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Förord

CERUM bedriver sedan några år tillbaka forskning inom området
”Universitetens regionala betydelse”. Här ingår bl.a. att öka kunska-
pen om universitets och högskolors roll i den regionala utvecklingen.
Ett av de tidigare projekten handlade om att undersöka samhällsef-
fekterna av Umeå universitet. Ett annat projekt analyserade Umeå
universitets samarbete och kontakter med omgivande partners. Ett
tredje projekt studerade forskarnas inställning till den tredje uppgif-
ten.

I denna arbetsrapport undersöks vilka regionala uppgifter, eller
uppdrag, som universiteten har. Tyngdpunkten i studien ligger på
Umeå universitet. Universitet och högskolor har enligt högskolelagen
tre uppgifter: utbildning, forskning samt samverkan och information
(den tredje uppgiften). Vi undersöker också om det finns regionala
uppgifter bland dessa huvuduppgifter.

Ett tack riktas till de tjänstemän vid olika universitetsförvaltningar
som hjälpt till att ta fram underlagsmaterial till studien.

Umeå i maj 1999

Erik Sondell
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1 Inledning

Den svenska högskolepolitiken har under senare årtionden resulterat
i rumsliga förändringar av högskoleverksamheten genom att fler uni-
versitet och framför allt fler högskolor har byggts upp runt om i lan-
det. Nya universitet och högskolor, samt fler utbildningsplatser har
ökat tillgängligheten till högre utbildning. Förhoppningar har också
ställts på att universiteten och högskolorna skall fungera som regio-
nala drivkrafter och medverka till regional utveckling. De nya högsko-
lorna förväntas förse regionens arbetsmarknad med högutbildade
och därmed bidra till ny och konkurrenskraftig sysselsättning. Ett
tecken på att förhoppningarna ökat om den högre utbildningens
bidrag till den regionala utvecklingen är att utbildnings- och forsk-
ningsinsatser betonas allt mer i olika regionala utvecklingsprogram. 

Umeå universitet brukar lyftas fram som ett exempel på en lyckad
regionalpolitisk satsning. Genom universitetets tillkomst har tillgäng-
ligheten till högre utbildning i Norrland ökat. Detta har underlättat
rekryteringen av akademiker till den norrländska arbetsmarknaden,
speciellt för den växande offentliga sektorn under 1970- och 1980-
talen. Universitetet har också haft en stor lokal betydelse genom att
det bidragit till Umeå kommuns kraftiga befolkningsökning och till-
växt. I rapporten ”Samhällseffekter av Umeå universitet”1studeras
universitetets betydelse för omgivningen. Där visas bl.a. att regionala
effekter av universitet och högskolor beror på hur universiteten och
högskolorna fungerar i samhället och regionen, omgivningens utse-
ende och struktur samt hur interaktion och samverkan med det omgi-
vande samhället fungerar. Rapporten analyserar också universitetens
och högskolornas olika roller som regionala drivkrafter.

Begreppet regionalt kopplat till universitet och högskolor innehål-
ler flera dimensioner som t.ex. regionalt ansvar, regional betydelse,
regionala effekter, regional roll, regionalt uppdrag, regional uppgift
och regional utveckling. I denna rapport fokuseras innehållet på
begreppen regionala uppdrag och regionala uppgifter. 

Syftet är att undersöka universitets och högskolors regionala upp-
drag och uppgifter. Med regionala uppgifter och uppdrag menas upp-
gifter och uppdrag som har en rumslig riktning (till ort[er] eller
region[er]) eller ett rumsligt utfall (i ort[er] eller region[er]). I analysen
behandlas begreppen synonymt. 

1.  Holm & Wiberg, 1995
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FIGUR 1 Karaktären på regionala uppgifter. En principskiss.

Umeå universitet står i centrum för studien. Frågan om det finns
något formellt regionalt uppdrag är här central. Andra frågor som
behandlas är vad den regionala uppgiften består i, hur den har för-
ändrats över tiden samt en diskussion om hur den kan utvecklas. Uni-
versitet och högskolor har enligt högskolelagen tre uppgifter:
utbildning, forskning samt samverkan och information (den tredje
uppgiften). Vi undersöker också om det finns regionala uppgifter
bland dessa huvuduppgifter. Figur 1 visar en principsskiss över hur vi
vill klassificera de regionala uppgifterna.

Tilldelade uppgifter är sådana uppgifter som antingen regleras via
högskolelagen, högskoleförordningen, utbildningsuppdrag eller
regerings- och riksdagsbeslut. Självpåtagna uppgifter är sådana som
reglerats av universitets- eller högskolestyrelser. Explicita uppgifter är
tydliga, direkta uppgifter eller uppdrag formulerade i lag eller pro-
gramtext, medan implicita uppgifter kännetecknas av mer underför-
stådd, indirekt karaktär formulerade i förarbeten eller informa-
tionsmaterial.

Denna rapport består av sju kapitel. I nästa kapitel analyseras uni-
versitetens och högskolornas regionala ansvar och regionala roll. I det
tredje kapitlet studeras fem svenska universitets regionala ambitioner.
Det fjärde kapitlet analyserar regionala uppgifter i utbildningsuppgif-
ten. I det femte kapitlet granskas den tredje uppgiften ur ett regionalt
perspektiv. Det sjätte kapitlet diskuterar en eventuell framtida uppgift
om att medverka i den regionala utvecklingen. Rapporten avslutas
med ett sammanfattande kapitel. Den regionala forskningsuppgiften
har inte fått något eget kapitel utan diskuteras övergripande i flera
avsnitt.

Tilldelade Självpåtagna 
Explicita
Implicita
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2 Har universitet och högskolor ett 
regionalt ansvar?

Det regionala ansvaret
I förordningen om regionalt utvecklingsarbete (SFS 1982:877) skrivs
det under punkten om regionalt utvecklingsarbete hos övriga statliga
myndigheter att:

3 § Övriga statliga myndigheter skall

1. i sin planering ta hänsyn till verksamhetens betydelse för till-
växt, sysselsättning och service i olika regioner,

2. beakta möjligheterna till decentralisering av sin verksamhet,
3. inom sina verksamhetsområden även i övrigt verka för att de

regionalpolitiska målen uppnås,
4. i god tid samråda med länsstyrelsen om myndigheten avser att

minska eller dra in service i glesbygds- eller landsbygdsområ-
den.

När en myndighets verksamhet berör ett visst län skall myndighe-
ten lägga länsstyrelsens strategi för länets utveckling till grund för
sin egen planering av verksamheten. Förordning (1994:578).

4 § Övriga statliga myndigheter skall inom sina verksamhetsområ-
den lämna länsstyrelsen det biträde som behövs för det regio-
nala utvecklingsarbetet.

I teorin gäller denna förordning även för de statliga myndigheterna
universitet och högskolor. I praktiken blir dock förordningen omöjlig
att följa eftersom dessa utbildningsmyndigheter är att betrakta som
nationella lärosäten. Som nationella lärosäten kan de inte “favorisera”
någon speciell region utan deras regionalpolitiska hänsyn måste
omfatta en hänsyn till hela landet. Förordningen passar därför bättre
för “regionala” statliga myndigheter som länsstyrelsen, arbetsförmed-
ling (länsarbetsnämnden) och försäkringskassan.

Regering och riksdag reglerar inte något regionalt ansvar för uni-
versitet och högskolor i regleringsbrev eller andra beslut. Därför kan
lärosätena inte prioritera någon region före en annan. I den regional-
politiska propositionen 1997/98:62 skriver regeringen visserligen att:
“Högskolan har såväl ett nationellt som regionalt ansvar för högre
utbildning och forskning.”2 Med regionalt ansvar menas här att högre
utbildning av hög och likvärdig kvalitet skall finnas vid nationens alla
universitet och högskolor och att högskoleutbildning skall göras till-
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gänglig för alla behöriga som önskar studera. Det är utbildningsupp-
draget som reglerar volymen och inriktningen på utbildningen efter
en bedömning av nationellt och regionala behov. Utbildningsuppdra-
get blir därför en form av regionalpolitisk styrning av högskoleutbild-
ningen. Universitet och högskolor får därmed ett ansvar att utbilda de
studenter som efterfrågas även regionalt. Den relativt höga regionala
rekryteringen av högskolenybörjare kopplat till att det finns universi-
tet eller högskolor i samtliga län, leder till att det i praktiken blir ett
ansvar för högskolorna att utbilda många av den egna regionens stu-
denter. I ett kommande avsnitt om regionala utbildningsbehov visar
vi t.ex. att Umeå universitet har tagit ansvar för att anordna ett flertal
utbildningar för yrken där det rått brist i Norrland, t.ex. läkare, tand-
läkare, lärare, präster, bibliotekarier och jurister.

Som analysverktyg kan universitet och högskolor tilldelas ett regio-
nalt ansvar. I en gemensam rapport från de fyra nordligaste länssty-
relserna (med referens till UHÄ) finns följande uppdelning av det
regionala ansvaret: 

- servicefunktion genom att ge människor och företag i omlandet
närhet till utbildning,

- utvecklingsmotor för arbetsliv och näringsliv i omlandet genom
den kunskap, forskning och utbildning som högskolan represen-
terar och producerar,

- lokaliseringsfaktor genom inverkan på företag och människor
vid val av lokaliseringsort och bostadsort,

- stimulansfaktor för bl.a. FoU och kulturutbud i omlandet3

Termer som avstånd, närhet och tillgänglighet blir viktiga i denna
form av uppdelning av det regionala ansvaret. I servicefunktionen
innebär det t.ex. att tillgängligheten till utbildning är hög i näromlan-
det. Närheten är också viktig när det gäller funktionerna utvecklings-
motor, lokaliseringsfaktor och stimulansfaktor. 

Med den nya samverkansuppgiften följer att universitet och hög-
skolor får ett ansvar att samverka också med den egna regionen. Det
handlar bl.a. om att tillhandahålla kompetens för forsknings- och
utvecklingssamarbete med företagen, stödja avknoppningsverksam-
het och anordna uppdragsutbildning. 

