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Abstract 

Title:  The Swedish Business School at Örebro University – A case-

study of the relationship between teachers and students  
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Authors:  Malin Blomqvist, Lisa Skoglund, Charlotte Wallin 

Advisor:  Gabriella Wennblom 

Purpose:  The purpose of this thesis is to enhance the understanding 

about the relationship between teachers and students at the 

Swedish Business School at Örebro University. The purpose is 

also to describe the relationship with organizational theory.  

Research methodology:  This thesis is based on a qualitative method. Semi structured 

interviews have been implemented with both teachers and 

students. Literature in the organizational area has been 

searched through to give a base for the study.  

Theoretical framework:  This thesis uses the theory of stakeholders and the theory of 

resource dependence. 

Conclusions:  Teachers and students are different stakeholders towards the 

Swedish Business School at Örebro University, where teachers 

is an intern stakeholder and students an extern stakeholder. The 

consequence of this is that they have different views and 

opinions about the relationship. 
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Definitioner 

 

Här presenteras ett antal definitioner för att läsaren lättare ska följa med i texten, och 

därmed förstå hur vi tänker kring de olika begreppen. Även nyckelord som genomsyrar denna 

uppsats presenteras. 

 

Organisation:  En organisation beskrivs i denna uppsats som en arena där olika aktörer 

agerar tillsammans med en huvudaktör. 

Relation:  I denna uppsats används begreppet relation om två eller flera aktörer som 

har kontakt med varandra, samt att det sker ett utbyte mellan aktörerna. 

Intressent:  Intressenter avser de aktörer som har en relation till huvudorganisationen. 

Intressenter befinner sig i olika förhållande till organisationen beroende på 

vilka resurser de förser organisationen med samt vad de har för mål med 

sitt intresse i organisationen. 

Resurs:  Med begreppet resurs avser vi i denna uppsats en tillgång som någon av 

aktörerna i relationen är beroende av för att kunna bedriva sin verksamhet. 

Resurser kan vara i form av arbetstid, finansiering, kunskap, råvaror med 

mera. 

 

Nyckelord:  ●     Organisation 

 Relation 

 Intressenter 

 Omvärld 

 Resursberoende 

 



 

 

iv 

 

 Innehållsförteckning 

 

1 Inledning .........................................................................................................................................1 

1.1 Problemformulering ..................................................................................................................3 

1.2 Syfte .........................................................................................................................................3 

1.3 Målgrupp ..................................................................................................................................3 

1.4 Avgränsning .............................................................................................................................3 

1.5 Teoretisk avgränsning ...............................................................................................................3 

2 Disposition ......................................................................................................................................4 

3 Metod ..............................................................................................................................................5 

3.1 Undersökningens upplägg .........................................................................................................5 

Ämnesval ...................................................................................................................................5 

Forskningsstrategi ......................................................................................................................5 

Forskningsdesign ........................................................................................................................6 

Undersökningsmetod ..................................................................................................................6 

Angreppssätt ..............................................................................................................................6 

3.2 Datainsamling ...........................................................................................................................7 

Litteratursökning ........................................................................................................................7 

Intervjuer....................................................................................................................................7 

Urval ..........................................................................................................................................8 

Intervjufrågor .............................................................................................................................8 

Intervjusituationen ......................................................................................................................8 

3.3 Analys av empiri .......................................................................................................................9 

Analysmetod ..............................................................................................................................9 

3.4 Studiens tillförlitlighet ............................................................................................................ 10 

3.5 Metodkritik ............................................................................................................................. 10 

3.6 Källkritik ................................................................................................................................ 11 

4 Intressenter och resursberoende ...................................................................................................... 13 

4.1 En organisation ....................................................................................................................... 14 

4.2 Intressentmodellen .................................................................................................................. 15 

”Intressentbilden” ..................................................................................................................... 17 

Utbyte ...................................................................................................................................... 17 

Mål och målkonflikter .............................................................................................................. 18 

4.3 Resursberoende ....................................................................................................................... 19 

4.4 Användning av teori ................................................................................................................ 22 

Intressentmodellen.................................................................................................................... 22 

Teorin om resursberoende......................................................................................................... 22 

Analysmodell ........................................................................................................................... 22 

4.5 Analysmodell .......................................................................................................................... 23 



 

 

v 

 

5 Empiri ........................................................................................................................................... 24 

5.1 Lärarnas syn på relationen ....................................................................................................... 24 

Organisation ............................................................................................................................. 24 

Mål .......................................................................................................................................... 24 

Kontakt .................................................................................................................................... 25 

Beroende .................................................................................................................................. 25 

Utbyte/samverkan/anpassning ................................................................................................... 26 

Studenternas syn på lärarna....................................................................................................... 27 

Lärarnas syn på studenterna ...................................................................................................... 27 

Påverkan .................................................................................................................................. 27 

Relationen ................................................................................................................................ 28 

5.2 Studenternas syn på relationen ................................................................................................ 29 

Organisationen ......................................................................................................................... 29 

Mål .......................................................................................................................................... 29 

Kontakt .................................................................................................................................... 30 

Beroende .................................................................................................................................. 31 

Utbyte, samverkan och anpassning ........................................................................................... 31 

Lärarnas syn på studenter ......................................................................................................... 32 

Studenternas syn på lärarna....................................................................................................... 32 

Påverkan .................................................................................................................................. 32 

Relationen ................................................................................................................................ 32 

Krav och belöningar ................................................................................................................. 33 

6 Analys ........................................................................................................................................... 34 

Steg 1: Intressentmodellen ............................................................................................................ 35 

Steg 2: Resursberoende ................................................................................................................. 38 

Steg 3: Mål ................................................................................................................................... 40 

Steg 4: Relation ............................................................................................................................ 42 

7 Slutsatser och diskussion ................................................................................................................ 44 

Studenter och lärare som intressenter till Handelshögskolan .......................................................... 44 

Lärarna och studenterna som resurser............................................................................................ 45 

Relation och kontakt ..................................................................................................................... 45 

Rekommendationer ....................................................................................................................... 45 

Sammanfattande slutsats ............................................................................................................... 46 

8 Kritisk diskussion .......................................................................................................................... 47 

Avslutande kommentarer .............................................................................................................. 48 

9 Vidare forskning ............................................................................................................................ 49 

10 Källförteckning ............................................................................................................................ 50 

 

Bilagor: BILAGA 1 Intervjufrågor 



 

 

1 

 

1 Inledning 

 

Detta avsnitt syftar till att leda in läsaren på vad studien kommer att handla om samt 

förmedla bakgrunden till varför studien genomförts. Vidare presenteras en 

problemformulering som denna studie syftar till att besvara. Slutligen presenteras syfte, 

målgrupp och avgränsning. 

 

Idag finns det ett stort antal universitet och högskolor i Sverige, då högskoleväsendet 

expanderade kraftigt under den senare delen av 1900-talet
1
. Även andra utbildningsformer, 

såsom kvalificerad yrkesutbildning, bidrar till ett ökat utbud av utbildningar. Detta gör att 

universiteten, inklusive Örebro universitet, står inför en ökad konkurrens om studenterna än 

vad tidigare var fallet.
2
 Hösten 2008 blev institutionen för ekonomi, statistik och informatik 

(ESI) vid Örebro universitet en Handelshögskola. Handelshögskolan är en av flera 

Handelshögskolor i Sverige, vilket gör att konkurrensen om studenterna är stor även i den 

bemärkelsen. Av dessa anledningar är det viktigt att Handelshögskolan ser till de 

konkurrensfördelar som studenterna värderar.  

Utifrån egna erfarenheter upplever vi att många studenter väljer universitet efter dess 

helhetsintryck. Eftersom vi lever i ett relationssamhälle är relationen mellan studenter och 

lärare en del av detta helhetsintryck som kan vara avgörande i konkurrensen om studenterna. 

Dagens samhälle är nämligen relationsinriktat både när det gäller företag och privatpersoner 

då goda relationer är en aspekt som höjer värdet på varor och tjänster. Betydelsen av 

relationer har ökat de senaste åren och organisationer skapar därför långsiktiga relationer, då 

det är viktigt att kunderna pratar väl om organisationen. Relationer är även en central del i 

människors liv, då vi är omgivna av relationer i allt vi gör.
3
 Av detta skäl anser vi att om det 

råder en bra relation mellan lärare och studenter gör det Handelshögskolan vid Örebro 

universitet till en mer konkurrenskraftig skola.  

Relationer är något som kan se ut på olika sätt och finns till av olika anledningar. Dock krävs 

det två aktörer som står i kontakt med varandra för att en relation ska uppstå. Utmärkande för 

en relation är att aktörerna gemensamt utför aktiviteter eller samarbetar. Relationer kan också 

utmärkas av att en aktör har något som en annan aktör efterfrågar. Organisationer har ofta 

relationer till olika aktörer då den behöver resurser för att generera intäkter. Ett sätt att se på 

en organisations relationer är att se aktörerna, vilka organisationen har relationer till, som 

intressenter. Genom att se dem som intressenter och använda intressentmodellen som skapats 

för detta synsätt, kan organisationen placera sina intressenter i förhållande till organisationen 

för att på så sätt se hur intressenten förhåller sig till organisationen och därmed utläsa hur 

denne kan hanteras. Ser organisationen inte till relationerna med sina intressenter kan dessa 

välja att avsluta sitt samarbete med organisationen, då intressenterna kräver att organisationen 

ger det de efterfrågar. Med detta synsätt blir relationer en viktig faktor för fortsatt samarbete 

mellan aktörerna. 

Handelshögskolans organisation, vilken är en del av Örebro universitet, är svår att beskriva, 

dels på grund av att studenters förhållande till organisationen inte är en självklarhet. Studenter 

kan ses som ett flertal olika aktörer i förhållande till Handelshögskolan beroende på valet av 

synsätt och detta val påverkar även hur personer ser på relationen. Studenter skulle till 

                                                
1 Högskoleverket (2009-04-24) 
2
 SCB (2006) s. 84, 64 

3 Gummesson (1995) s. 10-20 
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exempel kunna beskrivas som kunder, som en del av organisationen, som en separat 

organisation, som en intressent eller som en samarbetspartner. Av dessa alternativ väljer vi 

beskrivningen att se studenterna som en intressent med ett utbytesförhållande med 

Handelshögskolan. Även lärarna ser vi som en intressent till Handelshögskolan. Detta val 

grundar sig i att Handelshögskolan har flera aktörer som kan ses som intressenter till dess 

organisation och den verksamhet som bedrivs; personalen ger arbete mot lön, staten ger 

bidrag för de studenter som väljer att genomföra sin utbildning där och studenterna får 

utbildning för den tid de lägger ned. 

Då svenska universitet får ersättning för helårsprestationer som studenter utför, kommer en 

stor del av dess finansiering genom studenterna. Därigenom är studenterna, förutom en 

intressent, också en viktig resurs för Handelshögskolan. Lärarna som en intressent utgör också 

en resurs för Handelshögskolan, då de tillför nödvändiga tillgångar som krävs för att bedriva 

Handelshögskolans verksamhet. För att en organisation ska kunna säkerställa tillgången till de 

resurser som är nödvändiga för dess verksamhet är det viktigt att organisationen sköter sina 

relationer väl till de aktörer i omvärlden som är relevanta. Det kan även ses som att lärarna 

och studenterna utgör resurser för varandra. Lärarna innehar kunskap som studenterna 

behöver, samtidigt som lärarna behöver studenterna för att genomföra sina arbetsuppgifter, 

såsom att undervisa. Eftersom det finns ett beroende mellan intressenterna leder det till att de 

står i kontakt med varandra samtidigt som de samarbetar, vilket gör att en relation kan utläsas 

mellan dessa två intressenter. 

Sedan vi – Blomqvist, Skoglund och Wallin – började studera vid Örebro universitet har alla 

tre upplevt relationen till lärare på Handelshögskolan som en viktig faktor för vår utbildning. 

Dock har vi upplevt relationen till lärarna som distanserad.  Att relationen upplevs som 

distanserad grundas delvis på att det under studietiden har funnits en känsla av att det saknas 

interaktion mellan studenter och lärare både i och utöver den obligatoriska undervisningen 

som lärarna håller i. 

Vårterminen 2009 läste vi C-kursen ”Management: Ledning och organisering, 15 

högskolepoäng”. Under denna kurs fick vi belägg för att den ovan nämnda relationen upplevs 

som distanserad även av andra studenter på Handelshögskolan. Detta grundade sig i en 

kulturövning angående studenternas uppfattning om Handelshögskolans organisation, där det 

framkom att den generella synen är att relationen mellan studenter och lärare är distanserad. 

Det framkom också att den upplevda distansen sågs som negativ. Kursdeltagarna fick i bilder 

gestalta och redogöra för sina uppfattningar om organisationen, där resultatet blev att 

deltagarna visualiserade en distans mellan studenter och lärare på Handelshögskolan. Så här 

kommenterade några av studenterna relationen: 

- Ah just ja, avståndet mellan Lucia och studenter, eller lärare och studenter, att det är 

väldigt stort avstånd till de flesta lärare. 

- Och att vi har uppfattat Handelshögskolan istället för en organisation så upplever vi 

den som två, varav lärare uppfattas som lite högre upp … sen vi andra här nere.
 4
 

Då vi läste denna kurs ökade vårt intresse för relationen mellan studenter och lärare. Vi anser 

nämligen att en bra relation höjer kvaliteten på utbildningen. Vi har dock fått insikt i att det 

finns olika uppfattningar om denna relation hos lärare respektive hos studenter, och vill därför 

undersöka detta närmare. 

                                                
4 Kulturövning 2009-02-25 
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1.1 Problemformulering 

Hur kan den upplevda relationen mellan studenter och lärare på Handelshögskolan vid Örebro 

universitet beskrivas och förstås? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur relationen mellan studenter och lärare 

på Handelshögskolan vid Örebro universitet upplevs. Vi kommer även ge rekommendationer 

som kan leda till en förbättrad relation. 

1.3 Målgrupp 

Målgruppen för denna studie är lärare och studenter på Handelshögskolan vid Örebro 

universitet, eftersom de kan ha nytta av denna för att få ökad förståelse kring relationen dem 

emellan och varför de upplever saker på olika sätt. Även studentkåren vid Örebro universitet 

kan ha intresse av denna studie, eftersom de verkar för studenternas intressen ur ett 

utbildningsperspektiv. Vidare kan studien vara av intresse för organisationer där komplexa 

förhållanden samt olika intressegrupper återfinns. 

1.4 Avgränsning 

Denna studie kommer endast att behandla relationen mellan lärare och studenter. Det finns 

fler relationer där dessa två aktörer är inblandade, men vårt intresse ligger inte i att undersöka 

dessa i denna studie. Relationen kommer inte röra personliga aspekter utan istället behandlas 

ur ett grupperspektiv. Detta för att det förstnämnda skulle behövta ett större underlag för 

personliga åsikter och jämförelser dem emellan. Studien kommer inte heller att beröra 

bakomliggande orsaker till relationen såsom kulturaspekter. 

Vi ser det som att både lärare och studenter är intressenter till Handelshögskolan, vilken är 

huvudorganisationen. Vi ska titta på relationen mellan studenter och Handelshögskolan, men 

avgränsar oss till lärare som Handelshögskolans representanter. Detta för att lärare har den 

största kontakten till studenter vilket gör att vi anser att det är mest intressant att titta på 

relationen dem emellan.  

1.5 Teoretisk avgränsning 

Studiens teoretiska referensram avgränsas till intressentmodellen samt till teorin om 

resursberoende. Intressentmodellen är ett naturligt val då vi har valt att se på lärare och 

studenter som intressenter till Handelshögskolan. Vi anser dessutom att både lärare och 

studenter utgör resurser för Handelshögskolan samt för varandra, och därför valdes teorin om 

resursberoende. 
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2 Disposition 

 

I denna del presenteras uppsatsens disposition. Detta för att ge ökad förståelse för de olika 

delarna samt att tidigt visa läsaren vad denne har att förvänta sig av de olika kapitlen i 

studien.  

 

 

  

  

 

 

Kapitel 1 Inledning: Inledningen ska leda in läsaren på vad studien kommer att behandla 

samt ge en övergripande bild av ämnet för personer som tidigare inte är insatta i 

området. Den syftar också till att förmedla varför uppsatsen görs samt den 

aktuella uppfattningen av problemet.  

Kapitel 3 Metod: I metodavsnittet beskrivs studiens tillvägagångssätt genom att redogöra 

för vad, hur och varför upplägget och genomförandet ser ut som det gör.  

Kapitel 4 Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen innehåller tidigare teorier 

inom ämnet. De olika teorierna jämförs och reflekteras över.  

Kapitel 5 Empiri: I empiravsnittet behandlas den data som samlats in för studiens syfte. 

Empirin fyller en viktig funktion i denna studie, då den ger en bild av den 

aktuella relationen.  

Kapitel 6 Analys: I analysen bryts empirin ner för att tolkas och förstås med hjälp av 

teorin.  

Kapitel 7 Slutsatser och diskussion: I slutsatsen kopplas analysens resultat till 

inledningen, för att därigenom se hur problemet besvaras. Här ges också 

utrymme för författarnas egna reflektioner, genom den diskussion som förs. 

Kapitel 8 Kritisk diskussion: I detta kapitel diskuteras hur de olika avsnitten i studien har 

fungerat samt uppfyllt studiens syfte. 

Kapitel 9 Vidare forskning: Avslutningsvis ges tips på vidare forskning inom ämnet. 

 

Inledning Metod 

Teori 

Empiri 

Analys Slutsats 
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3 Metod  

 

I detta avsnitt beskrivs hur studien har genomförts. Detta görs för att läsaren ska kunna följa 

den process som studien genomgått. Avsnittet ska också möjliggöra för läsaren att förstå 

varför vi har valt att genomföra studien som vi gjort. Kapitlet ligger dessutom till grund för 

hur de nästkommande kapitlen behandlas. 

 

3.1 Undersökningens upplägg 

Ämnesval 

Vår första tanke var att undersöka den organisationsstruktur som lärare och övrig personal på 

Handelshögskolan verkar inom, för att sedan undersöka den organisationsstruktur som 

studenterna verkar inom. Detta skulle göras för att kunna jämföra strukturerna med varandra 

för att därigenom utläsa hur de olika organisationsstrukturerna påverkar kommunikationen 

dem emellan. Anledningen till att vi ville göra detta var för att se hur relationen mellan 

studenter och lärare påverkades av att verka under olika förhållanden. Dock insåg vi efter 

vidare efterforskningar att det var enormt svårt att definiera strukturer, främst hos studenter. 

Konsekvensen av detta gjorde att vi fick söka efter en ny vinkel i vår undersökning. Efter mer 

genomgång av litteratur och teorier blev resultatet att vi skulle avgränsa oss till att beskriva 

hur relationen mellan lärare och studenter upplevs av de båda parterna, samt att öka 

förståelsen för denna relation med hjälp av organisationsteori. Teorierna vi sedan valde var 

intressentmodellen och teorin om resursberoende.  

