med sin retorik. Organisationsretorik är en ansats som ursprungligen kommer från 

organisationskommunikation innan det blev ett eget akademisk ämne (Hoffman & Ford, 

2010). 

2.2.2 Retorik för att skapa eller bygga sin identitet 

På ett sätt syftar all organisationskommunikation till att visa vem man är och vad man står 

för, man vill visa sin identitet genom retoriken. Organisationer kan använda tre olika 

strategier för att kommunicera sin identitet: varumärkesbyggnad, association och 

differentiering. Strategierna syftar till att skapa en positiv och tydlig bild av organisationen. 

Organisationens identitet kan definieras som “the central, enduring character projected by an 

organization, as perceived and interpreted by others (Kuhn, citerad i Hoffman & Ford, 2010, 

p. 121). Genom att kommunicera sin identitet vill organisationer övertyga intressenter om 

vilka de är, vad de gör och vad de står för. Lyckad kommunikation kan leda till att 

intressenter lättare identifierar sig med organisationen vilket är viktigt för att kunna skapa 

relationer till externa intressenter (Hoffman & Ford, 2010).  

Begreppet varumärkesbyggnad syftar i detta fall enbart på hur organisationer använder 

namn och visuella symboler, logotyper, färger, och verbala uttryck. Varumärkesbyggnad är 

därmed kopplat till den del som berör stilen i budskapet (Hoffman & Ford, 2010).  

Associationsstrategier syftar till att ge en positiv bild av organisationen genom att den 

associeras och kopplas samman med saker som intressenterna uppskattar. Ett sätt för 

organisationer att skapa rätt associationer är att visa sitt stöd för gemensamma värderingar 

(Hoffman & Ford, 2010). 

Differentiering är motsatsen till association. I stället för att koppla ihop sig med ett positivt 

exempel tar organisationen avstånd från ett negativt exempel. Ett exempel är när Apple 

gjorde en reklamkampanj med två karaktärer som hette Mac och PC. Genom att tydligt visa 

att Mac inte var PC ville Apple visa varför det är smartare att köpa en Mac-dator än en PC-

dator (Hoffman & Ford, 2010). 
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2.2.3 Klassiska strategier och organisationsretoriska strategier 

Retoriken började utvecklas redan under antiken för cirka 2500 år sedan. Det retoriska fältet 

handlade då enbart om talspråket ur sändarens perspektiv men har sedan utvecklats till en 

teori som även innefattar bilder samt hela kommunikationsprocessen, sändare - meddelande 

- mottagare. För att lyckas med att övertyga finns de tre övertalningsstrategierna ethos, logos 

och pathos (Gripsrud, 2011).  

 

Ethos handlar om att sändaren övertygar genom att inge förtroende hos mottagaren. 

Sändaren måste verka trovärdig och vilja mottagarens bästa för att ha en chans att övertyga. 

Ett sätt för organisationer att skapa ethos är att använda sig av experter som levererar 

budskapet (Gripsrud, 2011). Inom organisationsretoriken bygger ethosargument på att 

organisationerna framstår som trovärdiga, har kompetens och tar ansvar för samhällets 

utveckling (Hoffman & Ford, 2010).  

 

Logos berör budskapets logiska och intelligenta ord, tal och resonemang. Det finns två typer 

av intelligenta resonemang, induktivt och deduktivt. Ett deduktivt resonemang är en logisk 

slutledning från en generell idé eller ett påstående till en specifik slutsats. Enthymemet är ett 

retoriskt begrepp som beskriver denna typ av resonemang. Enthymemet är nära besläktad 

med syllogismen som är en logisk slutledning från en allmän regel. Gripsrud (2011 s. 211) 

skriver: 

 

Till exempel: ’Alla män har skäggväxt. Helge är en man. Alltså har Helge  

skäggväxt.’ Enthymemet är ett slags förkortad syllogism, där man utelämnar  

det övergripande påståendet eller den allmänna regeln: ’Bengt kan man inte  

lita på längre, han har ju gått och blivit politiker.’ Det övergripande  

påståendet eller premissen är i detta fall: ’Man kan inte lita på någon  

politiker’ - men detta uttrycks inte direkt. Man förutsätter helt enkelt  

premissen, eftersom man utgår ifrån att den är känd och accepterad av  

åhörarna. 

 

När sändaren hoppar över den allmänna regeln är det upp till mottagaren att bidra med den. 

Detta inkluderar mottagaren i texten vilket kan stärka bandet mellan sändare och mottagare 

förutsatt att de har en gemensam bas av kunskaper, värderingar eller erfarenheter (Gripsrud, 

2011). 

 

Induktiva resonemang är en slutledning från det specifika till det generella. Sändaren börjar 

med ett av mottagaren accepterat exempel eller analogi för att sedan dra en slutsats som inte 
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var accepterad av mottagaren innan de hörde exemplet (Hoffman & Ford, 2010). För att ett 

exempel eller analogin ska vara effektiv är det viktigt att sändaren anpassar sig till, och 

känner, sin mottagare (Gripsrud, 2011). Även resonemang som bygger på ett förhållande 

mellan orsak och verkan räknas som induktiva (Hoffman & Ford, 2010).  

 

Pathos används för att beröra mottagarens starkaste känslor som medlidande, kärlek, hat och 

så vidare. Enligt den klassiska retoriken är känslor objektiva vilket bland annat innebär att de 

inte står i motsats till förnuftet. Detta leder till att man inte kan påstå sig bli manipulerad av 

pathosargument eftersom känslorna är en del av människans kunskapskälla. 

Pathosargument är också nödvändiga för att sändaren ska framstå som trovärdig. Sändaren 

måste visa att hen inte är kylig utan verkligen bryr sig om att budskapet ska övertyga och 

göra skillnad för mottagaren. Pathosargumenten behöver dock stämma överens med logos- 

och ethosargumenten för annars riskerar sändaren att förstärka mottagarens misstro eller 

irritation (Gripsrud, 2011). Organisationer kan skapa pathos genom att få publiken att 

identifiera sig med organisationen, vädja till värderingar eller ge exempel på att de kan lösa 

ett för intressenten viktigt problem (Hoffman & Ford, 2010).  

 

Ethos, logos och pathos hör enligt Aristotle (trans. 1932, refererad i Hoffman & Ford, 2010) 

till de så kallade konstnärliga bevisen (artistic proofs). Förutom dessa tre finns det även så 

kallade icke konstnärliga bevis (non artistic proofs). Det är bevis som inte organisationen 

själva formulerar utan bygger på redan existerande material som organisationen kan 

använda. En av dessa är bevisargumentationen (evidence) som handlar om att använda sig 

av exempel för att stödja sin åsikt. Om en organisation till exempel vill poängtera att de bryr 

sig om den sociala legitimiteten, kan de stärka sina argument genom att använda sig av 

exempel från välgörenhetsprogram som de refererar till. Det finns olika former av 

bevisargument men oavsett vilket man väljer bör man vara kritisk mot den här typen av 

argument och säkerställa att det är sant. För att ett bevisargument ska vara användbart eller 

pålitligt, måste exemplen komma från en pålitlig källa, vara relativt objektiva och lämpliga. 

Ytterligare icke konstnärliga bevis är vittnesmål från personer som intygar organisationens 

trovärdighet eller skicklighet samt statistik (Hoffman & Ford, 2010). 

 

Nedan presenteras en tabell som beskriver hur de klassiska retoriska strategierna ethos, 

logos och pathos tar form i modern organisationsretorik. Tabellen är förkortad och visar 

enbart den första fasen av fem som Aristoteles delade in ett tal i. Hela tabellen hittas i 

Hoffman och Fords bok Organizational Rhetoric: Situations and Strategies (2010) på sidan 

49-50.  
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Tabell 1. Hoffman och Ford (2010), Retoriska strategier: traditionella strategier i moderna former. 
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2.2.4 De fyra retoriska elementen 

Precis som i den klassiska retoriken har organisationsretorik fyra element som är viktiga att 

ta hänsyn till vid en analys. Dessa är talare, sammanhang, publik och budskap. Dessa 

element finns även i den klassiska retoriken men är mer komplexa vid organisationsretorik 

(Hoffman & Ford, 2010).  

När en organisation står bakom ett budskap är det svårt att verkställa vem som egentligen är 

själva talaren. Det är sällan den enskilda personen som skriver texten eller uttalar sig i media 

som talar utifrån sin egen person, utan personen uttalar sig å hela organisationens vägnar. 

Utgångspunkten är att organisationen har en egen identitet eller persona som skapas av de 

symboler organisationen väljer ut för att representera identiteten (Hoffman & Ford, 2010). 

Ur ett systemteoretiskt perspektiv är alla organisationer öppna system som påverkar och 

påverkas av omgivningen. Detta innebär att den retoriska situationen, eller sammanhanget, 

alltid förändas. Därför är det viktigt för organisationer att hänga med i samhällets utveckling 

för att deras retoriska budskap ska vara effektiva. Det finns två perspektiv på vad en retorisk 

situation är. Bitzer var den som först introducerade begreppet, år 1968, och han menade att 

situationen kräver retorik för att adressera och lösa situationen. Situationen skapas i den 

fysiska och sociala verkligheten. Det andra perspektivet är hämtat från Vatz, år 1973, och 

innebär att det är organisationerna som ger mening till händelserna i samhället. Beroende på 

vilken organisation det är som använder sig av retorik kan samma händelse ges olika 

betydelser. Ur Vatzs perspektiv blir det därmed ännu viktigare att organisationer kan förutse 

händelser och agera proaktivt (Hoffman & Ford, 2010). 

Det tredje elementet är publiken. Att identifiera publiken eller målgruppen för ett budskap är 

även det mer komplicerat idag. Detta beror på att moderna organisationer har många olika 

typer av målgrupper som organisationen måste anpassa sitt budskap till. Publiken är också 

en del av den retoriska situationen enligt Bitzer (Hoffman & Ford, 2010). 

Det fjärde elementet är själva budskapet som framförs. Genom att kategorisera budskapet 

kan man klassificera det och bättre förstå syftet med budskapet. Kategoriseringen bygger på 

fem kontinuum, formell till informell, opersonlig till personlig, offentlig till privat, allmän till 

specifik och extern till intern. Hoffman och Ford (2010, p. 12) säger att “any message can be 

described by using a combination of these continua”. 
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2.2.5 Identitetsretorikens situation 

All retorik har ett särskilt syfte och ett av de vanligaste syftena är att den vill kommunicera en 

ny identitet eller förstärka en existerande identitet (Hoffman & Ford, 2010). Identitetsretorik 

är en vanligt förekommande strategi eller ett sammanhang som organisationer använder för 

att särskilja sig. Enligt Bitzer (1992) består den retoriska situationen av ett nödläge, publiken 

samt begränsningar och tillgångar. I detta fall baserar sig nödläget på organisationers behov 

av att särskilja sig och skapa en positiv känsla kring organisationens identitet. Organisationer 

har även ett behov av att bryta igenom och höras i dagens konstanta mediebrus (Hoffman & 

Ford, 2010). 

2.2.5.1 Publiken 

Publiken i den retoriska situationen kan delas in i fyra grupper beroende på deras förhållande 

till organisationen. Den första gruppen är enabling audiences som legitimerar att 

organisationen existerar. I denna grupp ingår människor från lagstiftande församlingar och i 

lärosätens fall även skattebetalare (Hoffman & Ford, 2010).  

Den andra gruppen är functional audiences som består av människor och grupper som 

hjälper organisationen att fungera till vardags. För lärosäten innehåller denna grupp 

medarbetare, studenter, lärarstaben och leverantörer (Hoffman & Ford, 2010).  

Normative audiences befinner sig i samma bransch eller har liknande utmaningar och mål 

som organisationen. Normativa publiker är ofta en sekundär målgrupp för organisationens 

budskap men kommer trots det ofta att ta emot budskap från organisationen. Högskolor och 

universitet har flera normativa publiker och de beslut som fattas av lärosäten påverkar ofta 

denna grupp (Hoffman & Ford, 2010). 

Den sista gruppen är diffused audiences och består av människor och grupper som har 

intresse av eller annan typ av inflytande på organisationen. För lärosäten kan det handla om 

människor i ett visst geografiskt område eller alumner (Hoffman & Ford, 2010).  

Det är ofta svårt att tydligt dela in olika intressenter i en av dessa kategorier. Representanter 

från media kan vanligtvis tillhöra gruppen diffused men om de håller en gästföreläsning på 

skolan tillhör de samtidigt gruppen functional eftersom de hjälper skolan att uppfylla sitt 

uppdrag att utbilda studenter. Grupperna kan också ha olika intressen och förväntningar på 

organisationen och kan även stå i konflikt med varandra vilket organisationen behöver ha i 

åtanke när den formulerar sitt budskap. Ett budskap som är inriktat mot en extern publik 

kan även ses och i värsta fall tolkas negativt av en intern publik (Hoffman & Ford, 2010).  
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2.2.5.2 Begränsningar och tillgångar 

Den sista beståndsdelen i en retorisk situation är begränsningar och tillgångar. 

Begränsningar är de hinder som retoriken behöver överkomma för att nå fram till mottagare. 

Det är först när mottagaren nås av budskapet som nödläget försvinner och retoriken har 

lyckats, förutsatt att budskapet tolkas som organisationen planerat. På grund av 

komplexiteten i den retoriska situationen kan dock begränsningar förvandlas till tillgångar. 

En begränsning för ett lärosäte på en mindre ort kan vara att unga människor flyttar till en 

större stad för att börja studera på grund av att de vill uppleva storstadslivet. Samtidigt kan 

lärosätet använda sin geografiska placering i en mindre ort för att locka elever som inte 

attraheras av ett storstadsliv (Hoffman & Ford, 2010). 

2.3 Organisationers strategiska vision 

En stark strategisk vision innebär att organisationens kortsiktiga och långsiktiga mål 

stämmer överens med externa intressenters förväntningar på organisationen. Hatch och 

Schultz (2009) konstaterar att den strategiska visionen därför bör formuleras utifrån interna 

och externa intressenter. Det grundläggande antagandet för denna syn på varumärket är att 

varumärkets mening skapas och ägs av organisationens interna och externa intressenter. 