Universitetens regioner, eller regionala omland är olika stora bero-
ende på hur de definieras (utfall på rekrytering, examinering eller
samverkansgrad). Vi har tidigare nämnt de utbildningar där Umeå
universitet har haft ett särskilt ansvar att utbilda för den norrländska
arbetsmarknaden, medan t.ex. ansvaret för att stimulera avknoppning
av företag har fått ett tämligen lokalt utfall. För Umeå universitet, lik-

2. Prop. 1997/98:62, s. 92.
3. Kunskap och utveckling i Umeå högskoleregion, s. 14.
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som för övriga universitet, vilar också ett arv av ansvar över den egna
regionen efter perioden av att ha varit centrum i högskoleregionerna.
Ledamöterna i styrelserna för universitet och högskolor utses av
regeringen efter förslag från respektive enhet. Ledamöterna består av
några företrädare för verksamheten samt några företrädare från sam-
hälle och näringsliv. Andelen politiker i styrelserna är relativt låg.
Nordström (1994) menar att styrelserna borde ha en mer demokra-
tisk förankring i takt med att universitet och högskolor får en allt
större betydelse för den regionala utvecklingen. Nordström hävdar
också att det borde vara en fördel med en reglerad samverkan mellan
de högskolor som finns i en region och att det borde finnas en sty-
relse i varje region som kan göra prioriteringar av den regionala verk-
samheten. Nuvarande ledamotskategorier har ordnats mot bakgrund
av att regeringen vill ha företrädare från samhälle och näringsliv i sty-
relsen. Dessa kan förstås känna ett regionalt ansvar, speciellt om de
kommer från organisationer inom regionen, men i första hand är de
tillsatta för att bevaka samhällets intressen från en nationell utgångs-
punkt.

Den regionala rollen
Universitetens och högskolornas regionala roll ligger på flera nivåer.
En nivå är utbildningen genom funktionen som producent av hög-
skoleutbildning. Utbildningsrollen har regionala dimensioner både på
studentrekryteringssidan och på utexamineringssidan. Nordström
(1994) menar att utbildningar som lockar studenter från den egna
regionen och där studenterna efter examen stannar kvar i regionen,
leder till en regional kompetenshöjande effekt och blir en utveck-
lingsresurs för samhälle och näringsliv. Nordström skiljer på de regio-
nala högskolornas och universitetens betydelse för regionerna.
Genom sin storlek gör universiteten en större påverkan på den lokala
miljön.

Forskningen är en annan nivå. Forskningens betydelse för regio-
nerna beror dels på i vad mån forskningsresultaten kommer till
användning för regionala aktörer (näringsliv, offentliga och privata
organisationer), dels i vilken utsträckning de regionala aktörerna för-
mår ge forskningsuppdrag eller finansiering till universitet eller hög-
skolor och dels på hur avknoppningen av forskningsnära företag
lyckas. Det är flera faktorer, både på ”utbuds- och efterfrågesidan”,
som avgör i vilken utsträckning som forskningsresultaten kommer till
användning för regionala aktörer. En faktor är forskarnas förmåga
och intresse av att förmedla forskningsresultaten till regionala aktö-
rer. Andra faktorer är t.ex. de regionala aktörernas behov, köpkraft
och intresse av forskningsresultat. Forskning om den egna regionen
eller forskning med fältstationer i regionen leder till att kunskapen
om den region där universitetet eller högskolan är belägen ökar. Vid
Umeå universitet bedriver t.ex. ett flertal naturvetenskapliga institu-
tioner fältstudier i kommunen, i länet eller i Bottenviken. Ett annat
exempel är den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen
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om Norrland, olika norrländska regioner, Arktis samt Barentsregio-
nen.

Universitetens och högskolornas roll i den regionala utvecklingen
är ytterligare en nivå. Den kopplas dels ihop med kompetensförsörj-
ningen av välutbildad arbetskraft. I samband med utbyggnaden av
nya högskolor har de t.ex. i uppgift att jämna ut regionala obalanser i
andelen högutbildade. Dels kopplas rollen ihop med samverkansupp-
giften. Genom samverkan och samarbete kan bättre kontakter skapas
och det blir lättare att förstå varandras behov. Det är också genom
sina olika samverkans-, kunskaps- samt teknikspridningsorgan som
universiteten och högskolorna själva uppfattar sin roll att kunna
bidraga till den regionala utvecklingen. Den tredje uppgiften innehål-
ler alltså en regional roll, även om meningen formellt är att samver-
kan och information skall ske med hela det omgivande samhället.
Den tredje uppgiften kommer att analyseras vidare i ett nästa avsnitt.
Universitet och högskolor har också en viktig roll som kontakt med
omvärlden genom att föra in och föra ut ny kunskap till och från regi-
onen. Forskningens och utbildningens internationalisering innebär
att regionens internationella kontakter ökar. Universitet och högsko-
lor kan även fungera som drivkraft i den regionala utvecklingen. I
drivkraftsrollen ingår funktioner som t.ex.: påverkan av den regionala
samhällsutvecklingen, ett verktyg att förse samhället med välutbildade
människor, individuell kompetensutveckling och lokaliseringsfaktor
för kunskapsintensivt näringsliv.
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3 Universitetens regionala ambitioner

Universitet och högskolor agerar i en miljö av samarbete och konkur-
rens även om de statliga högskoleenheterna har samma ägare. Kon-
kurrensen gäller studenter, rekrytering av personalen samt
utbildnings- och forskningsanslag. De olika enheterna har därför
policy- eller plandokument där man anger egna målsättningar för
verksamheten. Som följd av den ökade konkurrensen och den långt-
gående decentraliseringen av den högre utbildningen har frågor om
regional förankring och samverkan med näringslivet och samhället
allt mer betonats i måldokumenten.

Den geografiska rekryteringen är ett mått på den regionala förank-
ringen. Andra mått är t.ex. graden av samverkan med samhälle,
näringsliv och andra högskolor i regionen. Den geografiska rekryte-
ringen av studenter åskådliggörs i Tabell 1. Den visar genomgående
en relativt stor andel regional rekrytering, mätt i andelen högskoleny-
börjare som rekryteras från de egna länet. Stockholms universitet
visar den högsta regionala rekryteringen, medan Uppsala universitet
uppvisar den lägsta andelen. Graden av regional rekrytering beror
dels på regionens studentunderlag, dels på att konkurrensen om
utbildningsplatserna har ökat, dels på utbildningens status och utbild-
ningens specialitet. En del utbildningar ges bara vid något eller några
lärosäten och andelen studenter utanför länet blir därför högre.

TABELL 1 Högskolenybörjare per högskola som rekryteras från det egna länet, procent.

Källa: Holm, Lindgren & Westin, 1995

Universitet och 
fackhögskolor

1968/69 1973/74 1983/84 1993/94

Stockholms universitet 74 81 36 84
Kungliga Tekniska Högskolan 62 65 65 72
Lunds universitet 46 54 61 65
Handels Stockholm 78 64 57 65
Lärarhögskolan Stockholm 65 78 73 62
Högskolan i Luleå -- 50 55 58
Göteborgs universitet 47 57 55 53
Chalmers Tekniska Högskola 30 36 43 48
Linköpings universitet 48 50 48 47
Umeå universitet 41 33 36 47
Uppsala universitet 17 26 28 28
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TABELL 2 Andelen högskolenybörjare per universitet som rekryteras från det egna länet i
relation till länets andel av rikets folkmängd.

Källa: Efter Holm, Lindgren & Westin, 1995 och SCB:s befolkningsstatistik.

Det egna länets studentunderlag är avgörande för i vad mån de
stora universiteten har en hög eller låg regional rekrytering. I Tabell 2
relaterar vi andelen högskolenybörjare från det egna länet i relation
till länets andel av rikets folkmängd. Detta ger ett ungefärligt mått på
en relativ regional rekrytering. Även här finner vi att Stockholms uni-
versitet har den relativt högsta och att Umeå samt Uppsala universitet
har den lägsta regionala rekryteringen.

Nedan följer en genomgång av hur några universitet har formule-
rat sig i plan- och policydokument när det gäller frågor om hur man
avser verka i den egna regionen.

Umeå universitet
Umeå universitet fick i och med etableringen en indirekt regional
utbildningsuppgift för Norrland (se tidigare). Viljan av att utbilda stu-
denter för den norrländska arbetsmarknaden finns kvar, men i takt
med att universitetet vuxit har även andra ambitioner tillkommit.
Umeå universitets Policy och handlingsprogram för Umeå universitet antogs
av universitetsstyrelsen 1994. Universitetet vill med dokumentet
skapa ett styrinstrument och måldokument för verksamheten. Om
universitetets mål skriver man:

Umeå universitets huvuduppgifter är utbildning och forskning.

Målet för universitetets grundutbildning och forskarutbildning är
att den genomgående skall hålla högsta kvalitet, vara nationellt
ledande och internationellt attraktiv.

Målet för universitetets forskning är att den genomgående skall
hålla hög internationell klass och att det inom varje fakultet skall
finnas forskningsområden som är internationellt ledande.

