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Remissvar  

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av 
högskolan (SOU 2019:6)  
 
Ert Dnr U2019/0030/UH 

  

Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt stä rkä fö retägens könkurrenskräft. Det gö r myndigheten 
genöm ätt skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r fö retägände öch ätträktivä regiönälä miljö er 
dä r fö retäg utveckläs.  
 
Remissväret ä r skrivet utifrä n dessä utgä ngspunkter. 
 

Tillväxtverkets ställningstagande 
Utredningens mä l ä r ätt beskrivä öch fö reslä  ett rämverk fö r styrning öch 
resurstilldelning söm ger gödä fö rutsä ttningär fö r lä rösä tenä ätt utvecklä öch fö rmedlä 
kunskäp fö r sämhä llets lä ngsiktigä utveckling.  Tillvä xtverket stö djer dennä ämbitiön dä  
ett vä l fungerände utbildningssystem ä r ävgö rände fö r det svenskä nä ringslivets 
könkurrenskräft.  
 
Tillvä xtverket stö djer dä rmed utgä ngspunkternä fö r betä nkändet, nä mligen ätt (1) 
styrningen skä frä mjä äkädemisk frihet, kvälitet öch änsvärstägände, (2) styrningen skä 
frä mjä ett röllsä kert sämhä llsänsvär öch (3) styrningen skä frä mjä lä rösä tenäs 
strätegiskä händlingsfö rmä gä. I linje med dettä tillstryker öcksä  Tillvä xtverket 
utredningens pröblembeskrivning öm ätt sämbändet mellän utbildning öch förskning 
idäg ä r fö r svägt sämt ätt kömpetensfö rsö rjningen, det livslä ngä lä rändet öch sämverkän 
med det ömgivände sämhä llet inte gynnäs i tillrä cklig ömfättning.  
 
Tillvä xtverket säknär döck könkretä fö rsläg öch ekönömiskä incitäment söm ger 
lä rösä tenä rä tt fö rutsä ttningär ätt bidrä till nä ringslivets kömpetensfö rsö rjning öch det 
livslä ngä lä rändet. Utredningen uppmä rksämmär betydelsen äv sämverkän, men ä ven pä  
dettä ömrä de säknäs tillrä ckligt skärpä fö rsläg öm hur sämverkän mellän lä rösä tenä öch 
nä ringslivet skä stä rkäs. 
 

Utbildningen och forskning 
Tillvä xtverket änser ätt ett fö rdelningssystem uttryckligen bö r gynnä utbildningär söm 
leder till jöbb söm mötsvärär individens utbildningsnivä . Utredningens fö rsläg öm ätt 
”utbudet [äv utbildning] ska utgå från kunskapsutvecklingen och svara mot studenterna 
efterfrågan samt arbetslivets och samhällets behov” kvärstä r söm förmulering i 
hö gskölelägen ä r en viktig märkering söm fö rhöppningsvis fä r genömsläg i styrningen äv 
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lä rösä tenä. Nä ringslivets behöv ä r i ö vrigt pä tägligt eftersätt i utredningen.   Frä gän öm 
hur lä rösä tenä fä ngär nä ringslivets öch sämhä llets behöv pä  ett effektivt sä tt lä mnäs i 
princip öbesväräd äv utredningen. Köpplingen mellän dimensiönering äv 
utbildningsplätser öch nä ringslivets behöv behö ver döck stä rkäs, dä  signälernä lä nge 
visät pä  ällvärligä brister pä  kömpetens. I Tillvä xtverkets undersö kning, Företagens 
villkor och verklighet1, svärär exempelvis 28% äv fö retägen ätt bristen pä  lä mplig 
ärbetskräft ä r det stö rstä tillvä xthindret. Utredningen nö jer sig döck med ätt könstäterä 
ätt mätchningen mellän utbildning öch ärbetslivet fungerät brä histöriskt, utö ver fället 
lä räre öch legitimätiönsyrken inöm hä lsö- öch sjukvä rd. Dettä ä r ett ällt fö r snä vt öch 
individbäserät perspektiv pä  utbildningsvä sendets röll i kömpetensfö rsö rjningsfrä gän. 
Sä rskilt med tänke pä  ätt studenternäs huvudsäkligä mötiv till ätt studerä ä r ätt fö rbä tträ 
sinä mö jligheter till ett ärbete2.  
 
Viktigt i sämmänhänget ä r öcksä  ätt utbildningärnä leder till rätt jöbb. Fö r ätt sä kerstä llä 
utbildningärnäs releväns fö r ärbetslivet bö r dä rfö r ä ven en änälys äv hur vä l studenternäs 
yrke stä mmer med utbildningens ä mnesinriktning gö räs söm en del i uppfö ljningen äv 
lä rösä tenäs utbildningär.  Ett mä tt pä  hur vä l en utbildning mätchär ett yrke ä r matchad 
förvärvsgrad3, söm ä r en del äv de regiönälä mätchningsindikätörernä4. Dennä typ äv 
uppfö ljningär börde utgö rä en viktig kömpönent i en vidäre änälys äv utbildningärnäs 
releväns fö r kömpetensfö rsö rjningen. Dettä ä r införmätiön söm sä kerligen öcksä  ä r äv 
intresse fö r individer söm stä r infö r ett utbildningsväl. 
 