Genom att kommunicera den strategiska visionen med intressenterna kan ledningen påverka 

varumärkets mening, men den kan aldrig helt äga den. Den strategiska visionen måste vara 

en av komponenterna i organisationens identitet och är också den del som organisationens 

ledning har mest kontroll över och därmed kan använda för att påverka både organisationens 

kultur och intressenters image (Hatch & Schultz, 2009). 

 

 

 
 

  

 

Modell 2. Hatch och Schultzs VCI-modell. 

Modellen förklarar att organisationens identitet 

formas av den interna kulturen, externa 

intressenters image och ledningens strategiska 

vision. 
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Enligt Hatch och Schultz (2008) har intressenterna egna agendor och vill helst inte 

kompromissa dessa alltför mycket till förmån för organisationens visioner. Även om 

organisationen upplever att dialogen med intressenterna fungerar gäller det för 

organisationen att ständigt vara uppmärksam. Förändringar inom en organisation är vanliga 

och även om dessa förändringar handlar om framgångar för organisationen, kan det även 

innebära en del problem. När ett företag till exempel expanderar anställs nya medarbetare 

som till en början inte är fullt insatta i organisationens relation till sina intressenter. 

Organisationens kultur förändras också då de nyanställda har andra värderingar och idéer 

om hur organisationen ska fortlöpa. De nya glapp som bildas är normala enligt Hatch och 

Schultz (2008) men de pekar samtidigt på att det gäller att upptäcka dessa glapp i god tid och 

försöka åtgärda dem så fort som möjligt så att hela organisationens identitet inte riskerar att 

bli tvådelad. Ett sätt enligt författarna är att blicka tillbaka till ursprunget och se vilken syn 

man hade på organisationen då och försöka överföra dessa tankar till dagens organisation. 

Handlar det om en relativt ung organisation som sakta men säkert håller på att expandera, 

ska deras kontakter med intressenter värderas högt för att underlätta de problem som dyker 

upp i och med expanderingen (Hatch & Schultz, 2008). 

Precis som de anställda inom organisationen tolkar organisationens vision på olika sätt, är 

varje extern intressent inte den andre lik. Därför är det viktigt att organisationen anpassar 

sin kommunikation till sina olika intressenter och formulerar sina budskap beroende på 

vilken intressent det är som organisationen kommunicerar med. Intressenterna ska uppleva 

att de har en tydlig bild av organisationen, veta vilka värderingar organisationen står för och i 

vilken riktning organisationen är på väg. Allt detta kan formuleras i den strategiska visionen 

(Bronn, 2013). 

2.4 Semiotik 

Semiotik är läran om tecken, både verbala och visuella (Bergström, 2012). Ferdinand de 

Saussure menar att alla de tecken vi ser innehåller dels ett materiellt uttryck samt ett 

immateriellt innehåll som tillsammans skapar tecknets helhet (refererad i Gripsrud, 2011). 

Uttrycket är det som visas och innehållet är betydelsen som uttrycket får hos mottagaren 

(Bergström, 2012). Förhållandet mellan de båda delarna är godtyckliga vilket innebär att 

tecknets uttryck (det som visas) kan tolkas annorlunda, få olika innehåll, beroende på vilken 

kontext den syns i (Gripsrud, 2011). Visuella tecken är dock inte lika godtyckliga som verbala 

och detta stämmer särskilt in på fotografier eller mer verklighetstrogna illustrationer 

(Gripsrud, 2011).  

Bilder är sammansatta av flera element vilket gör att bildernas betydelser lätt blir “mer 

oklara, flytande och sammansatta” (Gripsrud, 2011, s. 167). Detta leder till att bilder ofta 
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kombineras med verbalt språk, till exempel text. Förhållandet mellan bild och text skapar ett 

samspel som Barthes kallar för avlösning eller förankring. Avlösning innebär att texten 

säger något utöver bilden “och därmed tillfogar ett nytt betydelsebärande element till 

helheten” (Gripsrud, 2011, s. 168). Bergström (2012) kallar detta samband för disharmoni 

vilket är effektivt när mottagaren är omotiverad att ta del av budskapet som förmedlas. 

Disharmonin ska göra mottagaren uppmärksam och locka henne eller honom att ta del av 

budskapet eftersom text och bild samspelar på ett oväntat och motsägelsefullt sätt. I 

fortsättningen kommer vi använda Barthes begrepp avlösning.  

Begreppet förankring innebär att bilden pekar ut det viktigaste i texten, bilden präglar och 

formar mottagarens uppfattning av texten (Gripsrud, 2011). Bergström (2012) kallar denna 

funktion för harmoni och detta samspel fungerar bra när mottagaren är motiverad att ta till 

sig budskapet. I fortsättningen använder vi begreppet förankring.  

2.4.1 Dennotation och konnotation 

Alla uttryck, det som visas, har två betydelsenivåer. Det första som mottagaren uppfattar är 

uttryckets dennotation som är den direkta betydelsen och konnotation som är den indirekta 

betydelsen. Detta innebär att tecknets betydelse kan variera beroende på i vilken 

kommunikativ situation det befinner sig i. Situationen påverkas bland annat av sändaren och 

mottagarens syfte och plats vilket gör att “de konnotativa betydelsernas variation är av stor 

vikt för all sorts kommunikation” (Gripsrud, 2011, s. 150). En konnotation kan vidare 

definieras som en “gemensam eller kulturell association” (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 

18).     
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3. Metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi gick till väga när vi valde material samt hur vi 

samlande in materialet och analyserade det. Vi kommer ta upp svagheter med vår metod 

men också ge svar på varför vi tror att vi har valt den, för studien, lämpligaste metoden. 

3.1 Kvalitativ textanalys 

Vi ska göra en kvalitativ textanalys på artiklar i svenska lärosätens forskningsmagasin. 

Östbye, Knapskog, Helland och Larsen (2004) hävdar att metoden passar bra för att 

analysera och tolka texters budskap. Denna studie vill ta reda på hur lärosäten 

kommunicerar med externa intressenter vilken gör kvalitativ textanalys till en bra metod att 

använda eftersom budskapet står i centrum. En kvalitativ textanalys vill ta fram textens mest 

“väsentliga innehåll genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari 

den ingår” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 210). Vid en textanalys 

läses texten flera gånger, först för att skapa en överblick och sedan långsamt och fundersamt 

för att ta reda på textens verkliga poänger och se hur argument läggs upp och slutsatser dras 

(Esaiasson et al., 2012).  

Den insamlingsmetod som vi använder är Hoffman och Fords (2010) modell för 

organisationsretorik. Genom att leta efter ethos-, logos- och pathosargument i artiklarnas 

texter kan vi identifiera vilka retoriska strategier lärosäten använder för att bygga upp sin 

identitet. Hoffman och Ford menar att det primärt finns tre strategier organisationer kan 

använda för att bygga upp sin identitet: association, differentiation och varumärkesarbete. 

Hoffman och Ford ser varumärkesarbete enbart som organisationers visuella och verbala 

uttryck som logotyper, färger och namn som mottagaren kopplar samman med 

organisationen. Vår definition av varumärkesarbete är bredare och inkluderar även 

kommunikation av organisationers strategiska vision enligt Hatch och Schultzs modell (se 

Modell 2 under 2.3 Organisationers strategiska vision) 

Foton och illustrationer analyseras utifrån de semiotiska begreppen denotation och 

konnotation. Eftersom vi är intresserade av hela artikeln vill vi även se hur bilderna står i 

harmoni och/eller i disharmoni med varandra (Bergström, 2012). Östbye et al. (2004, s. 85) 

säger att “kombinationen av semiotik och retorik har varit central i många reklamanalyser”. 

Även om inte forskningsmagasin räknas till klassisk reklam är de en form av argumenterande 

text vars syfte är att påverka mottagaren.  

Esaiasson et al. (2012) skriver att en retorisk textanalys är en systematiserad och beskrivande 

metod. Den passar därför bra i denna studie eftersom vi är intresserade av att se hur 
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lärosäten försöker övertyga externa intressenter att samarbeta med dem genom att logiskt 

ordna innehållet i artiklarna utifrån retoriska begrepp. 

3.2 Urval 

Vårt material består av en artikel vardera från åtta forskningsmagasin. Detta gör det möjligt 

att jämföra lärosätens kommunikation gentemot externa intressenter. Innan vi påbörjar 

själva analysen av resultaten ser vi närmare på vad som är lärosätenas uttalade strategiska 

vision. Dessa dokument finner vi på lärosätenas hemsidor under rubriken Om 

Universitetet/Om Högskolan (se bilagor). 

De lärosäten som undersöks i denna studie är: 

Chalmers Tekniska Högskola 

Lunds Universitet 

Högskolan i Väst 

Jönköping University 

Mittuniversitetet 

Högskolan i Gävle 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

Högskolan i Borås 

Valet av dessa lärosäten baserades på vilka intressenter som forskningsmagasinen vänder sig 

till. Eftersom denna studie fokuserar på lärosätenas samverkan med intressenter inom 

näringslivet valde vi bort de magasin som enbart riktar sig till lärosätets medarbetare eller 

studenter. Då vi vill kunna jämföra de olika magasinen med varandra, har vi valt att utesluta 

de få lärosäten som i nuläget inte publicerar ett magasin utan istället kommunicerar med 

sina intressenter på andra sätt. Från våra valda magasin plockades en artikel ut ur varje där 

en representant för näringslivet framkommer på ett tydligt sätt i ingressen. Syftet med en 

ingress är att sammanfatta det viktigaste i hela artikeln.  

Att studera forskningsmagasin är intressant eftersom det är en kanal som inte kräver att 

mottagaren själv tar ett aktivt beslut för att hitta den senaste forskningen. Magasinen 

levereras till mottagaren och det är högskolorna själva som bestämmer innehållet i 

magasinen, och därmed har en bra möjlighet att profilera sig. Magasinen är även intressanta 

eftersom ett av syftena med dem för lärosätena är att berätta om vilka positiva effekter 

forskningen har på samhällets utveckling. Forskningsmagasin är inte den enda kanal 

lärosäten har för detta ändamål men att de valt att ge ut magasin tyder på att de avser dem 

vara en viktig kanal. 
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Ett alternativ som vi övervägde var att analysera respektive lärosätes hemsida. Vi valde dock 

bort det eftersom hemsidor kräver att mottagaren själv letar upp relevant information. En 

hemsida innehåller inte heller samma typ av reportageartiklar som finns i magasinen. På en 

hemsida är mottagaren ofta ute efter specifik information medan ett forskningsmagasin kan 

skummas igenom på ett annat sätt. För att mottagaren ska stanna upp och läsa en artikel 

gäller det att den verkar vara intressant annars bläddras den förbi. Därför ställs det krav på 

skribenten att fånga in läsaren genom bilder och text och sedan behålla intresset uppe genom 

hela artikeln. Hemsidor har också ett mindre fokus på kvalitetsbilder vilket var ytterligare ett 

skäl till att välja bort den kanalen. Bilderna bör ha en viktig funktion i magasinen med tanke 

på magasinens populärvetenskapliga genre. Undantaget är KTH som enbart har ett 

webbmagasin. 

En annan publikation som ges ut är programkataloger som beskriver vilka kurser och 

program som lärosätet kan erbjuda framtida studenter. Fördelen med att studera 

programkatalogerna hade varit att samtliga lärosäten ger ut en sådan, men vi valde bort dem 

eftersom denna studie fokuserar på kommunikationen med näringslivet som är en tydligare 

målgrupp i forskningsmagasinen. 

Denna studie kommer inte att undersöka marknadsföringsmaterial från lärosäten som är 

kraftigt nischade mot ett område. Urvalet baserar sig på att de nischade lärosätena har ett 

snävt programutbud som gör att de automatiskt sticker ut ur mängden. De har med andra 

ord inte samma behov av att särskilja sig med hjälp av sitt varumärke. Studien tar inte heller 

upp lärosätenas relationer med internationella intressenter vilket innebär att lärosätenas 

partneruniversitet i andra länder exkluderas i denna studie.   

Att enbart undersöka en artikel i ett forskningsmagasin är ett snävt urval vilket gör att vi kan 

missa viktiga detaljer i lärosätens externa kommunikation vilket leder till mindre säkra 

slutsatser (Esaiasson et al., 2012). Urvalet har dock gjorts för att ge en överblick av flera 

lärosätens externa kommunikation vilket gör att vi kan se mönster av vilka retoriska 

strategier som är vanligast.  

3.3 Presentation av studiens forskningsmagasin 

3.3.1 Chalmers magasin 

Chalmers magasin grundades år 2001, och utkommer med fyra nummer per år. Magasinet 

ges ut av avdelningen för kommunikation och marknad. Magasinet ska bidra till att stärka 

Chalmers varumärke och aktivt bidra till att skapa en gemensam kultur mellan Chalmers och 

skolans alumner, som är den främsta målgruppen. Tidningen distribueras dock även till 
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Chalmers personal och representanter för media, universitet/högskolor samt beslutsfattare 

och andra representanter inom samhälle och näringsliv (Chalmers 2015). 

3.3.2 LUM. 

LUM. står för Lunds universitets magasin och grundades år 1968. Magasinet utkommer med 

nio nummer per år och skickas ut till både anställda på universitetet och externa aktörer 

utanför universitetet. Syftet med magasinet är att, via artiklar och reportage, skildra 

universitetets pågående utbildning och forskning och stödverksamheten bakom denna 

(LUM., u.å.). 

3.3.3 Väst. (Västpunkt) 

Väst. är Högskolan Västs forskningsmagasin och vänder sig till alumner, samarbetspartners, 

personal och andra intresserade. Magasinet kommer ut med ett vår- och ett höstnummer per 

år och tar upp aktuella ämnen som rör högskolans verksamhet (Hallberg, 2015b). 

