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Sammanfattning
• 10 av 16 har besökt högskolan vid minst 6 tillfällen de senaste 12
månaderna
• Tre av fyra har haft kontakt med högskolan minst varje månad det
senaste året
• 15 av 16 anser att högskolan haft stor betydelse för kommunen
sedan den etablerades
• 15 av 16 anser att högskolan har stor betydelse för kommunen idag
• 11 av 16 anser att högskolan påverkat utvecklingen på den lokala
arbetsmarknaden positivt
• 12 av 16 beskriver samarbetet mellan högskolan och kommunen som
bra
• Hälften beskriver samarbetet mellan högskolan och det lokala
näringslivet som ganska bra
• 13 av 16 skulle välja att behålla högskolan framför en fabrik som
skapar 2 500 nya arbetstillfällen
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Om undersökningen
Synovate har på uppdrag av Högskolan Gotland genomfört en undersökning
angående synen på den lokala högskolan bland ordföranden i
kommunstyrelsen
y
och ordföranden i den lokala föreningen
g för Företagarna.
g

• Metod:

Telefonintervjuer

• Målgrupp:

KS-ordföranden och ordföranden i den lokala föreningen för
Företagarna i följande kommuner: Gotland, Gävle, Halmstad,
Kristianstad, Skövde, Falun, Trollhättan och Huddinge

• Omfattning:

16 intervjuer (en av de lokala ordf för Företagarna kunde inte
j
v ordf för föreningen
g
nås – istället intervjuades

• Intervjuperiod: vecka 26 (28/6-2/7) 2010
• Svarsfrekvens: 94 procent
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Resultat

10 av 16 har besökt högskolan vid minst 6
tillfällen de senaste 12 månaderna
F1) Hur många gånger har du besökt högskolan under de senaste 12 månaderna?
16
14
12

10
10
8
6
4

2
2

1

1

1

1
0

0

0
1

© Synovate 2010

2

3

4

5

6 eller fler Osäker, vet
ej

Ej svar
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Tre av fyra har haft kontakt med högskolan
minst varje månad det senaste året
F2) Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna haft kontakt med någon företrädare
för högskolan?
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Varje månad

Varje kvartal

1-2 gånger
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15 av 16 anser att högskolan haft stor betydelse för
kommunen sedan den etablerades
F3) Vilken betydelse har högskolan haft för kommunen sedan den etablerades?
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Mycket stor
betydelse
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Ganska stor
betydelse

Inte särskilt stor
betydelse
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F4a)) På vilket sätt har högskolan
g
haft betydelse
y
för
kommunen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Höjd utbildningsnivå
Arbetstillfällen
Tillgång
g g till kompetent
p
arbetskraft
Kompetens och utvecklingsmöjligheter
Forskning och stimulans i näringslivet
Höj iinnovationsklimatet
Höjer
ti
kli t t
Regionala utvecklingsmöjligheter
Tillväxt i kommunen
Attraktionskraft för kommunen
Etablering av nya företag
Drar till sig ungdomar som vill studera
Yngre personer stannar på orten i större
omfattning
• Minskad
Mi k d utflyttning
tfl tt i

” Drar kompetent folk till kommun”
” Ger en annan attraktionskraft för
kommunen”
” Ger kvalificerade
k alificerade arbetstillfällen
som en naturlig följd”

” Höjer hela innovationsklimatet i
Kristianstad”

” Minskar utflyttning från
kommunen”

BAS: Angivit att högskolan har stor betydelse
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F4b)) Vad är det främsta skälet till att högskolan
g
inte har haft
någon särskild betydelse för kommunen enligt din mening?

“Utbildningarna som finns i dag på högskolan är inte anpassade
till det
d t lokala
l k l näringslivet”
äi
li t”

BAS:

BAS: Angivit att högskolan inte har någon betydelse
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15 av 16 anser att högskolan har stor
betydelse för kommunen idag
F5) Vilken betydelse har högskolan för kommunen idag?
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Ganska stor
betydelse

Inte särskilt stor
betydelse

9

F6a) På vilket sätt har högskolan betydelse
för kommunen idag?
• Ger stimulans till hela city
• Fortbildning för kommunens medarbetare
• Att det finns en större institution, som vill
vara med
d att
tt utveckla
t
kl samhället
häll t
• Bidrar till utvecklingen och samarbetet
mellan olika aktörer i kommunen
• Pendlare
P dl
till kommunen,
k
som vii inte
i t har
h
haft tidigare
• Möjlighet till utbildningstillfällen,
kompetenshöjande
• Statushöjande för kommunen och
näringslivet
• Ger arbetstillfällen regionalt och
kommunalt
• Kvalificerade arbetstillfällen
• Skapar
p kontaktvägar
g
• Nätverk

” Det ger kommunen en slags
fullvärdig status”
” Skapar kontaktvägar”
” Positivt
Positi t för många
näringsidkare”

” Ger arbetstillfällen regionalt och
kommunalt”
” Ungdomar tillför skattepengar ”