Därutöver skall universitetet informera om forskningens resultat,
metoder och villkor och medverka i regionens utveckling.4

Den sista målformuleringen är av särskilt intresse här. Målet är
alltså att universitetet skall medverka i regionens utveckling. Viljan att
medverka i regionens utveckling har dock inte alltid formulerats så

Universitet 1993/94
Stockholms universitet 0,16
Lunds universitet 0,08
Göteborgs universitet 0,09
Umeå universitet 0,01
Uppsala universitet 0,01
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tydligt. Exempelvis i handlingsprogrammet från 1980, uttalades föl-
jande målsättning “Umeå universitet skall sträva efter att bli en inte-
grerad del i det nationella och internationella forskarsamhället.
Enbart regionala intressen och behov får ej styra forskning och
utbildning.”5

Bland de 12 policypunkterna i 1994 års program som visar på stra-
tegier hur man skall nå målen finns det 3 punkter som mer direkt
berör universitets medverkan i regionen. Dessa är:

- Fördjupa samarbetet med andra utbildnings- och forskningsen-
heter i Umeå och i regionen,

- Stärka samverkan och utbytet med samhälle och näringsliv,
- Samordning och utveckling av olika utbildningar.6

Universitetet vill samverka med andra utbildnings- och forskningsenheter i
Umeå och i regionen. Enligt Umeå universitet är en ökad samverkan
med andra universitet, högskolor och forskningsinstitut betydelsefull
för att:

- Utveckla forskningen och utbildningen, såväl grundutbildning
som forskarutbildning i norra Sverige,

- Öka rekryteringen av studerande från andra regioner såväl
nationellt som internationellt,

- Öka rekryteringen av studerande från den egna regionen,
- Utveckla samspelet med näringsliv och övriga samhällssekto-

rer.7

Samverkan med andra utbildnings- och forskningsenheter handlar
delvis om att uppnå en större kritisk massa för en optimering av de
regionala resurserna, men också om samordning av t.ex. utbildning-
arna på olika platser i regionen så att resurserna utnyttjas optimalt.

Eftersom Luleå Tekniska universitet och Mitthögskolan båda växer
och expanderar sin verksamhet och därmed allt mer konkurrerar med
Umeå universitet är förutsättningarna för samverkan något komplice-
rat. Den samverkan som finns mellan högskoleorterna i norr baseras
dels på regleringar i Högskoleförordningen och regleringsbrev, dels
via på eget initiativ tagna samverkansformer.8 Exempel på samver-
kansform är forskarutbildningen. 

4. Policy och handlingsprogram för Umeå universitet, Umeå Universitet, 
1994, s.7.

5. Handlingsprogram, Umeå universitet, 1980, s. 2.
6.  Policy och handlingsprogram för Umeå universitet, Umeå Universitet, 

1994, s.7.
7. Ibid. s. 19.
8. Policy och handlingsprogram för Umeå universitet, Umeå Universitet, 

1994, s. 19.
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Umeå universitet betonar vikten av samverkan med samhället och
näringslivet. Man ser universitetet som en motor för samhällets utveck-
ling och universitetet är beroende av stöd och uppbackning från sam-
hället. Universitetet anser att man har försökt bidra till den regionala
utvecklingen genom spridning av högre utbildning i norra Sverige,
bl.a. genom distansutbildning och decentraliserade kurser9. Andra
exempel på engagemanget i regionala utvecklingsfrågor är Uminova
Center och SNIC.

Omfattningen av samverkan med näringslivet har tidigare varit
relativt låg, bl.a. p.g.a. universitetets avsaknad av tekniska ämnen och
dess inriktning mot den offentliga sektorn. På senare år har ansträng-
ningar gjorts för att öka samverkan mellan universitetet och näringsli-
vet. Det handlar dels om att föra ut fler forskningsresultat till
kommersiella tillämpningar, dels om att i större utsträckning ta emot
uppdrag från näringslivet. Detta har resulterat i att universitetet har
skapat ett holdingbolag för samverkan med näringslivet. Avknopp-
ning av forskningsföretag från universitetet kan ses som ett “direkt
bidrag” till företagsamheten. Universitetet planerar också att i större
utsträckning söka finansiellt stöd från näringslivet för verksamheten
och till olika investeringar. Etablerandet av en handelshögsskola skall
också ses som ett tecken på det ökade intresset av att samverka med
näringslivet.

Vid universitetet finns Centrum för regionalvetenskap (CERUM),
som inrättades av regeringen 1983 med uppgift att initiera och sam-
ordna regionalvetenskaplig forskning inom Umeå högskoleregion. I
förordningen skrevs att CERUM skulle särskilt ta initiativ till att sam-
ordna tvärvetenskapligt inriktade forskningsprojekt, bygga upp kun-
skap om den regionala utvecklingen (med stor vikt på projekt för
kunskap för lösningar av problem inom den egna regionen) samt
fungera som en länk mellan regionalvetenskaplig forskning och skilda
samhällsintressen.10

Policyprogrammet hävdar att samordning av olika utbildningar är av
grundläggande betydelse för Umeå universitet och för regionen. Uni-
versitetet anser att fort-, vidare- och uppdragsutbildning går att
utvecklas med tanke på ett växande utbildningsbehov från samhället.
Distansutbildningen anses kunna bli viktig för att tillgodose utbild-
ningsbehov hos personer i norra Sverige som ej kan delta i konven-
tionell utbildning på Campus. Uppdragsutbildningar för företag,
kommuner och andra externa organisationer förväntas växa.11

9. Ibid, s. 20.
10. UHÄ-FS 1983:50.
11. Policy och handlingsprogram för Umeå universitet, Umeå Universitet, 

1994, s. 12-13.
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Uppsala universitet
Uppsala universitet har en speciell ställning i den svenska universitets-
världen. Som det äldsta universitetet i landet har det en mycket stor
andel utomregional rekrytering av studenter (se tabell 1). Det egna
länet har ett för litet studentunderlag och detta gör att universitetet
måste locka till sig studenter från andra delar av landet. Närliggande
Stockholms län utgör en viktig rekryteringsbas. I sammanhanget kan
dock nämnas att den regionala rekryteringen har ökat marginellt
sedan 1960-talet. Uppsala universitet har bl.a. tappat rekryteringsan-
delar i Norrland. Före universitetens och högskolornas tillkomst i
Norrland var Uppsala norrlänningarnas närmast belägna universitet.
Norrlands Nation var en gång i tiden den största studentorganisatio-
nen vid universitetet.

Följande citat belyser den konkurrenssituation om den högre
utbildningen som uppstått för universitetet: “...en utpräglat regiona-
listisk inriktning hos den nationella högskolepolitiken är för Uppsalas
del ännu mer negativ än för något av de universitet som har ett folk-
rikt och i övrigt starkt ‘naturligt’ upptagningsområde”12

Uppsala universitet har ett verksamhetsmål som skiljer sig något från
Umeå universitets mål där man lyfter fram starkare nationella ambi-
tioner.

Universitetet skall eftersträva att stärka kvalitén i forskning och
utbildning inom de enskilda disciplinerna med syfte att inom
samtliga områden uppnå en internationell hög standard.

Den grundläggande utbildningen skall vara bred och särskilt
utvecklas inom områden där universitetet har en nationell unik
forsknings- och utbildningsprofil samt inom områden av särskild
betydelse för samhälle och näringsliv.

Universitetet skall eftersträva samverkan med andra högskolor
samt med näringsliv, samhällsorgan och organisationer inom
områden och i former som främjar universitetets och det omgi-
vande samhällets utveckling.13

Det är den tredje målformuleringen som berör frågan om regional
verksamhet, men universitet ger ingen tydlig regional målsättning
utan talar istället om samverkan som främjar universitetets och det omgivande
samhällets utveckling. Uppsala universitet bedriver samverkan med
några högskolor i regionen. Som exempel kan nämnas att ett antal
professurer finns placerade vid Örebro och Dalarna högskolor.14

12. Uppsala universitet i början av 2000-talet. Underlag för strategisk plan. 
Uppsala universitet, 1995.

13. Fördjupas anslagsframställning för budgetåren  1997-1999, Uppsala 
universitet, 1996.
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År 1984 skapades Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i
Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS) med syfte att förbättra
kontakterna och underlätta kommersialisering av forskningsresultat.
Universitetets kontaktsekretariat har till uppgift att brygga broar mel-
lan företag och forskning.15

Lunds universitet
Lunds universitet är ett av landets största med över 30 000 studenter.
Det har en stor mångfald av discipliner och utbildningar, men även
en relativt stor andel rekrytering av studenter från det egna länet (se
tabell 1). Universitetets verksamhetsmål är:

Lunds universitet skall som institution för forskning och akade-
misk och konstnärlig utbildning tillgodose det moderna samhäl-
lets behov av kunskap med utgångspunkt i de klassiska
universitetsidealen.

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta
universitet. Det innebär att alla delar av universitetets verksamhet
måste hålla hög kvalitet. Strävan till kvalitet skall vara vägledande
för alla beslut som fattas inom universitetet.16

När det gäller kontakterna med det omgivande samhället finns föl-
jande mål:

Universitetet har också ett ansvar för att forskningens resultat för-
medlas till det omgivande samhället. I detta syfte skall universitetet 

* förmedla information om uppnådda resultat inom forskning
och utvecklingsarbete genom olika media och med utnyttjande
av modern informationsteknik; 

* i samarbete med näringsliv och myndigheter aktivt arbeta för
att forskningsresultat nyttiggörs; 

* i samarbete med näringsliv, myndigheter och organisationer
främja kompetensutvecklingen - bl.a. genom fortbildning och
vidareutbildning för yrkesverksamma.17 

Universitetet betonar i den strategiska planen vikten av samverkan
med näringsliv och samhälle bl.a. för att forskningsresultaten skall komma

14. Ibid.
15. http://www2.uu.se/onsts/info/uu/bas/ basbroschyrD.html, 970303.
16. Lunds universitet inför framtiden. Visioner och strategier. Strategisk 

plan för Lunds universitet, Antagen av universitetsstyrelsen den 25 sep-
tember 1995, s. 3.

17. Ibid, s.3.
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till nytta i samhället. En stor del av näringslivssamverkan sker genom
de forskningsprojekt och uppdrag som finansieras genom indu-
strin.18 Budgetåret 1995/96 genererades inkomster från svenska
företag i storleksordningen 85 Mkr.19 Universitetet har tillsammans
med övriga högskolor i regionen startat uppbyggnaden av ett samlat
system för kunskapsöverföring till mindre och medelstora företag i
regionen.20 

Universitetet anser att man som varande den största samlade kun-
skapsorganisationen i södra Sverige har en grundläggande betydelse
för regionens utveckling och ser som en väsentlig uppgift att utveckla
regional samverkan med näringsliv och samhälle för att stödja en
positiv regional utveckling.