3.3.4 Me & JU 

Me & JU är Jönköping Universitys (JU) magasin som vänder sig, enligt lärosätet självt, till 

deras samarbetspartners, intressenter, medarbetare, alumner och vänner (Sääf, 2015). 

Magasinet produceras av marknadsavdelningen vid JU och utkommer med fyra nummer per 

år. Syftet med magasinet är att belysa framsteg och utveckling inom utbildning och 

forskning, om personer bakom arbetet, om samarbetspartners och företagsamhet. Magasinet 

är nytt för läsåret 2015/2016 och är en del av en pågående process för att skapa ett nytt 

varumärke för högskolan (Sääf, 2015). 

3.3.5 Forskning - för en bättre värld 

Mittuniversitetets forskningsmagasin ges ut en gång per år som en annonsbilaga. I dagsläget 

är det senaste numret från 2014. Syftet med magasinet är att lyfta fram den forskning som 

bedrivs på lärosätet (Mittuniversitetet, 2014). 

3.3.6 LEVE! 

LEVE! är Högskolan i Gävles (HiG) magasin som kommer ut fyra gånger per år. Magasinet 

produceras internt av redaktionen. Syftet med magasinet är enligt lärosätet självt att “visa 

vad som sker inom utbildning, forskning och samverkan vid HiG” (Wall, 2015b). 
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3.3.7 KTH Magazine 

KTH Magazine är Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) webbaserade populärvetenskapliga 

magasin. Magasinet i sig är en egen hemsida som i första hand vänder sig till 

näringslivsrepresentanter, alumner och media. I andra hand riktar sig magasinet även till 

beslutsfattare, andra lärosäten, studenter och allmänhet som intresserar sig för KTH:s 

verksamhet. Syftet med magasinet är att lyfta fram nyttan med KTH:s verksamhet genom att 

belysa nya rön som har tagits fram, innovationer, forskare, entreprenörsskap och initiativ 

inom utbildning och forskning (KTH magazine, u.å.). 

3.3.8 1866 

1866 är Högskolan i Borås magasin. Fokus i magasinet ligger på forskning och på vad som 

händer inom högskolans verksamhet. Magasinet har ingen tydlig målgrupp men alla som vill 

kan välja att teckna en kostnadsfri prenumeration och får då tidningen två gånger per år 

(Kjellsson, 2015). 

3.4 Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling 

KK-stiftelsen är en forskningsfinansiär som ska bidra till att stärka svensk konkurrenskraft 

genom att koppla ihop akademi och näringsliv i gemensamma forskningsprojekt. Projekten 

finansieras till 50 procent av näringslivet själva och resten av stiftelsen. Ett krav som ställs på 

projekten är att forskningen vid nya lärosäten ska vara profilerad inom ett tydligt område 

enligt devisen “man kan inte vara bäst på allt”. Idén bakom devisen är att den hjälper svenska 

lärosäten att bedriva internationellt konkurrenskraftig forskning vilket kan hjälpa lärosätena 

att attrahera internationella forskare och studenter (KK-stiftelsen, 2016).  

3.5 Analysmodell 

Vi använder oss av en retorisk modell för textanalys som vi finner i Hoffman och Ford 

(2010). Genom att utgå från de retoriska övertalningsmedlen ethos, logos och pathos vill vi se 

hur lärosäten försöker övertyga mottagarna om lärosätets roll i deras samarbete med 

näringslivet. Bilderna analyseras utifrån de semiotiska begreppen denotation och 

konnotation eftersom vi vill undersöka om bilderna kan kopplas till lärosätenas strategiska 

visioner. Vi analyserar även samspelet mellan bilderna och texten med hjälp av de semiotiska 

begreppen avlösning och förankring.  

Vår analys av artiklarna görs i följande steg: 

1.    Vilka ethosargument syns i texten? 
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2.   Vilka logosargument syns i texten? 

3.   Vilka pathosargument syns i texten? 

4.   Vilka argument kan kopplas till den uttalade strategiska visionen? 

5.   Hur ser kopplingen ut? 

6.   Vilka associeringsstrategier används för att bygga upp identiteten? 

7.   Vilka differentieringsstrategier används för att bygga upp identiteten? 

8.   Vad konnoterar bilden? 

9.   Kan bilden kopplas till den uttalade strategiska visionen? 

10.   Hur samspelar text och bild? Råder förankring eller avlösning? 

3.6 Validitet 

Eftersom vi vill se hur lärosätenas strategiska visioner framkommer i artiklarna börjar vi med 

att se närmare på deras uttalade strategiska vision som vi hittar på respektive lärosätes 

hemsida. Syftet med uppsatsen är inte att problematisera eller förklara den strategiska 

visionen utan beskriva hur den syns i forskningsmagasinen. Utifrån samtliga lärosätens 

strategiska visioner finns det åtminstone två kategorier som ingår i visionen, dessa är kvalitet 

i forskning och utbildning och innovation. Nedan följer en redogörelse för hur dessa brukar 

beskrivas samt vår tolkning av dem i forskningsmagasinen. 

3.7 Kvalitet i forskning och utbildning 

Forskning definieras som en “process som genom systematiskt arbete kan frambringa nya 

kunskaper och ökat vetande” (Andrén, u.å.). Forskning kan även användas synonymt med 

vetenskap och begreppet förknippas med högskolor och universitet. Begreppet syns i 

artiklarna genom påståenden från personer med anknytning till lärosätet där lärosätet 

förbinds med den akademiska traditionen. Även i rubrikerna till artiklarna kan vi se ett 

tydligt fokus på lärosäten och deras forskning. 

Eftersom det rör sig om gradskillnader mellan kategorierna kvalitet i forskning och 

utbildning och innovation ska de ses som idealtyper. Vi gör alltså en idealtypsanalys av 

materialet för att försöka beskriva kategoriernas utmärkande egenskaper (Esaiasson et al., 

2012). Det är svårt att göra en tydlig gränsdragning mellan kategorierna men ett utdrag ur 

artiklarna kan förtydliga vad vi menar. Citaten är hämtade från Lunds Universitet som vi 

menar har ett större fokus på sin kvalitativa forskning. Uttrycket “lundaarkeolog” kopplas 
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tydligt till lärosätet och artikeln säger inget om hur samhället vinner på att templet 

undersöks på nytt. 

Lundaarkeolog får stöd av National Geographic till egyptisk expedition. Undersöker 

tempel med digital teknik (Nordh, 2015). 

Ett annat exempel är ett gränsfall som hamnat inom klassen eftersom det är en forskare från 

Lund som uttalar sig i vi-form utan att nämna en extern samarbetspartner. I Lunds fall, 

National Geographic. 

Vi vill ta arkeologin in i ett mer modernt skede. Genom 3D-rekonstruktion och 

flygfotografering kan vi få tydligare bilder och se saker på ett nytt sätt. Kamerorna 

är bättre och kan fånga mer detaljer än vad man kunde när området senast 

undersöktes för trettio år sedan (Nordh, 2015). 

Ett gränsfall som hamnat vid sidan om klassen är ett citat från Högskolan i Gävle där 

forskaren berättar om sin forskning men som kopplar den till näringslivets intressen. 

Det som gör Human Lean Center unikt är att hälsa ses som en viktig faktor för 

produktiviteten och att hälsofrämjande ses som en grundläggande faktor för att nå 

ständiga förbättringar, effektiv produktion och långsiktig hållbarhet. Det är 

kombinationen Lean och Hälsa och att människan placeras i centrum som väcker 

allt större intresse från omvärlden (Wall, 2015a). 

Till sist hämtar vi ett exempel från Chalmers magasin som inte alls direkt nämner 

utbildningens kvalitet utan enbart fokuserar på det innovativa företaget Minesto AB.  

Det unika med draken, som har ett vingspann på 12 meter, är att den kan utvinna 

elektricitet även ur relativt svaga tidvattenströmmar (Nicklason, 2015). 

Problemet med att göra denna typ av kategoriseringar är att man kan tappa bort nyanserna i 

analysen. Fördelen är att de är lätta att överblicka. Vi tror att detta schema är täckande 

utifrån studiens syfte och fokuseringen på näringslivet. Vi förknippar den innovativa 

retoriken med lärosäten som har större fokus på att skapa en identitet, som är lättare för 

näringslivet att identifiera sig med. Kvalitet i forskning och utbildning förknippas med 

lärosäten som är mindre benägna att lyfta fram externa intressenters intressen. Vi utgår från 

att det finns en tydlig målgruppsstrategi vid utformningen av forskningsmagasinen. 

Idealtyperna ligger i var sin ände på en skala som slutsatserna placeras på, vi gör med andra 

ord en nivåskattning (Esaiasson et al., 2012). Problemet med det är att vår tolkning och våra 

slutsatser är färgade av våra tidigare erfarenheter som är svåra att komma bort från. För att 

minska vår påverkan använder vi en referenspunktstrategi som går ut på att relatera våra 
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slutsatser till tidigare empiriskt material. Ett empiriskt material som vi använder är en 

Ledningsutredning från Statens offentliga utredningar (“Utvecklad ledning”, 2015). 

3.8 Innovation 

Nationalencyklopedin definierarar innovation som ett “förlopp genom vilket nya idéer, 

beteenden och tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där” (Vedin, 

u.å.). Vi tolkar det som att innovationer ska bidra till samhällets utveckling. Niklasson (2012) 

kopplar ihop innovativa lärosäten med näringslivet. Innovativa lärosäten fyller företags 

behov (Niklasson, 2012). Innovationskategorin syns i artiklarna genom att indikera att 

lärosätet är aktivt och kontinuerligt utvecklar nya tjänster, produkter eller företag samt att 

man ofta pratar om externa intressenter eller låter externa intressenter uttala sig i artiklarna. 
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4. Resultatredovisning och analys 

Detta kapitel presenterar de resultat som vi har kommit fram till efter en retorikanalys av 

lärosätenas forskningsmagasin. Resultatet är indelat i teman och vi kommer att relatera 

resultatet till vårt teoretiska ramverk och vår tidigare forskning. 

4.1 Hur lärosätens strategiska vision uttrycks i magasin 

Utifrån de forskningsmagasin som låg till grund för denna studie var det två teman som 

framträdde tydligast i alla artiklarna, dels lärosätenas goda forsknings- och 

utbildningskvalitet, dels lärosätenas förmåga till innovativa lösningar. 

4.1.1 Kvalitet i forskning och utbildning 

Samtliga skolor är måna om att lyfta fram vilken bra forskning som görs på lärosätet. Via 

våra artiklar kan vi urskilja två olika sätt som lärosätena använder sig av för att lyfta fram sin 

kvalitativa forskning på. Det första vi ska redogöra för är hur externa intressenter bidrar med 

pengar till lärosätets forskning eftersom de är intresserade av ett specifikt område som 

lärosätet forskar kring. Två av lärosätena i vår studie som utmärker sig särskilt i detta 

avseende är Lunds Universitet och Mittuniversitetet. 

Artikeln från Lunds Universitet handlar om två forskare som gör utgrävningar där deras fynd 

bidrar till en bättre forskning. Det är tack vare den externa organisationen National 

Geographic som forskarna från Lund har en chans att göra dessa upptäcktsfärder. Med hjälp 

av ett logosargument talar forskarna från universitetet om för oss att de gör framsteg med sin 

forskning tack vare ny teknik: 

Vi vill ta arkeologin in i ett mer modernt skede. Genom 3D-rekonstruktion och 

flygfotografering kan vi få tydligare bilder och se saker på ett nytt sätt. Kamerorna 

är bättre och kan fånga mer detaljer än vad man kunde när området senast 

undersöktes för trettio år sedan (Nordh, 2015). 

Detta kan även tolkas, enligt Hoffman och Fords (2010) beskrivning, som att forskarna tar 

ansvar för samhällets utveckling då de ser till att arkeologin inte fastnar i gamla tanke- och 

arbetssätt. Artikeln ger dock inte tydliga exempel på hur samhället vinner på deras forskning. 

Enligt Hoffman och Ford (2010) både påverkar och påverkas organisationer av sin 

omgivning. I och med detta förändras därmed sammanhanget hela tiden och det gäller för 

organisationerna att hänga med i samhällsutvecklingen. I Lunds fall handlar det om att ta 

tillvara den nya tekniken i sin forskning för att göra framsteg inom bland annat arkeologin. 
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Lunds universitet ger därmed i artikeln, enligt Vatzs systemteoretiska perspektiv, 

teknikutvecklingen en mening genom att påpeka att den hjälper forskarna med att ta fram 

nya fynd. Vatz menar att en händelse kan ges olika betydelser beroende på vilken 

organisation det är som använder sig av retoriken (Hoffman & Ford, 2010). I och med att 

Lunds universitet tillhör ett av de äldre universiteten i Sverige och har en rik 

forskningstradition känns det naturligt att de lyfter fram sin forskning som första prioritet. 

När de dessutom poängterar att de tar hjälp av ny teknik stärker de dessutom sin forskning 

som innovativ. 

För att stärka känslan av att Lunds universitet både har en kvalitativ och innovativ forskning, 

framhäver man i artikeln att National Geographic hjälper till med bidrag, vilket kan tolkas 

som att denna externa organisation verkar vara intresserad av forskningen som görs i Lund. 

Detta poängteras med följande ethosargument: 

National Geographic förknippas med hisnande expeditioner till jordens alla hörn. 

Från Lunds universitet har genom åren flera forskare fått bidrag för sina 

upptäcktsfärder (Nordh, 2015). 

Vi kan i våra artiklar se att det är vanligt att lärosätena poängterar sin samverkan med bland 

annat näringslivet som ett sätt att ytterligare stärka ethosargumentationen. De betonar att de 

har en hög kvalité på sin forskning, eftersom näringslivet vill ta del av den. Detta syns bland 

annat i artikeln från Mittuniversitetet som använder en logosargumentation: 

Upp till 50 procent av forskningen finansieras av FORIC och resten av företagen, 

vilket är ett sätt att få ett kvitto på industrins intresse (Skagegård, 2014). 