BAS: Angivit att högskolan har stor betydelse idag
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F6b) Vad är det främsta skälet till att högskolan inte
har någon särskild betydelse för kommunen idag,
enligt din mening?
“Kommunen i sig har lågutbildad personal. Glappet ger avstånd,
vilket
ilk t iinte
t hittill
hittills skapat
k
t fö
förståelse
tå l fö
för d
denna möjlighet.”
öjli h t ”

BAS:

BAS: Angivit att högskolan inte har någon/någon särskild betydelse för kommunen idag

© Synovate 2010

11

F8a) På vilket sätt har högskolan haft en positiv påverkan
på den lokala arbetsmarknaden?
• Arbetsmarknaden tillförs kompetent arbetskraft
• Skapar arbetstillfällen
• Tack vare högskolan har //…// små företag
startats /…/ vilket skapat arbetstillfällen
• Ökat inflyttningen av kvalificerade människor
• Ett stort antal tjänster inom högskolan totalt
• Utbildningarna på nära håll
• Går inte att härleda till den lokala
arbetsmarknaden Det är i huvudsak den
arbetsmarknaden.
regionala arbetsmarknaden. Högskolan
representerar här ett regionalt
utbildningsområde.
• Har inte inneburit någon större
genomslagskraft.
• Högskolan har hjälpt till att hålla olika kurser
under
d d
den pågående
å å d fifinanskrisen
ki

” Den har ökat inflyttningen av
kvalificerade människor”
” Erbjuder (mycket) många
kvalificerade arbetstillfällen”
” Bildats nya företag av människor
som utbildats på högskolan”

” Skapar
p arbetstillfällen och även
möjligheter till vidareutveckling i
form av studier för
p
j g
kompetenshöjning”

BAS: Angivit att högskolan har positiv påverkan
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11 av 16 anser att högskolan påverkat utvecklingen
på den lokala arbetsmarknaden positivt
F7) Hur har högskolan påverkat utvecklingen på den lokala arbetsmarknaden?
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Source: add information here, or delete this textbox
© Synovate 2010

13

F8b) På vilket sätt har högskolan haft en negativt
påverkan på den lokala arbetsmarknaden?

“Ingen effekt överhuvudtaget. Ingen större effekt med
genomslagskraft”
”Tar
Tar konsulttimmar ifrån de lokala företagen”
företagen

BAS:

BAS: Angivit att högskolan inte har någon/någon särskild betydelse för kommunen idag
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12 av 16 beskriver samarbetet mellan
högskolan och kommunen som bra
F9) Hur skulle du vilja beskriva samarbetet mellan högskolan och kommunen?
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Ej svar

Source: add information here, or delete this textbox
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F10a)) Vad är det som fungerar
g
bra i samarbetet mellan
högskolan och kommunen?

• En bra dialog.
• Bra insyn

” Vi har täta förbindelser mellan
ledningen på högskolan och
kommunledningen”
” Samarbete med studentkår och
ledningen för högskolan”
högskolan

• Konkreta samarbeten
• En ständig kommunikation
• Mycket bra samarbete med såväl
högskola som studentkåren

” Våra näringslivschefer och
högskolan samarbetar mycket
bra”
”Vi träffas
ff i olika
lik sammanhang
h
både ledningen och på
verksamhetsnivå”

BAS: Angivit att högskolan har stor betydelse idag
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F10b) Vad tycker du behöver förbättras i
samarbetet mellan högskolan och kommunen?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tätare kontakter och större kunskapsanvändande
Fler gemensamma projekt
Praktikplatser
En mer strukturering av samarbetet
En tydlighet i kontaktytor och frågeställningar
Tätare kontakter vad avser planerade utbildningar
Skräddarsydda utbildningar
Mer konkreta utbildningsprojekt
Dela med sig av kompetensutbildning.
Ökad ömsesidig förståelse
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”Behövs tätare kontakter och
större kunskapsanvändande. Fler
gemensamma projekt”
”Ett
Ett samarbete går ju alltid att
förbättra”
”Öka
Öka förståelsen för vad
högskolan kan erbjuda och
hur näringslivet fungerar”
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Hälften beskriver samarbetet mellan högskolan och
det lokala näringslivet som ganska bra
F11) Hur skulle du vilja beskriva samarbetet mellan högskolan och det lokala
näringslivet?
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Source: add information here, or delete this textbox
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F12a)) V
F12
Vad
dä
är d
dett som ffungerar b
bra i samarbetet
b t t
mellan högskolan och det lokala näringslivet?
• Viljan hos högskolan
ö
att nå
å ut
• Kopplingar mellan utbildningar och
eventuella anställningar i det lokala
näringslivet
• Engagemanget från många som arbetar på
högskolan
• Företagen tar emot studenter för
examensarbeten
• Enkla, direkta kontakter mellan högskolan
och näringslivet
g
• Ömsesidig vilja att göra saker tillsammans
• Tid och resurser för genomförande av olika
projekt
• Vi som företagare kan köpa konsulttjänster
från högskolan
• Vissa branscher har förmågan att tillvarata
de möjligheter som ett samarbete kan ge.
Till och med utvecklingsmöjligheter
© Synovate 2010

