
 
 

 

Partnersamverkan 
 
Denna överenskommelse om partnersamverkan avser läsåret 2021-2022 mellan företaget:  

……………………………………………………………………….med org. nr. …………………………………………………(nedan kallat Partnerföretaget) 

och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, org. nr. 202100-3153.  

 

Undertecknad bekräftar: 

1. Avsikt om att delta i matchprocess mellan företaget och student vid Matix.  

2. Att avsiktsförklaringen övergår i samverkansavtal mellan parterna först då företaget tackar ja till det 

matchförslag som Matix erbjuder. 

3. Att ni som bekräftat partnerföretag till Matix godkänner villkoren i samverkansavtalet, beskrivet 
som helhet i bilagorna: 

”Avtalsunderlag A Version 2021-22”,  

”Avtalsunderlag B Version 2021-22”, 

”Avtalsunderlag C Version 2021-22”. 

4. Att ni godkänner att Matix lagrar de kontaktuppgifter ni lämnar till Matix. 

 

 
 
Plats och datum för underskrift:  

 

  

Partnerföretaget genom:  

 

 

……………………………………………………. 

Namnförtydligande 
 
 
Titel: 
 

 

Handelshögskolan, Matix genom: 

 

 

……………………………………………………. 

Robert Orbelin,  

 

Verksamhetsledare Matix. 

 

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 

 



Avtalsunderlag A. Matix Partnersamverkan 

1. Partnersamverkan avser att som s.k. Partnerföretag delta i Matix för kunskapsutbyte. Student och 
företag matchas ihop av Handelshögskolan. Studentens roll är att tillämpa kunskaper och utvecklingsstudier i 
företaget. Studenten medverkar även strategiskt i företagets utvecklingsambitioner. Studentens medverkan i 
företaget är en kvalificerad form av praktisk tillämpning (laborativ utbildning). Arbetstrygghetslagstiftningen kan ej 
åberopas i förhållandet Partnerföretag och Matix-studenten.  

2. Partnerföretagen förbinder sig att betala en Partnerskapsavgift för att delta. Avgiften avser ej studentens 
arbete, arbetsinsats eller dennes närvaro. Avgiften tas ut av Handelshögskolan för att organisera och driva den 
företagsförlagda tillämpningen. Företaget deltar i programmet under hela läsåret oavsett studentens fullföljande 
av utbildningen och kan ta del av seminarier, kontaktytor och erbjudanden inom ramen för Partnersamverkan. 
Avgiften fördelad över de åtta månader studenten är tillämpande i företaget uppgår till 4 950 kr per månad 
exklusive moms. Avgiften faktureras i regel i november innevarande år. Önskemål om att ersätta årsfakturering 
med ett eller flera tillfällen under partnerskapet kan ske i överenskommelse med Handelshögskolans kontakt-
person. För företag utanför Göteborg tillkommer resekostnader motsvarande kostnaden för att pendla med 
kollektivtrafik mellan företaget och Göteborgs stad, vilket görs upp mellan studenten och företaget. Företaget skall 
även svara för direkta utlägg i den företagsförlagda tillämpningen som företaget själva överenskommit med 
studenten, exempelvis tjänsteresor etc.  

3. Företaget skall tidigt skaffa sig information om samarbetets upplägg. Studenten behöver löpande dialog 
med VD/ledare jämte access till funktioner inom t.ex. ekonomi, marknad, affärsplaner etc. Tillämpning sker 
genom analysarbeten som är indelade i ett antal ämnesmoduler fördelade över två terminer. Analysarbetena 
genomförs i företagets verksamhet och mynnar ut i rapporter. Studenten väljer arbetsinriktning med utgångspunkt 
från kursledares instruktion och dialoger med företagets ledning. Öppenhet, transparens och utvecklingsorien-
tering är nödvändigt från företagets sida. Avgränsade företagsspecifika s.k. Strategiska uppdragsprojekt utförs av 
studenten parallellt med ämnesmodulerna. De företagsspecifika strategiska projektuppdragen studenten 
genomför för företaget kan tjäna på att ansluta till ämnesmodulerna. Partnerföretaget är medvetet om att 
studenten har två löpande parallella uppdrag, enligt ovan. Partnerföretaget är härvid införstått med partner-
samverkans syfte jämte studentens uppdragsyfte relaterat utbildningens program. Att studenten ägnas endast 
företagsspecifika ändamål eller utför löpande operativa arbetsuppgifter är således uteslutet.  