Att företag vill investera i ett projekt tyder på att de har förtroende för lärosätet vilket i sin tur 

stärker lärosätets trovärdighet i samhället. I samma artikel hävdas också att forskningen 

stärker företagens konkurrenskraft vilket kan ses som ett pathosargument enligt Hoffman 

och Ford (2010) eftersom lärosätet har identifierat ett behov. Enligt Gripsrud (2011) verkar 

en sändare trovärdig först när denne ser till mottagarens bästa och vill hjälpa till. Att 

Mittuniversitetet i exemplet ovan inser näringslivets behov skulle kunna betyda att de bryr 

sig och det kan i förlängningen innebära att näringslivets förtroende för lärosätet ökar, vilket 

i så fall blir till en positiv cirkel. Om lärosätet har en god relation med sina intressenter 

påverkar detta även den bild som intressenterna har av lärosätet vilket enligt Steiner et al. 

(2012) stärker lärosätets egen identitet. Artikeln innehåller även ett vittnesmål från ett av 

företagen som skolan samverkar med: 

Vi har väldigt god erfarenhet av Mittuniversitetet och deras forskningsskolor sedan 

tidigare, och det är därför vi har valt att gå in också i detta projekt. Utifrån tidigare 
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samarbeten med dem har vi sett att det här är ett väldigt bra sätt att arbeta på, 

säger Folke Österberg, SCA R&D (Skagegård, 2014). 

4.1.1.1 Lyckade projekt tack vare forskningen 

Ett annat sätt för lärosätena att påvisa forskningskvaliteten är att framhäva lyckade 

forskningsprojekt som har startats tack vare lärosätets forskning. I artikeln från Gävle kan vi 

se ett sådant fall där en utbildningsfabrik har tagits fram, Human Lean Center, med en 

produktionsfilosofi där människan är viktigast: 

‘Fabriken’ är en unik uppdragsutbildning som utan minsta marknadsföring nått 

långt utanför Sveriges gränser (Wall, 2015a). 

Med detta ethosargument pekar man på sin kompetens, och projektet framstår som speciellt i 

sammanhanget. Kompetensen belyses sedan ytterligare med hjälp av ett logosargument: 

Det är kombinationen Lean och Hälsa och att människan placeras i centrum som 

väcker allt större intresse från omvärlden (Wall, 2015a). 

Artikeln nämner att projektet inte hade varit möjligt utan hjälp av olika företag men 

poängterar främst att det är tack vare forskningen som projektet finns och rönt stora 

framgångar. Följande mening i slutet kan ses som en sammanfattning av budskapet: 

De företag och organisationer som nu finns inbokade för utbildning på HLC har i 

någon form stött på Bengts forskning, och därefter tagit kontakt direkt eller med 

senior advisor Gunnar Herdin, CLIP, som är projektledare för HLC, för att få ta del 

av denna kunskap på ett praktiskt ’hur gör vi’-sätt (Wall, 2015a). 

4.1.1.2 Sammanfattning 

Utifrån artiklarna i denna studie kan vi se att lärosätena använder sig av två olika sätt att 

framhäva sin forskningskvalitet. Att lärosätena får hjälp med pengar till sin forskning är det 

första. Bidragen kommer från externa intressenter som intresserar sig för det specifika 

område lärosätet studerar. Att lärosätets forskning har legat till grund för lyckade projekt är 

det andra sättet. Likväl som för forskningskvalitet förekommer det olika sätt för lärosäten att 

framhäva sin innovationsförmåga. Dessa presenteras nedan.  

4.1.2 Innovation 

Steiner et al. (2012) slår fast att kommunikation är en pågående process som påverkar 

organisationens identitet, image och rykte. De drar också slutsatsen att lärosätens strategiska 
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kommunikation kan bidra med kreativitet och entreprenörskap, för det första inom 

organisationen, för det andra i dialog med lokala och regionala intressenter och för det tredje 

i dialog med studenter. Allt i syfte att förändra organisationens identitet som är en del av 

deras varumärke (Steiner et al. 2012). Niklasson (2012) poängterar dessutom att det är 

viktigt att lärosäten har en god relation med sina externa intressenter eftersom det handlar 

om en så kallad win-win situation; företag bidrar med finansiering till lärosäten medan 

lärosätena i sin tur ser till att tillgodose företagen med kompetent personal i form av sina 

alumner. 

För att visa att de är innovativa använder sig lärosätena av lite olika knep. Vissa av lärosätena 

väljer i sina artiklar att lyfta fram nya företag som har startat upp via lärosätet medan andra 

lärosäten istället exponerar samarbeten med näringsliv eller nya forskningsprojekt som en 

orsak till att lärosätet är innovativt. På samma sätt kan man se att lärosätena även indirekt 

belyser att de har en framstående forskning, då projekt inte hade varit möjliga utan 

nytänkande forskning. Lärosätena poängterar dessutom att nystartade företag, i grund och 

botten, vilar på kunskaper som har hämtats från lärosätets forskning. 

Ett exempel på detta är Chalmers som i sin artikel väljer att framhäva företaget Minesto som 

har startats tack vare skolans entreprenörsprogram. Man är inte sen med att poängtera att 

det framgångsrika företaget har sina rötter i lärosätet med hjälp av ett ethosargument: 

Göteborgsföretaget, sprungit ur Chalmers entreprenörsskola, står bakom Deep 

Green (Nicklason, 2015). 

När man sedan talar om att Minesto har framgångar i Storbritannien, stärker man ytterligare 

sin position som en innovativ skola genom att använda sig av ett pathosargument: 

I Storbritannien har man länge sökt efter en sådan teknik och redan 2007 blev 

Minesto utvalt bland 55 konkurrerande företag i en statlig utlysning att utveckla 

framtidens marina kraftverk (Nicklason, 2015). 

Samtidigt pekar Chalmers på det faktum att det är tack vare deras utbildning som 

studenterna kunde starta eget. Nu verkar de dessutom vara duktiga på det de gör eftersom de 

står sig i konkurrensen från andra företag inom samma bransch. 

När det handlar om en relativt ung organisation som sakta men säkert håller på att 

expandera, ska deras kontakter med intressenter dessutom värderas högt för att underlätta 

de problem som dyker upp i och med expansionen enligt Hatch och Schultz (2008). Detta 

kan tydligt urskiljas i Jönköping Universitys fall. Lärosätet profilerar sig som en innovativ 

skola och i artikeln därifrån kan vi se ett tydligt exempel på detta. Artikeln handlar om 
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hemtjänstföretaget Carefox som har startat tack vare lärosätet. Företaget är i uppstartfasen 

och väljer därför att framhäva att de fortfarande är beroende av lärosätet och skolans 

näringslivskontakt Science Park. Detta syns genom följande ethosargument: 

Science Park är en fantastiskt kreativ miljö, inte minst tack vare närheten till, och 

utbytet med, Jönköping University. Vi stannar på campus så länge vi kan 

(Bergman, 2015). 

Vidare stärks företagets egen kompetens genom rubriken “Carefox revolutionerar svensk 

hemtjänst” (Bergman, 2015). Genom att låta representanter från Carefox komma till tals och 

själva framhäva sina framgångar tack vare Jönköping University, stärks lärosätets 

trovärdighet ifråga om god utbildningskvalité. 

Ett lärosäte som istället uttalar sig om lyckade forskningsprojekt som exempel på innovation 

är KTH. Genom deras projekt “Clinical Innovation Fellowships”, där ingenjörer från lärosätet 

har fått gå vid sidan av läkarna för att studera eventuella brister i vården, har lärosätet 

bidragit till att en rad nya företag har etablerats där dessa i sin tur har tagit fram produkter 

som underlättar i sjukvårdens vardag. Att detta handlar om ett framgångsrikt projekt 

förstärks med följande ethosargument: 

Teamens arbete resulterar i en affärsplan och rapport till vårdkliniken, samt i 

spännande projektjobb och examensarbeten på kandidat- och masternivå, som i sin 

tur kan bli nya produkter och företagsidéer (Ahlfort, 2014). 

Exempel på företag som har startat upp och produkter som har skapats lyfts också fram: 

Ett exempel på lyckat resultat är företaget lara Diagnostics, som har tagits fram 

tack vare projektet Clinical Innovation Fellowships. Ytterligare ett exempel är en 

demonstratör för en incheckningsautomat för barncanceravdelningen på Astrid 

Lindgrens Barnsjukhus. Automaten väger barnen och gör en trådlös höjdmätning 

av dem, vilket kan spara in mycket tid till de tidspressade vårdmedarbetarna 

(Ahlfort, 2014). 

4.1.2.1 Sammanfattning 

När det kommer till att framhäva sin innovationsförmåga använder sig lärosäten för det 

första av exempel på nya företag som startats upp via lärosätet. Lärosätena pekar på att det är 

de framstående kunskaperna inom lärosätets forskning som bidrar till de nya, innovativa 

företagen. För det andra redogörs det för olika samarbeten mellan lärosätet och näringslivet 

vilka mynnar ut i nya projekt som har sin grund i lärosätets forskning. 
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4.2 Strategier för identitetsbyggande 

Organisationer kan använda sig av tre olika strategier för att kommunicera sin identitet och 

därmed skapa en tydlig och positiv bild av sin organisation (Hoffman & Ford, 2010). Dessa är 

varumärkesstrategin, associationsstrategin och differentieringsstrategin.  

Först kommer vi att redovisa hur lärosäten använder sig av associationsstrategin, därefter 

hur vissa lärosäten väljer att använda sig av differentieringsstrategin. Hoffman och Ford 

(2010) kopplar varumärkesstrategin till budskapets stil, alltså dess visuella utformning. Vi 

utgår dock från Hatch och Schultzs (2008) VCI-modell (se Modell 2 under 2.3 

Organisationers strategiska vision) som innebär att samtliga tre strategier är en del av 

organisationers varumärkesbyggande eftersom de retoriska strategierna kommunicerar 

lärosätenas strategiska visioner. Den visuella kommunikationen redovisar vi under rubriken 

Bildkommunikation i forskningsmagasin.  

Utifrån vårt material kan vi se att lärosäten främst använder sig av associationsstrategin, som 

är den första vi kommer gå närmare på. Det förekommer dock även fall där lärosäten har valt 

att använda sig av differentieringsstrategin.  

4.2.1 Lärosätens identitetsbyggande genom associeringsstrategier 

Enligt Hoffman och Ford (2010) är associeringsstrategier vanliga när organisationer vill 

skapa en positiv identitet. Associeringsstrategierna byggs vanligtvis upp på att organisationen 

och intressenten delar gemensamma värderingar som exempelvis miljömedvetenhet. I 

artiklarna kan vi dock se en annan typ av värdering som lärosätet delar med intressenterna, 

nämligen att det är bra att vara konkurrenskraftig. Utöver att ha en gemensam värdering 

visar lärosätena att de har identifierat ett behov för intressenten som deras tjänster kan fylla 

(Hoffman & Ford, 2010).  

Svenskt Näringsliv (2015) menar att den högre utbildningen delvis finns till för att säkra 

näringslivets kompetensförsörjning så att företagen kan fortsätta att vara konkurrenskraftiga. 

Svenskt Näringsliv kan sägas tillhöra gruppen diffused audiences vilket innebär att det är 

viktigt för lärosätena att Svenskt Näringsliv har en positiv bild av lärosätenas identitet 

eftersom de kan påverka miljön som omger dem (Hoffman & Ford, 2010). Ur det 

perspektivet är det intressant att se hur flera artiklar pekar på lärosätenas förmåga att stärka 

samarbetspartners konkurrenskraft. Skagegård (2014) skriver i Mittuniversitetets magasin: 

Idag har bioraffinering blivit ett viktigt sätt att förädla skogens resurser och 

utveckla industrin i en hållbar riktning. Men inte ens de riktigt stora företagen 

klarar själva av alla processer kring tekniken som användes på ett bioraffinaderi. 
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För att optimera kedjan från skog till färdig produkt krävs därför samverkan 

mellan olika företag inom skogsindustrin. Det är en av uppgifterna för 

Mittuniversitetets nya forskarskola FORIC som startar i höst, inom 

forskningsområdet ‘Skogen som resurs’. Forskarskolan vill öka kompetensen inom 

de industriföretag som universitetet samverkar med, så att de kan vidareutbilda sin 

personal och på så sätt öka sin konkurrenskraft (författarens fetmarkering) 

(Skagegård, 2014 s. 23).  

Detta stycke kan tolkas som att Mittuniversitetet menar att näringslivet har behov av att öka 

sin konkurrenskraft, vilket skolan kan bidra till. Samtidigt finns det ett inbyggt krav som 

ställs på näringslivet vilket är att de ska börja agera. I artikeln beskrivs skolan som drivande i 

samarbetet eftersom ”ett mål är att få företagen att samverka med varandra”. 

Att skolan ställer krav på näringslivet är intressant eftersom Svenskt Näringsliv också ställer 

krav på lärosätena att arbeta mer tillsammans med företag. Enligt Hatch och Schultzs (2008) 

VCI-modell påverkas och innehåller organisationsidentiteten både den strategiska visionen 

och intressenters image. Mittuniversitetets retorik indikerar att de formulerar sin strategiska 

vision utifrån externa intressenters image av lärosätet vilket i så fall innebär att lärosätet har 

potential till ett starkt varumärke om även deras kultur stämmer överens med imagen och 

den strategiska visionen. Att den interna kulturen passar ihop med image är troligt eftersom 

det är forskaren som är tydlig med forskningsskolans intentioner.  

Även Högskolan i Gävle menar att ett grundläggande syfte med deras uppdragsutbildning är 

att höja företags konkurrenskraft. Forskaren Bengt Halling säger i artikeln: 

Hur många har idag råd att betala för slöseri när konkurrensen från andra delar 

av världen är stenhård. HLC är tänkt att finnas som ett stöd till chefer och 

ledningsgrupper så att dessa i sin tur kan stödja medarbetarna på hemmaplan. I 

grunden menar vi att detta är vårt sätt att bidra till svensk industris och andra 

verksamheters konkurrenskraft så att de även fortsättningsvis kan ha verksamhet i 

Sverige (Wall, 2015a). 

