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Matix ROAD MAP 2021-22 
Årshjul för Partnerföretag 
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London Business School, INSEAD och Handelshögskolan i Göteborg.

Bara en halv procent av alla Handelshögskolor världen över har erhållit Triple Crown-ackreditering. 
Det gör Handelshögskolan i Göteborg till en del av en mycket exklusiv grupp. Vi utbildar 
internationellt eftertraktade studenter och bedriver forskning som medverkar till att finna lösningar 
på komplexa globala problem.

MATIX  - HANDELSHÖGSKOLAN

Matix är en unik utbildning på avancerad 
nivå som omsätter akademisk forskning i 
tillämpad företagsutveckling.

Vår unicitet är kombinationen av att matcha 30 
studenter med 30 företag och låta dem utvecklas ihop. 
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Att delta som 
Partnerföretag är en 
spännande resa. Den 
är sällan förutsägbar. 

ATT DELTA SOM PARTNERFÖRETAG

Matix pågår mellan september och juni varje år. 

Syftet med att delta för bör vara att,

o ge utrymme för nya perspektiv 

o få analyserat förutsättningar

o ta sig tid för reflektion 

o få genomlyst er affärsmodell 

o få identifierat strategiska vägval 

o undersöka modeller för förändringsledning 

o fundera kring scenarion och testa idéer 

o ta del av forskningsbaserad kunskap

o få en ung generations fräscha ögon i företaget.
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”Management” syftar till att leda och driva en 
verksamhet med dess personal och resurser.

I Matix tränas studenter till att analysera 
verksamheters nuläge och potential för att  
identifiera förändringar som står sig över tid. 

De kan bidra med perspektiv och nytänkande i 
företagets egna utvecklingsarbete.

Matix bygger på en logik, där vi står för 
innehållet, och ni som företag för uppdrags-
miljön. 

”MANAGEMENT TRAINEE”

REAL
ITY
LAB

Vi har skapat 
programmet.
Ni är uppdraget!
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MATIX  GENOMFÖR TVÅ PARALLELLA  UPPDRAG I  FÖRETAGET

FORSKNINGSBASERADE FÖRETAGSANALYSER OCH STRATEGISKA UPPDRAG

Marknadsanalyser

Digital kommunikation

Vision, mål & strategiarbete

Employer Branding

Internationalisering

Tillväxtfinansiering

Kund/leverantörsutveckling

Organisationsutveckling

1. Affärsmodellanalys 2. Analys av Strategisk utmaning

3. Förändringsmodell4. Jämförelsestudie mellan ert 

och ett annat företag

Exempel på strategiska uppdragsrubriker
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Lär känna ert företag med nya ögon!

Studenternas huvuduppdrag i utbildningen är att genomföra 

forskningsbaserade företagsanalyser i företaget.

o Analyserna är kopplade till Matix kursmoduler. 

o De ska också lämnas in i för examination med teori & analys.

o Analyserna är vårt huvudsakliga examinationsmoment.

o Det förutsätter att studenten kan diskutera ämnena ingående med er 

och genomföra analys på ert företag.

o Resultatet ska sammanställas i företagsanpassade rapporter.

o Uppdraget innefattar att företagets ledningsfunktion ger tid och 

engagemang till studentens muntliga & skriftliga rapport.

o Studenten har i uppdrag att skriva en reflekterande rapport hur arbetet 

togs emot i företaget.

OM FÖRETAGSANALYSER
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Fokusområden

• Business Model Canvas
• Omvärldsanalys
• Innovation & Entreprenörskap

01. Innovation & 
Företagsamhet okt-nov

02. Strategisk affärs-
utveckling nov-dec

03. Förändringsledning
jan-mars

04. Implementering & 
Fördjupning mars-jun

Fokusområden

• Affärsutveckling
• Scenarioanalyser
• Värdeskapande
• Strategiutveckling

Fokusområden

• Vetenskaplig studie
• Jämförelsestudie
• Kunskapsöverlämning

Fokusområden

• Förändringsmodeller
• Att leda förändring i affär 
• och organisation

VÅRA FYRA FORSKNINGSBASEARDE FÖRETAGSANALYSER
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SOM LEDARE I FÖRETAGET BJUDS NI IN TILL SEMINARIE INFÖR VARJE ÄMNESMODUL 