Forskningsstrategi  

Studien kommer att förmedlas i ord, då det lättare förmedlar bakomliggande orsaker än vad 

siffror gör. Detta gör att studien antar en kvalitativ metod, då det är mest fördelaktigt för att 

uppfylla studiens syfte. Att vi dessutom inte kommer att använda oss av tekniker och 

procedurer som avser att generera och använda numerisk data, och utifrån det dra slutsatser, 

gör att studiens huvudsakliga strategi för insamling och analys av data är kvalitativ.
5
 Eftersom 

studien tolkas utifrån våra perspektiv och erfarenheter, innebär det att objektivitet i studien är 

svårt att uppnå. Att fallet är så beror på att studien till stor del är beroende av oss som 

författare, då vi själva är det viktigaste redskapet vid datainsamling, vilket gör att det som 

fokuseras på lätt styrs av våra intressen. I och med att studien är kvalitativ kommer alla steg i 

studien präglas av denna strategi. Genom de intervjuer som sker är det svårt att få en objektiv 

syn på relationen. Vår roll som tolkare kommer spela in, då vi själva har en uppfattning om 

relationen samtidigt som det är svårt att ge en objektiv bild när sociala aspekter, som en 

relation är, ska beskrivas.
6
 

Det är i denna studie svårt att beskriva en sann verklighet, vilket skulle utgöra positivismen
7
. 

Istället beror informationsinsamlandet på vilket synsätt vi väljer att utgå ifrån. Detta innebär 

att det redan i problemformuleringen ges sken av hur vi avser att samla in data. Eftersom 

problemformuleringen är en förenkling av verkligheten, kan det redan där utläsas vad vi anser 

vara viktigt. Då problemformuleringen är väldigt specifik och fokuserad, gör det att alla 

                                                
5 Saunders, Lewis & Thornhill (2007) s. 145 
6
 Bell & Bryman (2005) s. 29 

7 Ibid. s. 27 
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aspekter i en relation inte kommer att fångas upp i denna studie, vilket följer med in i de 

modeller och teorier vi väljer. Användningen av dessa gör att information som inte passar till 

det som modellerna och teorierna behandlar kommer att sållas bort.
8
 

Forskningsdesign 

Endast ett fall – relationen – kommer att studeras genom fokuserade studier av denna. Studien 

kommer inte att jämföras med andra liknande situationer, vilket gör att studiens design har 

formen av en fallstudie. En fallstudie passar för studiens syfte, då den är fördelaktig att 

använda när situationen är komplex.
9
 Studien ska också beskriva olika aspekter som påverkar 

relationen. Detta gjordes genom att genomsöka relevant litteratur inom organisationsämnet. 

Litteraturen fungerar då som en grund för vad tidigare forskning säger om relationer. Genom 

att göra intervjuer kommer teorin att kompletteras med empiri, för att vi därigenom ska kunna 

utföra en analys där teorin och empirin ställs mot varandra, för att se vad teorin säger om 

relationen vi ämnar beskriva. Då studien avser att ge en bild av en aktuell situation, är det en 

beskrivande studie som äger rum
10

. 

Oavsett forskningsdesign antas en tidshorisont för undersökningen. Denna studie har ett start- 

och slutdatum och fungerar som en ögonblicksbild av dagsläget på Handelshögskolan. 

Studien kommer att utföras under en kortare period, då vi finner det svårt att göra en 

longitudinell studie under tidsramen den förhåller sig till. Ytterligare en anledning till att en 

longitudinell studie inte genomförs, är att en sådan studie karaktäriseras av att undersöka 

förändring över en längre tidsperiod, vilket inte är syftet för denna studie.
11

 

Undersökningsmetod  

Den empiri som söks syftar till att ge en förståelse för den aktuella problemformuleringen. Vi 

vill genom empirin erhålla svar som utgör en grund för djupare förståelse. Eftersom det är ett 

komplext ämne, som vi anser behöver beskrivas för att förstå, har vi valt att använda oss av 

intervjuer som undersökningsmetod. Anledningen till att vi anser att denna metod passar 

studien, är att vi är närvarande vid intervjuerna, vilket möjliggör att vi i realtid kan förtydliga 

eventuella otydligheter i frågeställningarna. Detta gör att risken för blanka svar minimeras, 

mot vad fallet är vid enkätundersökningar, då dessa ofta är anonyma och distribueras 

opersonligt. En annan orsak till att en enkät inte används i studien är att en enkät ofta kräver 

enkla frågor som resulterar i enkla svar. Då studien syftar till att beskriva situationen för att ge 

en förståelse för relationen krävs djupa svar, vilket lättare uppnås i en intervju. Eftersom vi 

ville att intervjuerna skulle behandla utvalda teman, men ändå låta respondenterna svara på 

sitt eget sätt, avgränsades undersökningsmetoden ytterligare genom att använda 

semistrukturerade intervjuer
12

.  

Angreppssätt 

Undersökningsstrategin i studien utgick i början från studiens problemformulering och dess 

syfte. Innan detta uppsatsarbete inleddes genomfördes en kulturövning på C-kursen 

”Management: Ledarskap och organisering, 15 högskolepoäng”, vilken gav insikter och 

funderingar om relationen mellan studenter och lärare på Handelshögskolan. Detta ledde till 

ett sökande efter teori för att öka förståelsen för varför relationen ser ut som den gör, 

                                                
8 Bell & Bryman (2005) s. 40 
9 Ibid. s. 71 
10 Saunders et al (2007) s. 134 
11

 Ibid. s. 148 
12Bell & Bryman (2005) s. 362 
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samtidigt som vi behövde verktyg och modeller för att beskriva relationen. Vartefter vi läste  

litteratur fick vi nya synsätt på relationen vilket ledde till att problemformuleringen 

omformulerades.  

För att se vad relevant litteratur och relevant teorier säger samt hur de kan appliceras på den 

relation studien ämnar undersöka, genomförs ett antal intervjuer för att få djupare förståelse 

för relationen, sett ut studenters respektive lärares perspektiv. Intervjuerna sammanställs 

sedan för att genomföra en analys med hjälp av teorin. Detta förfarande gör att det sker en 

växelverkan mellan teori och empiri, då de påverkar varandra kontinuerligt, vilket kan 

beskrivas som en upprepande strategi
13

.  

3.2 Datainsamling 

Litteratursökning 

Från början sökte vi efter litteratur som behandlade organisationsstrukturer och 

kommunikation, då strukturer var det vi ämnade undersöka. Detta innebar att sökningen 

fokuserades på mer formella aspekter samt på att utskilja strukturer. Efter att syftet med 

studien ändrades till att beskriva relationen, behövde vi söka efter annan litteratur. Genom att 

söka igenom den organisationslitteratur vi redan hade hittat, dock genom nya glasögon, fann 

vi lämpliga infallsvinklar och teorier för det synsätt vi nu har. Genom att gå igenom teorierna 

igen med detta synsätt hittade vi material som nu var relevant för vårt syfte. Dessa teorier 

handlade om intressentmodellen och resursberoende. 

Litteratursökningen ägde till största delen rum i Örebro universitetsbiblioteks sökkatalog för 

att finna böcker och uppsatser inom ämnet. Vi använde oss även av databasen elin@Örebro, 

där e-tidsskrifter publiceras, för att hitta vetenskapliga artiklar och publikationer inom ämnet. 

Sökkatalogen LIBRIS, som är en nationell sökkatalog för universitet och högskolor i Sverige, 

användes för att söka efter ytterligare litteratur. För att få så bra och precisa träffar som 

möjligt i sökningen av litteratur tog vi hjälp av en bibliotekarie som tipsade oss om 

tillvägagångssätt för att på ett effektivt sätt söka i de olika sökdatabaserna. 

De källor vi har valt att ta med fyller olika syften i studien. Några källor har vi valt för att de 

behandlar grunderna inom de teorier vi använder, vilket vi anser är viktigt för att tankarna 

bakom teorierna ska komma fram. De ger också en bild av hur och varför dessa teorier har 

utvecklats. Andra källor har valts för att de ger en annan bild av samma teori, vilket visar att 

teorin kan tolkas på ett annat sätt beroende på hur den används. Gemensamt för våra källor är 

att vi anser att de för oss framåt inom vårt problemområde, då de sammankopplar flera 

aspekter vi anser vara viktiga för denna studie. 

Intervjuer  

Då vi genomfört intervjuer för att kunna beskriva relationen samt för att kunna använda teorin 

i en analys, har primärdata kompletterat studien
14

. Intervjuerna gjordes för studiens specifika 

syfte och genomfördes efter att teorin genomarbetats för att på så sätt vara insatt i vad 

intervjufrågorna bör handla om för att svaren skulle kunna analyseras utifrån teorin.  

                                                
13
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Urval 

Respondenterna utgjordes av tre lärare och tre studenter. Vi valde att intervjua flera personer, 

då vi inte endast ville ha en persons åsikter, eftersom det då skulle vara svårt för oss att veta 

om personens åsikter representerar den allmänna uppfattningen. Genom att intervjua tre 

personer i varje kategori – lärare och studenter – anser vi att chansen att få en mer allmän 

uppfattning om relationen ökade. Urvalet av respondenterna skedde efter vissa kriterier. Ett 

kriterium var att vi ville ha respondenter från så många delar av Handelshögskolan som 

möjligt. Därför valdes studentrespondenter hemmahörande i olika ämnesgrupper samt olika 

årskullar, för att få en vidare helhetsbild av studenternas synsätt. Lärarrespondenterna valdes 

även de inom olika ämnesgrupper för att inte endast ge en bild för synsättet inom ett visst 

ämne inom Handelshögskolan. Ett kriterium för samtliga respondenter var att de skulle ha ett 

intresse i Handelshögskolan och den aktuella relationen mellan lärare och studenter. Detta för 

att öka chanserna att respondenterna hade åsikter om den aktuella relationen som studien 

syftar till att beskriva. Urvalet skedde efter författarnas subjektiva bedömning, vilket gör att 

urvalet klassas som ett icke-sannolikhetsurval. Att detta urval ofta används för kvalitativa 

studier samt att det är fördelaktigt för att svara på en specifik problemfråga, gör att vi anser att 

det passar vår studie.
15

 

Intervjufrågor 

Intervjufrågorna gjordes utifrån den teori som valdes med hänsyn till studiens 

problemformulering. Syftet med frågorna var att erhålla användbar data, som i analysen kan 

förstås med hjälp av teorikapitlet. Intervjuerna byggdes upp som semistrukturerade intervjuer 

där vi eftersträvade kvalitativ data med djupa svar inom det område vi studerar. Samtliga 

intervjufrågor finns att läsa i Bilaga 1 ”Intervjufrågor”. Intervjufrågorna formulerades i vissa 

fall olika för studenter och för lärare för att ta hänsyn till respektive grupp av respondenter. 

Detta för att kunna göra jämförelser mellan vad studenter respektive vad lärare anser om 

samma fråga. Vi ville undvika att ställa ledande frågor, för att minimera risken att våra 

personliga åsikter skulle komma att lysa igenom. Ja-/nej-frågor användes i minsta möjliga 

mån, eftersom de sällan ger ett beskrivande svar i kvalitativa intervjuer. Dock kan det vara 

nödvändigt i vissa fall där det behöver bekräftas vad respondenten har sagt, för att minska 

risken för missuppfattningar från vår sida. Då studien syftar till att beskriva samt öka 

förståelsen för relationen, eftersträvades svar som beskriver den aktuella situationen, vilket 

ledde till att frågorna var öppna frågor. För att söka en djupare förståelse till varför situationen 

är som den är, användes i viss mån även utforskande frågor. 

Intervjusituationen 

Intervjuerna med lärarna och studenterna var inte en-mot-en-intervjuer, utan genomfördes av 

två av oss författare. Den tredje av oss medverkade inte vid intervjuerna, då hon arbetar på 

Handelshögskolan, vilket vi ansåg kunde påverka respondenternas svar negativt. Ytterligare 

anledning till att det var samma två personer som genomförde alla intervjuer var att alla 

respondenter skulle få så liknande intervjusituationer som möjligt, för att minimera risken för 

olika svar beroende på vilka som intervjuade. 

Under intervjuerna fick respondenterna ett eget dokument med intervjufrågorna för att kunna 

följa med lättare och inte behöva hålla kvar frågorna i huvudet, utan istället kunna koncentrera 

sig på svaret. Innan intervjuerna skickade vi ut ett mejl till alla respondenter för att kort 

förklara vad intervjun skulle behandla och vad syftet med intervjun var. Dock skickades det 

inte ut några intervjufrågor i förväg, eftersom vi ansåg att det inte skulle ge bättre eller 

                                                
15 Ibid. s. 226 
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djupare svar under intervjuerna. Intervjun syftade till att få respondenternas åsikter och 

personliga upplevelser spontant och inte svar som de hade funderat på under en längre tid 

innan intervjun. Vi är medvetna om att förberedelser hos respondenterna skulle ha kunnat 

bidra till djupare svar, men ansåg dock att svaren inte krävde några vidare förberedelser, 

utöver att på förhand endast övergripande veta vad intervjun kommer att handla om. 

Alla sex intervjuerna genomfördes i rum där det gick att stänga en dörr, för att ingenting runt 

omkring skulle störa intervjun, såsom höga ljud och människor som går förbi. Intervjuerna 

med lärarna skedde på deras kontor. Detta gjordes för att de skulle känna sig så bekväma som 

möjligt under intervjun, och känna sig trygga i den miljö som intervjuerna genomfördes i. 

Intervjuerna med studenterna skedde i grupprum på universitetet, vilket vi anser är en trygg 

miljö för studenterna, då de ofta använder dessa för eget bruk i studiesituationer. Att vi ville 

genomföra intervjuerna i en miljö som liknande deras ”hemmamiljö”, beror på att vi ville 

minska risken för att intervjumiljön skulle påverka respondenternas svar. De som intervjuade 

satt på ena sidan om ett bord och respondenten på andra sidan. Trots denna uppstyrda 

placering av deltagarna upplevde vi inte att det påverkade respondenten negativt, såsom hur 

de svarade på frågorna. Anledningarna till detta arrangemang var att vi ansåg det vara en 

fördel att kunna ha ögonkontakt med respondenten samt för att vi som intervjuare skulle 

kunna ha en smidig kontakt med varandra under intervjuerna. 

Av tre i gruppen intervjuade som sagt två av oss. Vi upplevde att det var positivt att vara två 

personer, då vi kunde ställa några frågor var och fylla i om det dök upp någon fråga under 

intervjuns gång. Vi följde alltså den förberedda listan med intervjufrågor, men lade även till 

frågor och förtydliganden ibland för att få svar på det som frågan syftade till. Anledningen till 

detta förfarande är att respondenterna ibland inte förstod frågan, vilket krävde att vi 

omformulerade och förtydligade den. Dock gjordes inte detta för att på något sätt försöka 

vinkla svaret från respondenten. 

En diktafon, som är en typ av inspelningsapparat, användes för att spela in intervjuerna. Att vi 

valde att använda en diktafon var dels på grund av smidighetsskäl och dels för att det genom 

den transkribering som denna senare möjliggjorde ger större tillförlit till studiens användning 

av respondenternas svar. Det inspelade materialet kunde på så sätt spelas upp flera gånger för 

att försäkra att vi inte missade något som sades av respondenterna under intervjuerna. Under 

intervjuerna låg diktafonen på mitten av bordet för att alla röster skulle spelas in tydligt. 

Transkriberingarna mejlades sedan till respondenterna för att de skulle ges möjlighet att 

kommentera dem. 

3.3 Analys av empiri 

Teorin och empirin analyseras med kvalitativa metoder eftersom det är en förutsättning för att 

besvara frågeställningen och uppnå syftet med studien. Av den anledningen att analysen sker 

med text och inte siffror, kommer analysen att vara en tolkande analys. Då det är sociala 

aspekter som undersöks går det inte att urskilja något som är rätt eller fel, utan istället tolka 

utifrån det vi söker. Analysen präglas också av de modeller och teorier vi har valt att använda 

oss av, vilket medför att det som inte fyller ett syfte i analysen kommer att utelämnas. 

Analysmetod 

Då vår data består av ord och textmassa, har vi i analysen strukturerat denna data under olika 

kategorier. Detta har gjorts för att urskilja väsentlig data och för att på så sätt minimera att 

analys sker på data som inte är relevant för studiens syfte. För att förbereda analysen har 

utveckling av kategorier skett kontinuerligt under studien, då det har givit oss en förståelse 
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och riktning för vad som är relevant att behandla i teorin. Detta förfarande har dessutom gjort 

att vi inte har behövt gå igenom all data på en och samma gång. Vi ser det som en fördel för 

resultatet, då vi noga har kunnat gå igenom data i omgångar innan den slutliga analysen 

gjordes. Vi har också tolkat data med utgångspunkt i den teori som behandlas i studien. För 

att underlätta analysen, både för oss själva och för läsaren, har vi visualiserat analysen genom 

en analysmodell. Vi anser att det ger en tydligare helhetsbild av hur analysen är tänkt att gå 

till, samtidigt som det har fungerat som ett verktyg i analysen.  

3.4 Studiens tillförlitlighet 

De intervjufrågor som använts vid intervjuerna har tydligt dokumenterats och medföljer som 

tidigare nämnts som bilaga till uppsatsen
16

. Även intervjusituationen, det vill säga hur 

intervjuerna har gått till, har beskrivits ingående tidigare i detta avsnitt. Intervjuerna har 

dessutom dokumenterats genom inspelning. Valet att spela in intervjuerna grundar sig på att 

det ger oss en chans att lyssna på svaren även efter intervjuerna, samt att fokus under 

intervjun kunde läggas på hur frågorna ställdes istället för på att anteckna det som sades. För 

att respondenterna inte skulle påverkas av inspelningen försökte vi att avdramatisera det hela 

genom att inte lägga fokus på inspelningsapparaten eller hur personen i fråga skulle prata för 

att det skulle låta bra på inspelningen. Detta gjordes för att minimera risken att 

respondenterna lät situationen påverka dennes svar. Vi övade dessutom innan intervjuerna på 

hur frågorna skulle framställas för att minimera risken för att frågornas framställning skulle 

påverka hur respondenten svarade på dem. 

3.5 Metodkritik 

Vi har valt att använda en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden har av kvantitativa 

forskare kritiserats för att vara alltför subjektiv. Kritiken innebär att kvalitativa 

undersökningar och dess resultat påverkas för mycket av forskarens uppfattningar om vad 

som är viktigt i det aktuella fallet. Då tolkning av data i kvalitativa undersökningar kritiseras 

för att påverkas av forskarnas subjektiva bedömningar, gör detta att kvalitativa 

undersökningar anses vara svåra att replikera.
17

 Trots denna kritik anser vi att den kvalitativa 

metoden lämpar sig för vår studie, då den har hjälpt oss att svara på studiens 

problemformulering. Vi är medvetna om att studien kan ha påverkats av våra subjektiva 

uppfattningar om relationen, men vi ser inte att det endast är negativt. Eftersom vi är insatta i 

den relation som studien behandlar anser vi istället att vi har kunnat utveckla en djupare 

förståelse för svaren, än vad fallet hade varit i en kvantitativ undersökning. I den specifika 

problemformulering som studien är fokuserad till har den tolkande aspekten, som är vanlig i 

kvalitativa undersökningar, varit en fördel för att förstå respondenternas svar. Samtidigt kan 

vår position som studenter påverka resultatet för att vi lättare identifierar oss med 

studenternas uppfattning om relationen än vad vi gör med lärarnas uppfattning. 