Den sista meningen är intressant eftersom den betonar vikten av att industriföretag blir kvar 

i Sverige och inte flyttar sin verksamhet utomlands. Detta kan ses som att Högskolans 

tjänster matchar en målsättning i samhället, vilket är en retorisk strategi som visar att 

lärosätet delar värderingen om att det är bra för Sverige att industriföretagen inte flyttar sin 

verksamhet utomlands. Att stödja gemensamma värderingar är en associeringsstrategi som 

kan ge en positiv syn på lärosätets identitet (Hoffman & Ford, 2010).  
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Högskolan i Borås skriver inte direkt ut att de är intresserade av att öka konkurrenskraften 

men påpekar flera gånger vad de gör för att fylla intressenters behov. Om behovet fylls borde 

det i förlängningen innebära just starkare konkurrenskraft. Thomas Heldmark (2015, s. 40) 

skriver: 

I forskningsprojektet ´Förbättrad processeffektivitet och kvalitet i IT Service 

Management´ utvecklar Stefan Cronholm och hans kollegor metoder för samverkan 

och analys för små och medelstora IT-leverantörer och deras kunder. Syftet är IT-

tjänster som är bättre och mer skräddarsydda för det enskilda företaget. Då 

behöver inte varje företag vara hänvisat till stora och otillgängliga ramverk med 

tusentals sidor manualtext, som visserligen är bra och sätter ribban vid ´best 

practice´, men som innehåller mängder av processer som just det här företaget 

kanske inte behöver. – ‘Best practice’ är dyrt och syftar ofta till en perfektion som 

kanske inte alltid är nödvändig. Vi har ett fokus på ‘good enough’ som går snabbare 

att ta i bruk, säger Stefan Cronholm. 

I KTH:s temanummer Samarbete mellan akademi och näringsliv förs ett liknande 

resonemang. Det visar hur projektet Clinical Innovation Fellowship bidrar till samhället och 

näringslivet och därmed fyller ett behov. Projektet har tre uttalade mål och artikeln ger 

exempel på hur samtliga uppfylls. Artikeln ger följande exempel på hur sjukvården förbättras 

på grund av projektet. Förbättrad sjukvård är ett av målen: 

Teamens arbete resulterar i en affärsplan och rapport till vårdkliniken samt i 

spännande projektjobb och examensarbeten på kandidat- och masternivå, som i sin 

tur kan bli nya produkter och företagsidéer (Ahlfort, 2014). 

Teamen består av fyra personer från var sitt ämnesområde (industridesigners, ekonomer, 

ingenjörer och läkare) som förs samman i projektet som finansieras av KTH, KI (Karolinska 

institutet), Stockholms läns landsting samt familjen Erling Perssons Stiftelse. Att vara tydliga 

med detta förbättrar samtliga organisationers identitet genom association. 

Sjukvården förbättras även med nya företag som utvecklar innovativa produkter åt dem och 

artikeln ger två exempel på det: 

Ett exempel på ett lyckat resultat är företagat lara Diagnostics [...], som har tagits 

fram tack vare projektet Clinical Innovation Fellowships. Ytterliggare ett exempel är 

en demonstratör för en incheckningsautomat för barncanceravdelningen på Astrid 

Lindgrens Barnsjukhus. Automaten väger barnen och gör en trådlös höjdmätning 

av dem, vilket kan spara in mycket tid till de tidspressade vårdmedarbetarna 

(Alhfort, 2014). 
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Det är projektledaren Sjoerd Haasl som berättar om projektet och artikeln innehåller inga 

citat från andra aktörer. Artikeln är webbanpassad och det är därmed enkelt att länka den 

vidare. En av artiklarna handlar specifikt om företaget Iara Diagnostics som är ett resultat av 

samarbetet. 

Även artikeln från Chalmers innehåller samma typ av behovsargument. Här är det dock inte 

Chalmers som kan fylla behovet, utan företaget Minesto som artikeln handlar om. 

Storbritannien har länge sökt efter en sådan teknik och redan 2007 blev Minesto 

utvalt bland 55 konkurrerande företag i en statlig utlysning att utveckla framtidens 

marina kraftverk (Nicklason, 2015). 

Företaget Minesto AB kommer från Chalmers entreprenörsskola. Artikeln kan därmed 

demonstrera vad skolan har bidragit till. Chalmers har därför indirekt bidragit till att behovet 

fylls. Chalmers associerar sig med Minesto vilket i detta fall vittnar om skolans 

utbildningskompetens. Denna typ av association syns även i artiklarna från Jönköping 

University och Högskolan Väst. Att på detta sätt lyfta fram alumner som goda exempel är 

också ett sätt för organisationer att skaffa sig en positiv identitet (Hoffman & Ford, 2010). 

När skolan lyfter fram och på ett sätt hyllar tidigare studenter eller andra intressenter 

reflekterar det tillbaka på lärosätet. 

Utifrån dessa exempel verkar associeringsstrategier relativt ofta komma till användning när 

lärosäten ska konstruera sin identitet. Vi kan dock se att betoningarna varierar ifråga om 

värderingar. Flera artiklar betonar konkurrenskraften som en viktig värdering medan andra 

betonar samhällsnyttan. Även om de båda begreppen går hand i hand är de olika 

betoningarna intressanta ur ett målgruppsperspektiv. Att betona samhällsnytta framför 

konkurrens kan tänkas tilltala en bredare målgrupp, inklusive medarbetare som är en intern 

målgrupp. 

Skillnaden mellan de olika värderingarna kan tänkas ha en viss betydelse för intressenters 

förmåga eller vilja att identifiera sig med lärosätena. En betoning på innovation kan vara ett 

sätt för lärosäten att attrahera samarbetspartners och därmed bygga långsiktiga relationer på 

ett enklare sätt. 

4.2.2 Lärosätens identitetsbyggande genom differentieringsstrategier 

Differentieringsstrategier syftar till att ta avstånd från en värdering, ett problem, personer 

eller hela organisationer (Hoffman & Ford, 2010). Med tanke på lärosätenas ställning och 

antalet intressenter som berörs av dem kan det vara en riskabel strategi att använda för att 

särskilja sig. Differentieringsstrategin syns dock i artikeln från Högskolan i Borås: 
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Billigare och lättare att använda alltså. Det låter kanske självklart men 

forskningsmässigt har det varit en blind fläck. Stefan Cronholms grupp är närmast 

pionjärer inom IT Service Management och Stefan själv har fått flera utmärkelser 

för forskning som både är användbar och vetenskapligt excellent (Heldmark, 2015). 

När lärosätets företrädare visar att den tidigare forskningen, enligt dem, delvis haft fel fokus 

säger de samtidigt att deras fokusering är rätt vilket kan hjälpa dem att särskilja sig. Detta 

förstärks också med upplysningen om att forskaren har tagit emot flera priser för arbetet, 

som går hand i hand med forskningens fokus på IT-tjänster för mindre och medelstora 

företag. 

Just denna tankegång innebär ett paradigmskifte menar han (Stefan Cronholm, 

författarens anmärkning). Redan i dag är stora IT-företag som IBM och Ericsson 

allt mer av tjänsteföretag. Men de ramverk, normer och tankefigurer som styr vår 

syn på IT hänger inte med. De är präglade av ett leverantörs- och produktperspektiv 

och riktar sig ofta till just stora företag (Heldmark, 2015). 

Genom att distansera sig från stora företag kan Högskolan i Borås lägga fokus på att utveckla 

IT-tjänster för mindre företag vilket också har belönats med priser. Den retoriska situationen 

kopplas på ett intressant sätt ihop med den vetenskapliga traditionen, enligt vilken all 

forskning bör vara kumulativ, det vill säga baseras på något som redan har tagits fram. Den 

tidigare forskningen är inte alltid tillämpbar på mindre företag enligt Högskolan i Borås, som 

istället har försökt arbeta fram nya forskningsrön utifrån tidigare upptäckter. De hävdar 

alltså att de identifierat en forskningslucka som de nu fyller. 

Även Jönköping University visar i sin artikel hur Carefox skiljer sig åt genom sitt fokus på 

den privata hemtjänsten.      

De ville ha ett system som utgick ifrån vårdtagarens behov och önskemål istället för 

att bara fokusera på insatsen, förklarar Kristian (Bergman, 2015). 

Även Högskolan i Gävle använder en differentieringsstrategi. I detta fall gentemot den 

amerikanska synen på Lean produktion som de menar inte tar hänsyn till människan bakom 

produktionen. 

Kunskapen om och framgången för Lean tog från Toyota i Japan vägen via USA till 

Europa på 1980-talet. Men i USA nonchalerade eller valde man bort de delar som 

rörde människans roll bakom Toyotas framgångar. Vi i väst har sedan envisats med 

att införa Lean i den amerikanska versionen (Wall, 2015a). 
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Belägget för detta påstående finns i vetenskapliga artiklar och konferenspublikationer 

skrivna av Bengt Halling, det vill säga samma forskare som artikeln följer. Att referera till sin 

egen forskning kan tänkas förstärka skolans trovärdighet som innehavare av 

expertkompetens inom detta område. Kompetensen och kunnandet om Lean produktion blir 

det som särskiljer Högskolan från andra. 

Differentieringsstrategier är inte lika vanligt förekommande som associeringsstrategier men 

när de väl används finns det skäl att tro att de kan spela en viktig roll för att särskilja 

lärosätet från andra. Både Högskolan i Borås och Jönköping University verkar, utifrån 

artiklarna, sträva efter att samverka med mindre företag. Det kan göra det lättare för mindre 

företag, som tar del av artikeln, att identifiera sig med lärosätet eftersom de brottas med 

samma samhällsproblem, det vill säga bristen på skräddarsydda lösningar. Detta kallas för 

identification by antithesis som innebär att lärosätet och de mindre företagen har en 

gemensam fiende. I detta fall är “fienden” bristen av skräddarsydda lösningar för mindre 

företag (Hoffman & Ford, 2010).  

4.3 Bildkommunikation i forskningsmagasin 

För att kunna skapa en positiv känsla kring sin identitet behöver organisationer skilja sig från 

mängden, bryta sig igenom och försöka höras i dagens mediebrus (Hoffman & Ford, 2010). 

Om man som lärosäte i det här fallet producerar ett magasin gäller det att se till så att 

magasinet läses av de som får tillgång till det. Magasin brukar normalt sett innehålla många 

bilder och enligt Bergström (2012) kan lärosätenas visuella kommunikation skapa intresse 

och en positiv känsla för artiklarna i forskningsmagasinen. 

Bergström (2012) menar att det är summan av organisationers kommunikation och image 

som skapar organisationens varumärke. Bilder ingår därför i varumärket och frågan är då 

vad de kommunicerar i samband med artiklarna. Hoffman och Ford (2010) menar att en 

logosargumentation kan innehålla bevis som bland annat består av vittnesmål från 

intressenter som intygar mottagaren om organisationens trovärdighet. Att använda 

vittnesmål från intressenterna är ett vanligt sätt för organisationer att övertyga sina 

mottagare (Hoffman & Ford, 2010). Om det är flera människor som uttalar sig i artikelns text 

kan bilden eller bilderna hjälpa till att peka ut det viktigaste, förankra texten och dess 

viktigaste information eller budskap (Bergström, 2012). 

Artiklarna från Mittuniversitetet, Högskolan Väst, Högskolan i Borås och Högskolan i Gävle 

innehåller citat från båda sidor vilket gör att bilderna kan skapa olika tolkningar om vad 

texten verkligen handlar om. Detta syns tydligast i artikeln från Högskolan Väst. 
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Artikeln beskriver en ny modell för samarbete mellan skolan och Trollhättans kommun. 

Skolan ser samarbetet som en del av sin AIL-profilering (arbetsintegrerat lärande) och 

rektorn nämner även detta i artikeln. Artikelns fokus ligger dock på hur Trollhättans stad och 

studenten gynnas av modellen men inte så mycket på modellen i sig. De har valt att vinkla 

artikeln på ett sätt som lyfter fram intressenternas vittnesmål och använder det som belägg i 

stället för att rektorn beskriver hur bra deras AIL-profil är. Denna tolkning förankras av 

bilden (se bilagor).  

Bilden visar en kvinna och en man som står i en trappuppgång. Det finns ingen bildtext men i 

artikeln är det tre personer som uttalar sig, rektorn för Högskolan, näringslivsansvarige för 

Trollhättan samt en student från skolan som arbetar på näringslivsenheten i Trollhättan. Att 

den ena personen är näringslivsansvarig är självklart och att han syns i bilden förankrar 

fokuseringen på näringslivsenheten. Den andra personen på bilden är studenten som uttalar 

sig om hur glad hon är över jobbet. Av ljussättningen att döma är det även ett iscensatt foto 

där personerna på bilden dessutom tittar in i kameran vilket är ett effektivt sätt att skapa en 

kontakt med läsaren (Segeholm, 2008). Däremot har man valt att inte ha med rektorn på 

bilden. Det skulle kunna ha gett en annan tolkning av texten, att den mer fokuserade på 

skolans roll i samarbetet. Utifrån denna analys ser vi att Högskolan Väst har gjort ett 

medvetet val i sin kommunikation genom att framhäva intressenters perspektiv. Detta 

förstärks av fotot. 

Högskolan i Borås har en stor artikel där de presenterar ett av sina forskningsprojekt. 

Artikeln innehåller direkta citat från tre personer varav två är forskare på skolan och den 

tredje personen representerar näringslivet. Att de tre bildernas form är identiska, små och 

kvadratiska, gör att ingen av dem får en särställning i artikeln. Hela artikeln inleds dock med 

en stor bild med flera intressanta detaljer som direkt går att koppla till artikelns innehåll 

samt Högskolan i Borås strategiska vision. Kollaget innehåller en rad moderna och historiska 

element som tillsammans skapar bilden. De historiska elementen utgörs bland annat av ett 

svartvitt foto av ett par i gamla kläder, en man som tittar ut i rymden genom ett äldre 

teleskop, två kvinnor i kläder som var moderna förr i tiden och en äldre variant av keyboard 

till tidiga datorer (se bilagor).  

