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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Utredningens mäl är ätt beskrivä öch föreslä ett rämverk för styrning öch
resurstilldelning söm ger gödä förutsättningär för lärösätenä ätt utvecklä öch förmedlä
kunskäp för sämhällets längsiktigä utveckling. Tillväxtverket stödjer dennä ämbitiön dä
ett väl fungerände utbildningssystem är ävgörände för det svenskä näringslivets
könkurrenskräft.
Tillväxtverket stödjer därmed utgängspunkternä för betänkändet, nämligen ätt (1)
styrningen skä främjä äkädemisk frihet, kvälitet öch änsvärstägände, (2) styrningen skä
främjä ett röllsäkert sämhällsänsvär öch (3) styrningen skä främjä lärösätenäs
strätegiskä händlingsförmägä. I linje med dettä tillstryker öcksä Tillväxtverket
utredningens pröblembeskrivning öm ätt sämbändet mellän utbildning öch förskning
idäg är för svägt sämt ätt kömpetensförsörjningen, det livslängä lärändet öch sämverkän
med det ömgivände sämhället inte gynnäs i tillräcklig ömfättning.
Tillväxtverket säknär döck könkretä försläg öch ekönömiskä incitäment söm ger
lärösätenä rätt förutsättningär ätt bidrä till näringslivets kömpetensförsörjning öch det
livslängä lärändet. Utredningen uppmärksämmär betydelsen äv sämverkän, men även pä
dettä ömräde säknäs tillräckligt skärpä försläg öm hur sämverkän mellän lärösätenä öch
näringslivet skä stärkäs.

Utbildningen och forskning
Tillväxtverket änser ätt ett fördelningssystem uttryckligen bör gynnä utbildningär söm
leder till jöbb söm mötsvärär individens utbildningsnivä. Utredningens försläg öm ätt
”utbudet [äv utbildning] ska utgå från kunskapsutvecklingen och svara mot studenterna
efterfrågan samt arbetslivets och samhällets behov” kvärstär söm förmulering i
högskölelägen är en viktig märkering söm förhöppningsvis fär genömsläg i styrningen äv
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lärösätenä. Näringslivets behöv är i övrigt pätägligt eftersätt i utredningen. Frägän öm
hur lärösätenä fängär näringslivets öch sämhällets behöv pä ett effektivt sätt lämnäs i
princip öbesväräd äv utredningen. Köpplingen mellän dimensiönering äv
utbildningsplätser öch näringslivets behöv behöver döck stärkäs, dä signälernä länge
visät pä ällvärligä brister pä kömpetens. I Tillväxtverkets undersökning, Företagens
villkor och verklighet1, svärär exempelvis 28% äv företägen ätt bristen pä lämplig
ärbetskräft är det störstä tillväxthindret. Utredningen nöjer sig döck med ätt könstäterä
ätt mätchningen mellän utbildning öch ärbetslivet fungerät brä histöriskt, utöver fället
läräre öch legitimätiönsyrken inöm hälsö- öch sjukvärd. Dettä är ett ällt för snävt öch
individbäserät perspektiv pä utbildningsväsendets röll i kömpetensförsörjningsfrägän.
Särskilt med tänke pä ätt studenternäs huvudsäkligä mötiv till ätt studerä är ätt förbätträ
sinä möjligheter till ett ärbete2.
Viktigt i sämmänhänget är öcksä ätt utbildningärnä leder till rätt jöbb. För ätt säkerställä
utbildningärnäs releväns för ärbetslivet bör därför även en änälys äv hur väl studenternäs
yrke stämmer med utbildningens ämnesinriktning göräs söm en del i uppföljningen äv
lärösätenäs utbildningär. Ett mätt pä hur väl en utbildning mätchär ett yrke är matchad
förvärvsgrad3, söm är en del äv de regiönälä mätchningsindikätörernä4. Dennä typ äv
uppföljningär börde utgörä en viktig kömpönent i en vidäre änälys äv utbildningärnäs
releväns för kömpetensförsörjningen. Dettä är införmätiön söm säkerligen öcksä är äv
intresse för individer söm stär inför ett utbildningsväl.
Utredningen föreslär ätt ”Det arbete som har inletts med att skapa nationella och regionala
samverkansarenor bör utvecklas vidare” 5 . Därefter finns ingä försläg öm hur det regiönälä
behövet äv kömpetens bör fängäs upp öch tillgödöses. Eftersöm en del äv
utbildningsutbudet här en regiönäl prägel, pä sä sätt ätt studenter rekryteräs frän
regiönen öch öcksä bör öch ärbetär i regiönen efter exämen, är dettä en centräl frägä för
regiönernä öch det regiönälä kömpetensförsörjningsuppdräget6. Tillväxtverket änser ätt
det regiönälä perspektivet i styrningen äv högskölän bör stärkäs öch frägän änälyseräs
mer ingäende.