Universitetet anser det också viktigt att finna goda samverkansformer
med de mindre och medelstora högskolorna i regionen. Forskningsbasen i
Lund anser man bör utvecklas som en resurs för högskolorna, fram-
för allt för lärarnas kompetensförsörjning. Man ser också högskolor-
nas studenter som möjliga rekryter till universitetets
forskarutbildning. Universitetet anser att man bör utveckla samar-
betsformer med högskolorna i regionen som:

- skapar möjligheter för samlade bedömningar av den långsiktiga
utvecklingen av den grundläggande utbildningens struktur i
regionen,

- underlättar för universitetet att medverka i de regionala högsko-
lornas kompetensutveckling och kompetensförsörjning, samt

- bidrar till att öka rekryteringen till forskarutbildningen från de
regionala högskolorna. 21

Lunds universitet har fått en konkurrent i länet i form av den nya
högskolan i Malmö (som inrättades den 1 juli 1998). Frågan är om
detta leder till en splittring eller fördelning av utbildningsutbudet mel-
lan Malmö och Lund. Vi misstänker att det kommer att uppstå en
konkurrens om studenterna mellan den nya högskolan och Lunds
universitet om utbildningsutbudet blir alltför likartat. 

Lunds universitet samarbetar även med högskolor och universitet i
Öresundsregionen. Medicon Valley Academy är t.ex. ett samarbets-
projekt mellan universiteten, läkemedels- och medicintekniska indu-
strierna och sjukhusen i regionen. Åtta universitet och högskolor i
Öresundsområdet har enats om att bilda en universitetsfederation,

18. Ibid.
19. Lunds universitets verksamhetsberättelse 1995/96.
20. Ibid.
21. Lunds universitet inför framtiden. Visioner och strategier. Strategisk 

plan för Lunds universitet, Antagen av universitetsstyrelsen den 25 sep-
tember 1995.
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Öresundsuniversitetet. Federationen skall kunna agera i gemen-
samma intressefrågor och bidra till ett attraktivt kunskapscentrum i
regionen.22 

Stockholms universitet
Stockholms universitet har också över 30 000 studenter, men univer-
sitetet är det universitet som har den största andelen rekrytering av
studenter från det egna länet. I Stockholm finns även andra utbild-
ningsenheter, t.ex. KTH, Karolinska Institutet och Handelshögsko-
lan. Genom uppbyggnaden av Södertörns högskola har universitetet
fått ytterligare en konkurrent om den regionala studentrekryteringen.
Universitetet strävar efter att tillgodose regionens behov av högre utbildning.
Universitetet har en stor andel deltidsstudenter, både inom utbild-
ningsprogrammen och för fort- och vidareutbildning. Stockholms
universitet ser sig som ett “storstadsuniversitet i samverkan och nära
kontakt med samhället”.23 Man samverkar med övriga högskolor i Stock-
holm, t.ex. genom det akademiska rektorskonventet och stiftelsen
Vetenskapsstaden och i arrangemanget av Sommaruniversitetet. Det
har kontakter med organisationer, myndigheter och departement i
Stockholm. Kunskapsöverföring och spridning av forskningsresultat
till samhälle och näringsliv ses som en viktig uppgift för universitetet.24 

Göteborgs universitet
Universitetet menar att kontakterna med samhälle och näringsliv är
avgörande för dess verksamhet och uppdrag. Man anser att samver-
kansformer skall utvecklas som kan ge effektiv kunskapstillämpning
och kommersialisering. Man har en tradition av samarbete med kom-
muner och offentliga organisationer när det gäller t.ex. rådgivning,
utvärderingar, fortbildning och personalutveckling.25 Universitetet
avser att öka sitt engagemang i den regionala utvecklingen genom
“systematisk uppföljning och förstärkning av utbildningskvalitet, stu-
dentuppföljning, forskningsplanering och samverkande planering på
regional nivå”.26

Ett nätverk för forskning och forskarutbildning har utvecklats i
Västsverige genom Högskolerådet för västsvensk forskningssamver-
kan, HVF. Samarbetet gäller de humanistiska, samhällsvetenskapliga
och matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs uni-
versitet och teknisk fakultet vid Chalmers tekniska högskola samt
högskolorna i Borås, Jönköping, Karlstad, Skövde och Trollhättan/
Uddevalla.27

22. Lunds Universitet Meddelar, nr 6, 1997.
23. Måldokument för Stockholms universitet, 1993.
24. Ibid.
25. Verksamhetsplan för Bå 1997-1999, Göteborgs universitet, 1997.
26. Ibid, s.4.
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Universitetet avser att öka utbudet av distansutbildning. Man vill
också satsa på en kontinuerlig kompetensutveckling i form av skräd-
darsydda nya utbildningar i samarbete med t.ex. högskolorna i regio-
nen. Distansutbildning kan vara en utbildningsform i detta
sammanhang.28

Jämförande analys
De svenska universiteten får en allt starkare regional funktion. De två
äldsta universiteten Uppsala och Lund har en status som “nationella
lärosäten”, även om Lunds universitet vid grundandet år 1666 hade
en speciell regional uppgift då det ansågs kunna försvenska de land-
skap som Sverige erövrade från Danmark vid freden i Roskilde
1658.29 Uppsala med sitt stora geografiska upptagningsområde har
bibehållit rollen som “riksuniversitet”, men har förlorat sin roll som
Norrlands universitet, medan Lund med tiden fått en starkare regio-
nal prägel som Sydsveriges universitet. Både Stockholms och Göte-
borgs universitet skapades genom sammanslagningar av högskolor.
Med sina städers stora befolkningsagglomerationer har de en stark
regional förankring, även om Göteborg även har en stor betydelse i
Västsverige. Umeå universitet är genom sin rekrytering, sin bredd och
storlek Norrlands universitet, men konkurrensen om studenterna har
ökat inom några utbildningsområden genom expansionen hos Mitt-
högskolan och Luleå Tekniska universitet.

Storleken på den regionala rekryteringen av studenter hänger
naturligtvis ihop med folkmängden i regionen och den status respek-
tive utbildning och universitet har. Vissa universitet ägnar därför mer
energi än andra åt den regionala rekryteringen. Medan t.ex. Stock-
holms universitet strävar efter att tillgodose regionens behov av
högre utbildning, så arbetar Uppsala universitet med att försöka attra-
hera långväga studenter eftersom rekryteringsbasen i det egna länet är
för liten.

Bland de svenska universiteten finns genomgående en stark vilja
att bedriva regional samverkan med näringsliv och samhälle. Samtliga
universitet har enheter eller organ för dessa kontakter. Umeå univer-
sitet ser t.ex. universitetet som en motor för samhällets utveckling
och universitetet är beroende av stöd och uppbackning från samhäl-
let. Kontakterna med näringslivet har intensifierats på samtliga håll
under senare år. Det handlar dels om att föra ut fler forskningsresul-
tat till kommersiella tillämpningar, dels om att i större utsträckning ta
emot uppdrag från näringslivet. Intresset för att få finansieringshjälp
och stöd från näringslivet har också ökat.

27. www.hks.se/hkspres/hks6.html.
28. Verksamhetsplan för Bå 1997-1999, Göteborgs universitet, 1997.
29. www.lu.se/lu/broschyr/02_igar.html, 960904.
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Det finns även en stark vilja av att samverka med andra högskolor
i regionen bland universiteten. Man kan misstänka att det är egna
intressen om universitetets framtida utveckling som ytterst ligger
bakom denna vilja. Det beror dels på en insikt om att man måste
samverka eftersom resurserna är begränsade, dels på att konkurren-
sen från de växande medelstora och små högskolorna ökar. Stock-
holm, Lund och Göteborg universitet uppvisar det starkaste intresset
för högskolesamverkan. Där har man också etablerat organisationer
för samarbetet. Genom att Umeå universitet inom några utbildningar
konkurrerar med Luleå tekniska universitet och Mitthögskolan så är
frågan om utbildningssamverkan i Norrland något komplicerad, även
om det under senare år har bedrivits samarbeten, framför allt sådana
som reglerats av högskoleförordningen, men också på egna initiativ.

När det gäller viljan att medverka i den regionala utvecklingen skil-
jer sig dock universitetens mål- eller policydokument åt. Medan
Umeå universitet i sitt verksamhetsmål klart uttalar viljan att direkt
medverka i regionens utveckling så är de andra universiteten inte lika
precisa i sina målformuleringar. Uppsala universitet eftersträvar sam-
verkan med andra organ som främjar universitetets och det omgi-
vande samhällets utveckling. Lunds universitet berör inte direkt
regionen eller samhällets utveckling i sina målformuleringar. Däremot
anser man i sin strategiska plan att universitetet har en grundläggande
betydelse för regionens utveckling och ser som en väsentlig uppgift
att utveckla regional samverkan med näringsliv och samhälle för att
stödja en positiv regional utveckling. Stockholms universitet saknar
också en regional målsättning, men betonar vikten av samverkan och
nära kontakt med samhället. Slutligen, Göteborgs universitet avser i
sin verksamhetsplan att öka sitt engagemang i den regionala utveck-
lingen genom systematisk uppföljning och förstärkning av utbild-
ningskvalitet, studentuppföljning, forskningsplanering och
samverkande planering på regional nivå.

Några nordiska exempel
Aarhus Universitet i Danmark, grundat år 1928, ser sig som ett lands-
täckande universitet med studentrekrytering från hela landet. Samti-
digt vill man markera sig som den största utbildningsanstalten i
regionen och öka sina kontakter med samarbets-partner i det lokala
området, övriga utbildningsanstalter i regionen samt lokala och regio-
nala myndigheter. Universitetet vill ha ett gott samarbete med
näringslivet, bl.a. genom Forskningsparken Aarhus, genom samar-
betsavtal och samarbetsprojekt och genom att få ut forskningsresultat
i tillämpning. 30 I universitetets statut beskrivs universitetets uppgif-

30. www.aau.dk/dk/planer.htm, Planer og Grundlag - 1995, sidorna revi-
derade 961216.
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ter. Statutet har samma formulering som finns i den danska universi-
tetslagen.