4. Partnersamverkan omfattar ett läsår och studentens tillämpning i Partnerföretaget, i enlighet med vad som 
beskrivits i punkt 3 ovan, sker i regel torsdagar och fredagar. Undantag förekommer emellanåt. Den sista halva 
terminen (ca 10-12 veckor på våren), gör Matix-studenten ett avslutande vetenskapligt examensarbete. Arbetet 
skrivs med partnerföretaget som studieobjekt och jämförelser sker med ett annat medverkande partnerföretag. 

6. Ett företag som vill delta som Partnerföretag ska delta vid s.k. ”match-intervjuer” arrangerad av Matix. 
Inför intervju samt i samband med dessa ska företaget dela med sig av skriftlig information om företaget. Särskild 
instruktion för detta ges. Matching genomförs av Handelshögskolans kontaktperson, som anpassar matchning av 
student till samverkans syfte för företaget att delta som Partnerföretag. Partnerföretaget är medvetet om att 
medverkan i match-intervjuer förutsätter att även medverka i partnersamverkan genom att ta emot den student 
Handelshögskolan väljer ut för företaget. Företag som medverkar i match-intervjuer är även medvetet om att 
matchning med student kan utebli om Handelshögskolan kontaktperson bedömer att villkor för matchning inte är 
tillfredsställande. Fler företag än studenter deltar för matchning och innebär att några företag varje år ställs 
utanför samverkan. Särskild återkoppling om matchning uteblir ges. Företag som deltar i matchprocess är 
medvetet om att öppenhet för olika preferenser och personligheter, kompetens m.m. är nödvändigt. 
OBSERVERA: Företag som har kontakter med studenterna före det att matchning meddelats, utesluts att delta 
som Partnerföretag. 

7. Vid brott mot denna överenskommelse som är av väsentlig betydelse för en part äger parten rätt att med 
omedelbar verkan säga upp denna överenskommelse. Ensamrätten till resultat av examensarbetet återgår då till 
studenten eller dennes rättsinnehavare. Original skall på studentens eller universitetets begäran återlämnas.  

8. I händelse av företagets konkurs eller motsvarande händelse med grund i insolvens å företagets sida skall 
denna överenskommelse automatiskt upphöra att gälla.  

9. Överenskommelsen om ingående av avtal gäller för perioden 2021-09-27 – 2022-06-02  
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Avtalsunderlag B. Konfidentiell information och Immateriella rättigheter 

Följande avtalsunderlag (B) är framtaget som stöd för den utbildande verksamheten vid universitetet (Matix), och 
de studenter som utför externa projekt och examensarbeten, samt de partnerföretag där tillämpning utförs. 
Avsikten med avtalet är att på ett rimligt sätt balansera de intressen som finns hos avtalsparterna kring konfiden-
tiell information samt i förekommande fall i relation till betydande arbetsresultat. Parterna är överens om att en 
förutsättning för tillämpning av analys- och projektuppdrag i företaget är att Studenten kan examineras på de 
rapporter och andra inlämningsarbeten som tillämpningen i företaget resulterar i.  
 
Avtalsunderlag B gäller mellan tre parter: (1) Den Student som via match-bekräftelse bekräftats för partner-
företaget och som signerat särskild sekretessförbindelse. (2) Det Företag, kallat Partnerföretag som signerar före-
liggande samarbetsavtal. (3) Den utbildande verksamheten vid universitet, i detta fall kallad Matix, som upprättar 
och signerar föreliggande samarbetsavtal.    