Tillsammans med dessa element finns också moderna symboler, som tecknet för Wifi, en lila 

nätverkskabel, en lastbil, en kvinna i moderna kläder som verkar titta ner på en rektangel 

(surfplatta?). I bilden syns också flertalet 1:or och 0:or i en kombination som kan tolkas som 

binära tal. De moderna elementen förankrar textens fokus på IT-tjänster. 

De äldre och moderna elementen förs sedan samman vilket gör att bildens tema kan tolkas 

som “historien möter nutiden”. De matta färgerna i bilden konnoterar också historia. De 
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äldre elementen i bilden kan tolkas som en påminnelse till mottagaren att tänka på att vi en 

dag ska lämna över jorden och dess resurser till nästa generation, vilket gör att vi måste ha en 

hållbar utveckling. Det stämmer överens med skolans strategiska vision som säger att skolan 

ska bidra till en hållbar utveckling. På sin hemsida lyfter de även fram att de är 

miljöcertifierade. 

Även Jönköping University har ett intressant samspel mellan bilder och text (se bilagor). Den 

andra bilden i reportaget fungerar som artikelns blickfång och precis bredvid bilden finns en 

styckerubrik, Nytt tillväxtkapital, som är en term som tydligt kopplar till näringslivet. Enligt 

Niklasson (2012) har Jönköping University ett tydligt fokus på innovation och vi menar att 

detta syns i artikeln. Detta fokus förtydligas ytterligare genom samspelet mellan bilderna och 

huvudrubriken, Carefox revolutionerar svensk hemtjänst (Bergman, 2015). Hemtjänst är 

vanligtvis inte förknippat med unga män och datorer men här kopplas båda delarna ihop och 

på så sätt framstår Högskolan ännu en gång som innovativ. 
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5. Slutsatser 

Detta kapitel svarar på de frågeställningar som har ställts till materialet med 

utgångspunkt från resultatgenomgången. 

Efter vår resultatgenomgång kan följande konstateras: 

5.1 Hur de strategiska visionerna uttrycks skiljer sig åt mellan lärosätena 

När lärosäten ska kommunicera ut sin identitet till sina externa intressenter väljer de främst 

att lyfta fram sin forskningskvalitet och sin innovationsförmåga. I sin kommunikation 

används flera olika typer av retoriska argument men det som framför allt betonas är 

pathosargumenten som kommunicerar lärosätens vilja att stärka företagens konkurrenskraft. 

Detta uttrycks direkt men även indirekt vilket tyder på att lärosätena är medvetna om vilka 

förväntningar som ställs på dem från näringslivets sida. 

Det har konstaterats att konkurrensen mellan de svenska lärosätena har ökat i och med 

högskolereformen 1993. Därmed ställdes även större krav på lärosätena att aktivt arbeta med 

sitt varumärke, som vilken organisation eller vilket företag som helst. Ett starkt varumärke 

står sig i konkurrensen enligt Dholakia och Acciardo (2014) och kännetecknas av de tre 

delarna image, kultur och strategisk vision som enligt Hatch och Schultz (2008) måste hänga 

ihop för att varumärket ska vara starkt. Det vi kan se med vår studie är att lärosäten på ett 

tydligt sätt framhäver kvalitet i forskning och innovation i första hand som en del av sin 

strategiska vision. Genom att lyfta fram forskningskvalitet och innovation som de främsta 

punkterna att sträva mot och arbeta med försöker lärosätena övertyga sina mottagare om att 

de är trovärdiga som samarbetspartner. Det vill säga dels vilka resurser lärosätet har i form 

av god forskning som bland annat externa intressenter kan ha nytta av och dels att lärosätet 

kan bidra med innovativa alumner till näringslivet. 

På vilket sätt visionerna lyfts fram skiljer sig dock åt mellan lärosätena. När det kommer till 

att belysa god forskningskvalitet utgår lärosätena från två saker. Man kan välja att framhäva 

de externa intressenterna som finansiärer bakom lärosätets forskningsprojekt, vilket bidrar 

till att man samtidigt visar att det finns externt intresse för lärosätets forskning. Det andra 

alternativet är att lärosätet väljer att fokusera på forskning som har mynnat ut i ett projekt. 

Här riktas därmed fokus på hur framstående forskning bidrar till lyckade och 

uppmärksammade projekt. När det kommer till att stärka det faktum att lärosätet är 

innovativt, har vi i vår studie märkt att man dels lyfter fram sitt samarbete med näringsliv 

vilket bidrar till nya forskningsprojekt som en del av att man tänker nytt och framåt. Dels 

väljer man att lyfta fram nya företag som har startat upp via lärosätet och pekar på att det är 
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tack vare alumnernas nya kunskaper, som de fått vid sin tid på lärosätet, som har gjort att de 

nu har gått vidare med egen verksamhet där de kan utnyttja kunskaperna. 

Hatch och Schultz (2009) säger att organisationer behöver ha en tydlig bild av sig själva för 

att kunna skapa ett starkt varumärke och resultaten i denna studie indikerar att de har det. I 

forskningsmagasinen framträder delar av deras strategiska vision tydligt men skillnaden 

mellan de olika lärosätena är att de betonar olika delar av sin vision. En möjlig förklaring till 

varför det är så kan ha att göra med lärosätenas interna kultur och bakgrundshistoria.  

5.2 Associationsstrategier används främst för identitetsförstärkning 

Svenska högskolor och universitet har en central roll för samhällets utveckling med flera 

kontaktpunkter till externa intressenter. Utifrån lärosätenas strategiska vision, Svenskt 

Näringslivs önskemål och inte minst ett tydligt uppdrag från staten, har samarbetet mellan 

lärosäten och näringslivet en hög prioritet. Associationsstrategier innebär att organisationen 

och dess samarbetspartners står på en gemensam grund med ofta gemensamma värderingar. 

Vår analys indikerar att en av de gemensamma värderingarna är att det är viktigt för svenska 

företag att vara globalt konkurrenskraftiga. Detta syns tydligt i artiklarna från 

Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle men vi tror att detta synsätt även kan finnas latent i 

lärosätenas retorik. Kantanen (2012) menar att det kan vara bättre för lärosäten att fokusera 

på djupa relationer med externa intressenter än många ytliga. Att bygga upp sin relation på 

en gemensam grundvärdering kan vara fruktbart för att skapa dessa djupare relationer. 

På ett sätt kan man säga att högskolor och universitet har ett djupt samarbete med Science 

Park där nyexaminerade eller nuvarande studenter ges stöd och råd för att lansera sina 

företagsidéer. Artiklarna från Jönköping University (Science Park Jönköping) och Chalmers 

(Chalmers entreprenörsskola) har en mycket tydlig koppling till näringslivet med dess fokus 

på innovation och i Chalmers fall även internationalisering. I dessa artiklar nämns inte heller 

lärosätets roll specifikt, vilket ytterligare ökar fokuseringen på företagen. Detta är också en 

typ av associationsstrategi som innebär att lärosätet hyllar intressenter som gör bra saker. 

Chapleo (2015) skriver att det saknas tydliga strategier för högskolors varumärkesarbete och 

frågan är då om associationsstrategier fungerar bra för att skapa en tydlig identitet. Denna 

studie indikerar att svaret på frågan är delvis ja. Ett av KK-stiftelsens (2016) krav på 

lärosätena är att deras forskning ska vara profilerad, det vill säga, inte bra på allt utan bäst 

på något. Säg att Mittuniversitetet vill vara bäst på svensk skogsindustri. Att då skapa och 

bygga sin relation med näringslivet utifrån en gemensam värdering kan tänkas ge företagen 

en positiv bild av lärosätet och därmed stärks lärosätets image som bäst inom ett specifikt 

område. Vikten av profilering understryks även av Dholakia och Acciardo (2014) som också 
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säger, i likhet med Hatch och Schultz (2009), att den strategiska visionen bör formuleras 

utifrån både interna- och externa intressenters förväntningar och åsikter. 

Differentieringsstrategier var inte lika vanligt förekommande men de fall som vi hittade i 

denna studie är intressanta att titta lite närmare på. Hoffman och Ford (2010) skriver att 

differentieringsstrategier kan hjälpa organisationer att särskilja sig och frågan blir då i vilken 

grad de är relevanta för högre utbildningsinstitutioner. Både Högskolan i Gävle och 

Högskolan i Borås väljer däremot att använda sig av differentieringsstrategier genom att peka 

på att de tar avstånd från tidigare forskning inom sina respektive områden och istället 

utvecklar nya alternativ. Att på detta sätt särskilja sig visar på deras kompetens inom sitt 

forskningsfält och eftersom just forskning är en av grundpelarna för högskolor och 

universitet, kan detta vara ett relevant sätt för dem att utmärka sig på. Detta går även hand i 

hand med KK-stiftelsens krav på att forskningen ska vara profilerad mot ett specifikt 

forskningsfält. 

5.3 Bilder används på ett medvetet sätt 

Bilder är vanligt förekommande i forskningsmagasinen vilket inte är förvånande. Bilder har 

en framträdande roll i nyhetsreportage och andra typer av magasin med både journalistisk 

och populärvetenskaplig karaktär. Populärvetenskap är en intressant genre och något som 

högskolor och universitet redan använder sig av för att nå ut med sin forskning till samhället. 

Utifrån lärosätenas strategiska vision drar vi slutsatsen att bilderna i samband med 

magasinen ofta har en tydlig koppling till deras strategiska vision. 

I vår studie syns dock ett visst samband mellan innovativa lärosäten och skicklig visuell 

kommunikation. Inte minst i artiklarna från Högskolan i Borås och Chalmers syns detta 

samband. Artikeln från Högskolan i Borås är också den artikel som är skriven på ett mer 

populärvetenskapligt sätt, vilket kan hjälpa lärosätet att nå ut med sin forskning till samhället 

i stort och inte bara till näringslivet. Lunds Universitet däremot visar upp forskare vilket kan 

kopplas till kategorin utbildningskvalitet men vi ställer oss dock frågande till bildernas 

målgruppsanpassning. Att fotografera forskarna kopplas tydligt till deras fokus på kvalitet i 

forskningen men det framgår inte vare sig genom texten eller genom bilderna varför 

lärosätets forskning är relevant för samhället. En alternativ vinkling hade varit att visa upp 

mer detaljer som de hittat för att på så sätt visa hur deras forskning gör skillnad i samhället. 

Eftersom intressanta bilder är en ingång till att läsa texten anser vi att det kan vara en mer 

prioriterad kommunikationsform, speciellt med tanke på målgruppen som egentligen inte 

har ett direkt behov av att läsa magasinen.  
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Rodríguez och Davis (2015) menar att högskolor måste arbeta med sin visuella 

kommunikation för att nå ut med forskningsresultat till en bred målgrupp. Flera lärosäten i 

studien har intressanta bilder som kommunicerar deras strategiska vision men dessa svarar 

inte på hur bilderna relaterar till den faktiska forskningen som bedrivs vid lärosätena. I det 

perspektivet finns det en del kvar för lärosätena att arbeta med.  

5.4. Sammanfattning 

Det går att konstatera att samtliga lärosäten i studien har tydligt formulerade strategiska 

visioner och vår utgångspunkt var att lärosätena aktivt jobbar utifrån dem i sin 

kommunikation med externa intressenter. Det är svårt att dra långtgående slutsatser utifrån 

enskilda artiklar. Artiklarna har dock valts ut eftersom de anses lämpliga för studien när det 

kommer till att visa hur lärosätena samverkar med externa intressenter. Genom att 

kategorisera utifrån teman kunde vi se vilka värderingar som lärosätena lutar mest åt i sin 

kommunikation av den strategiska visionen. Det visade sig att de två idealtyper som förekom 

på tydligast sätt i alla artiklarna var forskningskvalitet och innovation. Sättet på hur dessa 

idealtyper lyftes fram varierade dock mellan lärosätena. När det kommer till att förstärka sin 

identitet visar denna studie att lärosäten mestadels använder sig av associeringsstrategier 

men att även några former av differentieringsstrategier förekommer.  

Slutligen kan vi konstatera att bilderna i forskningsmagasinen är välgjorda. Genom bland 

annat val av objekt, färg och form förstärker många av bilderna i forskningsmagasinen, 

lärosätets strategiska vision. De fungerar även som en blickfångare, något som lockar läsaren 

att vilja läsa vidare. 
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6. Diskussion 

Detta kapitel för en diskussion med utgångspunkt från det inledande kapitlet. 

En organisations varumärke ska hjälpa organisationen att nå sina mål (Hatch & Schultz, 

2008). Ett av målen som alla högskolor och universitet har är att samverka med näringslivet 

och sprida sin forskning så att den blir till nytta för samhället. Detta mål formuleras också 

tydligt i lärosätenas strategiska vision. Denna studie har försökt beskriva hur den strategiska 

visionen syns i lärosätenas kommunikation med näringslivet eftersom det är delvis 

näringslivet som bedömer huruvida målet om samverkan uppfylls. Resultaten i denna studie 

visar att svenska lärosäten generellt sett är måna om att visa upp hur de samverkar med 

näringslivet och vilken nytta de gör i samhället. Flera av artiklarna innehåller även vittnesmål 

från externa intressenter vilket borde vara ett effektivt sätt för lärosäten att skapa förtroende. 

Inte minst kan projekt finansierade av KK-stiftelsen vara en bra plattform för lärosäten och 

näringslivet att bygga långvariga och nära relationer på eftersom båda parter investerar tid 

och pengar i projekten. KK-stiftelsen är en viktig finansiär för nya lärosäten vilket även syns i 

denna studie i artiklarna från Högskolan i Borås och Mittuniversitetet som båda tar upp KK-

projekt i magasinen. I ett KK-projekt behöver inte lärosäten använda sitt basanslag samtidigt 

som de på ett konkret sätt främjar konkurrenskraften för Svenskt Näringsliv vilket är en 

uttalad ambition. Svenskt Näringsliv förväntar sig även att lärosäten är med och utvecklar 

företagens konkurrenskraft och när skolorna uppfyller det borde det bidra till en förbättrad 

image. I båda artiklarna finns även vittnesmål som intygar att skolan bedriver aktuell 

forskning som är till nytta för de företag som ingår i projekten. 