En iakttagelse som vi har gjort i användningen av den kvalitativa metoden är att vi för varje 

intervju har fått ökad kunskap och förståelse för situationen, vilket har gjort att de sista 

intervjuerna genomfördes med en annan förståelse än vad fallet var vid de första intervjuerna. 

Detta kan kopplas till hermeneutiken, då vår förförståelse förändrades vartefter intervjuerna 

genomfördes. 

                                                
16

 Se Bilaga 1: ”Intervjufrågor” 
17 Bell & Bryman (2005) s. 318ff 
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3.6 Källkritik 

Under datainsamlingen är det viktigt är granska all data kritiskt, samt att identifiera 

ursprunget av sekundärdata för att granska utifrån upphovsmannen och dennes avsikter. Till 

denna studie har boken Att utreda forska och rapportera av Ericsson och Wiedersheim-Paul 

legat till grund för att värdera datan.
 
Källkritiken grundar sig i fyra påståenden: 

 Samtidskrav – om källorna är aktuella och återger informationen som gäller idag. 

 Beroendekritik – om källorna är beroende av varandra och ger liknande information. 

 Äkthet – om källan är vad den utger sig för att vara. 

 Tendenskritik – om uppgiftslämnaren har egna intressen i frågan.
 18

 

Vi är medvetna om att en del av den litteratur som använts i studien lider brist i aktualitet. 

Dock har vi valt att ha med dessa eftersom vi tycker att de har tydliga förklaringar av de 

teorier som används i studien. Då vi sökt originalkällorna och dess upphovsmän anser vi att 

den litteratur studien grundar sig på är väsentlig. Källorna har ett tydligt förhållande till andra 

källor som behandlar samma ämne, vilket gör att vi inte upplever att teorierna är hämtade från 

luften, utan istället är väl omdiskuterade. Detta anser vi tyder på relevans av teorin. Källornas 

argument för teorierna anser vi också stämmer överens med studiens syfte, då de skriver att 

teorierna framarbetats för situationer som är komplexa och där flera aspekter spelar in i 

relationen mellan aktörer, vilket vi anser är fallet för den relation som vår studie behandlar. 

Källorna behandlar också vikten av de olika intressenternas betydelse i relationen, vilket är en 

viktig faktor i den analys som sker i vår studie.  

Den litteratur som använts i denna studie angående resursberoende är bland annat Pfeffer och 

Salanciks The External Control of Organizations – A Resource Dependence Perspective
19

. 

Pfeffer och Salancik är upphovsmännen till teorin om resursberoende, vilket gör att de anses 

vara högst pålitliga som källa till denna studie. Hatchs Organisationsteori; Moderna, 

symboliska och postmoderna perspektiv
20

 har vi valt att använda som källa för att den har en 

argumenterande och förklarande beskrivning av teorin om resursberoende. Denna beskrivning 

grundar sig i Pfeffer och Salanciks litteratur, vilket gör att Hatch anses som en relevant källa 

för denna studie. Anledningen till att vi använde även Hatch som källa för teorin om 

resursberoende är att hon ger reflektioner om teorin utöver det som Pfeffer och Salancik 

behandlar i deras egen litteratur. 

Som huvudkälla för intressentmodellen används Barnads The Functions of the Executive
21

.  

Barnard är den huvudsakliga upphovsmännen bakom intressentteorin och hans litteratur 

behandlar utbytet mellan två aktörer. Vi anser att han är pålitlig då han väl är refererad till i 

annan litteratur vilket visar att hans tankesätt värderas och diskuteras av fler än oss.  

Information på Internet är även den viktig att granska, då den kan återge felaktig information 

och källor. Med detta i beaktande har denna studie enbart två internetbaserade källor, varav 

den ena är Högskoleverket som är en svensk statlig myndighet som behandlar frågor om 

högskolor och universitet
22

. Därför anser vi att deras information är legitim. Den andra källan 

                                                
18 Ericsson &  Wiedersheim-Paul (2006) s. 167 
19 Pfeffer & Salancik (1978) 
20 Hatch (2002) 
21

 Barnard (1968) 
22 Högskoleverket (2009-05-28) 
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som använts är en rapport från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB är också en svensk 

myndighet, vilket gör att vi anser att deras information är legitim då de arbetar för Sverige
23

. 

                                                
23 SCB (2009-05-28) 
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4 Intressenter och resursberoende 

 

I detta avsnitt presenteras de teorier som har valts för att angripa problemet. Teorin ligger 

till grund för vad empirin ska fokusera på. Dessa teorier är även viktiga för den analys som 

sker av empirin. 

 

D. L. Moody sade: “The reward of service is more service.”
24

 

 

Inledningsvis förtydligas ett antal begrepp för att ge en förevisning av den teori som följer: 

 Med organisation menas en arena på vilken ett antal aktörer agerar och gör något 

tillsammans med en huvudaktör. Organisationen påverkas av externa och interna 

aktörer och dessa kan ses som intressenter som arbetar tillsammans med 

organisationen för att ett utbyte ska ske mellan dessa två.
25

  

 Omvärld definieras som något som finns externt för organisationen. Omvärlden 

påverkar beslut som fattas i organisationen. För en organisation kan det vara svårt att 

veta vart gränsen går mellan organisation och omvärld då de externa intressenterna 

påverkar organisationen både direkt och indirekt.
26

 

 Intressenter samverkar med organisationen och är aktörer som arbetar tillsammans 

med organisationen för att få ett positivt utbyte. Intressenterna är olika från 

organisation till organisation och de påverkar i olika grad. Dock påverkar alla 

intressenter organisationen och dess verksamhet. Exempel på intressenter är 

aktieägare, leverantörer, anställda, kunder och myndigheter.
27

 

 Med relation menas två parter som står i kontakt med varandra och utför aktiviteter 

tillsammans.
28

 

 Resursberoende innebär att två aktörer är beroende av varandras resurser för att skapa 

ett meningsfullt utbyte. Organisationen behöver resurser för att överleva och dessa 

införskaffas av både interna och externa aktörer och därmed påverkar organisationens 

intressenter utfallet för organisationen.
29

  

 Med belöningar menas ett utbyte där två aktörer upplever att de får mer än de ger.
30

  

 Med målkonflikter menas konflikter mellan intressent och huvudaktör, men även 

mellan olika intressenter. Intressenter har skilda anledningar till sina intressen i 

organisationen och vill alla erhålla från organisationen vad deras intressegrupp 

                                                
24Barnard (1968) s. 256 
25 Jacobsen & Thorsvik (1998) s. 143 
26 Hatch (2002) s. 99 
27 Företagets intressenter och kontrakt: nya synpunkter på intressentteorin (1982) s. 11 
28 Gummesson (1995) s.16 
29

 Jacobsen & Thorsvik (1998) s. 171 
30 Barnard (1968) s. 254 



 

 

14 

 

efterfrågar, vilket gör att det blir svårt för organisationen att tillmötesgå alla 

intressenter och då kan konflikter skapas.
31

  

4.1 En organisation 

Organisationsteori handlar om att försöka förstå hur organisationer fungerar med avsikten att 

beskriva och förklara hur individer och grupper tänker och handlar innanför ramarna av det 

som kallas organisationer samt det som påverkar dessa i deras arbete.
32

 Mintzberg ser 

organisationer som en arena där olika interna och externa koalitioner, vilka utgörs av 

intressenter, konkurrerar om resurser och inflytande då de försöker tillägna sig mesta möjliga 

av det som är av värde. De interna intressenterna delar Mintzberg in i tre grupper: anställda, 

ledning och ägare. De externa intressenterna utgörs däremot av samarbetspartners, 

fackföreningar och speciella intressegrupper såsom kunder och klienter. Mintzberg menar att 

dessa intressenter påverkar organisationen.
33

 

Pfeffer och Salancik menar däremot att organisationer existerar på grund av att koalitioner av 

olika grupper och intressenter interagerar. Organisationen har intressenter som påverkar och 

dessa kan, liksom Mintzberg skriver, finnas både internt och externt.
34

 Pfeffer och Salancik 

beskriver därmed en organisation som en sammansättning av grupper eller människor med 

olika intressen och preferenser som går samman och gör utbyten. Dock värderas inte allas 

bidrag lika mycket i koalitionen, och i olika situationer kan olika huvudintressenter i 

koalitionen ses som viktigare. Vissa har resurser och kapaciteter som är mer nödvändiga än 

andra för organisationen, vilket gör att dessa har större inflytande och kontroll över 

organisationen. Deltagarna i koalitionen är engagerade i utbytesprocessen som gör att vissa 

har mer makt än andra.
35

 

Ett problem med intressenterna är emellertid att avgöra om de ingår i omvärlden eller den 

egna organisationen. Pfeffer och Salancik konstaterar att det är svårt och krångligt att 

fastställa vart gränsen går mellan omgivningen och den egna organisationen. Detta, trots 

Mintzbergs beskrivning av inre och yttre intressenter, på grund av att omvärlden kan påverka 

organisationsbeteende både direkt och indirekt.
 36

  

Jacobsen och Thorsvik skriver att den indirekta påverkan på organisationen sker genom den 

effekt som omvärlden har på utformningen av organisationens mål, struktur, kultur och 

maktförhållanden
37

. I vissa fall är intressenten till och med mycket involverad i arbetet 

organisationen utför och har därmed en direkt påverkan. Intressenten kan dock i båda fallen 

försöka påverka organisationen för att deras krav och önskningar ska uppfyllas.
38

 

Pfeffer liknar även, precis som Mintzberg, en organisation med en arena, där han menar att 

makt och intressekamper uppstår när arenan kantas av starka intressegrupper. I dessa 

situationer uppstår frågor om vem som egentligen styr organisationen; om det är 

organisationen eller dess intressenter.
39

 Enligt Pfeffer och Salancik kan omvärldens påverkan 

skifta för organisationen eftersom vissa intressenter i omvärlden är i kontakt med 

                                                
31 Jacobsen & Thorsvik (1998) s. 143 
32 Jacobsen & Thorsvik (1998) s. 10 
33 Ibid. s. 143 
34 Pfeffer & Salancik (1978) s. 36 
35 Ibid. s. 27 
36 Ibid. s. 30 
37 Jacobsen & Thorsvik (1998) s. 26 
38
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organisationen dagligen, medan andra intressenter endast har kontakt med organisationen 

sporadiskt, vilket kan liknas med det Jacobsen och Thorsvik ovan beskriver om direkt och 

indirekt påverkan.
40

  

När Hatch beskriver organisationen och dess omgivning framgår det att olika aktörer i 

omgivningen inte kan delas in i grupper då dessa är del av en enhetlig och komplex 

omgivning. Detta innebär att organisationen inte direkt kan skiljas från omgivningen, utan är, 

tillsammans med de aktörer den interagerar med, med och skapar själva omgivningen. 
41

 

Hatch skriver: ”Organisationen är alltså inte bara en bidragande medlem i omgivningen utan 

invävd i den”
42

. Hatch menar att en organisations omgivning kan definieras som de element 

som ingår i själva omgivningen. Organisationen är invävd i sin omgivning istället för att 

endast ses som en bidragande aktör, och därmed påverkar omgivningen i högsta grad hur 

organisationer kan arbeta och fatta beslut, vilket kan kopplas till ovanstående författares 

beskrivningar av omvärldens påverkan på organisationen.
43

  

4.2 Intressentmodellen  

Intressentmodellen, till vilken Barnard är den främsta upphovsmannen, beskriver och 

analyserar organisationer med utgångspunkt i organisationens intressenter, vilket gör att 

organisationens förutsättningar för att fungera och utvecklas påverkas av intressenterna. 

Intressentmodellen visar de olika intressentkategorierna som organisationen har 

utbytesrelationer med. Modellen visar också transaktioner mellan organisationen och 

intressenterna, vilka omfattas av olika belöningar och bidrag. Även Bruzelius och Skärvad 

konstaterar att en organisations intressenter har olika slags beroendeförhållanden till 

organisationen, vilket innebär att det inte räcker att endast klargöra vilka relationerna är. Det 

är även viktigt att beskriva relationerna och en viktig aspekt att då ta hänsyn till är 

styrkeförhållandet i relationerna.
44

 

Intressentmodellen handlar, enligt Bakka et al, om olika faktorer och aktörer som påverkar 

organisationer. Intressenterna påverkar på det sättet att organisationen måste ta hänsyn till 

dessa när beslut fattas.
45

 Barnard beskriver en organisations intressenter som de individer, 

grupper och organisationer som i något avseende har en utbytesrelation med den aktuella 

organisationen
46

. Även Hatch har en liknande förklaring av en organisations intressenter och 

skriver att de utgörs av grupper, individer och andra organisationer. Dessa har olika intressen i 

organisationen, vilka utgörs av dess verksamhet och resultat. Exempel på intressenter är ägare 

och aktieägare, anställda, långivare, kunder, leverantörer, staten och det lokala samhället.
47

 

Vidare förklarar Bruzelius och Skärvad att förhållandet bygger på att organisationen är 

beroende av intressenternas vilja att medverka i organisationens verksamhet för att denna ska 

bestå. Intressenternas beroende till organisationen ligger i att få sina behov tillfredställda.
48 

 

Barnard menar att det finns flera olika faktorer som påverkar organisationer, såsom externa 

faktorer, sociala faktorer och output från individuella personer. Faktorerna kan påvisa att det 

är svårt att förutse vad intressenterna kan komma att kräva i framtiden och därför kan beslut i 

                                                
40 Pfeffer & Salancik (1978) s. 30 
41 Hatch (2002) s.98 
42 Ibid. s. 99 
43 Ibid. s. 99 
44 Bruzelius & Skärvad (2004) s. 83ff 
45 Bakka et al (2001) s. 17 
46 Barnard (1968) s. 145 
47
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en organisation bli svåra att fatta. Intressenterna kan även vara vitt skilda och ha olika krav 

som påverkar vad de önskar få ut av huvudaktören. Organisationens intressenter behöver inte 

ha samma maktförhållande, utan är olika beroende på organisationen och dess olika 

intressenter.
49

  

Intressentmodellen visar att en organisation måste samarbeta med sin omgivning och de 

intressenter som utgör denna omgivning för att lyckas. Johnsen skriver att beroende på hur 

bra organisationen lyckas samarbeta med sina intressenter, kommer dessa skapa förväntningar 

och möjligheter för att utveckla relationen. Johnsen skriver också att varje intressent har egna 

mål och problem och att dessa ska passa med huvudaktören. Om de gör det minskas 

konflikter och relationen blir bättre.
50

 Lundahl och Skärvad går ett steg längre och menar att 

en organisation inte har några egna mål, utan att de mål som finns ska vara anpassade efter 

organisationens intressenter. Med det menar de att organisationens viktigaste uppgift är att se 

till intressentens krav och därefter välja och formulera mål som passar intressenten.
51

 

                                                
49 Barnard (1968) s. 145 
50

 Johnsen (1985) s. 60-68 
51 Företagets intressenter och kontrakt: nya synpunkter på intressentteorin (1982) s. 15 
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”Intressentbilden” 

I denna modell ses cirkeln i mitten som organisationen. Ledning, ägare och anställda är 

integrerade i organisationen och ses i denna modell som en del av organisationen, vilket visas 

genom att de genomsyrar hela organisationen. Kunder och klienter befinner sig till stor del 

utanför organisationen, men är till viss del integrerad i organisationen. Detsamma gäller för 

fackföreningar, finansiärer och leverantörer, då merparten av deras verksamhet sker utanför 

organisationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Intressentbilden” av Westerlund/Sjöstrand
52

 

 

Beroende på hur stor del av intressentens cirkel som går in i organisationen, kan det utläsas 

hur mycket makt denna har. Desto mer intressenten ingår i organisationen, desto närmre är de 

ledningen och beslutsfattandet. Denna makt avgör också hur mycket intressenten kan påverka 

organisationens verksamhet. Placeringen av modellens aktörer och intressenter kan komma att 

skifta plats beroende på hur organisationen ser ut och uppfattas.
53

 

Utbyte 

I intressentmodellen finns det, enligt Johnsen, ett flöde med bidrag och belöningsströmmar 

som innebär att en aktör ger något och att huvudaktören ger något annat i utbyte
54

. Vidare 

skriver Rhenman och Stymne att belöningsströmmarna är olika beroende på hur mycket 

                                                
52 Företagets intressenter och kontrakt: nya synpunkter på intressentteorin (1982) s. 22 
53
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54 Johnsen (1985) s. 60-68 
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organisationen har att ge i utbyte till sina intressenter, vilket gör att organisationen får anpassa 

sig efter de intressenter som är viktigare. Vissa intressenter är viktigare än andra i den 

aspekten att dess utbyte betyder mer för huvudaktören. Detta kan bland annat vara för att 

intressenten har en resurs som behövs.
55

 

Barnard skriver att ett förhållande där båda aktörer tjänar på utbytet är grunden för att ett 

utbyte ska ske och detta kräver även att båda parterna känner att de får ett positivt utbyte av 

den andre, och det krävs att parterna anser att de själva får mer än vad de ger.
56

 Detta kan 

kopplas till både Olsson och Skärvad
57

, samt Ohlin
58

, som skriver att det positiva utbytet är 

viktigt att stimulera så att båda parter i samarbetet känner att de har utbyte av varandra. Precis 

som Barnard förklarar de att relationen måste vara tillfredställande och utbytet måste ge mer 

behållning än bidraget. 

