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Remissvar  

Betänkandet; En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning 
av högskolan U2019/00304/UH 

Innovationsföretagen lämnar härmed synpunkter på betänkandet av styr- och 
resursutredningen – En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. 

Sammanfattande synpunkter 

Kompetensförsörjningen är central. Högre utbildning och forskning måste vara relevant 
för näringslivet och av hög kvalitet. En förutsättning för att åstadkomma det är god 
samverkan mellan akademi och näringsliv och att det finns en lyhördhet för näringslivets 
behov. Innovationsföretagen vill betona betydelsen av nära samverkan med den 
kunskapsintensiva tjänstesektorn och näringslivet i stort. Högskolans förmåga att 
leverera kunskap och utbildning är helt avgörande för företagens möjligheter att 
utvecklas, expandera och konkurrera på den allt mer internationella marknaden.  

Under lång tid har förmågan att utbilda ingenjörer och arkitekter kommit på efterkälke. 
Både vad gäller antalet utbildningsplatser, kunskapsrelevans och förmågan att få 
studenterna att klara av sina studier och ta ut examen. Här krävs åtgärder för att 
förbättra högskolans förutsättningar att på tillfredsställande sätt klara denna uppgift. 
Den fortsatta bristen på utbildade ingenjörer och arkitekter slår hårt mot företagens 
konkurrenskraft och leder till flytt av verksamheter till andra länder och minskad 
sysselsättning i Sverige. 

Innovationsföretagen delar uppfattningen som utredaren pekar på när det gäller 
behovet av en tydligare ansvarsfördelning mellan politik och lärosäten. Samt en 
anslagsfördelning där lärosäten i högre grad själva får planera och fördela resurser. 
Detta kräver ännu tydligare incitamentmodeller som styr mot kvalitet och relevans i 
forskning och utbildning.  

Innovationsföretagen delar utredarens uppfattning vad gäller behovet av långsiktighet i 
högskolepolitiken och att lärosäten föreslås få ett starkare helhetsansvar grundat i ett 
tillitsbaserat synsätt.  

När det gäller uppföljning och inrättandet av en ny oberoende funktion som ska följa 
upp lärosätenas forskning och utbildning krävs en tydligare konkretisering. Framförallt 
när det gäller hur uppföljning av kvalitet ska ske, och hur det skapar incitament för 
högskolan att leverera relevant kunskap och utbildning kopplat till näringslivets behov. 
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Innovationsföretagen motsätter sig utredarens förslag att differentieringen av anslag 
helt ska tas bort. Detta riskerar att slå mot ingenjörsutbildningar, investeringstunga 
utbildningsmiljöer samt kvalitén i utbildningarna. Snarare behövs specifika satsningar 
och incitament för att driva på utvecklingen av uppbyggnaden av världsledande 
ingenjörsutbildningar. Samt att främja samverkan med andra internationellt 
framstående lärosäten. Detta skulle stärka förutsättningarna för internationaliseringen, 
stärka kunskapsutvecklingen i Sverige och öka attraktionskraften för dessa utbildningar. 
Även här krävs ekonomiska drivkrafter och strukturer för ökad samverkan med 
näringsliv och internationella lärosäten. 

Övergripande saknar utredningen genomarbetade och konkreta förslag med tillhörande 
konsekvensanalyser vilket försvårar möjligheten att ta ställning till utredarens förslag. 
Framförallt saknar utredningen analys och förslag vad gäller kompetensbrist och 
utbildningsdimensionering.  

Utformningen och dimensioneringen av utbildningar måste utgå från en analys av vilka 
kunskaper som kommer att efterfrågas i framtiden. Studenternas intressen kommer att 
påverka utbildningarna men tydlig hänsyn måste tas till samhällets och näringslivets 
kompetensbehov. Det är väsentligt att dimensionering, innehåll och metodik följer 
förändringar i omvärlden och näringslivets behov. 

Utbildning är en av högskolans främsta uppgifter. Innovationsföretagen vill betona att 
det är centralt att högskolans förmåga och förutsättningar att leverera relevant kunskap 
och utbildning utreds vidare i det fortsatta arbetet så att konkreta förslag kring 
resursfördelning kan läggas fram.  

Med hänsyn till de brister som finns i underlaget så finns uppenbara risker att de goda 
intentionerna inte leder till förbättringar utan snarare till en utarmning av den 
kvalitetskultur och långsiktighet som eftersträvas. Utredningen som helhet kan därmed 
inte ligga till grund för en genomgripande reform av lärosätenas styrning och 
resurstilldelning. 

Innovationsföretagen lämnar sitt stöd till remissvar från Svenskt Näringsliv och 
Almega 

För Innovationsföretagen 

 
Anders Persson 
Näringspolitisk chef 

Mobil: 070-509 69 17 
anders.persson@innovationsforetagen.se 

 

mailto:anders.persson@innovationsforetagen.se