Utifrån lärosätenas uttalade strategiska visioner framkommer det i studien att lärosätena vet 

vilka förväntningar intressenterna ställer på dem och att lärosätena därför anstränger sig för 

att formulera sina visioner utifrån detta. Hatch och Schultz (2008) menar att den strategiska 

visionen behöver vara en del som bygger upp varumärket. Genom sin kommunikation med 

näringslivet ser vi att den strategiska kommunikationen är tydlig i många fall samtidigt som 

det finns utrymme för förbättring. Genom att använda associationsstrategier i sin 

kommunikation visar de tydligt att de är intresserade av samarbete samtidigt som det är en 

balansgång att enbart fokusera på att vara till lags för näringslivet utan att glömma bort den 

interna kulturens värderingar. 

Det finns skillnader i lärosätens sätt att kommunicera sin strategiska vision till externa 

intressenter. Det kan bero på att många lärosäten har en stark intern kultur som påverkar 

kommunikationen till externa intressenter. Denna studie indikerar att mindre högskolor och 

universitet är mer benägna att jobba med sitt varumärke genom att de på ett strategiskt sätt 

kommunicerar vilken nytta de gör för näringslivet. Att mindre högskolor jobbar mer med sitt 
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varumärke konstaterades redan år 2005 och resultaten i denna studie indikerar att det inte 

har skett någon förändring på dessa år. Idris och Whitfield (2014) menar också att det kanske 

är viktigare för mindre lärosäten att jobba med sitt varumärke eftersom äldre lärosäten ofta 

har ett väletablerat akademiskt rykte och resultaten i denna studie stämmer överens med 

deras slutsats. Lunds Universitet är exempelvis den mest kända skolan internationellt sett 

(QS, 2015) och enligt en svensk studie från 2012 även den mest attraktiva skolan för 

gymnasieelever enligt Statistiska centralbyrån. 
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7. Vidare forskning 

Detta avslutande kapitel tar upp infallsvinklar som inte gavs plats i denna studie och som 

kan ge inspiration till vidare forskning inom ämnet. 

Denna studie har behandlat forskningsmagasin från olika lärosäten och sett närmare på de 

retoriska strategier som kommunicerar lärosätets identitet gentemot externa intressenter.  

När vi gjorde vårt urval valde vi att inte studera lärosätenas hemsidor då vår studie mer 

specifikt riktar in sig på länken mellan lärosäte och näringsliv. Utifrån vårt uppsatta syfte 

ansåg vi därför att forskningsmagasin skulle vara ett relevantare material att studera. Om 

man däremot vill se närmare på hur lärosäten kommunicerar ut sina värderingar och 

kärnvärden, det vill säga hur de marknadsför sig utåt sett till både interna och externa 

intressenter likväl som till allmänheten, kan hemsidor vara ett bra studiematerial. Detta 

speciellt med tanke på att hemsidor når ut till betydligt fler människor även utanför 

lärosätets väggar. Dholakia och Acciardo (2014) genomförde en liknande studie där de 

undersökte ett amerikanskt universitet och hur de arbetade med att stärka sin relation till 

sina intressenter genom att bland annat studera universitetets hemsida. Genom att istället 

genomföra en studie utifrån svenska högskolor och/eller universitet skulle man kunna få en 

inblick i hur de svenska lärosätena arbetar med sin image ut mot sina intressenter och vad 

som skiljer det svenska sättet att marknadsföra sig på i jämförelse med det amerikanska 

sättet.   

Högskolereformen 1993 bidrog till att lärosätena blev mer självständiga men därmed även 

mer konkurrensutsatta. Det blev därför allt viktigare för lärosäten att kunna erbjuda 

studenter en attraktiv och kvalitativ utbildning. Fokus började nu dessutom riktas mot 

studenterna som de främsta kunderna enligt Allvin och Movitzs studie (2011). Om man utgår 

från Allvin och Movitzs teori om att studenterna är de viktigaste intressenterna som lärosätet 

har och i stället för relationen mellan lärosäte och näringsliv, utgår från relationen mellan 

lärosäte och student, vore det intressant att se närmare på lärosätet och studenternas relation 

gentemot varandra och hur mycket inflytande studenter vid svenska lärosäten har. Helena 

Kantanen (2012) genomförde en liknande studie på ett universitet i Finland där hon såg 

närmare på intressenter och hur pass deras image stämde överens med lärosätets identitet 

men utgick dock enbart från externa intressenter i första hand. Enligt Allvin och Movitz 

(2011) räknas studenter som fortfarande studerar vid ett lärosäte till de interna 

intressenterna.   

Denna studie har främst berört lärosäten och deras strategiska vision där begreppet 

organisationsidentitet ingår. För att få en mer heltäckande bild av hur en organisation 
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arbetar med sitt varumärke och kunna dra djupare slutsatser krävs det enligt Hatch och 

Schultz (2009) dock att man utför en mer omfattande studie där även organisationens 

interna kultur och deras image studeras noga. Ett förslag på en sådan studie vore därför att se 

närmare på svenska lärosäten utifrån alla tre delar av Hatch och Schultzs VCI-modell (se 

Modell 2 under 2.3 Organisationers strategiska vision) för att på så sätt se hur olika svenska 

lärosäten arbetar med sitt varumärke och om det skiljer sig åt mellan äldre lärosäten och de 

mer nyetablerade, de mer populära lärosätena och de mindre populära (sett till antalet 

ansökningar per plats), samt mellan högskolor och universitet. 
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Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

Ingenjörerna går ronden med läkarna 

Clinical Innovation Fellowships ger ingenjörer, läkare, industridesigners och ekonomer chans 

till nära samarbete i sjukhusmiljö. 

– Det är skarpa insatser. Teamen löser verkliga kliniska behov som deltagarna gemensamt har 

identifierat, säger Sjoerd Haasl, projektansvarig för Clinical Innovation Fellowships. 

I ex veckor vistas deltagare i Clinical Innovation Fellowships på sjukhus, där de följer 

patienter och sjukvårdpersonal i det dagliga arbetet. De får göra allt från att observera 

operationer till att se över hela sjukvårdsorganisationen, berättar Sjoerd Haasl. 

Syftet med projektet är att deltagarna under tiden ska upptäcka möjligheter till förbättring och 

utveckling av bland annat vårdprocess och utrustningen. 

Projektet engagerar proffs som tagit examen och varje fyrmannateam har kompetens inom 

medicin, teknik, design och ekonomi/management.  

Teamens arbete resulterar i en affärsplan och rapport till värdkliniken, samt i spännande 

projektjobb och examensarbeten på kandidat- och masternivå, som i sin tur kan bli nya 

produkter och företagsidéer. 

Ett exempel på lyckat resultat är företaget lara Diagnostics (se artikel här intill), som har tagits 

fram tack vare projektet Clinical Innovation Fellowships. 

Ytterligare ett exempel är en demonstrator för en incheckningsautomat för 

barncanceravdelningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 

Automaten väger barnen och gör en trådlös höjdmätning av dem, vilket kan spara in mycket 

tid till de tidspressade vårdmedarbetarna, berättar Sjoerd Haasl. 

Clinical Innovation Fellowships tre huvudsakliga mål: 

1. Att förbättra sjukvården genom innovativa lösningar och skapa nya företag inom 

medicinteknikbranschen. 

2. Att utbilda deltagarna i medicinteknik och affärsföretagande. 

3. Att låta deltagare ta del av varandras nätverk och skapa nya kontakter mellan de olika 

aktörerna inför framtiden. 

I åtta månader är deltagarna kopplade till projektet, som får stipendiepengar från KTH för att 

delta. Teamen har sin bas i lokaler på Skolan för Teknik och Hälsa i Flemingsberg. Nästa 

ansökningsomgång är i mars 2015. 

Clinical Innovation Fellowships är ett samarbetsprojekt mellan KTH, KI och Stockholms 

Läns Landsting SLL som finansieras av dess huvudmän samt Familjen Erling Perssons 

Stiftelse. 
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Lärosätenas strategiska vision enligt deras hemsida  

Chalmers Tekniska Högskola 

 

Chalmers - för en hållbar framtid. 

Med utgångspunkt i vårt uppdrag ”Chalmers skall vara ett utåtriktat tekniskt universitet med 

global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning, kopplad 

till en professionell innovationsprocess”, utvecklar Chalmers sitt samhällsansvar. Genom 

fokus på kompetens, kunskap och samverkan, skall Chalmers spela en viktig, attraktiv och 

påvisbar roll i samhället. 

Denna roll har lokala, nationella och globala perspektiv och det övergripande målet är att 

bidra till en verklig omställning i samhället. Allt i enlighet med vår vision Chalmers – för en 

hållbar framtid, där Chalmers utexaminerade studenter och doktorer är vårt viktigaste bidrag 

till att möta samhällets ökade behov av hållbara nya lösningar. 

Källa: Markides, K. (2015). Vision, mål och strategier. Hämtad 17 december, 2015, från 

http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/miljo-och-hallbar-utveckling/Sidor/vision-mal-

och-strategier.aspx 
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Lunds Universitet 

 

Ett universitet som förstår, förklarar och förbättrar. 

Lunds universitets vision är att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och 

förbättrar vår värld och människors villkor. De mål och strategier vi formulerar hjälper oss 

att både uppfylla högskolelagens krav och nå vår fulla potential. 

Vårt övergripande mål är att hålla högsta kvalitet i utbildning, forskning, innovation och 

samverkan med det omgivande samhället. För att nå målet arbetar vi efter fyra strategier: 

·         Gränsöverskridande samverkan 

·         Internationalisering 

·         Kvalitetsutveckling 

·         Ledarskap, lärarskap och medarbetarskap 

Universitetsstyrelsen antog i februari 2012 ny strategisk plan för universitetets verksamhet 

2012–2016. Planen anger riktningen för de universitetsgemensamma beslut som fattas under 

perioden. Den kompletteras och fördjupas av strategiska planer på fakultetsnivå. 

 

Källa: Fredenholm, E. (2015). Vision, mål och strategier. Hämtad 17 december, 2015, från 

http://www.lu.se/om-universitetet/vision-mal-och-strategier  
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Högskolan Väst 

Vision 2022 

Högskolan Västs forskning och utbildning skapar, vidareutvecklar och sprider 

samhällsrelevant vetenskaplig kunskap, förmåga och förståelse. 

Via utbildningen ges studenterna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas som goda 

samhällsmedborgare – kritiska, kunniga, demokratiska, solidariska, toleranta, aktiva och 

självständiga individer. 

Högskolan Väst är en erkänt drivande aktör för humanism, demokrati och mångfald genom 

kunskapsbyggande, medborgerlig bildning och livslångt lärande. 

Högskolan Väst fokuserar genom profilen Arbetsintegrerat lärande, AIL, kunskapsspridning 

och kunskapsgenerering lokalt och globalt i samverkan med omgivande samhälle. Nationellt 

är högskolan den ledande noden och internationellt en nyckelaktör inom Arbetsintegrerat 

lärande. 

Strategier mot 2022 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Högsta prioritet under tioårsperioden har tre delar av verksamheten: 

·         Arbetet med pedagogisk förnyelse och utveckling 

·         Arbetet med breddad rekrytering, med fokus på inkludering 

·         Arbetet med breda ämnesmässiga tematiseringar av utbildningar 

Utöver de tre prioriterade områdena är det viktigt att arbetet med rekrytering och 

genomströmning fortsätter på minst samma nivå som idag. Metoder är bl a kontakter med 

gymnasieskolor och andra vuxenutbildningsanordnare i vår region samt olika samarbeten 

med studentkåren kring studenternas situation och önskemål på olika områden. 

För det fortsatta arbetet med internationalisering av studentpopulationen är det viktigt att 

fortsatt satsa på utbytesavtal för att få jämna studentströmmar åt båda håll och, inte 

minst, möjligheter till såväl lärarutbyten som utbyten av teknisk-administrativ personal. 

Vid rekrytering av internationella studenter ska på längre sikt även uppdragsutbildningar 

kunna erbjudas, genom att fokus riktas på utvalda lärosäten som då kan sända en större 

grupp studenter samtidigt. 

http://www.hv.se/sv/om-hogskolan/vision-och-strategier/strategier-undertexter-1
http://www.hv.se/sv/om-hogskolan/vision-och-strategier/strategier-undertexter-1
http://www.hv.se/sv/om-hogskolan/vision-och-strategier/strategier-undertexter-1
http://www.hv.se/sv/om-hogskolan/vision-och-strategier/strategier-undertexter-1
http://www.hv.se/sv/om-hogskolan/vision-och-strategier/strategier-undertexter-1
http://www.hv.se/sv/om-hogskolan/vision-och-strategier/strategier-undertexter-1
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Forskning och utbildning på forskarnivå 

Högsta prioritet under perioden har två områden: 

·         Arbetet med fortsatt uppbyggnad och utveckling av forskarutbildningarna 

·         Arbetet med att ytterligare stärka och utveckla forskningens externa relationer och 

finansiering 

Utöver ovanstående ska högskolan utveckla och underhålla ett system för 

kvalitetsbedömning av forskningsverksamhet, samt vara en aktiv part i den nationella 

diskussionen inom området. 

Kunskapsbildning genom samverkan inom utbildning och forskning 

Högst prioritet har tre delar av verksamheten: 

·         Arbetet med att väsentligt utöka högskolans uppdragsverksamhet. 

·         Arbetet med att utveckla högskolan till ett viktigt nav i närregionens 

omställningsarbete. 

·         Arbetet med att formera AIL-plattformar för utveckling av kunskap och kompetens 

inom olika områden inom närregionen. 

Utöver detta ska högskolan hålla en hög nivå i sin forskningskommunikation med hjälp av 

populärvetenskapliga sammankomster och publikationer. Bildningsbegreppet i bred 

ämnesmässig mening är relevant i detta sammanhang. Våra lokaler i centrala Trollhättan 

ska utnyttjas så mycket som möjligt för olika evenemang. 