För att en organisation ska kunna bevara samt öka sina resurser för att överleva, är det enligt 

Lundahl och Skärvad nödvändigt att balans uppnås mellan intressenternas ofta motstridiga 

anspråk. Balansen ska dessutom förhindra att olika intressenters särintressen får för stor 

genomslagskraft. Om någon intressentkategori får alltför stor genomslagskraft för sina 

intressen, på de andra intressenternas bekostnad, kan det leda till att verksamheten som helhet 

hotas.
59

  

Lundahl och Skärvad skriver därtill att för att varje intressent ska erhålla en positiv belöning, 

måste organisationen se till att hålla balans i belöningarna genom att prestera belöningar som 

är tillräckligt stora för att tillgodose de olika intressenternas krav. Som förklarats tidigare, 

beskriver även Lundahl och Skärvad att organisationer inte har några egna mål, utan att 

organisationens mål utgörs av intressenternas mål. De menar dessutom att de intressenter som 

har störst möjlighet att hota företagets överlevnad är de som har störst inflytande på 

organisationen. Genom att se på organisationen genom intressentmodellen finns det behov av 

samverkan för att intressenternas krav ska kunna tillgodoses. En intressents möjlighet att få 

sina krav uppfyllda ökar om samverkan upprätthålls, samt om intressenten lyckas hävda sina 

intressen gentemot andra intressenter.
60

 

Mål och målkonflikter 

Jacobsen och Torsvik belyser att organisationer inte är så internt homogena och samstämmiga 

som länge har varit den generella uppfattningen. Detta då organisationer består av olika 

människor och intressegrupper med olika syn på vad som är viktigt, hur saker och ting bör 

göras, samt vem som ska göra vad. Dessa olikheter gör att organisationer och deras 

förhållande till aktörer i omvärlden beskrivs som en intressekonflikt istället för en enad enhet 

som verkar i harmoni och främjar samarbete.
61

 

Pfeffer och Salancik skriver också om detta och förklarar att organisationer många gånger 

upplever att det är svårt att möta alla intressenters krav och efterfrågan. Som det tidigare har 

framgått finns det både interna och externa intressenter till organisationen, vilka bland annat 

kan vara ägare, kunder, anställda, leverantörer, långivare, staten och det lokala samhället. Alla 

dessa har olika förväntningar på organisationen. Eftersom organisationen endast överlever 
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genom att skapa och behålla koalitionen kan de olika kraven bli problematiska då 

organisationen inte kan tillfredsställa alla intressenter.
62

 

Vidare skriver Pfeffer och Salancik att utbytet med andra organisationer eller grupper i 

omgivningen kan vara av olika slag; monetära eller fysiska resurser, information eller social 

legitimitet. För att förse organisationen med något av dessa kan de externa grupperna eller 

organisationerna kräva något tillbaka, en motprestation. Organisationen måste svara mot 

intressenternas krav, men att tillgodose alla kan vara svårt, om inte omöjligt.
63

 

Bruzelius och Skärvad menar, precis som Pfeffer och Salancik, att det är svårt att förena de 

olika intressenternas krav och mål för deras samröre med organisationen. Intressenterna kan i 

många avseenden konkurrera med varandra, vilket kan leda till konflikter mellan de olika 

intressenterna. Det är därför viktigt att organisationen förstår de olika intressenternas krav på 

organisationen. För att dessa konflikter ska kunna lösas måste de olika intressenternas krav 

tolkas och justeras, för att på så sätt få en balans mellan intressenternas bidrag och belöningar. 

Det är också nödvändigt att intressenterna är villiga att medverka för att lösa dessa konflikter 

för att verksamheten ska kunna fungera utan störningar.
64

  

Detta kan jämföras med det Bruzelius och Skärvad skriver. En konflikt som kan uppstå i 

relationen mellan organisation och intressent, eller mellan olika intressenter, är att deras 

respektive mål skiljer sig åt. Då en organisation kan ses som ett verktyg för att nå vissa mål, 

är det inledningsvis skaparna till organisationen som formulerar målen. I senare skede när 

organisationen är mer etablerad är det dock organisationens ledning som ges utrymme för att 

påverka utformningen av verksamhetens mål. Vid omformulering av målen måste hänsyn tas 

till alla intressenters krav och inte endast organisationsledningens intressen, eftersom 

intressenternas vilja och makt påverkar organisationens mål.
65

 

Hatch fortsätter på Bruzelius och Skärvads spår om mål som källa för konflikt. Intressenterna 

är sällan överens om vad organisationen ska göra eller hur den ska agera för att gynna deras 

särskilda intressen på bästa sätt. Beslutsfattarna i organisationen hamnar därför lätt i en 

situation full av motstridiga krav. Kraven innebär konflikter. När olika intressenter i 

omgivningen trycker på med sina krav kan de inte ignoreras en längre tid av organisationen, 

utan den måste hitta lösningar för att kunna tillfredsställa deras olika intressen. Det är inte 

bara intressenternas motstridiga mål som innebär problem och konflikter för organisationen. 

Även det faktum att organisationens egna mål förändras med tiden innebär att nya källor till 

konflikter kan uppstå. Organisationen förändrar målen för att kunna anpassa sig till 

omvärlden eller den egna organisationen då dessa också är föränderliga.
66

 Detta kan strakt 

kopplas till det Bruzelius och Skärvad skriver om konflikt och omvärlden, vilket beskrivits 

ovan. 

4.3 Resursberoende 

Hatch skriver att det är Pfeffer och Salancik som har stått för den främsta utvecklingen av 

teorin om resursberoende. Denna teori framställdes i The External Control of Organizations - 

A Resource Dependence Perspective och handlar om att en organisation är ständigt beroende 

av sin omgivning då den förser organisationen med de nödvändiga resurser som behövs för 

verksamheten, såsom råvaror, arbetskraft, kunskap och kapital. När organisationen är 
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beroende av omgivningen då det gäller införskaffning av resurser får omgivningen makt. 

Detta kan visa sig i att omgivningen kan ställa krav på organisationen, bland annat gällande 

pris och kvalitet på varor och tjänster eller effektiva strukturer och processer inom 

organisationen. Beroendet gäller inte hela omgivningen utan det finns speciella beroenden till 

varje specifik del av omgivningen som alla finns i organisationens interorganisatoriska 

nätverk. Omgivningen påverkar påtagligt organisationens verksamhet, så pass att Pfeffer och 

Salancik har gjort antagandet att omgivningen faktiskt kontrollerar organisationen.
67

 

Detta kan liknas med vad Jacobsen och Thorsvik skriver om att varje organisation verkar i en 

omvärld präglad av andra aktörer som organisationen i varierande grad är beroende av att 

samverka med för att överleva. Organisationer är inte självförsörjande gällande resurser och 

är därför beroende av att erhålla olika typer av resurser från omvärlden samtidigt som de är 

beroende av att leverera produkter och/eller tjänster till samhället.
68

 Även Barnard delar denna 

uppfattning då han skriver att en organisation måste använda de resurser den har för att 

överleva. I och med att organisationen inte kan utveckla egna resurser, kan de ta slut, vilket 

gör att det är viktigt att ta tillvara på de resurser som finns tillgängliga. Därför blir utbytet 

mellan aktörerna i utbytesrelationen och anpassningen mot intressenterna för inskaffandet av 

resursen livsnödvändigt.
69

 Jacobsen och Thorsvik skriver vidare att organisationer kan vara 

olika öppna i förhållande till omvärlden, men att det dock är svårt att vara en organisation 

som är helt oberoende sin omvärld. Därför påverkar omvärlden hur organisationen kommer 

att se ut och vad som händer internt i den.
70

  

Vidare skriver Pfeffer och Salancik att det i sociala interaktioner finns ett beroendeförhållande 

om den ena parten inte till fullo kontrollerar alla de aspekter som är nödvändiga för att 

åstadkomma en aktivitet eller erhållande av resultaten från aktiviteten. Detta är fallet för de 

flesta organisationers slutprodukt/resultat. Beroendeförhållandet är viktigt för organisationer 

eftersom det påverkar organisationens förmåga att uppnå dess önskade resultat. Förhållandet 

är en konsekvens av att organisationer måste interagera med omgivningen för att få tillgång 

till de resurser som behövs för att överleva, vilket Jacobsen och Thorsvik samt Barnard ovan 

beskriver vikten av.
71

 

Organisationer kan aldrig ta sin existens för givet. Det finns många aspekter som gör det 

problematiskt för organisationer att överleva. Pfeffer och Salancik anser att det är en 

organisations effektivitet som avgör dess öde. Effektiviteten påverkas av hur organisationen 

hanterar efterfrågan/krav från olika håll, speciellt från intressegrupper som organisationen är 

beroende av för att få resurser eller stöd och support till sin verksamhet. Detta innebär att det 

är en nyckelfaktor för organisationens överlevnad att ha förmågan att införskaffa och 

bibehålla resurser. Det hade inte varit ett lika stort problem om organisationen hade haft full 

kontroll över alla delar som krävs för att sköta verksamheten. Men de flesta organisationer är 

inte självförsörjande och därför blir den beroende av andra aktörer i sin omgivning som kan 

tillhandahålla dessa nödvändiga resurser. Detta gäller såväl privata som offentliga 

organisationer, stora som små och oavsett organisationsform.
72

 

Pfeffer definierar makt som att ha något som någon annan vill ha eller behöver. De aktörer i 

organisationen som erbjuder de mest kritiska resurserna är de som har makten i en 
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organisation. En organisation behöver bland annat personal, pengar, kunder och social 

legitimitet för att fungera.
73

 Pfeffer menar också att makt ligger i att vara den aktör som 

tillhandahåller en kritisk resurs för organisationen och som inte kan bli direkt ersatt för den 

funktion som den som resurs innehar.
74
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4.4 Användning av teori 

De teorierna som valts är intressentmodellen och teorin om resursberoende samt 

kompletterande teorier vilka är omvärlds-, belönings-, och målkonfliktteori. Dessa 

kompletterande teorier utgör olika delar och aspekter av intressentmodellen.  

Intressentmodellen 

Intressentmodellen används för att visa hur lärare och studenter ser sig själva i 

Handelshögskolans organisation. Modellen används även för att visa sambandet mellan lärare 

och studenter. Vi vill använda modellen för att visa hur lärare och studenter förhåller sig till 

varandra och till Handelshögskolan. Intressentmodellen är ett verktyg för att kunna placera 

lärarna och studenterna i förhållande till Handelshögskolan, för att sedan kunna gå vidare med 

en beskrivning av relationen dem emellan. Modellen används också för att visa hur komplex 

en organisation kan vara. Hela ”intressentbilden” som beskrivs i teorin kommer dock inte att 

användas, utan endast de delar som rör lärare, studenter och Handelshögskolans organisation 

används för att visa förhållandet mellan aktörerna. 

För att öka förståelsen av komplexiteten i och runt en organisation används även en 

omvärldsaspekt. Den visar hur svårt det är att fastställa var en organisation slutar och var 

omgivningen börjar.  

Belöningar tas upp för att visa att de båda aktörerna är beroende av varandras belöningar och 

hur detta påverkar relationen. Belöningar är en del av det utbyte som sker mellan aktörerna. 

Målkonflikter tas med för att visa att det lätt uppstår konflikter mellan en huvudaktör och dess 

intressenter och att det är svårt att veta vad som ska ges till intressenten för att denne ska vara 

nöjd.  

Teorin om resursberoende 

Denna teori används för att tydliggöra relationen mellan intressenterna efter det förhållande 

som fastställts i steget ovan.  Teorin kommer att användas för att beskriva ett förhållande där 

lärare och studenter är beroende av varandra som resurser. Tanken bakom denna teori är att 

den ger förståelse för hur resursberoendet ser ut samt hur detta påverkar relationen mellan 

intressenterna.  

Analysmodell  

Vi har gjort en egen analysmodell utifrån ovan beskrivna teorier. Detta för att vi ska visa hur 

vi väger ihop de olika teorierna till en helhet som sedan utgör vårt analysverktyg. Denna 

analysmodell visas på följande sida. 
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4.5 Analysmodell  

 

 

Steg 1:    Steg 2: 
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Steg 4: 

 

 

 

Intressentmodellen 

I detta första steg av analysen är 

fokus att urskilja uppfattningen 

om vad som utgör 

Handelshögskolans organisation. 

Även intressenternas förhållande 

till Handelshögskolan ska 

tydliggöras. Detta illustreras med 

”intressentbilden”. 

Resursberoende 

I detta steg är fokus att 

urskilja vilka resurser 

respektive intressent bidrar 

med till varandra och till 

Handelshögskolan. Även 

beroendet av varandras 

resurser ska tydliggöras. 

Handelshögskolans mål 

Lärares 

  mål 

Studenters 

     mål 

MÅLKONFLIKT 

Lärare  

Lärare Studenter 

RELATION 

Relationen 

I detta steg är fokus att urskilja 

hur relationen uppfattas. 
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5 Empiri 

 

I detta avsnitt presenteras den empiri som har insamlats för studiens syfte. Detta görs för att 

läsaren ska kunna följa med i den analys som sker i nästa avsnitt. 

 

5.1 Lärarnas syn på relationen 

Organisation 

Vad Handelshögskolans organisation är råder det olika uppfattningar om bland lärarna.  

Handelshögskolan kan ses som en professionell del av Örebro universitet, men samtidigt har 

Handelshögskolan inte tagit form än. Handelshögskolan ses även som en formell organisation 

som består av en akademi, fakultet och administration, som i högre utsträckning är baserad på 

en organisatorisk del som arbetar med undervisning och en del med forskning samt en 

skärningspunkt mellan dessa båda som arbetar med samverkan med näringslivet. Lärarna ser 

också Handelshögskolan som en offentlig byråkrati som är omgärdad av mycket regler.  

Lärarna beskriver sin roll på Handelshögskolan som att vara lärare men samtidigt en coach 

och inspiratör. Att hålla hög kvalitet på och utveckling av nya utbildningar är uppgifter som 

hör till lärarens roll. Lärarna säger också att de tror att de värderas högre än studenterna av 

Handelshögskolan som organisation. De ser lärare och studenter som två olika grupper, där 

lärarna i hög utsträckning får ”klä skott” för studenternas prestationer då de säger att det är 

mycket lättare att fråga lärarna vad som är problemet än att gå ned och fråga studenterna. 

”Lärarna har närmare till de som bestämmer och då kan man tänka att de värderas högre, 

men om man tänker vid beslut och så där så blir nog studenten viktigare än den enskilde 

läraren. Lärarens synpunkter har ju mycket lättare att nå fram, så i den meningen bli ju 

läraren viktigare eftersom de gör sig hörda.” Lärarna säger att det är mycket 

personalperspektiv på Handelshögskolan: ” ... även om det är få studenter på kursen så har 

man den kvar för att man har kompetens att ha den. Att man inte tar hänsyn till vad studenter 

vill ha för kurser utan istället till att hålla sysselsättning.” 

Lärarna anser att studenterna är en del av Handelshögskolan. ”Och det går ju hela vårt arbete 

som vi hade med bemötande förra året ut på. Vi vet att studenter befinner sig i en utsatt 

situation som patienter och så där. Men det är det vi vill sudda ut, så det vore ju konstigt om 

inte studenterna var en del av Handelshögskolan.”Ändå tror inte lärarna att studenterna ser 

sig som en del av Handelshögskolan: ”Nej, inte en del, men går på en Handelshögskola, läser 

vid en Handelshögskola.” ”Studenter har ett kundperspektiv, vill inte engagera sig mer än 

vad som krävs.” 

Mål 

Lärarna säger att Handelshögskolans mål är att ha utbildning, forskning och samverkan, 

samtidigt som de säger att målsättningen är att vara landets bästa Handelshögskola, vilket 

påverkar hur de arbetar. ”Ett mått på det här, är ju vad studenterna tar med sig härifrån. Och 

vad de berättar för omvärlden.” 

Lärarna tror att de underskattar studenternas mål; anställningsbarhet. ”För i grund och botten 

går man här för att man vill ha en bra yrkeskarriär och det måste vi verkligen komma ihåg 

och se som vårt huvudsyfte.” ”Studenterna är i hög grad här för att få ihop ett CV.” 
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Kontakt 

Överlag anser lärarna att kontakten mellan lärare och studenter är bra. Dock anser de att 

kontakten minskat sedan undervisningen togs bort från övervåningen i Långhuset: ”Idag finns 

ingen naturlig kontaktyta”. Lärarna beskriver också kontakten som individuell och att den 

påverkas av storleken på klassen: ”Alltså på högre nivå med få studenter, då blir man ofta 

som arbetskamrater. Men på lägre nivå med 150 studenter, kanske man inte upplever att 

studenter och lärare är arbetskamrater”. De säger att en annan kontakt fås i storklasser, men 

att det för den sakens skull inte behöver vara en dålig kontakt. De anser också att 

Handelshögskolan har många bra lärare som undervisar väldigt lite och istället håller på med 

forskning: ”och det är väldigt tråkigt, men vi måste hålla på med forskning, så valet är 

ganska självklart. För om vi inte är duktiga på forskning så får vi inga resurser och ingen ser 

oss. Men samtidigt är det sorgligt, för det är många forskare som är duktiga lärare, så 

studenterna missar mycket där när de inte träffar de här duktiga lärarna.” Angående hur ofta 

kontakten med studenter sker säger de att vid forskning sker det knappt någon kontakt alls. I 

undervisningssituationer upplever lärarna att de har mer studentkontakt, men att kontakten 

ofta är schemalagd till undervisningstillfällena. Kontakten är också större när det är problem: 

”Kontakten är lite tudelad, för är det något som inte funkar så får man på något sätt mer 

kontakt”. Kontakten sker då oftast via BlackBoard eller mejl. ”Den fysiska kontakten har 

minskat, det har blivit lite mekaniskt, men att allt ska vara tillgängligt genomsyrar allt idag. 

Och det är nog både på gott och ont, men det påverkar nog kontakten.” De anser också att det 

är upp till läraren att visa att de vill ha kontakt och att det är alltför lätt att ge signaler om att 

de inte vill ha kontakt. Det resulterar i att studenter inte heller tar kontakt med läraren.  

Angående hur det fungerar att nå studenterna säger lärarna: ”det är jätteenkelt, man få ju ut ett 

meddelande på morgonen som alla kan ta del av före klockan 10:00”. Lärarna fortsätter att 

berätta att det underlättar att nå studenterna om rätt kanaler och verktyg används: ”Jag 

upplever att användandet av BlackBoard underlättar. För lägger man föreläsningar där kan 

man nå sina studenter frekvent via det systemet.” 

Lärarnas tillmötesgående tycker de själva är positivt och de anser att det är kul att träffa 

studenterna. ”Det som har varit viktigaste och roligaste under mina 20 år här, just det här 

med studenterna. Framförallt utanför utbildningen, utanför lektionssalen, diskutera, det 

försöker jag alltid ha gott om tid till. Ibland kanske man inte har tiden och får frågor, men det 

försöker jag med”. Lärarna tycker, som ovan beskrivits, att det är synd att det inte bedrivs 

undervisning på den övre våningen i Långhuset längre, vilket leder till att det blir färre 

stunder då de träffar studenterna. En annan anledning som påverkar bemötandet är tiden. 

”Övre våningen är för lärare och under för studenter, men jämfört med andra är vi öppna.” 

”På det personliga planet att vika tid när man vill, många har mycket att göra.”  

Beroende 

Angående beroende i relationen mellan lärare och studenter anser lärarna att studenter är mer 

eller mindre beroende av lärarna: ”Det är en maktrelation. Det är ju lärare som studenter är 

beroende av, men läraren är inte beroende av den enskilda studenten. Lärare får ju sin lön 

därför att vi har studenter, men det omspeglar sig inte i relationen mellan den enskilde 

studenten och läraren, för då är det läraren som har makt.” De anser också att studenterna 

själva gör sig beroende av lärarna i undervisningssituationer, då de upplever en tendens att 

studenterna inte nöjer sig med att få en litteraturlista och föreläsningar, utan att de istället vill 

ha en noggrann vägledning för att de inte vill riskera att de gör mer än vad som behöver 

göras: ”Tala om vad som kommer på tentan! Måste jag verkligen köpa den här boken?” Att 

det är lärarna som bedriver kursverksamheten, står för kursplanen och liknande, gör också att 



 

 

26 

 

studenterna blir beroende. ”Man kan ju tänka sig att studenter gör sig beroende av lärare i 

undervisningssituationen, de vill ha hjälp med vad som är viktigt”. De tror att studenter 

upplever sig som mer beroende än vad de borde göra, ”men visst är de beroende”. 