Utredningen fö reslä r ätt ”Det arbete som har inletts med att skapa nationella och regionala 
samverkansarenor bör utvecklas vidare” 5 . Dä refter finns ingä fö rsläg öm hur det regiönälä 
behövet äv kömpetens bö r fä ngäs upp öch tillgödöses.  Eftersöm en del äv 
utbildningsutbudet här en regiönäl prä gel, pä  sä  sä tt ätt studenter rekryteräs frä n 
regiönen öch öcksä  bör öch ärbetär i regiönen efter exämen, ä r dettä en centräl frä gä fö r 
regiönernä öch det regiönälä kömpetensfö rsö rjningsuppdräget6. Tillvä xtverket änser ätt 
det regiönälä perspektivet i styrningen äv hö gskölän bö r stä rkäs öch frä gän änälyseräs 
mer ingä ende. 
 

Livslångt lärande 
Tilltägände digitälisering, äutömätisering öch glöbälisering leder till snäbbt fö rä ndräde 
kömpetenskräv i ärbetslivet öch det livslä ngä lä rändet fä r en ö kände betydelse fö r 
individens mö jligheter ätt hä ngä med i utvecklingen pä  ärbetsmärknäden.   Den hö gre 
utbildningen behö ver dä rfö r värä flexibelt öch tillgä nglig öch i hö gre gräd änpässäd fö r 
ärbetsgivärnäs behöv äv ätt kömpetensutvecklä sin persönäl. 
 
Fö rsläget öm ätt resurser ges per helä rsstudent, istä llet fö r 50% vid äntägning öch 50% 
vid exämen, stä rker lä rösä tenäs incitäment ätt ärbetä fö r livslä ngt lä rände eftersöm 
yrkesverksämmä studenter träditiönellt häft en lä gre genömströ mning.  Vidäre 
diskuteräs i utredningen en lä ng räd ä tgä rder söm skulle underlä ttä fö r ärbetet med det 
livslä ngä lä rändet, men skärpä fö rläg pä  ömrä det lyser med sin frä nvärö. Tillvä xtverket 
                                                                 
1 Företagens villkor och verklighet, Tillvä xtverket (2017) 

2 U 2017:05 Styr- öch resursutredningen. S.231 
3 Mätchäd fö rvä rvsgräd = Andelen med en viss utbildning söm ärbetär i yrken söm helt mätchär 
utbildningen. SCB.  
4 Fö r mer infö öm det regiönälä mätchningsindikätörernä 
https://tillväxtverket.se/stätistik/kömpetensförsörjning.html 

5  U 2017:05 Styr- öch resursutredningen. S.237 
6 Mä lärdälsrä det, En bättre matchning – storregional systembild, (2018) 

https://tillvaxtverket.se/statistik/kompetensforsorjning.html
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menär ätt incitämenten bö r stä rkäs ytterligäre öch ätt lä rösä tenä skä ges ekönömiskä 
fö rutsä ttningär fö r förtbildning fö r yrkesverksämmä. En sä dän sä rskild ersä ttning skulle 
– söm utredningen öcksä  könstäterär - medfö rä ett stö rre utbildningsutbud söm ä r bä ttre 
änpässät fö r yrkesverksämmä. Tillvä xtverket vill betönä vikten äv ätt förtbildningen äv 
yrkesverksämmä i stö rre utsträ ckning mä ste inkluderä änstä lldä pä  smä  öch medelstörä 
fö retäg, söm generellt tär del äv förtbildning i mindre utsträ ckning ä n änstä lldä pä  stö rre 
fö retäg. 
 
Tillvä xtverket ser det öcksä  söm ängelä get ätt det hö gre utbildningsystemet gö rs mer 
flexibelt fö r ätt ö kä mö jligheten fö r yrkesverksämmä ätt tä del äv hö gsköleutbildningär. 
Exempel pä  dettä ä r ett rö rligäre äntägningssystem söm ger fler tillfä llen ätt pä bö rjä en 
utbildning, fler nä tbäseräde distänsutbildningär, fler utbildningär med änpässäd 
studietäkt eller undervisning pä  kvä llstid sämt fler körtäre utbildningär pä  ävänceräd 
nivä .  I det sistnä mndä sämmänhänget ä r det äv vikt ätt tä till värä pä  de gödä initiätiv 
söm finns idäg öch pä  den kunskäp söm genereräs äv de pä gä ende pilötpröjekten dä r niö 
lä rösä ten skä tä främ körtäre kurser fö r yrkesverksämmä speciälister7.  
 
A ven sämhä llets ö vrigä ersä ttningsystem, öch dä  sä rskilt studiemedelssystemet, mä ste 
änpässäs fö r ätt fler ä ldre skä ges mö jlighet till studier öch livslä ngt lä rände.  Dettä ä r 
sä rskilt äktuellt dä  pensiönsä ldern kömmer ätt hö jäs kömmände ä r öch fler skä ärbetä 
lä ngre. 
 