KONFIDENTIELL INFORMATION 

Partnerföretaget har genom föreliggande avtal med Matix medvetandegjorts om att löpande analysarbeten utförs 
av studenten i företaget som del av examinationsuppgifter i utbildningen, samt att det är av särskild vikt för 
studenten att äga full rätt till att lagra och förmedla sina analysarbeten till relevanta parter inom utbildningen; 
såsom handledare och examinatorer, samt i förekommande fall studiekamrater inom Matix. Studenten har därvid 
via särskild sekretessförbindelse ingått avtal om att hantera företagets information konfidentiellt. Partnerföretaget 
är härmed även medvetet om att det slutliga examensarbetet utförs av studenten som en del i utbildningen och att 
det är av särskild vikt för studenten att nyttja det i sin helhet vid examinationsförfarande, jämte därefter fri 
nyttjanderätt som akademiskt examinationsbevis från sina studier vid Matix. Se vidare i avsnittet om immateriella 
rättigheter avseende studentens rättighet till examinationsarbeten. 
  
Inför att studenten på olika sätt offentligställer sitt slutliga examensarbete (Magisteruppsats), ska studenten 
tillhandahålla Partnerföretaget möjligheten att säkerställa att någon konfidentiell information inte finns med. Med 
offentligställande avses här att studentens arbete är godkänt av examinator och studenten såldes äger fri 
nyttjanderätt att på olika sätt presentera sitt arbete som godkänt fördjupningsarbete från Göteborgs universitet. 
Materialet ska tillhandahållas Partnerföretaget senast en vecka före offentligställandet. Partnerföretaget ska 
meddela studenten skriftligen inom fem arbetsdagar från att materialet mottogs av Partnerföretaget om 
Partnerföretaget funnit någon konfidentiell information däri. Där så erfordras av sekretesskäl skall samråd mellan 
Partnerföretaget och examinator/ansvarig lärare vid Göteborgs Universitet ske. Parterna skall fortlöpande under 
denna tids genomförande av examensarbetet samråda om den information som kan ingå i examensarbetet. 

Examensarbetet offentligställs då ansvarig examinator meddelat sitt godkännande. Matix publicerar dock inte 
studenters examinationsarbeten inom Göteborgs universitet. Emellertid har studenten rätt till egen sådan begäran 
varvid företaget skriftligen skall tillfrågas av studenten om eventuell hantering av konfidentiell eller känslig 
information. Göteborgs universitet har alltid rätt till fritt nyttjande av resultatet av praktikarbetet för vidare 
utbildning och forskning, såvida ett sådant nyttjande inte strider mot offentlighets- och sekretesslagen. 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

Parterna till denna överenskommelse är medvetna om att studenten själv innehar alla rättigheter till sina 
examinationsarbeten (analysrapporter samt det slutliga examinationsarbetet - magisteruppsats) och att ett 
eventuellt övertagande av rättigheterna till resultatet från det slutliga examensarbetet från företagets sida skall 
överenskommas om särskilt, med hänsyn tagen till studentens rätt till ersättning för sina rättigheter och utfört 
arbete. Resultat som åstadkommits av Studenten inom ramen för företagsspecifika Projektuppdrag ägs av 
Partnerföretaget. Studentens rätt till ersättning ska särskilt beaktas ifall Studentens initiativ kan anses betydande 
för tillkomsten av Projektuppdraget, jämte relateras till vid beräkning av ersättningens storlek. Villkoren ska 
motsvara dem som gäller för anställda hos Partnerföretaget. Studenten äger under alla omständigheter rätt att 
nyttja sina Resultat för att kunna examineras vid Matix. 
 