 

Omvänt är lärarna även beroende av studenterna: ”de genererar jobb till oss lärare, och på 

sätt och vis också att om man bedriver kursverksamhet så är tillströmningen av studenter 

viktig” och ”det kan vara lätt för oss att glömma, men universitetet får sina pengar för hur 

det går för studenterna, hur många som klarar sig och vill komma hit. Annars finns det ju 

ingen försörjning för oss”. De säger att dåliga tentamensresultat och dålig genomströmning 

får genomslag i hela organisationen.”Formellt ska lärare vara i större beroende av studenter, 

vi ska ha ett utvärderingssystem som fungerar, vilket det inte gör nu och det tycker jag 

studenter ska driva lite hårdare och då skulle man få ut mer av ett ömsesidigt beroende 

också.” Lärarna anser att det är oerhört viktigt att studenter intresserar sig, annars kan kurser 

inte köras. De nämner att även forskningen på Handelshögskolan är beroende av studenter: 

”utan studenter finns det ingen anledning till att bedriva forskning här heller, för man ska ju 

ha dem i närheten, så det är ju hela existensen alltså”. Det kan även bli ett negativt beroende 

då vissa lärare hellre skulle vilja forska än undervisa. I dessa fall blir undervisningen en 

belastning när lärarna inte endast kan forska, och därmed inte kan publicera en artikel eller 

avhandling när de helst vill.  

 

Lärarna ser studenterna som en nödvändig resurs för Handelshögskolan. ”Det är ju klart att 

de är en resurs. Sen kan man fundera på att de skulle kunna vara en mycket större resurs i det 

vi bedriver.” Studenten beskrivs också vara en nödvändig resurs finansiellt: ”Det mesta går 

till administrationen, vi räknar helårsprestationer och det betyder mer pengar in”. 

Utbyte/samverkan/anpassning 

Det lärarna anser att studenterna kan ge lärarna i utbyte är kunskap och information samt 

inspiration. De menar att eftersom de måste ligga ett steg före studenterna ger det de 

inspiration och motivation att göra bättre ifrån sig. Det ger även lärarna möjlighet att bli bättre 

på det de gör. 

 

Lärarna anser däremot att samverkan med studenter skiftar efter vilken nivå studenterna 

befinner sig på men anser att de interagerar på väldigt många sätt: ”alltifrån att visa 

PowerPoint till att diskutera uppsatsämne”. De säger också att samverkan beror mycket på 

lärarna, hur de startar och få igång grupper: ”vi har inte varit så bra på det och vi vet om det, 

så vi har tittat och jobbat på bemötande. Det har betydelse hur vi ser på studenterna”. De 

beskriver också undervisningssituationer där endast en del är förberedda, en del som inte ens 

har böcker, och en del som sitter och sover: ”Då är det väldigt svårt att interagera med 

studenterna. Man kan aldrig tänka sig studenter som en homogen grupp, det är alltid enskilt 

och individuellt.” 

 

Lärarna är osäkra på om de bör anpassa sig till studenterna, men att det sker både medvetet 

och omedvetet. ”Jag vet vart studenterna ska, men studenterna vet det inte. Anpassa inte så 

mycket, utan istället motivera dem att göra som jag vill.” De menar att de inte vill anpassa 

undervisningen efter nivån hos de som läser kursen: ”Nivån varierar mycket efter 

konjunkturläge, söktryck. De variablerna vill man inte anpassa sig så mycket till. Så anpassa 

är nästan ett skällsord, men man gör ju det.” För feedback anpassar sig lärarna genom att 

lyssna: ”... mycket kan ändras direkt, vi kan ändra till nästa dag”. 
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Studenternas syn på lärarna 

Lärarna tror att de är mer personer och individer för studenterna än vad fallet är på andra 

skolor: ”för man kan stöta på samma lärare flera gånger under sin studietid”. Lärarna hoppas 

också att studenterna ser på dem som arbetskamrater: ”men man vill ju att de ska ha respekt 

för kompetensen och kunskapen och förstå att det är en mer erfaren arbetskamrat”. ”Men inte 

den här distansrespekten som var i gamla folkskolan, inte det här traditionella chef-

undersåte.” Även om lärarna tror att studenternas bild är splittrad är förhoppningen att 

studenterna uppfattar lärarna som att de bryr sig och hela tiden agerar professionellt i och 

utanför undervisningen. 

Lärarnas syn på studenterna 

Det finns bland lärarna olika synsätt på studenterna: ”jag utgår alltid från att studenterna är 

oerhört sugna på sina egna studier, lägger ned all tid på sina studier och köper all litteratur 

som är uppsatt på kurslistan. Även om jag ofta blir motbevisad så är det fortfarande det som 

gäller, jag utgår från det”. Ett annat sätt som lärarna ser på studenterna är som 

arbetskamrater: ”… för om man funderar på vad vi håller på med så är det ju 

kunskapsproduktion som sitter i deras huvud. Jag skulle inte vilja säga att jag är ett redskap 

som dem ska använda, för jag lär mig mer än studenterna när jag leder undervisning, för det 

är jag som har tänkt mest. Därför är arbetskamrater nog det vettigaste. Absolut inga kunder, 

då blir jag arg om man pratar om kundrelationer!” Uppfattningen är att idealet är att se på 

studenterna som medarbetare. Dock säger de att studenterna ser sig själva som kunder, vilket 

de anser leder till problem: Studenter ser sig själva som kunder och när man ser sig själv på 

det sättet blir det att jag också hamnar där. Om någon lärare gör något fel vill man inte prata 

med läraren, utan då går man till chefen och då tycker jag man har gått förbi den relation 

som borde finnas. Jag önskar att det var mer att om något är fel så går man runt disken och 

står på samma sida och gör det bättre, men så funkar det inte”. Lärarna tror att studenternas 

kundperspektiv påverkar relationen dem emellan negativt. ”Det bli ett avstånd som inte borde 

finnas där och lärare kan känna sig rädda, när allt är bra säger ingen något, men när det är 

dåligt sägs det.” 

Påverkan 

Lärarna anser att studenterna i väldigt hög utsträckning kan påverka lärarna. Dock handlar det 

mycket om att få studenterna att förstå att det är viktigt, att de känner att de kommer till tals. 

”Det är att de måste reagera, visa om det är bra eller dåligt. Det gör jättestort intryck om 

man säger till.” Kursutvärderingarna nämns som ett verktyg för studenterna att kunna 

påverka. En annan aspekt nämns angående kursutvärderingarna i fråga om hur studenternas 

åsikter tas tillvara: ”Det har vi inga bra system för, formella kursutvärderingar, nej 

slumpmässigt ifall den aktuella läraren är engagerad och går vidare och tar tag i det. 

Kursutvärderingar ska fungera. Men studenter orkar inte när de är klara med en kurs, och 

det är ju det som är kundperspektivet, att de inte ser sig som en del av det.” Samtidigt säger 

en annan lärare att kursutvärderingarna fungerar ganska bra och att studenterna alltid får ta del 

av resultaten av dessa. ”Om jag förstår det rätt så vill studenterna veta att någon reagerar på 

deras kritik och att något händer.” ”Vi har avståndet och att det här med att kritisera och 

komma med synpunkter, det drar studenter sig för, ni går hellre en väg runt. Detta gör att det 

på vägen fram kan blåsas upp till något mycket större.” 

Lärarna säger att de bjuder in studenterna till att påverka, till exempel genom Sesams 

utbildningsutskott: ”av tradition så har vi gjort så, vi har haft väldigt bra relation med 

Sesam. När vi har utvecklat kurser har de varit med och påverkat. Nu senast har vi haft 
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doktorander som varit med i vår kursutveckling och lagt ett studentperspektiv på allt. Därför 

att vi kan lära livet och ni kan studentlivet.” 

Lärarna säger att de är dåliga på att ta tillvara på studenterna: ”Det är nog faktiskt 

otillräckligt.” ”Ja det gör vi väl förstås lite för lite. Vi skulle kunna ta tillvara på studenterna 

på så många fler sätt.” ”Vi involverar inte studenterna i forskningen, vi skulle kunna vara 

bättre”. De säger att de skulle kunna ta tillvara på studenterna på så många fler sätt än vad 

som görs idag: ”Vi skulle kunna använda oss mer av dem, föreläsningar externt... Vi tycker vi 

är duktiga med våra doktorander och det skulle vara häftigt att få in våra C-/D-studenter på 

samma sätt. Att göra så med 150 A-studenter skulle inte funka, men att man i alla fall närmar 

sig de anställda, att när jag fördjupar mig i exempel organisation så har jag lite mer kontakt 

med de lärarna, även om jag inte uppsatsar.” Studenternas motivation och kreativitet är 

också något som lärarna borde tas till vara på enligt lärarna. De skulle gärna ta tillvara på 

studenterna mer men anser att tiden inte räcker till.  

Relationen 

Lärarna upplever att relationen mellan studenter och lärare är bra. ”Jag känner att jag har en 

bra relation med studenterna ur mitt perspektiv, att det är givande och kul och att jag aldrig 

är rädd för studenterna och när det inte fungerar är jag inte rädd för det heller. Jag ser bara 

positivt, jag upplever en total öppenhet.” ”Det är ändå 2 500 studenter på Handelshögskolan 

och händelser där det är konflikter och där det går fel är väldigt få.” 
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5.2 Studenternas syn på relationen 

Organisationen 

Studenterna anser att det är svårt att beskriva vad Handelshögskolan egentligen är: 

”Handelshögskolan för mig hade nog inte spelat roll alls, jag pluggar ju på Örebro 

universitet, inte på Handelshögskolan”. Det är också otydligt för studenterna vad 

Handelshögskolan innebär: ”det jag tänker på är att det bara är ekonomiprogrammet och att 

det har fått ett finare namn, men vad det innebär är jag dåligt insatt i.” ”Att vi har 

ekonomiprogrammet och så, det är typ det som det betyder för mig eftersom jag läser det.” 

Studenterna har också dålig kunskap om vad det innebär att vara en Handelshögskola: ”Jag 

vet inte om det är så många studenter som vet om det är någon skillnad mellan en 

Handelshögskola och en institution. Nej, jag vet faktiskt inte.”  

Överlag ser studenterna sig som en extern aktör till Handelshögskolan: ”Jag deltar lite såhär, 

typ lite utanför, som klamrar sig fast. … man tar användning av det man själv behöver”. 

Studenterna tror att lärarna värderas högre än studenterna och tycker att det är synd att fallet 

är så: ”Rent generellt skulle jag tycka det var konstigt om inte Handelshögskolan värderade 

lärare högre än studenterna, vilket jag tycker är fel. Studenterna är ju som sagt levebrödet. 

Men det är väl lätt för mig att säga att studenten alltid skall vara i fokus, men fakta är ju att 

lärarna är anställda av Handelshögskolan, och jag skulle anta att lärarna värderas absolut 

högre, någonting annat vore ju konstigt, i alla fall i mina ögon”.   

Mål 

Studenterna uppfattar Handelshögskolans övergripande mål som att de vill räknas till en av de 

bättre skolorna och då bli ett självklart val för de nya studenterna. De anser att 

Handelshögskolans mål bör vara att leva upp till det som studenterna förväntar sig av 

Handelshögskolan: ”Handelshögskolans mål förutom en examen så att de får pengar, är att 

tillgodose mig en okej utbildning!”. 

Studenterna vet inte direkt vad lärarnas mål är: ”Jag tror självklart att de vill bli lärare för att 

de tycker det är kul, tycker om att undervisa. Sen vill de att så många som möjligt ska klara 

tentorna, i alla fall 75 %. Jag tror ändå att deras mål är att få ett rykte om att vara duktig, 

och att de är bra på det dem gör.” Studenterna säger också att de är osäkra på vad lärarna 

gör: ”De planerar väl föreläsningarna, mycket planering. De måste hela tiden uppdatera sig i 

sitt ämne och ha en bred kunskap om det, och studera ämnet som studenterna gör. De måste 

ligga steget före studenterna, så mycket research...”.  Studenterna antar dessutom att 

forskning utgör en stor del av lärarnas mål med att vara på Handelshögskolan: ”Det kanske 

däremot skiljer sig väldigt mycket, väldigt mycket beroende på individ, vissa lärare forskar 

och doktorerar. Då kanske inte målet är studenterna, vilket kan bli väldigt tydligt.” 

Studenterna säger också att målet inte verkar vara att tillgodose studenternas önskningar: ”Jag 

tror inte mångas mål är mer än att få betalt och att de måste undervisa, tyvärr. Det är väl 

många som forskar och som tvingas undervisa en viss del av tiden för att få del av bidragen 

från staten och därför måste de göra det”.  

Studenterna säger att deras egna mål med sin utbildning på Handelshögskolan är att få ett 

arbete: ”... få kunskap för att använda sen när jag jobbar”. Även om studenterna säger att de 

vill nyttomaximera sin utbildning, ”så kort studietid mot så mycket jobb som möjligt”, så vill 

de ändå känna att de har lärt sig något under sina år på Handelshögskolan: ”grundligt, så att 
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man kommer ihåg saker än att bara få ytinlärning. För det är ändå, alltså jag vill kunna 

arbeta, eller använda det jag har lärt mig här när jag arbetar sen”. 

Kontakt 

Studenterna har något skilda åsikter om hur kontakterna med lärarna fungerar, varav en 

student säger: ”Fruktansvärt dålig! … Ingen respons överhuvudtaget. Min uppfattning är att 

studenter försöker ta kontakt, men inte får någon respons”. De andra anser att kontakten kan 

variera mellan lärare: ”det varierar mellan vilken lärare man pratar om, vissa lärare är 

fantastiskt duktiga och engagerar sig jättemycket, det är jättesvårt att säga.” ”Vissa lärare är 

kanske mer mottagliga för frågor och diskussioner än andra.” Alla tre studenter anser att det 

är de själva som ofta får söka upp kontakten med lärarna: min uppfattning är att studenter 

försöker ta kontakt men inte får någon respons”.  De anser också att kontakt med lärare sker 

mer sällan än ofta. ”De var ju rätt bra på att uppdatera på BlackBoard med info, men inte att 

svara på synpunkter och där försökte vi studenter ta kontakt hela tiden. Det var väldigt 

mycket skrivet på BlackBoard, men ingen svarade. En gång hade de tentagenomgång, men 

det är enda gången de tog kontakt utöver föreläsningar och lektioner.” 

Studenterna säger att de har uppfattat BlackBoard som det smidigaste sättet att komma i 

kontakt med lärarna, men menar att så inte alltid är fallet: ”men då jag inte får några svar där 

vet jag inte, jag trodde det var det bästa forumet för mina frågor”. De säger också att det inte 

är någon idé att gå genom flera berörda personer för att få den riktiga informationen. ”Ja, jag 

är ju en sådan som person som ofta inte frågar de som sitter och jobbar med frågor från 

studenterna. Då kommer det alltid gå genom en tredje person innan, så jag går ofta till 

originalkällan. Så har jag en fråga som gäller något så frågar jag personen det gäller.” 

Studenterna anser också att lärarnas tillmötesgående är svår att avgöra. Dock säger en student: 

”Tycker det har varit jättedåligt, har inte fått något tillmötesgående alls!” medan en annan 

student säger tvärtemot: ”… alltså, positivt. De är alltid, eller i alla fall oftast trevliga”. De 

säger också att tillmötesgåendet handlar om att inte vara rädd för lärarna: ”Tillmötesgåendet 

tycker jag är bra, absolut, jag har fortfarande inte hittat en lärare som jag är rädd för. För 

att förtydliga, det är ingen än så länge, vilket är väldigt lätt att sätta sig i en auktoritär 

position som det var på gymnasiet, mellanstadiet”. De säger att lärarna oftast är trevliga och 

att många lärare är väldigt raka i sitt tillmötesgående. Ändå känner de att lärarna inte bryr sig 

om studenterna. ”Eftersom att de struntar i att besvara frågor, både muntligt och skriftligt, 

tror jag inte att de bryr sig”. 

De upplever att lärarna i vissa fall inte är samarbetsvilliga: ”De bemötte inte studenterna, det 

var ett problem”.  De säger att bemötandet mot studenterna är bra ibland, men att det 

försvåras av att vara en arbetsplats som karaktäriseras av en byråkratisk organisation. De 

menar att studenter och lärare inte är jämbördiga på ”arbetsplatsen”. ”Nej absolut inte, jag 

pratar om det som en arbetsplats, men jag har ingen illusion om att vi skulle vara jämbördiga 

kollegor, eller jag tror om jag får sväva fritt i mina egna teorier, att lärare, om vi ska jämföra 

med en arbetsplats, de, lärarna, är här för att jobba och vi studerar. En sådan relation 

missgynnar alltid en djupare relation mellan parterna, men det ska nog också vara så på ett 

universitet, vi ska inte vara vänner med varandra, Men jag tror ibland när skola och ledning 

säger att de ska vara vänner så tror jag de glömmer bort att det är en är student. Arbetsplats 

för studenter är nog mer svårdefinierat, för jag tror inte att någon skulle hävda att vi går till 

jobbet, men det är ju såklart en arbetsplats”. 
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Beroende 

Studenterna säger att de är i stort beroende av sina lärare och betonar att tentor och 

examination är det som de förknippar med beroende gentemot lärarna: ”man är ju alltid 

indirekt beroende, det är de som skriver tentorna och examinerar”. 

Även fast studenterna är beroende av lärarna anser de att lärarna också är beroende av 

studenterna: ”Jag anser typ, som deras yrken så är de väl självklart beroende av att det är 

studenter där. Annars har de ingenting där att göra, alltså föreläsaren...” ”Faktum är att vi 

är deras levebröd” Utöver beroendet för att ha ett jobb säger de också att lärarna är beroende 

av dem i andra situationer, såsom marknadsföring av Handelshögskolan för nya studenter: 

”för allt handlar ju om rykten, och på det sättet är de väldigt beroende för att de ska söka 

in”.  

Studenterna säger att de förstår att lärarna är en viktig resurs för Handelshögskolan, men att 

de ändå tycker att studenterna också utgör en resurs: ”Det är ju skillnad på resurs och resurs; 

lärarna, föreläsare, doktorander och forskare är deras viktigaste resurser. Men vi är väl 

också en resurs också på så sätt att vi berättigar Handelshögskolans existens. Sen kanske vi 

inte bara ska säga att vi går omkring med dollartecken på oss. Det är ju faktiskt så att utan 

oss finns ingen Handelshögskolan. Resurs i den mån att det finns och borde finnas ett stort 

intresse i att få hit så många duktiga elever som möjligt, men inte i den bemärkelsen 

kompetensmässigt”. De anser att de är resurser i form av pengar och motivation. ”Ja, 

studenter motiverar lärarna. Som studenter ifrågasätter vi och vill veta mer och därför skapas 

förnyelse och utveckling och motiverar dem”. De säger att de ser studenterna som resurser i 

flera bemärkelser: ”Jag är en av många som har sökt in och jag har klarat tentorna, så jag är 

väl en resurs i statistiken om inte annat. Men jag tycker att varje student är en resurs.” 