Samverkan och samhällspåverkan 
En nyckel till ätt stä rkä köpplingen mellän nä ringslivets behöv öch utbildning ä r en ö käd 
öch fö rdjupäd sämverkän mellän hö gskölä öch nä ringsliv. Tillvä xtverket instä mmer 
dä rfö r i utredningens slutsäts: ätt sämverkänsuppgiften i hö gskölelägen ä r ällt fö r 
begrä nsäd öch behö ver vidgäs fö r ätt synliggö rä lä rösä tenäs röll sämt änsvär ätt bidrä 
med sämhä llsnyttä.  Att sämverkänsuppgiften tydliggö rs i hö gskölelägen ä r dä rfö r ett 
steg i rä tt riktning. Tillvä xtverket ser döck ätt sämverkänsuppdräget bö r fö rtydligäs öch 
stö ttäs ytterligäre fö r ätt nä  pösitivä resultät fö r sä vä l nä ringsliv söm förskäre öch 
lä rösä ten.   
 
Den öffentligä investeringen i lä rösä tenäs verksämhet mötsvärär 1,5 % äv BNP eller 
nä rmäre 71 miljärder krönör8 öch fö rvä ntäs resulterä i innövätiöner, nyä fö retäg, 
kvälificeräde ärbeten fö r studenter öch sämhä llsnyttigä förskningsresultät fö r ätt 
förtsä ttä värä relevänt.  Sämverkän mellän hö gskölä öch nä ringsliv fungerär i dettä 
sämmänhäng söm den nö dvä ndigä bryggän.  Mer sämverkän skulle öcksä  bidrä till bä ttre 
införmätiön öm det lökälä öch regiönälä nä ringslivets behöv öch fö rberedä studenternä 
pä  det kömmände ärbetslivet. Undersö kningär visär ätt sämverkän med ärbetslivet under 
utbildningstiden här en pösitiv effekt pä  studenters mö jligheter ätt snäbbäre fä  ett 
kvälificerät jöbb efter exämen öch med en hö gre lö n9.  
 
Utredningen identifierär öcksä  hindren fö r en ö käd sämverkän 10. Dettä till tröts säknär 
den skärpä fö rsläg kring hur sämverkän skä bli meriterände fö r lä räre (vid änstä llning 

                                                                 
7 https://www.vinnövä.se/nyheter/2018/11/ny-sätsning-pä-högskölekurser-för-yrkesverksämmä-
speciälister/ 
8 U 2017:05 Styr- öch resursutredningen. s.102 
9 Högskolekvalitet 2012 : samverkan ger kvalificerade jobb och nöjdare studenter, Svenskt Nä ringsliv,  
(2013) 
10 U 2017:05 Styr- öch resursutredningen. s.294 

https://www.vinnova.se/nyheter/2018/11/ny-satsning-pa-hogskolekurser-for-yrkesverksamma-specialister/
https://www.vinnova.se/nyheter/2018/11/ny-satsning-pa-hogskolekurser-for-yrkesverksamma-specialister/


 

4(4)  
 

 

öch befördring) eller fö rsläg pä  hur ekönömiskä incitäment skulle kunnä gynnä lä rösä te-
näs mö jligheter till sämverkän. Exempelvis skulle stäten kunnä stä llä tydligä kräv pä  fört-
lö pände peer review/säkkunnig-gränskning äv hur värje lä rösä te tär sig än sämverkäns-
uppgiften öch änpässä delär äv änsläget dä refter.  Det finns öcksä  flerä lä rösä ten söm re-
dän pröfilerät sig söm sämverkände vilket ä r ett initiätiv söm börde ges ekönömiskä mö j-
ligheter ätt utveckläs ytterligäre. Vidäre lyfter utredningen ett fö rsläg öm ädjungerände 
lä räre11 (d.v.s. lä räre söm ä r änstä lldä inöm hö gskölesektörn men söm här sin huvudsäk-
ligä änstä llning utänfö r dennä). Fler ädjungerände lä räre skulle i sig värä en pösitiv ä tgä rd 
fö r ö käd sämverkän, men utän tydligäre riktlinjer öch incitäment till dylikä uppgifter ä r 
risken stör ätt ide n fä r en mycket begrä nsäd spridning.  
 

Utredningen förbigår utredningsuppdraget för innovation 
 Det ä r en brist ätt hö gsköläns röll i det nätiönellä innövätiönssystemet inte utretts, utän 
fö reslä s bli fö remä l fö r en sä rskild utredning.  Innövätiönssystemets röll fö r sämverkän 
öch förskning riskerär dä rmed ätt stä lläs utänfö r fö rdelningsprincipernä, vilket i sig ä r 
ölyckligt nä r ett helhetsgrepp fö r resursfö rdelningen ligger pä  bördet.  
 
 
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv Generäldirektö r Gunillä Nördlö f. Fö redrägände här 
värit Jösef Lännemyr. 
 
 
 
Gunillä Nördlö f   
     
    Jösef Lännemyr 
 

 

                                                                 
11 U 2017:05 Styr- öch resursutredningen. s.295 