  

http://www.hv.se/sv/om-hogskolan/vision-och-strategier/strategier-undertexter-2
http://www.hv.se/sv/om-hogskolan/vision-och-strategier/strategier-undertexter-2
http://www.hv.se/sv/om-hogskolan/vision-och-strategier/strategier-undertexter-3
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http://www.hv.se/sv/om-hogskolan/vision-och-strategier/strategier-undertexter-3
http://www.hv.se/sv/om-hogskolan/vision-och-strategier/strategier-undertexter-3
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Verksamhetens förutsättningar/Verksamhet i utveckling 

Av högsta prioritet är tre delar av verksamheten: 

·         Kompetensutvecklingsinsatserna för anställda 

·         Rekrytering av forskarutbildad personal samt personal med beprövad erfarenhet 

·         Integration i många dimensioner mellan de sk kärnverksamheterna utbildning och 

forskning respektive de s k stödverksamheterna administration och bibliotek 

Utöver detta ska högskolan kontinuerligt arbeta för mångfald bland personal och studenter 

samt med upprätthållande av en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 

Källa: Lindhé, L. (2014). Vision 2022. Hämtad 17 december, 2015, från 

http://www.hv.se/sv/om-hogskolan/vision-och-strategier 
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http://www.hv.se/sv/om-hogskolan/vision-och-strategier/strategier-undersida-4
http://www.hv.se/sv/om-hogskolan/vision-och-strategier/strategier-undersida-4
http://www.hv.se/sv/om-hogskolan/vision-och-strategier/strategier-undersida-4
http://www.hv.se/sv/om-hogskolan/vision-och-strategier/strategier-undersida-4
http://www.hv.se/sv/om-hogskolan/vision-och-strategier/strategier-undersida-4


 

81 
 
 
 

Jönköping University 

 

Mål och vision 

Jönköping Universitys gemensamma målbild "På väg mot Jönköping International 

University 2025" och högskolans gemensamma strategier för 2013-2016 beslutades av 

stiftelsestyrelsen våren 2013. 

Målbilden utgår från högskolans styrkeområden – vår internationella profil, vårt 

studentföretagande, vår framgångsrika samverkan med företag och offentliga verksamheter – 

och spetsar till styrkorna ytterligare. 

Målbilden ger den övergripande riktningen för högskolans utveckling. Den svarar inte på hur 

vi ska arbeta, det gör strategierna. 

Högskolan har gemensamma strategier för frågor som behöver samordnas över hela 

högskolan. Strategierna gäller för de närmaste fyra åren, och uppdateras årligen inför nästa 

fyraårsperiod utifrån verksamhetens resultat.  

Högskolans övergripande mål och strategier utgör utgångspunkt för fackhögskolornas och 

Högskoleservice egna mål- och strategiarbete. 

Mission 

Att utveckla internationellt konkurrenskraftig kunskap och kompetens för framtidens 

utmaningar genom utbildning, uppdrag och forskning. 

Vision 

Vi bygger ett internationellt universitet i Jönköping som attraherar väl kvalificerade, 

uppfinningsrika och företagsamma människor från hela världen. Vi bidrar till ett hållbart 

ekonomiskt, socialt och kulturellt välstånd i regionen där vi verkar, och banar väg för 

kunskapsbaserad innovation och företagsamhet. 

Vägledande värderingar 

Var professionell 

Var uppfinningsrik och företagsam. 

Var internationell i själ och hjärta. 

Förbli nyfiken och fortsätt att lära. 
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Erbjudanden 

Till våra studenter 

Hög akademisk standard och stark professionell relevans. 

En inspirerande internationell studiemiljö på campus. 

Goda möjligheter till arbete och företagande i Sverige och utomlands. 

Till våra externa partners 

Utbildar människor med internationellt konkurrenskraftig kompetens för framtidens 

arbetsliv.  

Samarbetar för att lösa framtida utmaningar genom forskning och utveckling. 

Skräddarsyr akademisk uppdragsutbildning för våra partners behov. 

Till våra nationella och regionala intressenter 

Tillsammans med våra partners sätter vi vetenskap i arbete för ett konkurrenskraftigt svenskt 

näringsliv och offentlig sektor. 

Vi bidrar till ekonomisk, social och kulturell tillväxt och välfärd i regionen där vi verkar. 

 

Framgångsfaktorer 

Engagerar människor 

Vi attraherar och behåller väl kvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare 

och studenter från hela världen. 

Arbetar tillsammans 

Vi samarbetar effektivt inom hela organisationen, drivna av en gemensam vision och med 

vägledning av gemensamma principer. 

Hållbara samarbeten 

Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, 

offentlig sektor och andra akademiska institutioner. 
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Framstående processer 

Vi når konkurrenskraftiga resultat genom gemensamma, ändamålsenliga och effektiva 

processer.   

Källa: Jönköping University (2015). Mål och vision. Hämtad 17 december, 2015, från 

http://ju.se/om-oss/jonkoping-university/mal-och-vision.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ju.se/om-oss/jonkoping-university/mal-och-vision.html
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Mittuniversitetet 

På Mittuniversitetet finns unika utbildningar och forskning med hög vetenskaplig kvalitet. 

Det har gjort oss till en resurs för utveckling och tillväxt. Flera av våra utbildningar och en 

stor del av vår forskning ligger i framkant inom sina respektive områden. 

Vår utbildning 

Våra utbildningar spänner över en rad olika områden – samhällsvetenskap, 

beteendevetenskap, media, vård, lärarutbildning, IT, naturvetenskap, design, teknik samt 

språk och andra humanioraämnen. En nära samverkan med både arbetsliv och forskning går 

som en röd tråd genom utbildningsprogrammen och ger studenterna arbetslivskontakter och 

möjlighet till poänggivande praktik. Mittuniversitetet är också ett av Sveriges ledande 

lärosäten när det gäller distansutbildning. 

Vår forskning 

Mittuniversitetets forskare vill göra nytta. Därför sker det mesta av vår forskning i samverkan 

med det omgivande samhället, oavsett vilket av alla forskarämnen som får tillskott av ny 

kunskap. Hos oss finns en naturlig koppling mellan utbildning och forskning. Det är inte bara 

bra för studenterna på lärosätet, det utvecklar också verksamheten och regionen vi verkar i. 

Samverkan och ömsesidigt samarbete 

Mittuniversitetet har en omfattande samverkan med företag, organisationer, myndigheter, 

föreningar, skolor, privatpersoner med flera. Samverkan innebär samarbete för en gemensam 

kunskapsuppbyggnad och ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Syftet är att stimulera regionens 

och landets tillväxt och att öka kvaliteten i grundutbildning och forskning. 

Källa: Mittuniversitetet (2015). Om oss. Hämtad 17 december, 2015, från 

http://www.miun.se/universitetet 
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Högskolan i Gävle 

 

Verksamhetsidé 

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar 

livsmiljö. 

Vision 

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar 

livsmiljö för människan. 

Mål 

Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion med andra lärosäten, det lokala och 

regionala näringslivet samt den civila och offentliga sektorn har Högskolan i Gävle: 

Ett utbud av professionsutbildningar, som uppfyller samhällets behov av kompetens på lokal, 

regional och nationell nivå och som är efterfrågade av studenterna 

-Utbildningar på grund- och avancerad nivå inom våra starka områden, 

-Forskning och forskarutbildning av hög internationell klass inom våra profilområden, 

-Stor tillgänglighet till Högskolans utbildningar genom flexibla lösningar med obegränsade 

studiemöjligheter i tid och rum, 

-En attraktiv och stimulerande arbets- och lärandemiljö med tydliga internationella inslag. 

 

Verksamheten håller hög internationell kvalitet och bidrar till en effektiv resursanvändning 

samt en hållbar samhällsutveckling. 

 

Källa: Lindahl, Z. (2015). Verksamhetsidé och vision. Hämtad 17 december, 2015, från 

http://www.hig.se/Ext/Sv/Om-Hogskolan/Verksamhetside-och-vision.html  
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Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

 

KTH:s vision KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet. Hög kvalitet i utbildning, 

forskning och samverkan och tydlig identitet skapas av de bästa lärarna, forskarna och 

studenterna. KTH värnar om teknikens roll i samhället och tar ansvar för dess påverkan. Här 

skapas innovativa lösningar på globala utmaningar. KTH är ledande inom teknikutbildning. 

Utbildningen kännetecknas av individuellt anpassat lärande i innovativa lärandemiljöer. 

Tyngdpunkten ligger vid utbildning på avancerad nivå och forskarnivå. KTH är ledande inom 

teknisk forskning. Forskningen är visionär och ser nya tekniska möjligheter som förbättrar 

och utvecklar tillvaron för människor. Detta sker genom ett ständigt samspel mellan teknik 

och människor i en ömsesidig påverkan. KTH är ett synligt internationellt universitet och 

påverkar aktivt samhällets utveckling. Våra campusområden är integrerade delar av 

stadsmiljön. Campusmiljöerna, både fysiska och virtuella, är levande mötesplatser för 

lärande, forskning och innovation. KTH är ett dynamiskt, nyskapande och kreativt 

universitet som drivs av nyfikenhet och målmedveten vilja att skapa en ljusare framtid. 

 

Källa: KTH. (2015). Vision27. Hämtad 17 december, 2015, från 

https://www.kth.se/polopoly_fs/1.147445!/Menu/general/column-

content/attachment/v2027sv%20slutversion.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kth.se/polopoly_fs/1.147445!/Menu/general/column-content/attachment/v2027sv%20slutversion.pdf
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.147445!/Menu/general/column-content/attachment/v2027sv%20slutversion.pdf
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Högskolan i Borås 

 

Vision – det tredje universitetet i Västsverige 

Högskolan i Borås är en av landets starkaste högskolor med framgångsrika utbildnings- och 

forskningsmiljöer samt en tydlig profil som sammanfattas i begreppet Vetenskap för 

profession. Högskolan har sitt ursprung i den textila näringen, i det textila kulturarvet och i 

bibliotekarieutbildningen. Vi blev en sammanhållen högskola 1977. Vi är stolta över det vi 

uppnått, men vi vill nå ännu längre. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen och bli det tredje 

universitetet i Västsverige. 

Ett tredje universitet i Västsverige är inte bara en regional angelägenhet utan betyder också 

mycket för växtkraft och innovation i hela Sverige. Högskolan i Borås profilering med 

kompletta miljöer och spets gör att vi även i ett internationellt perspektiv har mycket goda 

förutsättningar att vara ledande inom ett antal områden. 

Universitet är mycket mer än en benämning. Det markerar kvalitet och ökar möjligheterna 

att attrahera studenter och medarbetare. Universitetsstatus ger oss även bättre ekonomiska 

förutsättningar att fortsätta utveckla och profilera verksamheten. 

Tillsammans med studenter och samarbetspartners bygger vi kompletta akademiska miljöer. 

Arbetet handlar om att vi inom samtliga områden vill erbjuda utbildning från grundnivå till 

avancerad nivå och forskarstudier. Varje forskningsområde ska vara nationellt starkt och ha 

internationellt framgångsrika lärar- och forskargrupperingar. Hög vetenskaplig och 

konstnärlig nivå är en självklarhet och verksamheten präglas av ett gränsöverskridande 

arbets- och förhållningssätt. Det är så vi bygger akademiska miljöer. 

Mission – Vetenskap för profession 

Ett ideal för Högskolan i Borås är att bedriva högre utbildning och forskning i samverkan 

med näringsliv, offentlig sektor och kulturliv. Vi benämner det Vetenskap för profession. 

Tillsammans med samverkanspartners uppnås ett ömsesidigt förhållningssätt som bygger på 

öppenhet och ansvar. Högskolans ansvar är att bidra till och kritiskt granska samhällelig 

utveckling. Problematisering är vår styrka. Teori och praktik ser vi som sammanflätade 

perspektiv som berikar varandra och som tillsammans ger kvalitet i utbildning och forskning. 

Professionernas mångfasetterade problem förutsätter ett flervetenskapligt förhållningssätt, 

där det är naturligt att arbeta ämnesöverskridande. 
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Tillsammans med professionerna identifierar och formulerar vi aktuella problemställningar 

som blir till utmaningar i utbildning och forskning. Det är högskolans ansvar att garantera 

den vetenskapliga nivån i partnerskapet med professionen så att den motsvarar de höga 

kvalitetskrav som ska ställas på högre utbildning och forskning. 

Med utgångspunkt från Vetenskap för profession understryker vi vikten av 

internationalisering och hållbar utveckling. Dessa aspekter är självskrivna i alla 

framtidsorienterade professioner och nödvändiga för att skapa goda levnadsförutsättningar 

nu och i framtiden. 

Mål – forskning och utbildning 

Som ett led i att förverkliga visionen om det tredje universitetet i Västsverige ska högskolan: 

Sätta studentens lärande i centrum. Vi ska utveckla en lärandemiljö utifrån aktuell forskning. 

Utbildningen på alla nivåer ska vara forskningsanknuten och studenterna ska så tidigt som 

möjligt bli aktivt involverade i forskningen. Studenterna ska ges stora möjligheter att påverka 

och ta ansvar för sitt eget lärande. 

Öka andelen forskning. Detta uttrycker vi i termer av 60:40, det vill säga att andelen 

utbildning ska vara 60 procent av den totala verksamheten och andelen forskning 40 

procent. I dag är andelen forskning 20 procent och vi måste öka den i förhållande till 

utbildningen. Samtidigt gäller att även utbildningen, i absoluta mått, ska öka på sikt. 

Fortsätta bygga kompletta akademiska miljöer. Inom samtliga områden ska vi erbjuda 

utbildning från grundnivå till avancerad nivå och forskarnivå. Målet är att det inom alla 

områden finns forskningsprogram och välutvecklade samarbeten med andra lärosäten och 

organisationer. 

Källa: Andreasson, A-C. (2015). Mål och visioner. Hämtad 17 december, 2015, från 

http://www.hb.se/Om-hogskolan/Mal-och-visioner/ 
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