Angående hur lärarna tar tillvara på studenterna, säger studenterna att de nog gör det, men att 

de tror att lärarna vill tillgodose studenternas behov i studierna, men inte mer: ”De gör väl sitt 

bästa för att tillgodose våra behov i studierna, för övrigt, inte studiemässigt, gör de väl inget 

alls...”. Studenterna kan känna att de inte tas på allvar. ”Eftersom de inte bryr sig om vad 

studenterna har för kritik så kan de inte bry sig om studenterna stannar eller inte”. 

Studenterna tycker att de själva är viktiga för Handelshögskolans verksamhet. ”Det är lätt att 

svara på, vi är det absolut viktigaste de har för sin verksamhet!” De anser att verksamheten 

inte kan bedrivas utan studenter och att lärarna behöver studenterna för att utveckla sin 

forskning. ”Utan oss kan de inte bedriva verksamheten. Det är inte bara att vi ska vara här 

utan att vi också ska fixa tentorna. Allt bygger på att vi finns här. Alltså, det är tråkigt om de 

forskar och ingen som kan ta till vara på det, de vill ju inte att deras teori ska dö med dem. 

Därför är det viktigt om man kan föra den vidare och vi kan utveckla den vidare och inte bara 

lära av informationen. Men just för verksamheten är det viktigt med studenter, annars skulle 

det inte fungera, om de klarar så får de rykte och några som ansöker”. 

Utbyte, samverkan och anpassning 

Studenterna har en gemensam syn på deras utbyte med lärarna. Det dem får i utbyte är, enligt 

studenterna; kunskap, information samt kunskap om tentor och seminarier. Deras syn på vad 

de ger tillbaka till lärarna är att de kan motivera dem, hjälpa dem med sin forskning och 

studenterna kan visa entusiasm så att lärarna tycker att det är kul att undervisa. 

Kunskapsmässigt anser de att lärarna antagligen inte har lika stort utbyte som studenterna. 

”Studenter tar allt av lärarna om vi pratar utbildningsmässigt, vi är ju här för att lära av dem 

faktiskt. Lärare borde väl ha ett utbyte av studenter och få höra vad som fungerar och inte.” 

”Men lärarna har nog mindre utbyte av studenterna än studenterna har utbyte av lärarna, 
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dock inte sagt att lärarna inte alls har något utbyte av studenterna”. De säger att det är 

viktigt att lärarna ger studenterna en bra utbildning: ”En möjlighet till att lära sig om ämnet.” 

De anser också att lärarna ska ge riktlinjer, såsom att belysa vad som kommer att vara viktigt 

på tentorna. 

 

Studenterna säger att samverkan mellan lärare och studenter sträcker sig till föreläsningar och 

seminarier. ”Det fungerar väldigt dåligt med respons”. De säger ändå att de uppfattar det som 

att lärarna vill vara samarbetsvilliga. ”Större frågor vet jag däremot att de flesta lärare har en 

slags intuition att alltid förbättra sig, och det brukar tas upp i varje ny kursstart. Sen vet jag 

inte om de alltid riktigt lyckas med det. Sen finns det ju kursutvärderingar och så.”  

Studenterna tycker att lärarnas anpassning skiftar och att de uppfattar det som att lärarna vill 

anpassa sig men inte kan: ”Vissa anpassar sig bra, de anpassade tiderna, till olika kunskap 

hos studenterna, efter behov, medans vissa inte anpassade sig alls.” ”Det är väldigt beroende 

mellan lärare och lärare, några anpassar sig väldigt mycket och vissa kör sitt race, om det 

beror på engagemang eller kompetens ska inte jag uttala mig om. Det kan ju skilja väldigt 

mycket, ibland kan de inte anpassa sig för att de inte kan och ibland vill de inte, men vissa 

lärare är väldigt duktiga på att anpassa sig till vad som gäller och vad studenterna tycker”. 

Lärarnas syn på studenter 

Det råder delade meningar om hur studenterna tror att lärarna ser på studenterna. ”De tycker 

det har varit roligt att föreläsa för oss och så, för att vi verkar uppmärksamma och lyssnar 

bra”. Samtidigt säger en student att: ”lärarna tycker att studenterna är bittra och vill klaga”. 

Dock uppfattar de det som att lärarna vill ändra fokus i och med det nya 

Civilekonomprogrammet. 

Studenternas syn på lärarna 

Studenternas syn på lärarna är att det skiftar väldigt mycket, men att det är ofta de inte är 

nöjda med lärarna. En student säger att endast två av de tio lärare denne har haft har varit bra: 

”det var väldigt skild grad på hur de lyckades förmedla undervisningen och budskapet”. 

Även om lärarna uppfattas som bra, är studenterna tydliga med att det beror på vilken lärare 

de har. ”De är generellt bra, i vissa fall fantastiskt bra, i vissa fall mindre bra för att vara 

snäll, kanske inte behöver utveckla så mycket mer, men generellt bra standard”. 

Påverkan 

Studenterna tycker att utvärderingar borde göras mer kontinuerligt och de säger att de skulle 

uppskatta att få veta om deras utvärderingar påverkar något. ”Det skulle vara kul att se, om de 

kunde skicka ett svar eller någonting på vad de faktiskt kommer göra till nästa termin. Även 

om det inte är så viktigt för mig om de förändrar eller inte, det berör inte mig som person, så 

är det ju ändå kul att veta att de tog tillvara på den stunden jag lade ner på att svara på 

undersökningen. För det gör ju mig mer motiverad att svara nästa gång det kommer nya 

undersökningar, för att jag vet att det verkligen kommer till användning”. 

Relationen 

Studenterna säger att relationen till lärare blir bättre ju längre de har läst: ”Alltså det beror på 

vilken kurs, i A är de inte så aktiva, och annars är de mer passiva. I A tar de del av varandra 

och eleverna tar del av vad lärarna säger, man får respons av varandra och eleverna får 

göra sitt bästa. För att få kontakt får de gå fram och prata med lärarna och det blir väldigt 

ytligt. Det är ofta svårt att veta vad man ska fråga, eller de kanske inte är insatta, och i B och 



 

 

33 

 

C kurser kan man prata om ämnet. Då är det nog fler som pratar med lärarna och söker upp 

dem på rummet.” Studenterna tillägger att relationen är olika till olika lärare och att den kan 

vara både bra och dålig, men att vissa lektioner bara sitts av och att det då varken blir utbyte 

eller relation med lärarna. 

Studenterna vill att relationen ska genomsyras av dialog: ”Om alla föreläsare vore fenomenalt 

fantastiska så vore det de optimala, men jag har svårt att se att det finns så många bra 

föreläsare. Sen så hur våra relationer gentemot lärarna ser ut idag, jag har svårt att se, för 

att kritik blir svårt”. De vill också att relationen ska vara mer avslappnad: ”För det första 

skulle jag vilja att alla studenter, jag kan vara osäker att fråga saker, som att de kan tycka att 

jag är dum. Jag kan tycka att det ska vara som att prata till sina föräldrar, att man kan fråga 

vad man vill och inte känna sig dum. Att man kunde sitta och diskutera och ha massa tid. 

Annars kanske privatsamtal och samtal där det framgår hur bra det går... kanske inte går, 

men det vore bra. Jag tycker att det vore bra att få kunskap genom att diskutera. Det är svårt 

att fatta ibland och någon som förklarar vore bra, det är läskigt att fråga ibland.”   

Krav och belöningar 

Studenterna säger att de krav som Handelshögskolan ställer på dem är de som framgår i 

kursplanen. De menade att kraven är en förutsättning för studierna. ”Det får man väldigt klart 

för sig, det här och det här ska du göra under kursens gång, och hur många poäng man ska ta 

på tentan. … det är ju en förutsättning för att jag ska kunna läsa här”. De saknar dock mer 

information om kraven. ”Inte mer än det som står i pappret som vi får vid kursstarten, 

kursplanen”.  

Studenterna känner ändå att de har fått sina behov tillfredställda kunskapsmässigt och fått vad 

de efterfrågar av utbildningen. ”Det gör den faktisk eller har gjort hittills, det har de gjort, 

eller jag får nog svara både och där också. I mångt och mycket har jag fått den kvaliteten och 

det jag efterfrågat, jag har ju fått en utbildning och fått gå det jag gått. Sen så skulle man 

kanske önska att det hade varit bättre föreläsare, mer engagerade föreläsare, så i mångt och 

mycket har det varit bra.” Studenterna tycker att de fått den kunskap de efterfrågar, men 

säger: ”Det är viktigt att studenterna får svar på sina frågor och allt sådant där och det tycker 

jag inte att de levt upp till.” 
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6 Analys 

 

I detta avsnitt presenteras en analys som utgår från den teoretiska referensramen och den 

insamlade empirin. Först visas ytterligare en gång vår analysmodell för att läsaren lättare 

ska följa med i efterföljande analys. 
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Intressentmodellen 
I detta första steg av analysen är 

fokus att urskilja uppfattningen om  

vad som utgör Handelshögskolans 

organisation. Även intressenternas 

förhållande till Handelshögskolan 

ska tydliggöras. Detta illustreras 

med ”intressentbilden”. 

Resursberoende 

I detta steg är fokus att urskilja 

vilka resurser respektive 

intressent bidrar med till 

varandra och till 

Handelshögskolan. Även 

beroendet av varandras 

resurser ska tydliggöras. 

Handelshögskolans mål 

Lärares 

  mål 

Studenters 

     mål 

MÅLKONFLIKT 

Lärare  

Lärare Studenter 

RELATION 

Relationen 

I detta steg är fokus att urskilja 

hur relationen uppfattas.  
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Steg 1: Intressentmodellen 

Både lärare och studenter finner det svårt att definiera vad som utgör Handelshögskolans 

organisation, vilket enligt Pfeffer och Salancik
75

 förklaras genom att det är svårt för en 

organisation att fastställa vart gränsen mot omvärlden går. De menar att de aktörer som utgör 

en organisation kan finnas integrerat i organisationen men också att vissa aktörer i omvärlden 

utgör en del av organisationen. Då Handelshögskolans situation är den att studenterna utgör 

en väsentlig del av organisationen, men samtidigt utgör en stor del av den omvärld som 

Handelshögskolan verkar i, är det svårt att dra en klar gräns för vad som egentligen är 

Handelshögskolans organisation, då delar av den befinner sig i omvärlden.  

Problematiken som beskrivs ovan kan genom att se på situationen genom Mintzbergs
76

 syn på 

organisationer, vilken är att en organisation är en arena bestående av olika intressenter, 

förklaras genom att se på lärare och studenter som olika intressenter. Mintzberg menar att 

intressenterna på en arena, i det här fallet Handelshögskolan, kan vara både interna och 

externa intressenter, men att det som likställer dessa intressenter är att de båda vill ha ett 

utbyte av de resurser organisationen innehar. Då både studenter och lärare behöver de resurser 

som finns på Handelshögskolan för att tillgodose sina intressen, ses båda dessa aktörer som 

intressenter till Handelshögskolan. Men som beskrevs ovan att studenter till stor del återfinns 

i omvärlden medan lärare återfinns direkt i organisationen, kan vi urskilja vad Mintzberg 

benämner som externa respektive interna intressenter.  

Pfeffer och Salancik
77

 menar, till skillnad från Mintzberg, att det är svårt att avgöra vad som 

är en intern eller en extern intressent, då uppfattningen om vad som är organisationen och 

omvärlden tidigare beskrivits som svår. Att endast gå efter om intressenten är integrerad i 

organisationen eller inte blir således inte ett tillräckligt kriterium, vilket annars hade varit 

fallet för lärare och studenter då de ser sig som innanför respektive utanför organisationen. 

Istället kan vi urskilja interna respektive externa intressenter genom vad Jacobsen och 

Thorsvik
78

 benämner dessa som. De anser att olika intressenter har olika möjligheter till att 

påverka huvudorganisationen och att det är de interna intressenterna som har mer makt än de 

externa intressenterna, då de genom sin tydliga interaktion med organisationen har lättare att 

påverka beslut. Då lärarna i empirin har beskrivits ha en direkt påverkan på Handelshögskolan 

medan studenter ofta måste gå genom andra för att framföra sina åsikter, kan vi även ur 

Jacobsen och Thorsviks resonemang urskilja att lärarna utgör en intern intressent medan 

studenterna genom att både befinna sig i omvärlden samt inneha mindre makt att påverka 

organisationen utgör en extern intressent.  

Då studenterna säger att de känner sig förbisedda av Handelshögskolan, vilket till stor del har 

att göra med bristen på respons från lärare, kan vi genom Pfeffers
79

 liknelse av organisationen 

som en arena där makt och intressekamper uppstår som följd av de olika intressenternas 

intressen i organisationen, förklara denna situation. Pfeffer menar att när starka intressenter, 

vilka både lärarna och studenterna utgör, tar mycket plats på arenan, blir det svårt att avgöra 

om huvudaktören, som i detta fall är Handelshögskolan, verkligen är den som styr 

organisationen. I den intressekamp som får ses existera mellan lärare och studenter, är lärarna 

den intressent som är starkast då de kan påverka mest. Genom att ta detta resonemang ett steg 

längre kan det urskiljas att lärarna som den starkaste intressenten med mest makt, också till 
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stor del styr Handelshögskolan. Detta innebär att lärarna är en så stark intressent att det 

snarare är de som upprätthåller Handelshögskolans verksamhet och inte ledningen som i sin 

beslutslegitimitet  egentligen innehar den rollen. Genom att se på lärarna på detta sätt, kan det 

förklara varför studenterna känner sig förbisedda då de inte innehar samma förutsättningar 

som lärarna i verksamheten. Det vill säga att om lärarna i hög grad styr verksamheten så blir 

resultatet av detta att de också styr relationen mellan lärare och studenter.  

Dock kan vi, genom Jacobsen och Thorsviks
80

 resonemang angående vem som är den 

starkaste intressenten, där de anser att den utgörs av den intressent som är mest involverad i 

organisationens arbete, se att lärarna inte har mer makt än studenterna, då både lärares och 

studenters existens på Handelshögskolan möjliggörs genom respektive intressents bidrag till 

organisationen. Pfeffer och Salancik
81

 ger ytterligare en syn på vad som utgör den viktigaste 

intressenten, då de menar att den intressent som tillför mest resurser ska ses som den 

viktigaste intressenten. Då båda lärare och studenter anser att studenter är den viktigaste 

resursen är studenter enligt detta resonemang den starkaste intressenten. Att se studenter som 

den starkaste intressenten innebär därmed att de ska kunna påverka mer än vad de upplever att 

de kan göra idag.  

Därmed kan vi urskilja att samverkan mellan de båda intressenterna är viktigt, då Pfeffer och 

Salancik
82

 anser att organisationer existerar på grund av att aktörer med olika intressen går 

samman för att göra utbyten, vilket gör att aktörerna då ses som intressenter till 

organisationen. De anser att intressenterna måste interagera med varandra för att 

organisationens existens inte ska hotas, vilket ger ännu ett perspektiv på varför studenterna 

känner sig förbisedda, då studenterna menar att kontakten till lärarna i vissa fall är dålig på 

grund av bristande respons från dessa. Att interaktionen inte fungerar bättre än vad fallet är 

idag kan därmed påverka kvaliteten på Handelshögskolan. Skulle interaktionen i relationen 

öka, blir studenterna en viktigare del i relationen vilket kan minska studenters känsla av att 

ses som oviktiga.  

Även Bakka et al
83

 menar att en organisation ska ta hänsyn till dess intressenter när beslut 

fattas, eftersom intressenternas intresse i organisationen bygger på att deras krav tillgodoses. 

Om inte organisationen visar hänsyn till intressenterna är risken stor att organisationen tar 

beslut som inte intressenterna stödjer. Organisationens verksamhet kräver intressenternas 

medverkan, men om de inte inräknas i de beslut som berör de minskar deras vilja att engagera 

sig i organisationen, vilket medför att verksamheten blir lidande. Handelshögskolan ska enligt 

denna teori visa hänsyn till både lärare och studenter vid beslut som rör dessa parter, för att 

båda intressenter ska känna att de är viktiga för organisationen. Då lärarna beskriver att 

Handelshögskolan väljer att behålla en kurs för att det finns lärarkompetens att ge kursen, 

även fast kursen inte efterfrågas av studenterna, ses studenternas intressen inte som lika 

viktiga som lärarnas intressen. Situationen blir istället den att Handelshögskolan väljer en 

intressent och rättar sig efter den, i det här fallet lärarna.  

Därför menar Lundahl och Skärvad
84

 att när en intressents särintressen går före andra 

intressenters intressen, som beskrivs ovan, hotar det verksamheten som helhet, genom att de 

andra intressenterna blir lidande. Att lärarnas intressen då går före studenternas, ger också en 

förklaring till varför studenterna inte är helt nöjda med sitt utbyte med Handelshögskolan. 
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Eftersom lärarnas särintressen har större genomslagskraft än vad studenternas intressen har, 

gör det också att helhetsintrycket av Handelshögskolan hos studenterna försämras. Därmed 

kan det utläsas att den balans mellan intressenternas anspråk, som Skärvad och Lundahl 

beskriver är nödvändig att uppnå, saknas. Handelshögskolan ser mer till att tillgodose lärarnas 

krav än studenternas, och Lundahl och Skärvad menar att denna obalans är en faktor som 

avgör hur relationen till intressenter fungerar. 

Dessa utbyten mellan organisation och intressent menar Barnard
85

 består av belöningar. Ser vi 

till studenter är deras belöning i form av den utbildning de erhåller från Handelshögskolan. 

Lundahl och Skärvad
86

 menar att det är upp till organisationen att prestera belöningar som är 

tillräckligt stora för att tillgodose intressentens krav, vilket innebär att Handelshögskolan ska 

se till att de ger en utbildning som ger det studenterna efterfrågar. Studenterna upplever själva 

att de får detta grundläggande krav angående bra utbildning uppfyllt. Barnard
87

 säger att 

utbytet måste ge mer behållning än det lämnade bidraget, vilket fallet således är för 

studenterna på denna punkt. Dock menar studenterna att vissa saker skulle kunna bli bättre, 

såsom föreläsare och dialogen med lärarna. Att studenterna anser att förbättringar kan 

genomföras kan kopplas till hur Barnard förklarar att om utbytet innehåller mer än det 

primära förhöjs behållningen av belöningarna. Detta innebär att om kontakten med lärarna var 

bättre skulle studenterna känna att deras belöningar bestod av mer än endast bra kvalitet på 

utbildningen, vilket då också skulle motivera studenterna att ge mer bidrag och engagemang, 

då de vet att deras behållning kommer att öka. Studenterna vill inte öka sitt engagemang och 

sitt bidrag till Handelshögskolan om de inte känner att de får något tillbaka för detta, såsom 

mer tid från lärarna och ökad dialog. 

Bruzelius och Skärvad
88

 säger att en intressents beroende till en organisation är att få sina 

behov tillfredsställda, vilket kan ge en förklaring till varför studenterna kommer med åsikter 

när något är negativt och inte när något är positivt. En orsak till varför studenter är beroende 

är att de vill få en bra utbildning. Därför kan deras åsikter ses som verktyg vilka används för 

att se till att deras behov tillfredställs. Om de inte får sina behov tillfredställda har de inte 

längre något att hämta från Handelshögskolan, vilket också gör att beroendet försvinner. 