Sekretessförbindelse tecknas av samtliga studenter vid Matix (se Avtalsunderlag C. Studenters sekretess-
förbindelse).  
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Avtalsunderlag C.  

(1) Studenters sekretessförbindelse  

(2) Försäkringsansvar och  

(3) Policy för etik, jämställdhet samt diskrimineringsärenden 

 

(1) STUDENTERS SEKRETESSFÖRBINDELSE 

Studenter vid Matix förbinder sig via särskild sekretessförbindelse som Partnerföretag äger signerad kopia av, att 
ej för någon utomstående yttra, eller sprida sådant innehåll eller information från företagsanalyser, rapporter, 
affärsdokument, affärsplaner, examensarbete eller andra företagsuppgifter, som kan vara av vikt för partner-
företag att hålla konfidentiellt.  
 
Partnerföretaget åtar sig att informera om de säkerhetsföreskrifter som gäller hos Partnerföretaget och studenten 
förbinder sig att följa dessa. Studenten åtar sig att radera och återlämna konfidentiell information denne erhållit 
från företaget efter utbildningsperiodens slut. Sekretessförbindelsen gäller från undertecknandet och fram till dess 
att tre år förflutit efter avslutad utbildning. 
  
I och med undertecknande av sekretessförbindelse medvetandegörs studenten om hur konfidentiell information 
och immateriella rättigheter hanteras mellan de tre parterna: (1) Student, (2) det Partnerföretag studenten 
bekräftas match med för sin tillämpning i Matix, samt (3) Matix som utbildningsverksamhet. Studenten intygar 
därmed att denne tagit del av samt följer sekretessförbindelsen, inklusive den bilaga, benämnd ”Avtalsunderlag 
B”, som medföljer studentens sekretessförbindelse. 
 
Studentens sekretessförbindelse är upprättad i ett av Studenten signerat digitalt exemplar, varvid Student 
överlämnar digitalt signerad kopia till Partnerföretaget samt Kursledningen vid Matix. 
 
 

(2) FÖRSÄKRINGSANSVAR  

Handelshögskolan (=staten) har försäkringsansvaret. Under själva praktikarbetet på företaget är Matix-studenten 
försäkrad mot arbetsskada enligt lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och förordning (1977:284) om 
arbetsskadeförsäkring och statligt personskydd. Detta skydd omfattar dock inte resor till och från arbetsplatsen. 
För person- eller sakskada som studenten kan tillfoga arbetsgivaren gäller förordning (1982:1077) om ersättning 
av allmänna medel för skador orsakade av studerande vid statliga högskoleenheter under praktik på icke-statliga 
arbetsplatser. Undantag från denna förordning utgörs emellertid av att Partnerföretaget äger eget ersättnings-
ansvar för sakskada härledd till all form av utrustning som Partnerföretaget och studenten själva överenskommit 
om att nyttja, i eller utanför verksamheten.  

 

 (3) POLICY FÖR ETIK, JÄMSTÄLLDHET, DISKRIMINERING  

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet tillämpar policy för jämställdhet och likabehandling samt följer 
Diskrimineringslagen (2008:567) och värdegrund enligt Högskolelagen. Ärenden avseende diskriminering 
och/eller trakasserier anmäls, utreds och registreras samt diarieförs. Matix har som policy i samverkan med 
företag och näringsliv att tillämpa nolltolerans avseende olikbehandling av kön, personlighet, utseende, samt för 
trakasserier och/eller vad som kan uppfattas som stötande handlingar i såväl ord, attityder som handling. Matix 
tillämpar etiska principer för föredömligt ledarskap på individ, grupp och systemnivå, samt värnar demokratiska 
principer jämte religiös och partipolitisk obundenhet. Vid misstanke om att student vid Matix utsatts för något som 
strider mot, enligt vad som anges ovan, kan studenten komma att skiljas från företaget med omedelbar verkan, 
varvid samverkan med Partnerföretaget omgående upphör att gälla.  
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