” Vi har en ömsesidig vilja att göra
saker tillsammans”
” Det finns en vilja hos högskolan
att försöka nå ut”
” Vissa branscher har förmågan
att tillvarata de möjligheter som
ett samarbete kan ge”
ge
” Det finns ett engagemang och
man lägger
l
tid
id och
h resurser fför
genomförande av olika projekt”
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F12b) Vad
V d tycker
t k du
d behöver
b hö
fö
förbättras
bätt
i samarbetet
b t t
mellan högskolan och det lokala näringslivet?
• Bättre engagemang från näringslivets
sida
• Större omvärldsförståelse från den
akademiska världen
• Ett utökat samarbete med att ordna
praktikplatser och examensarbeten
• Informationsutbytet
• Korsvisa befruktningen.
• Konkreta aktiviteter med tydliga mål
• Marknadsföra sig bättre för att få ett mer
effektivt samarbete
• Utbildningen
Utbild i
motsvarar
t
inte
i t vad
d
näringslivet behöver
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” Utbildningen motsvarar inte alls
vad näringslivet behöver. Större
förståelse för hur näringslivet
fungerar vad avser såväl stora
eller små företag”
” Den akademiska världen bör
öppna sig för den verklighet
som vi lever i”
” Högskolan bör öka förståelsen
för och bli tydligare i
samarbetet med och vid
samverkan med näringslivet i
olika projekt”
projekt
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F13) Om du skulle nämna en sak
sak, vad är det
viktigaste som högskolan bidrar med till
kommunen?
• Att vara en kunskapskälla
• Behovsanpassade utbildningar
• Ett flöde av såväl kvalificerad
personal som studenter.
p
• Den ungdomliga vitaliteten
• Kvalificerad arbetskraft
• Mer attraktiv kommun att bo och
verka i
• Arbetstillfällen
A b t tillfäll
• Ekonomiutbildade studenter
• Utveckling,
Utveckling nya företag och
kompetens
© Synovate 2010

” Kommunen blir mer attraktiv att
bo och verka i”
” Framför allt tillgången till
kompetent arbetskraft”
” Den ungdomliga vitaliteten. En
stimulans för oss gamla
företagare”
företagare
” Man är ju en resurs för
k
kompetensutveckling
kli som är en
viktig del i utbildning och
forskning i samhället idag”
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F14)) Finns det något
g som du tycker
y
är viktigare
g
än annat att
högskolan satsar på att utveckla under den närmaste 5-årsperioden?
• “Att anpassa verksamhet och forskning
utifrån det lokala/regionala behovet/
näringslivet
• Bör inte diversifiera i så hög grad
• En fortsatt utveckling av möjligheterna att
kunna kombinera studierna med
kvalificerad idrottsverksamhet
• Fortsätta arbeta utåtriktat med pragmatiska
aktiviteter
• Förtydliga
y g inom vilka områden man tänker
profilera sig
• Fortsätta att odla kontakterna inom såväl
näringslivet som regionalt.
• Hänga med på forskningssidan inför
framtiden
• Fokusera sig på utbildning av kompetent
arbetskraft
b t k ft
• Kvalitetssäkring av utbildningarna
© Synovate 2010

” Att forskningsområdena ska
passa in för ändamålet för den
regionala tillväxtplanen”
” Bli bättre på att anpassa
utbildningarna till såväl det
lokala som regionala behovet
av utbildningar”
” Bör ej diversifiera i så hög grad.
Svårare att nå ett internationellt
erkännande på grund av detta
detta.
Om man inte har det
internationella erkännandet så
är det svårt att nå det lokala
lokala”
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13 av 16 skulle välja att behålla högskolan framför
en fabrik som skapar 2 500 nya arbetstillfällen
F15) Om du fick välja mellan att behålla högskolan på orten eller få en ny fabrik som
skapar nya jobb för 2 500 personer, vad skulle du välja då?
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0
Behålla högskolan

En ny fabrik

Osäker, vet ej

Ej svar

Source: add information here, or delete this textbox
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Sammanfattning
F16) Om högskolan läggs ner och försvinner, vad skulle hända med [orten] då?

• Nedgång/stagnation/försämringar
• Orten skulle förlora i självförtroende.
självförtroende
Förlora också sin själ
• Utvecklingen skulle gå långsammare
i
inom
många
å
områden
åd
• Att ha möjligheten till studier på den nivån
ger oss stor frihet i val av utbildning
• Tillbakagång och en recession av hela
verksamheten här i kommunen
• Inget
g speciellt/
p
det skulle inte ha så stor
påverkan/ inte någon större skillnad/skulle
klara oss ganska bra
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” Högskolan i sig försvinner som
marknadsförare av orten”
” Nedgång och stagnation”
” Kommunen
Komm nen sk
skulle
lle kr
krympa”
mpa”
” Orten skulle stagnera.
Utvecklingen skulle gå
långsammare inom många
områden”
” Inget speciellt. Vi har så många
högskolor
g
i landet”
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