Barnard
89

 menar att intressenternas utbyten med organisationen utgör en förutsättning för att 

organisationen ska fungera och genom detta synsätt får de negativa åsikterna ses som positiva 

då det visar att studenterna vill vara kvar i organisationen och genom sina åsikter larmar om 

när utbytet inte är tillfredsställande. Om de negativa åsikterna inte kommer fram kan det leda 

till att organisationens existens hotas, då brist på åsikter tyder på att studenterna som 

intressenter inte anser att det är värt att fortsätta ge bidrag till Handelshögskolan. 

Johnsen
90

 fortsätter med att förklara att de problem som en intressent upplever kan minskas 

genom att anpassning från både organisationen och intressenten sker. Av detta kan utläsas att 

de problem som studenterna upplever kan ha att göra med att lärarna inte anpassar sig efter 

studenternas behov. Dock säger studenterna att de tycker att lärarna är bra på att anpassa sig, 

vilket då inte borde vara orsaken till de åsikter studenterna framför. Samtidigt menar 

studenterna att de upplever att många lärare är helt ointresserade av dem och inte alls anpassar 

sig. Genom att koppla detta till vad som beskrivits ovan genom ”intressentbilden”
91

 som 
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menar att ju mer i ringen en aktör är desto mer kan den påverka, kan fallet vara så att lärarna 

känner att de har mer makt att påverka och därmed inte anser att de behöver anpassa sig till 

studenterna som enligt ovan har mindre makt. Att lärarna kan avgöra hur mycket de väljer att 

anpassa sig möjliggörs genom det maktperspektiv som beskrivits, då lärarna genom att anse 

att de vet ”vart studenterna ska” kan styra sin anpassning, eftersom de anser att studenterna 

inte har samma kunskap om de krav som både Handelshögskolan och näringslivet ställer på 

studenterna. Detta leder till att studenterna får finna sig i den anpassning som lärarna väljer 

och anser är den riktiga. Enligt ”intressentbilden” kan här utläsas att lärarna har mer makt 

eftersom lärarna är inne i Handelshögskolan vilket gör att de kan avgöra efter eget tycke hur 

mycket de väljer att anpassa sig. Studenterna är däremot, som bilden nedan visar, både en del 

av Handelshögskolan och en del av omgivningen, medan lärare är en del av organisationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

             ”Intressentbilden” omarbetad från Westerlund/Sjöstrand92 

 

Steg 2: Resursberoende 

Pfeffer och Salanciks
93

 resursteori menar att en organisation ständigt är beroende av sin 

omgivning för att kunna bedriva sin verksamhet, då det i många fall är svårt för en 

organisation att vara självförsörjande med resurser internt i organisationen. Då lärarna i 

analysen har benämnts som interna intressenter urskiljs att en stor del av Handelshögskolans 

resurser finns inom organisationen. Dock är Handelshögskolan beroende av studenterna för 

att kunna bedriva sin verksamhet, vilket gör att det då urskiljs att Handelshögskolan inte 

klarar sig utan sin omvärld, då de har ett tydligt beroende till denna genom studenterna. Detta 

innebär att Handelshögskolan måste tänka utanför det som utgör den direkta organisationen 

av Handelshögskolan. Lärarna förser Handelshögskolan med arbetskraft, och studenterna 

förser Handelshögskolan med resurser genom deras godkända och avklarade kurser. Då 

Handelshögskolan bedriver undervisning kan vi se att organisationen inte skulle fungera utan 

dessa intressenter, vilket innebär att både lärare och studenter utgör nödvändiga resurser som 

behövs för verksamheten. 

Därmed kan Pfeffer och Salanciks
94

 resursteori förklara varför både lärare och studenter anser 

att lärare är de som värderas högst av Handelshögskolan, då de menar att beroendet är 
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specifikt för olika resurser. Av detta kan ses att lärarnas resurser är viktigare för 

Handelshögskolan då deras resurser värderas högre än vad studenternas resurser gör. 

Vidare anser Pfeffer och Salancik
95

 att det i sociala interaktioner kan vara svårt att styra 

slutprodukten när huvudaktören inte till fullo kontrollerar intressenternas resurser. Då det 

tidigare i analysen har nämnts att studenter är en intressent och en resurs som inte finns direkt 

i organisationen utan mer återfinns i omgivningen, hamnar studenterna som resurs till stor del 

utanför Handelshögskolans kontroll. Detta kan förklara varför lärare och studenter har olika 

uppfattningar, eftersom lärarna beskriver en bild som stämmer överens med vad 

Handelshögskolan vill, men då de inte kan kontrollera studenterna påverkar detta att 

slutprodukten inte alltid uppfattas som det är menat från organisationens sida. Även av detta 

kan det utläsas att Handelshögskolan i hög grad är beroende av studenterna som resurs. 

Jacobsen och Thorsvik
96

 uttrycker att en organisation till viss del kan vara oberoende av sin 

omvärld, men att omvärlden i högsta grad påverkar hur organisationen ser ut och vad som 

sker internt i den. Studenterna kan ses som en extern aktör till Handelshögskolan och lärarna, 

och utgör därmed en del av omvärlden. Studenterna som kan vara negativa utåt kan på detta 

sätt påverka organisationen till stor del och därför påverkar de hur Handelshögskolan och 

lärarna måste anpassa sig efter studenterna, vilket gör att studenterna påverkar 

Handelshögskolan indirekt.   

Både lärare och studenter anser att Handelshögskolan är beroende av de båda då de kan 

påverka Handelshögskolans införskaffning av resurser, vilket Pfeffer och Salancik
97

 förklarar 

genom att aktörer i omgivningen får makt när de innehar resurser som organisationen 

behöver. Detta gör att både lärare och studenter bör ha möjlighet att påverka 

Handelshögskolan, men som Pfeffer och Salancik skriver skiljer det sig ofta mellan 

intressenter, vilket kan förklara varför studenter inte upplever att de har samma möjlighet att 

påverka Handelshögskolan som lärarna har.   

Jacobsen och Thorsvik
98

 säger även att när en organisation inte är självförsörjande med 

resurser måste den samverka med andra aktörer. Handelshögskolan är därmed väldigt 

beroende av studenterna som genererar pengar till lärarna som undervisar och forskar, och 

därmed upprätthåller Handelshögskolan.  

Effektiviteten avgör, enligt Pfeffer och Salancik
99

, organisationens öde. De menar att 

effektiviteten påverkas av hur organisationen hanterar krav från olika håll och då speciellt från 

intressenter som organisationen är beroende av för att få resurser till sin verksamhet. Eftersom 

lärarna själva säger att de inte använder studenterna så mycket som de skulle kunna göra, kan 

detta påverka studenternas uppfattning om Handelshögskolan. Skulle Handelshögskolan 

använda sig mer av studenterna skulle effektiviteten i verksamheten kunna öka.  

Även Barnard
100

 menar att en organisation måste använda de resurser den har till förfogande 

för att kunna överleva, men eftersom lärarna säger att de inte tar tillvara på studenterna till 

fullo, finns en risk att resurserna kan ta slut. Barnard menar att när en organisation inte kan 

framställa sina egna resurser blir det extra viktigt att förvalta de resurser som organisationen 

är beroende av. Eftersom Handelshögskolan inte kan framställa studenter som väljer att 
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studera där, måste Handelshögskolan använda studenterna på ett sätt som gör att de vill ingå 

samverkan med organisationen. Då Pfeffer och Salancik
101

 dessutom anser att effektiviteten 

påverkas av hur organisationen hanterar sina nödvändiga resurser kan problematiken förklaras 

genom att lärarna inte är effektiva i sin användning av studenterna som en resurs.  

Därmed kan Pfeffers
102

 beskrivning av den intressent som har mest makt i organisationen 

användas på situationen. Pfeffer menar att den intressent som erbjuder den mest kritiska 

resursen är den som har mest makt i organisationen. Eftersom valmöjligheten ligger hos 

lärarna att bestämma hur mycket de vill använda sig av studenterna, kan det urskiljas att de 

har mer makt än studenterna, vilket leder till att det är lärarna som är den mest kritiska 

resursen. Dock kan inte studenterna bli ersatta, vilket Pfeffer också menar är ett kriterium för 

att vara en kritisk resurs, vilket gör att Handelshögskolan och lärarna underskattar 

studenternas betydelse. 

Lärarna menar att studenterna många gånger gör sig väldigt beroende av dem. Barnard
103

 tar 

upp att en relation inte behöver vara jämlik vilket kan visa sig i att lärarna anser att 

studenterna gör sig mer beroende än vad de skulle behöva vara. Pfeffer och Salancik
104

 menar 

däremot att två parter som är beroende av varandra kan ställa krav, vilket förklarar varför 

lärarna tycker att studenterna borde våga ställa högre krav. 

Lärarna anser att det är en maktrelation då studenterna är beroende av läraren, men att lärarna 

däremot inte är beroende av den enskilde studenten utan istället av alla studenter som en 

helhet. Studenterna anser sig hela tiden vara indirekt beroende av lärarna för att det är lärarna 

som skriver tentor och examinerar. Dock anser båda parter att även lärarna är beroende av 

studenterna. Det beroende som upplevs mellan aktörerna kan förklaras med det Barnard
105

, 

Olsson och Skärvad
106

, samt Ohlin
107

 säger om utbytesförhållanden. Enligt dem är det viktigt 

att båda aktörerna känner att de får större behållning än bidraget i utbytet, och att detta utbyte 

stimuleras. Detta för att båda parter ska känna att de har utbyte av varandra och att relationen 

är tillfredsställande. Då studenterna säger sig ha fått ett positivt utbyte kunskapsmässigt, är 

den delen av relationen tillfredsställande. Dock anser de att utbytet, utöver kunskapen, är 

bristfälligt, vilket enligt teorin kan utläsas som att utbytet inte stimuleras för båda aktörerna. 

Steg 3: Mål 

Både lärare och studenter har uppfattat att Handelshögskolans mål är att inom tio år bli den 

bästa Handelshögskolan i Sverige. Bruzelius och Skärvad
108

 menar att en organisation bör 

anpassa sina mål efter omvärlden, vilket vi kan se hos Handelshögskolan som har valt att gå 

från att vara en institution på Örebro universitet till att bli en Handelshögskola. Enligt 

Bruzelius och Skärvad är förändringen bra då både omvärlden och organisationen är i ständig 

förändring. 

Studenter och lärare på Handelshögskolan har olika mål med sina intressen i organisationen. 

Jacobsen och Torsvik
109

 säger att intressenters olika mål leder till intressekonflikter. Då 
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studenterna anser att undervisningen till studenterna bör vara Handelshögskolans viktigaste 

mål, medan en stor del av lärarna har som mål att forska, kan urskiljas en konflikt mellan de 

båda intressenternas mål. De har olika syn på vad som är viktigt, vilket Jacobsen och 

Thorsvik menar leder till att organisationen inte blir samstämmig, vilket påverkar relationen 

mellan lärare och studenter. 

Därmed kan lärarnas och studenters förhållande till Handelshögskolan ses som komplicerat, 

vilket urskiljdes redan i intressentmodellen, då deras respektive uppfattningar angående 

förhållandet till organisationen skiljer sig åt. Dock anser lärarna att både lärare och studenter 

ska ses som inom organisationen. Detta kräver även att lärare och studenter måste förstå 

varandras mål, istället för att situationen blir sådan att endast organisationen förstår respektive 

intressents mål, vilket Bruzelius och Skärvad
110

 tar upp som en viktig aspekt.  

Även fast organisationen förstår intressenternas mål är det inte samma sak som att de förstår 

intressenternas krav. Att studenternas mål inte tillgodoses så väl som de önskar, kan tolkas 

som att Handelshögskolan inte förstår kraven från sina intressenter, som Bruzelius och 

Skärvad
111

 menar är en förutsättning för att kunna tillfredsställa sina intressenters krav. Till 

lärarnas fördel kan det ses att deras krav prioriteras högre än studenternas krav, då 

Handelshögskolan tillhandahåller kurser bara för att det finns lämplig kompetens för detta. 

Studenternas krav på att Handelshögskolan ska hålla en god utbildning hamnar i skuggan då 

de har problem med att påverka. Detta för att det bland annat inte finns fungerande 

kursutvärderingssystem. Genom detta tolkas att Handelshögskolan till fullo inte förstått 

studenternas krav. 

Den saknade möjligheten till att påverka som studenterna upplever kan också förklaras genom 

Bruzelius och Skärvads
112

 förklaring om att en organisations ledning i stor utsträckning väljer 

de mål som prioriteras. Då vi tidigare i analysen såg att lärarna lättare påverkar de beslut som 

tas, kan deras mål ses som viktigare av Handelshögskolan. Pfeffer & Salancik
113

 skriver att 

det är viktigt att organisationen förstår de olika intressenternas krav, vilket är svårt att se om 

Handelshögskolan verkligen gör då det är problematiskt för studenterna att se hur mycket de 

kan påverka och om Handelshögskolan tar hänsyn till deras mål. 

Lärarnas och studenternas mål kan även visa olika intressen som de har i Handelshögskolan. 

Lärarna säger dock att de underskattar studenternas mål. Genom att se lärarna som en intern 

intressent som representerar Handelshögskolan, kan vi se att de inte anpassar sig efter sina 

intressenters mål som Pfeffer och Salancik
114

 menar att en organisation bör göra för att 

intressenten ska vilja stanna i relationen.  

Vilket nämnts tidigare säger studenterna att de kommer i andra hand, och med avseende på 

mål kan urskiljas att detta beror på att Handelshögskolan inte ser studenternas mål som det 

primära. Studenterna är inte medvetna om vad lärarnas mål är, vilket kan visa att deras 

missnöje kommer av att de tror att lärarnas tid till största del är avsedd för studenterna, som 

inte alltid är fallet. Även här framkommer vikten av att olika intressenter förstår varandras 

mål. 
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Inte bara de olika målen är en orsak till konflikt mellan Handelshögskolans intressenter, lärare 

och studenter. Bruzelius och Skärvad
115

 menar även att intressenternas olika krav på 

organisationen kan leda till konflikter och att intressenterna därmed kan ses även som 

konkurrenter som kämpar för att få sina krav tillgodosedda. Detta är något som kan beskriva 

lärarnas och studenternas situation, eftersom det inte råder balans mellan de belöningar som 

Handelshögskolan ger för respektive intressents bidrag.  

Steg 4: Relation 

Hatch
116

 menar att omgivningen påverkar hur organisationen arbetar och fattar beslut. Även 

Pfeffer och Salancik
117

 anser att relationen mellan aktörer är av betydelse för att 

organisationen ska fungera, men även att interaktionen mellan intressenter är viktig för 

organisationens existens. I fallet med Handelshögskolan kan detta uttryckas i att kontakten 

mellan aktörerna i omgivningen, lärarna och studenterna, är av betydelse för 

Handelshögskolans organisation. Studenterna tycker att kontakten mellan dem och lärarna är 

sådär. Vissa lärare har de väldigt bra kontakt med och andra ingen alls. De menar att det 

skiljer sig och att vissa är engagerade och har ett väldigt bra tillmötesgående, men att 

kontakten har varit riktigt dålig ibland och att lärarna inte alltid brytt sig. Lärarna å sin sida 

tycker att kontakten är bra men att det är synd att ingen undervisning sker på den övre 

våningen i Långhuset längre. En lärare uttrycker att ”den naturliga kontaktytan” har 

försvunnit. Lärarna menar dessutom att kontakten blir bättre på högre studienivå och att 

studenterna då blir mer som arbetskamrater. Dock är det mer sällan än ofta kontakt och båda 

parterna menar att detta är synd. 

Denna kontakt som här beskrivits kan kopplas till att studenterna är beroende av att ha en bra 

kontakt med lärarna för att kunna påverka Handelshögskolan. Detta eftersom lärarna i 

”intressentbilden” är mer involverad i organisationen och därmed har mer makt för att 

påverka. 

Eftersom studenterna har lite kontakt med lärarna och Handelshögskolan kan de, enligt 

Pfeffer och Salancik, inte påverka direkt, utan endast indirekt, vilket även Jacobsen och 

Thorsvik
118

 påpekar. Detta kan kopplas till att lärarna anser att studenterna i hög utsträckning 

kan påverka de i deras arbete gentemot studenterna, men att studenterna måste reagera så att 

det tydligt märks om de är missnöjda och vill ändra på någonting. 

För att intressenterna ska vilja stanna kvar i relationen har de vissa krav som måste 

tillgodoses, vilket Bruzelius och Skärvad
119

 beskriver. Något som studenterna anser är viktigt 

är hur de blir bemötta av lärarna, vilket de anser är både bra och dåligt. Den dagliga kontakten 

är en del av detta bemötande. Lärarna anser att BlackBoard är ett bra verktyg för att få 

kontakt. Dock tycker de att BlackBoard har minskat kontakten till studenterna och gjort den 

mer mekanisk, och att kontakten då enbart sker på föreläsningar och seminarier. Studenterna 

tycker att BlackBoard är bra, men de menar att om de verkligen vill veta något måste de 

ibland gå direkt till den berörda läraren och tala med denne. Detta för att kontakten inte alltid 

fungerar som den ska på BlackBoard. 

Lärarna, som också är en intressent till Handelshögskolan, tycker att bemötandet mot 

studenterna är jätteviktigt och kul, men att det har blivit mindre än förr. De menar att det är 
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synd att studenter och lärare inte längre vistas på samma våning i Långhuset, och att tiden för 

att umgås med studenterna ofta inte finns. Summan av detta är att studenterna skulle vilja ha 

ett bättre bemötande och även oftare, vilket också lärarna vill, men menar att tillräckligt med 

tid inte finns. 
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7 Slutsatser och diskussion 

 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som grundar sig i analysen. Syftet med slutsatserna är 

att besvara den problemformulering som denna studie utgår från. Dessutom diskuteras andra 

slutsatser som framkommit under studiens gång, men som inte direkt svarar på 

problemformuleringen. Slutligen presenteras en övergripande och sammanfattande slutsats. 

 

Denna studie syftar till att besvara problemformuleringen som handlar om att beskriva den 

upplevda relationen mellan lärare och studenter på Handelshögskolan. Detta görs med hjälp 

av intressentmodellen och teorin om resursberoende. Dessutom presenteras en allmän aspekt 

om relationen och kontakten mellan lärare och studenter. 

Studenter och lärare som intressenter till Handelshögskolan 

Så här ser lärarnas och studenternas förhållande till Handelshögskolan ut i ”intressentbilden”: 

 

 

 

 

 

 

 

         ”Intressentbilden” omarbetad från Westerlund/Sjöstrand120 

Oavsett hur Handelshögskolan och lärarna önskar att studenternas förhållande till dem såg ut, 

ser studenterna sig själva som en extern aktör. Eftersom studenterna ser sig som en extern 

aktör kan det resultera i att de varken känner lojalitet eller engagemang för Handelshögskolan, 

och därmed även för lärarna. Handelshögskolan och lärarna skulle därför tjäna på att 

studenterna blir mer invävda i Handelshögskolan för att studenterna då skulle känna större 

delaktighet. 