Aarhus Universitet har til opgave at drive forskning og give vide-
regående uddannelse indtil det højeste videnskabelige niveau. Uni-
versitetet skal værne om forskningsfriheden og bidrage til at
udbrede kendskab til videnskabens arbejdsmetoder og resulta-
ter.31

Uleåborgs universitet i Finland grundades 1958 och är Finlands
näst största universitet. I lagen om Uleåborgs universitet står att det
bl.a. är universitetets uppgift att främja kultur och näringsliv i norra
Finland och tankar fanns att universitetet skulle stödja en industriell
utveckling i norra Finland. Lagen kommer att ersättas av en ny
gemensam högskolelag i juli 1998 och sannolikt kommer formule-
ringen om att främja kultur och näringsliv inte att finnas med. Från
början fick fakulteterna ansvaret för universitetets roll i den regionala
utvecklingen. Med tiden flyttades ansvaret över till olika organisatio-
ner. Fortbildningscentrumet fick ansvar för vidareutbildningen och
ett institut, numera Thule institutet, fick till uppgift att bedriva forsk-
ningen med nordlig anknytning. Byggandet av en teknologipark är ett
annat exempel på utåtriktad verksamhet.32

Universitetet i Tromsö, Norge, öppnades 1972 och är världens
nordligaste belägna universitet. Universitetets målsättning är: 

Universitetet i Tromsø skal gjennom forskning og undervisning
som holder internasjonale mål, utvikle, bevare og formidle kunn-
skap som samfunnet har bruk for.33

Universitet anser det viktigt att ha en utbildningsprofil som svarar
mot landsändans behov av högutbildade. Forskningen har också en
nordlig inriktning.  Man vill utveckla samarbetet med landsdelens
högskolor, bl.a. för att underlätta övergången till studier från högsko-
lorna till universitetet. Man anser det viktigt att universitetets kompe-
tens kan bidra till en positiv utveckling i landsdelens privata och
offentliga verksamhet.34

Fulsås (1993) menar att det viktigaste bidraget Universitetet i
Tromsö kan göra till regional utjämning är att man håller en hög kva-

31. Statut for Aarhus Universitet, kap 1 §1, godkendt af konsistorium den 
14. oktober 1993, og af undervisningsministeriet, universitetsafdelingen 
den 3. november 1993.

32. Andersen, Arbo, Jussila, Nilsson & Sandersen, 1993.
33. http:/www.adm.uit.no/bud97/del2.htm, Budsjett for 1997, Tromsö 

universitet.
34. ibid.
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lité i forskning och utbildning jämfört med omvärlden så att universi-
tet kan bidra till en kulturell uppryckning i regionen.
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4 Regionala utbildningsuppgifter

Detta kapitel behandlar i några avsnitt de regionala utbildningsupp-
gifterna. Vi analyserar utbildningsuppdraget och vi undersöker hur
regionala utbildningsbehov har påverkat utbildningsutbudet. Kapitlet
innehåller också några avsnitt om speciella regionala utbildningsupp-
gifter. Kapitlet avslutas med en diskussion kring den regionala utbild-
ningsuppgiften.

Utbildningsuppdraget
För treårsperioder utgår utbildningsuppdrag från Riksdagen till res-
pektive lärosäte. Man kan tolka utbildningsuppdraget som ett slags
regionalt riktat uppdrag, dvs. Riksdagen bestämmer volym och karak-
tär på utbildningen, och ramanslag till forskningen och forskarutbild-
ningen vid respektive högskola. Utbildningsuppdragen kan också ses
som ett fördelningspolitiskt medel i den decentraliserade högskolepo-
litiken. För Umeå universitet innebär det t.ex. att vissa examensmål,
samt mål om antalet helårsstudenter skall uppnås. Vidare ges uppdrag
om att antalet helårsstudenter skall öka inom vissa utbildningar och
att de bör minska inom andra utbildningar. Om forskning och fors-
karutbildning vid Umeå universitet sägs bl.a. att universitetet skall
bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk, samhälls-
vetenskaplig, medicinsk, odontologisk och matematisk-naturveten-
skaplig fakultet.35

Det står ingenting i uppdraget om var någonstans högskolan ifråga
skall bedriva sin utbildning. Teoretiskt skulle Umeå universitet kunna
bedriva sin utbildning var som helst i landet, men ekonomiska stor-
driftsfördelar gör att det är lämpligast att sammanhålla utbildningen
på campus. För forskningen finns ingen motsvarighet till utbildnings-
uppdragets volymmål så tillvida att det inte ger direktiv över forsk-
ningsproduktionen på samma sätt som utbildningsproduktionen.
Indirekt ger dock forskningens ramanslag basförutsättningar att
bedriva forskning för respektive högskola och anslagen skapar en
grund för forskningsproduktionen. Beslut om inrättande av profes-
surer på olika universitet påverkar också forskningsförutsättningarna.
Forskningsuppdrag från statsmakterna riktar sig oftast till enskilda
forskare/ experter och ibland till forskningsgrupper. Inte heller för
samverkans- och informationsuppgiften finns något regionalt upp-

35.  Prop. 1996/97:1:16.
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drag. Däremot kan man tolka uppgiften om att samverka med det
omgivande samhället som ett slags regionalt riktat uppdrag till univer-
siteten och högskolorna, där omgivningen egentligen är lika med
nationen, men där interaktionen i praktiken vanligtvis är högst med
närområdet och minskar med ökat avstånd. Interaktionen med
omlandet bestäms av faktorer som utbildnings- och forskningsinrikt-
ning och storlek samt omlandets storlek, funktion eller behov och
därför ser universitetens och högskolornas interaktionsgrad olika ut.

Regionala utbildningsbehov
Vid diskussionerna inför etablerandet av ett universitet i norra
Sverige fanns en regionalpolitisk föreställning om att ett universitet
skulle kunna lyfta upp den “eftersläpande landsändan” och bidra till
näringslivsförnyelse.36 Det låg också i nationens intresse att höja
utbildningsnivån och tillvarata “begåvningsreserven”.37 Ett annat
motiv för att anlägga ett universitet i Norrland var att kompetensför-
sörjningen av kvalificerade offentliga tjänster såsom läkare, tandlä-
kare och lärare skulle förbättras i norra Sverige.38 

Vid slutet av 1940-talet var det brist på arbetskraft med högre
utbildning i Norrland. Det gällde främst läroverkslärare, läkare och
tandläkare, men även yrkesgrupper som ingenjörer, kemister, ekono-
mer m.fl. När tjänstesektorn, och framför allt den offentliga sektorn,
började byggas ut under efterkrigstiden ökade behovet av högskole-
utbildade. Tre högskolor etablerades därför i Umeå inom en sexårs
period (tandläkarhögskola 1956, medicinhögskola 1959 och social-
högskola 1962).39 Umeå universitet kom därigenom redan vid starten
att få en i praktiken regional utbildningsuppgift, nämligen att förse
Norrland med högre utbildad arbetskraft, framför allt för den väx-
ande offentliga sektorn.

Efterfrågan på lärare, tandläkare, läkare, socionomer etc. inom
offentlig sektor spelade alltså en viktig roll för utbyggnaden av den
högre utbildningen i Norrland. Fortfarande dominerar den offentliga
sektorn som sysselsättningsbransch för de utexaminerade från Umeå
universitet.40 Med tiden har en allt större andel av de utbildade sökt
sig till privata näringar, främst den privata tjänsteproduktionen, men
även till varuproducerande verksamheter. Universitetet satsar också
alltmera på utbildningar som kan möta näringslivets behov, t.ex.
genom Handelshögskolan och den nyinrättade Tekniska högskolan.

Under åren har Umeå universitet bedrivit speciella utbildningar,
ofta utlokaliserade från andra universitet och högskolor. Syftet har

36. Olsson, 1995; Molin & Sundin, 1995.
37.  Wictorin, 1997.
38.  Bäcklund & Olsson, 1995.
39.  Ibid.
40. Holm, Lindgren & Westin, 1995.
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varit att förse Norrland med högskoleutbildade eftersom det varit
svårt att locka högskoleutbildade söderifrån till lediga tjänster i Norr-
land. Så har t.ex. bibliotekarieutbildning varit utlokaliserat från Hög-
skolan i Borås och prästutbildning från Uppsala universitet. Fr.o.m.
1993 bedrivs bibliotekarieutbildning permanent vid Umeå universitet.
I juni 1996 beslutade Högskoleverket att Umeå universitet får rätt att
utfärda teologie kandidatexamen om 140 poäng.41

Även i andra sammanhang har rekryteringsbehoven av vissa akade-
miker till Norrland betonats som motiv för att bedriva utbildningar
vid Umeå universitet. Sedan 1991 erbjuder rättsvetenskapliga institu-
tionen juris kandidat utbildning. Utbildningen har startats för att
underlätta rekryteringen av jurister till Norrland. Rättsvetenskapliga
institutionen skriver i sin verksamhetsberättelse 1993–1995, “...En
förhoppning är att detta skall få en gynnsam effekt på rättsväsendets
och andra avnämares rekrytering av jurister till framför allt norra
Sverige”. Vid den pågående debatten om nedskärningar i den natio-
nella läkarutbildningen och den förväntade framtida läkarbristen i
Norrland p.g.a. ökade pensionsavgångar, framhålls vikten av att bibe-
hålla nivån på läkarutbildningen i Umeå för att säkerställa rekryte-
ringen av läkare till Norrland.