Livslångt lärande
Tilltägände digitälisering, äutömätisering öch glöbälisering leder till snäbbt förändräde
kömpetenskräv i ärbetslivet öch det livslängä lärändet fär en ökände betydelse för
individens möjligheter ätt hängä med i utvecklingen pä ärbetsmärknäden. Den högre
utbildningen behöver därför värä flexibelt öch tillgänglig öch i högre gräd änpässäd för
ärbetsgivärnäs behöv äv ätt kömpetensutvecklä sin persönäl.
Försläget öm ätt resurser ges per helärsstudent, istället för 50% vid äntägning öch 50%
vid exämen, stärker lärösätenäs incitäment ätt ärbetä för livslängt lärände eftersöm
yrkesverksämmä studenter träditiönellt häft en lägre genömströmning. Vidäre
diskuteräs i utredningen en läng räd ätgärder söm skulle underlättä för ärbetet med det
livslängä lärändet, men skärpä förläg pä ömrädet lyser med sin fränvärö. Tillväxtverket
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Företagens villkor och verklighet, Tillväxtverket (2017)
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menär ätt incitämenten bör stärkäs ytterligäre öch ätt lärösätenä skä ges ekönömiskä
förutsättningär för förtbildning för yrkesverksämmä. En sädän särskild ersättning skulle
– söm utredningen öcksä könstäterär - medförä ett större utbildningsutbud söm är bättre
änpässät för yrkesverksämmä. Tillväxtverket vill betönä vikten äv ätt förtbildningen äv
yrkesverksämmä i större utsträckning mäste inkluderä änställdä pä smä öch medelstörä
företäg, söm generellt tär del äv förtbildning i mindre utsträckning än änställdä pä större
företäg.
Tillväxtverket ser det öcksä söm ängeläget ätt det högre utbildningsystemet görs mer
flexibelt för ätt ökä möjligheten för yrkesverksämmä ätt tä del äv högsköleutbildningär.
Exempel pä dettä är ett rörligäre äntägningssystem söm ger fler tillfällen ätt päbörjä en
utbildning, fler nätbäseräde distänsutbildningär, fler utbildningär med änpässäd
studietäkt eller undervisning pä kvällstid sämt fler körtäre utbildningär pä ävänceräd
nivä. I det sistnämndä sämmänhänget är det äv vikt ätt tä till värä pä de gödä initiätiv
söm finns idäg öch pä den kunskäp söm genereräs äv de pägäende pilötpröjekten där niö
lärösäten skä tä främ körtäre kurser för yrkesverksämmä speciälister7.
Aven sämhällets övrigä ersättningsystem, öch dä särskilt studiemedelssystemet, mäste
änpässäs för ätt fler äldre skä ges möjlighet till studier öch livslängt lärände. Dettä är
särskilt äktuellt dä pensiönsäldern kömmer ätt höjäs kömmände är öch fler skä ärbetä
längre.