FÖRETAGSSEMINARIE 1 INNOVATION & FÖRETAGSAMHET

SEMINARIELEDARE BJÖRN REMNELAND WIKHAMN, DOCENT
TIDPUNKT OKTOBER

STUDENTENS ANALYS PÅGÅR OKTOBER-NOVEMBER 
PRESENTATION I FÖRETAGET NOVEMBER-DECEMBER

FÖRETAGSSEMINARIE 2 STRATEGISK FÖRETAGSANALYS
SEMINARIELEDARE FREDRIK LAVÉN, EK. DR.
TIDPUNKT NOVEMBER

STUDENTENS ANALYS PÅGÅR NOVEMBER-DECEMBER 
PRESENTATION I FÖRETAGET JANUARI

FÖRETAGSSEMINARIE 3 FÖRÄNDRINGSLEDNING

SEMINARIELEDARE JONAS FASTH, EK. DR.
TIDPUNKT JANUARI

STUDENTENS ANALYS PÅGÅR FEBRUARI-MARS
PRESENTATION I FÖRETAGET MARS-APRIL

ROAD MAP
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04. Implementering & 

Fördjupning mars-jun

Fokusområden

• Vetenskaplig studie
• Jämförelsestudie
• Kunskapsöverlämning

JÄMFÖRANDE FALLSTUDIE - MAGISTERUPPSATS

Under maj och juni genomför studenten ett vetenskapligt examinationsarbete som 
leder till slutopponering för ekonomie magister examen.

Det s.k. ”x-jobbet” innebär att studenten utför jämförelsestudier mellan ert företag 
och ett annat medverkande Partnerföretag. 
Syftet kan vara att finna hur företag t ex kan lära av varandra, se skillnader och 
likheter på problem eller möjligheter.

JÄMFÖRANDE FALLSTUDIE MAGISTER UPPSATS MANAGEMENT AV TILLVÄXT
EXAMINATOR BJÖRN REMNELAND WIKHAMN, DOCENT

ARBETET SKRIVS IHOP MED ANNAN STUDENT I MATIX. 

DE BÅDA PARTNERFÖRETAGEN UTGÖR EMPIRI.
TIDPUNKT APRIL-MAJ

PRESENTATION I FÖRETAGET MÅNADSSKIFTET MAJ-JUNI
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Den andra uppdraget som studenten utför i företaget kallar vi 
Strategiska projektuppdrag. 

De kan vara flera mindre uppdrag eller ett par omfattande. 
Gemensamt för dem är att de inte utgör något som är ordinarie drift i 
verksamheten. Utan det handlar om att analysera förutsättningar, 
genomföra kvalificerade undersökningar, medverka i planering och 
utveckling, projektleda etc. Vanliga uppdragsrubriker som studenter 
ofta involveras inom finns exempel på nästa sida. 

Motsvarande en dag i veckan är studenten engagerad med 
strategiska uppdrag för er. Ni identifierar dem ihop och ofta är 
Företagsanalysernas resultat embryon till nya uppdrag

Uppdrag av strategisk karaktär

STRATEGISKA PROJEKTUPPDRAG

Uppdrag här och 
nu, som skapar 
effekt sen.
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Strategi – att ta
itu med aktiviteter
nu, som ska hända 
sen.

EXEMPEL PÅ UPPDRAGSRUBRIKER

Marknadsstrategier/analyser

Digitalisering /digital kommunikation 

Vision, mål & strategiarbete

Employer Branding

Internationalisering

Tillväxtfinansiering

Marknadskommunikation

Kund- & leverantörsutveckling

Organisationsutveckling

11

LEARNING LAB

Välkomna till Matix Learning Lab
Vi ser studenterna som aktiva medskapare av sitt lärande 
snarare än en passiva mottagare av utbildning. 

För att gilla Matix behöver ni som företag

o Vilja utveckla er organisation och ert ledarskap

o Medverka i reflektivt lärande

o Genuint intresse och tid för ”två-vägs” mentorskap

o Involvera studenten i ert ledningsarbete

o Öppenhet och nyfikenhet om vart samarbetet tar er…

Vår avsikt är att få 
studenterna redo för 
arbetslivet, 
och sitt ledarskap i 
synnerhet. 
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o Reflektionsarbeten i hållbart ledarskap September-juni

o Grundlära i Coaching & val av Coaching Partner September/oktober

o Gruppreflektion i ledningsforumet yesP Oktober - maj

o Halvtidsmöte - Student, företag & Coach Partner möts Senast i januari (i företaget)

o SPRINTAR – Veckovis självorganiserad team-avstämning Löpande, oktober - juni

THE HUMAN S IDE OF BUSINESS

o Att vara på plats i företaget och bidra till utveckling är den verkliga ledarskapsutbildningen!

o Till hjälp har de ett löpande lärmoment kallat Hållbart Ledarskap

Under hela året tränas studenterna i tillämpat hållbart ledarskap. 
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Frågor, funderingar? 
Ta gärna kontakt med 
oss!

ROADMAP MATIX

www.matix.se

Robert Orbelin

Verksamhetsledare, Matix

robert.orbelin@handels.gu.se
0766 18 15 01
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