Högskoleregionerna
Framväxten av fler högskoleenheter i Norrland under 1960- och
1970-talen ledde till en ökad konkurrens om den högre utbildningen
för Umeå universitet. Det växte också fram en kritik mot att högsko-
leutbildningarna saknade forskningsanknytning. Det var Umeå uni-
versitet som tillsammans med Linköpings universitet lanserade
tanken om regionstyrelser. I propositionen om reformering av hög-
skoleutbildningen 1975 (Prop. 1975:9) föreslogs sedan inrättande av
regionala styrelser för högskoleutbildning. Dessa skulle bl.a. sam-
ordna utbyggnaden av den högre utbildningen i regionen, stärka
forskningsanknytningen mellan universitet och högskolor och förmå
universiteten att stödja högskolorna i regionen. Den regionala utbild-
ningsuppgiften kom därmed att breddas och fördjupas.

Regionstyrelsernas arbete upphörde den 1 juli 1988. Regeringens
proposition 1986/87:127 om fortsatt decentralisering av högskolan
var betydelsefull för nedläggningen av regionstyrelserna. Genom att
låta anslå medel för lokala och individuella linjer och enstaka kurser
direkt till varje universitet och högskola föll behovet av regionstyrel-
ser bort. Regeringen ansåg att olika åtgärder borde vidtas för att
bedriva samverkan mellan högskoleenheterna efter avvecklandet av
regionstyrelserna. Anordnande av samverkanskonferenser var ett för-
slag på åtgärd där erfarenhetsutbyte skulle kunna ske och samarbets-
former prövas. Regeringen ansåg också att genom att ansvaret för

41. HSVFS 1996:14.
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fördelningen av anslagen överfördes till riksdagen så ökade dess
ansvar för den regionalpoliliska styrningen av högskoleutbildningen.
Man ansåg vidare att lokaliseringen av högskoleutbildningen över lan-
det i fortsättningen skulle bli en viktig del av regionalpolitiken.42

Distansutbildning43

Ett annat område där Umeå universitet fått en form av regional upp-
gift är distansutbildningen. Genom distansutbildning ökar tillgänglig-
heten till högskolestudier. Genom decentraliserad distansutbildning
(samlingsorter utanför Umeå) når universitetet ut i Norrland på ett
helt annat sätt än vid distansutbildning med sammankomster i Umeå.
Umeå universitetets utbud av distansutbildning och decentraliserade
kurser har ökat sedan en nationell försöksverksamhet sattes igång
höstterminen 1973. Försöksverksamheten inleddes på förslag av
1968 års utbildningsutredning (U68). Umeå universitet hade läsåret
1974/75 drygt 40 procent av det nationella kursutbudet om totalt 41
kurser och 577 distansstuderande, vilket utgjorde 37 procent av det
totala antalet distansstuderande i riket (Willén, 1981, jfr Dahllöfs
utvärdering). 

Umeå universitet har genomfört särskilda distansutbildningsinsat-
ser genom åren. Regionstyrelsen för norra högskoleregionen fick sär-
skilt anvisade medel för kompetensutvecklingsprogram i Kiruna.
Umeå universitet ansvarade för genomförandet av uppdraget under
perioden 1983–85. Uppdragsutbildning av en sådan omfattning hade
inte tidigare genomförts och innebar en ny regional roll för universi-
tetet. Två utbildningsprogram om 80-poäng genomfördes, ett med en
teknisk inriktning och ett med en administrativ inriktning.

En annan försöksverksamhet inom distansutbildningen genomför-
des då universitetsledningen och några norrländska glesbygdskom-
muner gemensamt utarbetade ett förslag till ett distansprojekt,
innehållande bl.a. s k lokala studiecentra. Industridepartementet
beviljade medel till projektet som genomfördes från hösten 1987 till
våren 1993.

Dahllöf et al (1993) skrev i sin utvärdering av distansprojektet att
samarbetet mellan universitetet och kommunerna behövde en organi-
satorisk form med en behovsinriktad planering från kommunernas
och näringslivets synpunkt. I det fortsatta arbetet med att utveckla
distansutbildningen har universitetet tagit fasta på detta. Genom det
s.k. DUS-projekt (Distribuerad utbildning för studiegrupper) vill man
utveckla kommunala studiecentra i pedagogiskt och organisatoriskt
avseende. Projektet har anpassats efter kommunala önskemål och
bedrivits i samspel med företrädare för universitetet. Utbildningarna

42. Prop. 1986/87:127.
43. Detta avsnitt är i huvudsak hämtat ur Wiberg, 1995.
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startar höstterminen 1997. Totalt erbjuds läsåret 1997/98 19 kurser
riktade mot 32 kommuner i regionen.

Decentraliserad utbildning44

Genom decentraliserad utbildning, dvs. sammanhållna utbildnings-
program på andra orter, kan Umeå universitet också nå ut till perso-
ner som annars skulle få svårigheter att genomgå högre utbildningar.
Efter förslag i (U68) inleddes i början av 1970-talet en särskild för-
söksverksamhet med decentraliserad utbildning förlagd till Luleå,
Sundsvall och Östersund. 

En högre rymdteknisk utbildning med ämnesmässig förankring
vid fysiska institutionen, Umeå universitet etablerades 1986 i Kiruna.
Vid starten omfattade utbildningen 80 poäng, men har med tiden
utvecklats till ett rymdingenjörsprogram omfattande 120 poäng. Ett
personaladministrativt utbildningspaket omfattande 40 poäng har
genomförts i två omgångar i Kiruna och Gällivare sedan år 1991.
Decentraliserad utbildning bedrivs även i Skellefteå och Örnsköldsvik
och omfattar nu flera program, samt fristående kurser. På senare tid
har universitetet gjort två större decentraliserade utbildningssats-
ningar. Det ena är en fyraårig elektronik- och dataingenjörsutbildning
i Pajala och en fyraårig utbildning inom miljö- och naturresursområ-
det i Storuman/Sorsele.

Den regionala uppgiften för utbildningen
Indirekt kan man alltså tolka utbildningsuppdraget, och även beslut
om att förlägga ett universitet eller en högskola till en bestämd ort,
som ett regionalt uppdrag i.o.m. att man vill att universitetet eller
högskolan skall bedriva utbildning, forskning, informationsarbete
och samverkan med omgivande samhälle på orten i fråga. De statliga
universiteten och högskolorna är i första hand en nationell angelä-
genhet, men genom sin lokalisering över landet och den decentralise-
rade högskolepolitiken blir interaktion och samverkan med den
lokala och regionala omgivningen olika beroende på hur omgiv-
ningen ser ut.

Norrländska rekryteringsbehov av vissa akademiker har allt sedan
starten påverkat utbudet av utbildningar vid Umeå universitet. Uni-
versitet har därmed indirekt fått till uppgift att utbilda akademiker för
den norrländska arbetsmarknaden. Det gäller speciellt sådana yrkes-
grupper som läkare, tandläkare, lärare och socionomer. Omvänt har
universitetet en indirekt uppgift av att tillgodose norrlänningarnas
behov av högre utbildning. Dessa behov leder vanligen till att studen-
ter söker sig till utbildningar vid universitetet. I några fall är det inte
möjligt att bedriva heltidsstudier på campus. Genom försöksverksam-
heter tilldelades universitetet uppgiften att bedriva distansutbildning

44. Detta avsnitt är i huvudsak hämtat ur Wiberg, 1995.
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och decentraliserad utbildning. De har sedan övergått till en självpåta-
gen uppgift att svara på efterfrågan på distansutbildning, decentralise-
rad utbildning och även uppdragsutbildning från individer, företag,
organisationer och kommuner. 
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5 Den tredje uppgiften

Att bedriva utbildning och forskning har varit universitetens och hög-
skolornas centrala uppgift. Med högskolereformen 1977 fick univer-
siteten och högskolorna sin tredje uppgift.

I forskning och utvecklingsarbete ingår att sprida kännedom om
verksamheten samt om hur sådana kunskaper och erfarenheter
som har vunnits i verksamheten skall kunna tillämpas.45

Informationsarbetet är viktigt ur många aspekter. Eftersom verk-
samheten är statligt finansierad finns det ett naturligt behov hos sta-
ten och samhället att få information om verksamheten. Universiteten
har också intresse av att informera samhället, t.ex. informera om
utbildningen för att därmed kunna rekrytera studenter och av att
informera om den tillämpade forskningen för att kunna finna avnä-
mare. Samhälle och näringsliv har intresse av att ta del av forsknings-
resultaten, bl.a. ur ett kommersiellt syfte. Speciellt för de
forskningsnära och kunskapsintensiva företagen är det viktigt att ha
bra kontakter med universitet och högskolor. Näringslivet och offent-
liga organisationer behöver också information om utbildningen för
sin kompetensförsörjning och för att kunna ta del av nya kunskaper.

Den offentliga sektorn är fortfarande den viktigaste arbetsgivaren
för de nyutexaminerade, men i takt med nedskärningarna inom
denna sektor blir näringslivet allt viktigare som framtida arbetsgivare.
Detta gör att utbildningarna som tidigare till stor del var anpassade
efter arbeten inom den offentliga sektorn behöver anpassas till
näringslivets behov. Universiteten behöver därmed kunskap om
behoven och upprätta en dialog med näringslivet. Sedan slutet av
1980-talet har Umeå universitet haft en kraftig tillväxt av utbildnings-
platser med ekonomisk, teknisk och naturvetenskaplig inriktning.
Som exempel kan nämnas bildandet av en handelshögskola samt nye-
tableringen av en designhögskola inom universitetets ram år 1989.46

En övergång från utbudsstyrd dimensionering av utbildningsplat-
ser till efterfrågestyrning torde innebära förändringar i ett ökat antal
utbildningar inriktade mot näringslivet på längre sikt, även om den
offentliga sektorn fortsättningsvis kommer att rekrytera personal.
Nyligen fattade beslut om ökade antal utbildningsplatser påverkar

45. Högskolelagen, 1 kap. §2, SFS 1992:1434.
46. Holm & Wiberg, 1995.
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också mottagningskapacitetens utveckling över tiden. I framtiden
kommer dock krav att ställas på anpassning hos utbildningsorganisa-
tionerna till ned- och uppgångar i arbetsmarknadsbehoven.47 Sanno-
likt kommer det också att bli mer näringslivsanknutna
examensarbeten och fler utbildningar med praktikperioder i framti-
den.