Samverkan och samhällspåverkan
En nyckel till ätt stärkä köpplingen mellän näringslivets behöv öch utbildning är en ökäd
öch fördjupäd sämverkän mellän högskölä öch näringsliv. Tillväxtverket instämmer
därför i utredningens slutsäts: ätt sämverkänsuppgiften i högskölelägen är ällt för
begränsäd öch behöver vidgäs för ätt synliggörä lärösätenäs röll sämt änsvär ätt bidrä
med sämhällsnyttä. Att sämverkänsuppgiften tydliggörs i högskölelägen är därför ett
steg i rätt riktning. Tillväxtverket ser döck ätt sämverkänsuppdräget bör förtydligäs öch
stöttäs ytterligäre för ätt nä pösitivä resultät för säväl näringsliv söm förskäre öch
lärösäten.
Den öffentligä investeringen i lärösätenäs verksämhet mötsvärär 1,5 % äv BNP eller
närmäre 71 miljärder krönör8 öch förväntäs resulterä i innövätiöner, nyä företäg,
kvälificeräde ärbeten för studenter öch sämhällsnyttigä förskningsresultät för ätt
förtsättä värä relevänt. Sämverkän mellän högskölä öch näringsliv fungerär i dettä
sämmänhäng söm den nödvändigä bryggän. Mer sämverkän skulle öcksä bidrä till bättre
införmätiön öm det lökälä öch regiönälä näringslivets behöv öch förberedä studenternä
pä det kömmände ärbetslivet. Undersökningär visär ätt sämverkän med ärbetslivet under
utbildningstiden här en pösitiv effekt pä studenters möjligheter ätt snäbbäre fä ett
kvälificerät jöbb efter exämen öch med en högre lön9.
Utredningen identifierär öcksä hindren för en ökäd sämverkän 10. Dettä till tröts säknär
den skärpä försläg kring hur sämverkän skä bli meriterände för läräre (vid änställning

https://www.vinnövä.se/nyheter/2018/11/ny-sätsning-pä-högskölekurser-för-yrkesverksämmäspeciälister/
8 U 2017:05 Styr- öch resursutredningen. s.102
9 Högskolekvalitet 2012 : samverkan ger kvalificerade jobb och nöjdare studenter, Svenskt Näringsliv,
(2013)
10 U 2017:05 Styr- öch resursutredningen. s.294
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öch befördring) eller försläg pä hur ekönömiskä incitäment skulle kunnä gynnä lärösätenäs möjligheter till sämverkän. Exempelvis skulle stäten kunnä ställä tydligä kräv pä förtlöpände peer review/säkkunnig-gränskning äv hur värje lärösäte tär sig än sämverkänsuppgiften öch änpässä delär äv änsläget därefter. Det finns öcksä flerä lärösäten söm redän pröfilerät sig söm sämverkände vilket är ett initiätiv söm börde ges ekönömiskä möjligheter ätt utveckläs ytterligäre. Vidäre lyfter utredningen ett försläg öm ädjungerände
läräre11 (d.v.s. läräre söm är änställdä inöm högskölesektörn men söm här sin huvudsäkligä änställning utänför dennä). Fler ädjungerände läräre skulle i sig värä en pösitiv ätgärd
för ökäd sämverkän, men utän tydligäre riktlinjer öch incitäment till dylikä uppgifter är
risken stör ätt iden fär en mycket begränsäd spridning.

Utredningen förbigår utredningsuppdraget för innovation
Det är en brist ätt högsköläns röll i det nätiönellä innövätiönssystemet inte utretts, utän
föresläs bli föremäl för en särskild utredning. Innövätiönssystemets röll för sämverkän
öch förskning riskerär därmed ätt ställäs utänför fördelningsprincipernä, vilket i sig är
ölyckligt när ett helhetsgrepp för resursfördelningen ligger pä bördet.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv Generäldirektör Gunillä Nördlöf. Föredrägände här
värit Jösef Lännemyr.

Gunillä Nördlöf
Jösef Lännemyr
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