Alla tre aktörer – huvudaktören Handelshögskolan samt intressenterna lärare och studenter – 

bör förstå varandras mål och intressen i Handelshögskolan för att kunna samverka som en 

enad enhet. Dock görs inte detta på Handelshögskolan idag. Om studenterna skulle veta vad 

lärarnas mål är och vad de arbetar med, skulle studenterna inte tro att alla lärare är på 

Handelshögskolan endast för att undervisa och finnas till för studenterna. Därmed skulle 

studenterna troligtvis få mer realistiska förväntningar på lärarna med avseende på hur mycket 

av lärarnas tid och arbetsinsats som är avsedd för studenterna. Om lärarna samtidigt skulle 

veta vad studenterna har för mål med att vara på Handelshögskolan skulle de få bättre 

förståelse för vad studenterna förväntar sig av utbildningarna samt av kurserna. 
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Lärarna och studenterna som resurser 

Eftersom Handelshögskolan inte kan producera egna resurser, och då studenterna utgör en 

nödvändig resurs, borde Handelshögskolan och lärarna ta tillvara på studenterna på ett bättre 

sätt och involvera de i organisationen överlag. Om de utnyttjade studenterna som en resurs 

mer effektivt, skulle Handelshögskolan öka möjligheten att nå sitt mål att vara Sveriges bästa 

Handelshögskola inom tio år. 

I och med att Handelshögskolan, enligt både lärare och studenter, väljer att se lärarna som den 

viktigaste resursen blir det i Handelshögskolans ögon en balans i belöningarna. Dock ser inte 

intressenterna denna balans eftersom de inte delar Handelshögskolans syn på vilken som är 

den viktigaste resursen. Lärarna och studenterna anser nämligen att studenterna är den 

viktigare av de två som en resurs. Detta visar att Handelshögskolan har en syn på både lärare 

och studenter som inte delas av lärarna och studenterna själva.  

Studenterna som en intressent har mer makt än de är medvetna om. Eftersom de är en 

nödvändig resurs och en viktig intressent för Handelshögskolan har studenterna större 

möjligheter att påverka än de drar nytta av. Därför bör de utnyttja sin makt mer för att få de 

utbyten de vill ha. 

Relation och kontakt 

Både studenter och lärare önskar att de oftare hade kontakt med varandra, och då inte genom 

en mekanisk kanal som BlackBoard, vilken de anser minskar kontakten dem emellan. Skulle 

det vara mer kontakt, skulle studenterna dessutom kunna påverka mer direkt, eftersom de då 

interagerar mer i organisationen. 

Även om studenterna anser att de får en bra utbildning är det relationen till lärarna som ibland 

brister i respons och dialog, vilka är några av orsakerna till att studenterna upplever en distans 

till lärarna. Därför upplever studenterna inte heller att deras krav tillgodoses fullt ut då de vill 

ha både respons och dialog med lärarna. Detta kan gå så långt att studenter väljer att avsluta 

relationen med Handelshögskolan, och därmed också relationen med lärarna. 

Rekommendationer 

Här följer några iakttagelser som framkommit under studiens gång samt rekommendationer 

för alla inblandade parter för att förbättra relationen mellan studenterna och lärarna. Att 

relationen är bra är betydelsefullt då den är en del av det helhetsintryck som studenterna väljer 

universitet och utbildning efter. 

Handelshögskolan och lärarna behöver inte se studenternas kritik som någonting negativt eller 

jobbigt. Istället skulle de kunna se på situationen som att studenterna visar engagemang och 

intresse för organisationen, och att studenterna därmed visar att de bryr sig om att saker ska 

bli bättre. Om studenterna inte skulle ta upp denna kritik med Handelshögskolan och lärarna 

kan det sluta med att studenterna försvinner från organisationen i det tysta utan att någonting 

förbättras. Lärarna bör därför vara öppna för studenternas kritik, då det visar att studenterna 

faktiskt bryr sig om sin utbildning och relationen till lärarna. 

Både lärare och studenter menar att studenterna borde vara den viktigaste intressenten för 

Handelshögskolan, vilket kan ses som ett misslyckande från Handelhögskolans sida då den 

inte lyckats kommunicera att studenterna är viktiga, om nu så är synsättet även från 

Handelshögskolans sida. Om studenterna får vetskap om hur betydelsefulla de är för 
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verksamheten kan det öka deras känsla att vara en del av Handelshögskolan istället för 

utanför, vilket som nämnts tidigare skulle vara en fördel för alla parter. 

Även om både lärare och studenter anser att studenterna är en kritisk resurs för 

Handelshögskolan har studenterna ändå inte lika mycket makt som lärarna. Dock kan 

studenterna ändå ses som en kritisk resurs med viss makt då de inte kan bytas ut mot någon 

annan resurs, vilket gör de till en nyckelfaktor för Handelshögskolan.  

De möjligheter som studenterna har för att kunna påverka Handelshögskolan och lärarna 

används inte fullt ut av studenterna. Handelshögskolan kommunicerar i och för sig inte dessa 

möjligheter i tillräcklig hög grad, men studenterna tar inte heller sitt ansvar för att söka upp 

dessa möjligheter. Studenterna bör stå på sig och visa vad de tycker för att överhuvudtaget 

kunna påverka, vilket lärarna säger sker i alltför liten grad. 

Eftersom studenterna efterfrågar mer och tydligare respons från lärarna för den feedback de 

ger på kurser, borde lärarna överväga att bli bättre på den punkten. Studenterna vill känna att 

de faktiskt kan göra skillnad med utvärderingar och annan typ av feedback. Därför är det 

viktigt att ta tillvara på denna vilja för att studenterna i fortsatta situationer ska känna att det 

är värt att lägga ned tid på att framföra sina åsikter. Med detta kommer även engagemang för 

Handelshögskolan och dess verksamhet. 

En faktor som gör att Handelshögskolan är beroende av studenterna är att det är studenterna 

som sprider rykten om Handelshögskolan, vilket lärarna tar upp som en viktig aspekt. Då 

Handelshögskolan till fullo inte kontrollerar studenterna blir det viktigt att Handelshögskolan 

inser vikten av studenterna som en resurs och att behandla dem därefter, för att studenterna 

ska sprida ett gott rykte. Studenterna kan vara negativa utåt och det kan skada 

Handelshögskolan och lärarna om de får ett negativt rykte. 

Lärarna anser i många fall att de vet bättre än studenterna i fråga om vart de ska med sin 

utbildning. Men de måste inse att studenterna ofta vet själva vart de ska. Om lärarna ger 

förutsättningar istället för åsikter som grundar sig i att de tycker att de vet bäst, kan lärarnas 

kunskap och studenternas vilja blir någonting bra. 

Både omvärld och organisationer förändras med tiden och det måste även Handelshögskolan 

och lärarna där inse. Organisationen måste tillsammans med omgivningen förändras och 

anpassas. Detta innebär att lärarna inte kan ha den auktoritära makten över studenterna som 

förr i tiden var mer vanligt. Studenterna måste också tänka på detta, så att de inte sätter sig i 

en position ”under” lärarna, vilket är mer vanligt under skoltiden i grundskolan och 

gymnasiet.  

Slutligen rekommenderas att Handelshögskolan borde finnas i ett eget hus eller i en egen 

avdelning av Långhuset. Detta för att skapa en känsla av sammanhållning både bland lärarna 

och bland studenterna – att de faktiskt tillhör en speciell del av Örebro universitet, nämligen 

Handelshögskolan. Detta bör genomsyra den fysiska miljön för att även komma ifrån 

problematiken med att lärarna vistas på den övre våningen och studenterna på den nedre 

våningen, vilket bidrar till en känsla av distans mellan lärarna och studenterna.  

Sammanfattande slutsats 

Studenter och lärare är två olika intressenter till Handelshögskolan, där lärare är en intern 

intressent medan studenter är en extern intressent. En konsekvens av detta är att lärarna och 

studenterna har olika syn på och uppfattningar om relationen dem emellan. 
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8 Kritisk diskussion 

 

I detta avsnitt förs en diskussion kring studien som helhet med fokus på hur väl de olika 

delarna i studien fungerat för studiens syfte. 

 

Då vi ville undersöka relationen mellan lärare och studenter stod vi inför ett komplicerat val 

av teorier och modeller, eftersom det inom organisationsteorin finns många synsätt på vad en 

relation är och vad den består av. Valet att använda intressentmodellen visade sig efter 

analysen att den hjälpte oss att svara på den aktuella problemfrågan. Intressentmodellen är 

enligt oss en enkel modell som visar på förhållanden mellan en huvudaktör och en eller flera 

intressenter. En annan av modellens fördelar är att den på ett tydligt sätt placerar de två 

aktuella aktörerna i förhållande till varandra, vilket var en viktig aspekt i studien. Dock anser 

vi att den har brustit som underlag i andra aspekter. Exempelvis anser vi att utbytet mellan 

aktörer består av mer än endast resurser, vilket dock inte fokuseras på i modellen. En annan 

nackdel med modellen är att den är vag då olika personer kan använda modellen och få ut 

olika svar. Modellen anpassar sig efter personens tankesätt och dess glasögon. Beroende på 

vem som använder modellen kommer denne att finna nya intressenter och nya infallsvinklar, 

varav modellen inte kan generaliseras. 

Teorin om resursberoende har inte använts fullt ut så som den skulle kunna användas. Teorin 

syftar till att hjälpa organisationer att hantera beroendet av andra aktörers resurser som är 

nödvändiga för den egna organisationens överlevnad, och för att göra detta ska organisationen 

enligt teorin undersöka ett antal aspekter. Det sistnämnda är en del av teorin vi inte använder 

alls.  

Jacobsen och Thorsvik har en normativ ansats angående de teorier som behandlats i studien. 

Detta leder till att det uppstår en spänning mellan dessa och övriga författares synsätt 

angående teorierna, som inte är lika normativa. 

Den empiri som insamlades är väldigt fyllig och innehåller mycket data som vi anser har varit 

relevant för analysen. Valet av semistrukturerade intervjuer var till stor fördel för att få svar 

på det som frågorna syftade till. Dock kan vi i efterhand uppleva att några av respondenterna 

hade en tendens att komma bort från ämnet, vilket gör att vi kanske skulle ha kunnat vara mer 

styrande. Mycket av empirin behandlar intressanta aspekter inom det område studien befinner 

sig inom, men fyller inte någon direkt funktion för studiens primära syfte. 

Angående analysen anser vi att den analysmetod vi använt oss av har identifierat många av de 

funderingar vi hade angående relationen och som studien syftar till att svara på. Den tolkande 

aspekten av analysen gjorde att vi kunde se ett steg längre än vad fallet var innan teorin 

applicerades på empiridelen. Detta innebär att vi tolkade utifrån teori och empiri, och inte 

beskrev direkt vad de två delarna säger. Vi anser dock att det är viktigt att vara medveten om 

att en tolkning innebär att det är svårt att säga vad som är rätt eller fel, då denna metod färgas 

av författarens åsikter.   

Efter analysarbetet insåg vi att analysmodellen inte riktigt räckte till, då vi inte kunde göra 

teoretiska kopplingar till allt vi ville framföra. Vi anser att det skulle ha behövts mer 

relationsteori som tog upp aspekter kring kontakt och kommunikation mellan olika parter. 

Eftersom vi förbisåg dessa begrepp i teorin, blev analysen därför inte lika fyllig på delarna om 
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kontakt och kommunikation. Dock analyserade vi till viss del dessa aspekter med hjälp av de 

teorier som togs upp i teoriavsnittet. 

Det är svårt att avgöra vad som är omvärld och inte, vilket visar sig i analysen då det i några 

delar framgår att studenter och lärare är omvärlden för Handelshögskolan, medan det i andra 

delar framställs som att de externa respektive interna intressenter. Detta kan visa att det går att 

se studenter och lärare ur flera olika perspektiv och dessa påverkar i allra högsta grad hur 

analysen och slutsatsen blir.  

Vi har denna studie inte räknat med Kårens verksamhet med att påverka Handelshögskolan 

och lärarnas arbete, vilket kan synas väl i slutsatserna. I efterhand har vi insett att det skulle 

ha varit intressant att söka information även om deras möjligheter att påverka, då det är Kåren 

som är studenternas fackliga ombud gentemot Örebro universitet. 

Avslutande kommentarer 

Det främsta vi har lärt oss av denna studie är att det är svårt att se var en organisation börjar 

och var den slutar, samt att det är svårt att avgöra vilka intressenters behov som huvudaktören 

ska prioritera då det är nästan omöjligt att tillfredsställa alla intressenters krav. 

Genom denna studie har vi dessutom fått en betydligt ökad förståelse för lärarnas och 

studenternas olika synsätt på relationen dem emellan, än vad tidigare var fallet. Detta eftersom 

vi genom intervjuer med bägge parter fått djupare insikt i hur de ser på situationer och hur de 

resonerar. 
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9 Vidare forskning 

 

I detta avsnitt presenteras förslag på vidare forskningsområden utifrån vad som behandlats i 

denna studie. 

 

 Undersöka hur Handelshögskolan skulle kunna öka sin effektivitet samtidigt som de 

utnyttjar studenterna som en resurs. 

 Se på relationen mellan lärare och studenter med hjälp av andra teorier än de som har 

behandlats i denna studie, exempelvis teorier om förtroende, individ och grupp, samt 

gruppbeteende. 

 Göra undersökningen på andra institutioner, eller till och med hela universitetet, för att 

se vilka likheter och skillnader det finns mot denna studies resultat. 

 Göra denna studie baserad på kvantitativ empirisk data istället för kvalitativ, för att se 

hur resultatet skulle bli med många fler respondenter som då kan ses som mer 

generaliserbara för hela Handelshögskolan.  

 Använda teorierna i denna studie på ett annat undersökningsobjekt, exempelvis en 

annan offentlig verksamhet såsom ett sjukhus.  
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Intervjufrågor 

Senast ändrade 2009-05-04 

 

Frågor till studenter 

1. Vad är Handelshögskolan för dig som studenter? 

2. Hur skulle du beskriva Handelshögskolan? 

- Beskriva hur Handelshögskolans organisation ser ut? 

3. Hur ser du på din egen roll som student sett till Handelshögskolan? 

- Känner du dig som en del av Handelshögskolan eller utanför? 

 

4. Hur skulle du beskriva kontakten mellan lärare och studenter på Handelshögskolan?  

- Ofta eller sällan kontakt? 

- Vem är det som tar/söker kontakt? 

 

5. I vilka fall anser du att studenterna är beroende av lärarna? 

- Upplever stort/litet beroende? 

 

6. I vilka fall anser du att lärarna är beroende av dig som student? 

7. Hur ser du på lärarna på Handelshögskolan? 

 

8. Hur tror du att lärarna ser på studenterna på Handelshögskolan? 

9. Hur anser du att lärare och studenter samverkar/interagerar med varandra? 

- När det gäller större frågor? 

 

10. Vad anser du att studenter och lärare har för utbyte av varandra? Alltså vad de ger och 

tar. 

11. Anser du att Handelshögskolan ger dig det du efterfrågar? 

- Anser du att studenter får tillbaka lika mycket som de anstränger sig? 

- Det behov som du har som student, tillfredsställs det? 

12. Hur anser du att studenter kan påverka lärarnas arbete gentemot studenterna? 

- Skulle du vilja ha det på något annat sätt? 

 

13. Hur anser du att lärarna tar tillvara på studenterna på Handelshögskolan? 

14. Hur skulle du beskriva lärarnas tillmötesgående gentemot studenterna? 
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15. Hur anser du att studenter värderas gentemot hur lärare värderas för 

Handelshögskolan? Om man ser de som två grupper. 

- Hur tror du det påverkar relationen mellan studenter och lärare? 

16. Vad är ditt mål med att studera på Handelshögskolan? 

- Vad anser/tror du att Handelshögskolans mål är? 

 

17. Vad upplever du att lärarna har för mål med sitt arbete på Handelshögskolan? 

- Har du kunskap om vad lärarnas arbete går ut på/vad de gör? Vad gör dem/tror du 

att dem gör? 

 

18. Har du kunskap om de krav som ställs på dig som student från lärarnas och 

Handelshögskolans sida? 

 

- Hur kommer det sig? 

 

19. Hur anser du att lärarna anpassar sig till studenterna? 

20. Vad tycker du är det viktigaste att lärarna ger studenter? 

- Lyckas de göra det? 

 

21. Hur fungerar det att nå lärarna? 

 

- Vet du vart du ska vända dig med frågor? 

 

22. Hur upplever du relationen mellan lärare och studenter? 

 

23. Upplever du att lärarna är samarbetsvilliga mot studenterna? 

 

- Vad kan du uppleva som problematiskt? 

 

24. Hur skulle du vilja att relationen till lärarna skulle se ut? Som en slags utopi. 

25. Hur viktiga upplever du att studenterna är för Handelshögskolans verksamhet? 

 

26. Anser du att studenterna är en nödvändig resurs för Handelshögskolan? Ser du dig 

som en resurs? 
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Frågor till lärare 

 

1. Vad är Handelshögskolan för dig som lärare? 

2. Hur skulle du beskriva Handelshögskolan? 

- Beskriva hur Handelshögskolans organisation ser ut? 

 

3. Hur ser du på din roll sett till Handelshögskolan? 

4. Hur skulle du beskriva kontakten mellan lärare och studenter på Handelshögskolan? 

- Ofta eller sällan kontakt? 

- Vem är det som tar/söker kontakt? 

 

5. I vilka fall anser du att studenterna är beroende av lärarna? 

6. På vilket sätt anser du att lärarna är beroende av studenterna? 

 

- Upplever stort/litet beroende? 

 

7. Hur ser du som lärare på studenterna på Handelshögskolan? 

8. Hur tror du att studenterna ser på Handelshögskolans lärare? 

9. Hur anser du att lärare och studenter samverkar/interagerar med varandra? 

10. Vad anser du att studenter och lärare har för utbyte av varandra? Alltså vad de ger och 

tar.  

11. Hur anser du att studenterna kan påverka er lärare i ert arbete gentemot dem? 

12. Hur tar lärarna tillvara på studenterna på Handelshögskolan? 

13. Hur skulle du beskriva ditt eget tillmötesgående gentemot studenterna? 

14. Hur anser du att lärare värderas gentemot hur studenter värderas för 

Handelshögskolan? Om man ser de som två grupper. 

- Hur tror du det påverkar relationen mellan lärare och studenter? 

15. Vad är ditt mål med att arbeta som lärare på Handelshögskolan? 

- Vad anser/tror du att Handelshögskolan mål är? 

 

16. Vad upplever du att studenterna har för mål med sina studier på Handelshögskolan? 

17. Hur anser du att du som lärare anpassar dig till studenterna? 

18. Vad upplever du som det viktigaste att ge studenterna? 

 

19. Hur fungerar det att nå studenterna? 
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- Hur skulle du vilja att det såg ut? 

 

20. Hur upplever du relationen mellan lärare och studenter? 

 

21. Hur skulle du vilja att relationen till studenterna såg ut? 

22. Hur viktig upplever du att studenterna är för Handelshögskolans verksamhet? 

 

23. Anser du att studenterna är en nödvändig resurs för Handelshögskolan? 

 

 

 