Ur detta sammanhang om informationsutbyte mellan universitet/
högskolor och omgivningen var det sedan naturligt att också låta uni-
versiteten samverka med det omgivande samhället och näringslivet.
Från början av 1980-talet ökade universitetens och högskolornas
samarbete med omgivningen. Olika organ och enheter etablerades
för att underlätta samarbetet med näringslivet och omgivningen. 

Den förändrade tredje uppgiften
I SOU 1996:70 betonades vikten av högskolans samverkan med det
omgivande samhället. Problemet var att det inte var officiellt fastlagt
om hur universiteten och högskolorna skall samverka med omgiv-
ningen.

Högskolans samverkan med näringslivet och övriga sektorer
bedrivs för närvarande i en gråzon. Det råder oklarheter om hur
långt högskolans s.k. tredje uppgift sträcker sig och därmed vad
som högskolan skall göra och får göra.48

Utredningen menade därför att det var dags att ge högskolorna ett
klart mandat för samverkansuppgiften och menade att den borde
fastslås i högskolelagen. Man föreslog också att samverkansuppgiften
skulle vara en fastlagd uppgift för högskolan och att särskilda medel
för samverkan borde avsättas i högskolornas anslag. En ändring av
högskolelagen (1 kap. 2 §, 2 stycket) föreslogs så att informationsupp-
giften skulle renodlas och en ny mening skulle tas in för att fastlägga
samverkansuppgiften med näringsliv och övriga samhällssektorer.
Ordet samverkan skulle markera att det handlar om ett flöde i båda
riktningarna. Avslutningsvis uttryckte SOU:n att högskolans roll i
den regionala utvecklingen inte borde nämnas speciellt i lagen utan
kunde “sägas ligga i samverkan med näringslivet”.

I Budgetpropositionen 1997 föreslogs sålunda att formuleringen
om forskningsinformation i 2:a stycket (se ovan) skulle skrivas om till
“Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället
och informera om sin verksamhet”.49 Propositionen menade att det
fanns ett stort behov av utveckla andra vägar att föra ut kunskap till
det omgivande samhället samt att fånga upp erfarenheter från sam-

47. Ibid.
48. SOU 1996:70.
49. Prop. 1996/97:1: del 16.
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hället. Därmed fick den tredje uppgiften ett tillägg och en omformu-
lering. Regeringen menade att högskolornas kontakter med det övriga
samhället borde öka och fördjupas. Uppgiften skall genomföras inom
ramen för högskolans ordinarie resurser. 

Samverkan med samhälle och näringsliv 
Samverkan med samhälle och näringsliv utmynnar från ett behov av
kontakter från båda håll. Universitet och högskolor har behov av nå
ut med sina forskningsresultat i samhället och man har behov av att
ta till sig erfarenheter och kunskaper från samhället i övrigt för att
kunna utveckla sin utbildning och forskning. Näringslivet och sam-
hället behöver universitet och högskolor för sin kunskapsförsörjning
och för att ta del av nya forskningsresultat, men också för att kunna
tala om sina behov av utbildningar och inriktningar på forskning som
man behöver för sin verksamhet. För det kunskapsintensiva näringsli-
vet är kontakterna med forskningen extra viktigt.

Samverkan med det omgivande samhället är en del i universitetens
och högskolornas medverkan i den regionala utvecklingen. Det regio-
nala utvecklingsresultatet av samverkandet beror på i vad mån sam-
verkansåtgärderna förmår påverka utvecklingen i samhälle och
näringsliv i regionen. Lyckas satsningar på t.ex. teknikparker eller
organ för avknoppningsföretag stimulera ett ökat företagande blir det
positiva effekter för näringslivsutvecklingen.

I SOU 1989:50 gjordes ett försök att översiktligt beskriva vad sam-
verkan med näringslivet består i och hur högskolan kan medverka.
Nedanstående principskiss (Figur 2) togs fram. Indelningen är aktuell
även idag med inriktningar mot teknikutveckling och teknikspridning,
men några nya organ har tillkommit, t.ex. holdingbolag och arbets-
marknadsorganisationer. Sammantaget är högskolorna relativt väl
försedda med organ för kontakter mot näringslivet, men bortsett från
några studier om företagsavknoppningar, har effekterna av samver-
kansarbetet inte studerats i någon större omfattning.

Ett flertal olika samverkansformer mellan universitet/högskolor
och näringsliv har alltså utvecklats sedan 1970-talet (teknikparker,
kontaktsekretariat, holdingbolag etc.). 1995 tillsatte Regeringen en
utredning för att undersöka samverkansformernas ändamålsenlighet.
Utredningen föreslog att högskolan skulle ges ett klart mandat att
samverka med näringslivet och andra samhällssektorer och att detta
skulle fastslås i högskolelagen. Utredningen menade att det fanns för
många organ. Organisationsformen Kompetenscentrum lovordades
för ett ökat samspel mellan företagens utvecklingsenheter och fors-
kare kring basteknologier.50

50. Prop. 1996/97:5.
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FIGUR 2 Principskiss över högskolans samverkan med näringslivet. Källa: SOU 1989:50.

En relativt okänd samverkansform är de samarbeten som sker med
den offentliga sektorn. Det handlar dels om att informera varandra
om verksamheterna, men också om mer direkta former av samarbe-
ten samt finansiellt stöd till forskning och infrastruktur från de
offentliga organisationerna. De tydligaste samarbetsformerna finns
idag mellan universitetssjukhusen och landstingen.

Umeå universitets samverkan med samhälle och 
näringsliv51

I slutet av 1970-talet inrättades även i Umeå särskilda organ, bl.a. ett
kontaktsekretariat, för samverkan med näringslivet. Kontaktsekretari-
atet ombildades 1988 och fick namnet Unikum. Unikums verksamhet
bedrevs inom fyra områden: ramprogramservice, industriell service,
forskare i företag samt uppdrags- och projektverksamhet. Uminova
(Stiftelsen Umeå universitets innovationscentrum) bildades år 1983
med primärt syfte att identifiera och utveckla forskningsresultat till
kommersiella tillämpningar. Uminova bildade 1986 Uminova AB
med uppgift att särskilt arbeta inom områdena förberedande affärsut-
veckling, management, lokaler och administrativ service samt finan-
siering. Från sommaren 1995 bedrivs Unikum och Uminova i en
sammanslagen form under namnet Uminova Center.

Uminova Center strävar efter att vara en förbindelselänk mellan
forskare och innovatörer, företag och offentliga organisationer. Umi-
nova Center erbjuder bl.a. praktisk hjälp för utveckling av produkt-
och affärsidéer. En annan uppgift är att skapa förutsättningar för och
stimulera till kontakter mellan universitetet och näringslivet i regio-
nen.

Uminova har särskilt satsat på att stimulera till avknoppning av
företag inom medicin, bioteknik, IT samt miljö. Resultaten av
avknoppningen i Umeå har än så länge varit relativt blygsam. Nilsson
(1995) menar att de låga effekterna kan bero på många olika orsaker.
Dels är satsningen på forskningsnära företag i Umeå relativt ung, dels

Vad för slags samverkan?

1.Kontaktnät för teknikspridning m.m.

2. Främja FoU
3. Inrätta forskarbyar, teknikparker o.d.

4. Stödja groddföretag

5. Uppdragsverksamhet

Hur medverkar högskolan?

A. Som myndighet genom kontaktsekreta-
riat, serviceinrättningar, institutioner, 
centrumbildningar eller andra 
arbetsenheter

B. Genom enskilda lärares/forskares in-
satser vid sidan av tjänsten (bisysslor)

C. Genom särorganisationer typ stiftelser

51. Detta avsnitt är i huvudsak hämtat ur Holm & Wiberg, 1995.
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är de beroende på universitetens specialisering. I Umeå är avknopp-
ningsföretagen specialicerade på bioteknik i stor utsträckning. Det
finns drygt 10 bioteknikföretag med ungefär 135 anställda.

Under 1990-talet har utvecklingen av universitetsnära företag inom
IT-området ökat i Umeå. Företaget Erisoft, ingående i Ericsson-kon-
cernen, sysselsätter ca 100 personer. Ericsson Nova bedriver forsk-
ningsanknuten utveckling av nya tekniker inom telekommunikationer.  
Om Uminova Center är universitetets länk för kontakter mellan
forskningen och näringslivet så är UnivEx den externa länken för
kontakterna mellan utbildningen och det omgivande samhället. Uni-
versitetets externa utbildningsservice UnivEx arbetar med extern
utbildning där universitetets samlade kompetens nyttjas. Med extern
utbildning avses riktade utbildningsinsatser, t.ex. olika former av
kompetensutvecklingsprojekt i samverkan med företag, kommuner,
skolor, organisationer etc. 

Stiftelsen Norrlands Informationsteknologiska Centrum - SNIC -
är en gränsorganisation som utvecklats utifrån Umeå universitet i
samarbete med lokala och regionala myndigheter (Stiftare är: Länssty-
relsen Västerbottens Län, Västerbottens Läns Landsting, Umeå uni-
versitet, Umeå, Nordmaling, Robertsfors, Storuman, Lycksele och
Vilhelmina kommuner). SNICs verksamhet är inriktad på teknik-
spridning och utveckling av IT-kompetensen och har en ganska
omfattande regional utbredning på sin verksamhet.

SNIC vill också stimulera till ett ökat kunskapsutbyte inom IT-
området mellan universitet och det omgivande samhället med syfte
att utveckla regionens konkurrenskraft. SNIC arbetar inom följande
områden: Kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling, Konfe-
rens- och seminarieverksamhet, Uppdragsverksamhet, IT i lokal och
regional utveckling, Samverkan i internationella IT-program och
Utvecklingsprogram.52

Universitetet samverkar även med den offentliga sektorn. Här kan
särskilt nämnas det positiva samspelet med universitetssjukhuset, den
skogsvetenskapliga fakulteten inom Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU), FOA 4 samt Arbetsmiljöinstitutet. Universitetets samarbete
med den övriga offentliga sektorn sker på flera nivåer. Dels i “bilate-
rala former” mot kommuner, länsstyrelse eller landsting dels i form
av ett “fyrpartssamarbete” mellan universitetet, Umeå kommun,
landstinget och länsstyrelsen. Fyrpartssamarbetet handlar bl.a. frågor
kring regional utveckling, informationsteknologi och jämställdhet.53

Umeå universitets policy för den tredje uppgiften
Umeå universitet håller på att utveckla en policy för den tredje upp-
giften. I Augusti 1997 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att:

52. http/www.snic.se/SNIC/info.html, 1997-09-09.
53. Westin & Nordman, 1998.
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översiktligt kartlägga befintliga aktiviteter som kan hänföras till
den tredje uppgiften och utifrån ovanstående definition av denna
uppgift identifiera andra tänkbara aktivitetsområden, 

ge förslag till en universitetsövergripande policy vad avser den
tredje uppgiften, 

föreslå mål på kort och medellång sikt för arbetet med den tredje
uppgiftens olika delar och i samband därmed också ange vilka
aktivitetsformer som bör prioriteras, 

ge förslag till de organisatoriska förändringar som kan behövas för
att uppnå angivna mål och genomföra tillhörande aktiviteter, samt 

ge förslag till finansiering av föreslagna aktiviteter och föreslagen
organisation.

Umeå universitet har därefter upprättat ett förslag till policy för
den tredje uppgiften. Det är under våren 1998 ute på remiss till de
olika universitetsenheterna. I förslaget menar universitetet att det
behövs en policy och en organisation som:

• erbjuder goda möjligheter och stimulerar lärare och forskare att
exponeras för problem i det omgivande samhället samt för de för-
väntningar och krav som finns på utbildningens inriktning och
innehåll,

• förmår fånga upp de signaler som tillförs i de externa kontakterna
så att de kan påverka inriktningen av universitetens verksamhet,

• kommunicerar forskningens problemställningar och resultat,

• sprider kunskap i samhället om den resurs universitetet utgör54

Med detta som utgångspunkt menade universitetet att huvudakti-
viteterna inom den tredje uppgiften borde vara: deltagande i sam-
hällsdebatten, forskningskommunikation, samverkan kring utbildning
och forskning, projektutveckling/affärsutveckling, patentering/licen-
sering, uppdragsutbildning, uppdragsforskning samt utvecklingsupp-
drag.

I policyförslaget görs en beskrivning av den nuvarande organisa-
tionen för arbetet med den tredje uppgiften. Man föreslår att den
tredje uppgiften måste genomsyra all verksamhet eftersom den bidrar
både till en ökad kompetens och kunskap inom universitetet och till

54. Umeå universitet och den tredje uppgiften, Umeå universitet, Dnr 111-
1607-97.
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att verksamheten görs känd och uppmärksammad externt. Med all
verksamhet menas också att den genomsyrar alla nivåer i verksamhe-
ten, dvs. från personalen genom institutioner, enheter och fakulteter
till universitetsledningen. Fakulteterna och universitetsledningen skall
skapa incitamentsystem för att göra den tredje uppgiften meningsfull
för institutioner och personal. En plan för den tredje uppgiften skall
ingå i verksamhetsplanerna.

Policyförslaget föreslår att de kontaktskapande organen Univex
och Uminovas roll tydliggörs så att det byggs upp kontakter och
verksamhet inom hela universitetet. Man menar att de kontaktför-
medlande organen skall vara ett stöd för institutionerna i arbetet med
den tredje uppgiften. Det föreslås att samordningen av Univex och
Uminovas kontaktförmedling bör ligga under universitetsledningen.
Vidare föreslår man större och kraftfullare institutioner för att klara
av den tredje uppgiften. 

Av ovanstående beskrivning av policyförslaget framgår att Umeå
universitet har en del organisatoriskt arbete med att skapa den struk-
tur som föreslås för att genomföra arbetet med den tredje uppgiften.
Strategiarbetet försvåras av att det till skillnad mot de andra huvud-
uppgifterna, utbildning och forskning, inte finns några klara riktlinjer
för den tredje uppgiften i högskolelagen eller högskoleförordningen.
Det behöver också utarbetas tydliga mål för den tredje uppgiften.
Ytterligare en svårighet är att det saknas ekonomiska medel för arbe-
tet med den tredje uppgiften. Universitetsledningen saknar övergri-
pande resurser medan fakulteterna och institutionerna saknar medel
för det konkreta samverkansarbetet. 
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6 Den fjärde uppgiften

Tanken med etablering av högskolor är dels att tillgängligheten och
övergången till högre studier förbättras, dels att kompetensförsörj-
ningen för regionens näringsliv ökar. Förhoppningar ställs på att hög-
skolorna skall bidra till dynamiska effekter som leder till regional
förnyelse och utveckling, samt att de skall locka till sig nya företag.55

Regeringen menade i budgetpropositionen 1997 att en fortsatt
utbyggnad av de mindre och medelstora högskolorna bl.a. skulle
främja högskolans tredje uppgift och att en avvägd fördelning av läro-
säten över hela landet skulle öka möjligheterna till kontakter med
omvärlden. Man ser högskolan som ett kraftfullt stöd för den regio-
nala utvecklingen, t.ex. deras betydelse för rekrytering av högutbildad
arbetskraft till regionerna. Däremot säger man ingenting om högsko-
lornas ev. möjligheter att medverka i den regionala utvecklingen.

Vid etableringen av Högskolan i Luleå 1970 fick den, som första
universitet eller högskola någonsin, i uppgift att bidra till samhälls-
och näringslivsutvecklingen i regionen.56 Vid etablerandet av
CERUM fanns (se tidigare) en uppgift om att bygga upp kunskap för
att lösa regionala problem. Vid inrättandet av Mitthögskolan menade
regeringen att “En Central uppgift för den nya högskolan skall vara
att möta både näringslivets och den offentliga sektorns behov av
högre utbildning inom regionen”.57 Man betonade särskilt Mitthög-
skolans ansvar för de regionala frågorna och inlandets utbildningsbe-
hov. Dessa är några exempel på de få formella regionala utvecklingsuppdrag
från statsmakterna till universitet och högskolor genom åren.

Genomgången av universitetens styrdokument visar att med tiden
har samverkansuppgiften blivit allt viktigare för universiteten och
högskolorna och med ändringen av högskolelagen 1 januari 1997 så
fick universiteten och högskolorna ett klart mandat att bedriva sam-
verkan med det omgivande samhället. De fem undersökta universite-
ten visar genomgående starka ambitioner att samverka med samhälle,
näringsliv och högskolor i regionen. Umeå universitet visar den hösta
ambitionen att medverka i den regionala utvecklingen. Detta visar sig
t.ex. genom universitetets satsning på decentraliserad utbildning.

De senaste årens regionala utveckling i Sverige visar att det är stor-
städerna och universitetsstäderna som har de högsta befolkningsök-

55. Wictorin, 1997; SOU 1996:70.
56.  SOU 1996:70.
57.  Prop. 1992/93:169.
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ningarna och den största tillväxten. Universitetsstäderna växer dels
för att de attraherar allt fler studenter, dels för att studenterna numera
folkbokförs på universitetsorterna, men framför allt för att relativt
många studenter blir kvar med arbeten i kunskapsintensiva yrken.
Den ökade regionala studentrekryteringen gör dessutom att universi-
teten och högskolornas betydelse som regionens högre utbildnings-
anstalt ökar.

Det finns inget tilldelat uppdrag för var någonstans Umeå universi-
tet skall bedriva sina uppgifter, med undantag för distansutbild-
ningen, men under olika perioder har universitetet fått speciella
“uppdrag” att utbilda olika yrkesgrupper för regionen. Det geogra-
fiska läget gör att tämligen stora delar av verksamheten får anknyt-
ning till regionen. Det sker t.ex. en nationell (och till liten del
internationell) rekrytering av studenter, men omkring hälften av stu-
denterna kommer ändå från Västerbottens län. Distansutbildningen
når ut till orter i nästan hela Norrland. En del av forskningen har spe-
cialiserat sig på olika norrländska områden. De lokala och regionala
medierna har relativt lätt att få tag på forskningsinformation osv.
Samverkan med den lokala omgivningen är generellt mer omfattande
än med offentliga organ och näringsliv på längre avstånd från univer-
sitetet.

Den tredje uppgiften är fortfarande inte tydligt specificerad i hög-
skolelagen och högskoleförordningen på samma sätt som de andra
formella uppgifterna utbildning och forskning är reglerade. Det verkar
således som man vill låta universiteten och högskolorna själva
bestämma utformningen av informations- och samverkansarbetet.
En sådan frihet kan i sig vara positiv i och med att universiteten och
högskolorna själva får anpassa den tredje uppgiften efter de egna och
regionala förutsättningar som finns. Å andra sidan innebär lösa rikt-
linjer uppifrån att risken är stor att även universitetens och högsko-
lornas riktlinjer blir uddlösa och med avsaknad av tydliga strategier
till en början. För närvarande pågår arbetet med att ta fram strategier
för samverkansarbetet ute bland universitet och högskolor.

En formalisering av de regionala uppdragen och uppgifterna
åskådliggörs i Figur 3. Det finns några tilldelade uppgifter, utbildnings-
uppdraget och samverkansuppgiften, som indirekt resulterar i regio-
nala aktiviteter. Det är inte tilldelat någon explicit uppgift hur
universiteten och högskolorna skall medverka i den regionala utveck-
lingen. Medverkandet i den regionala utvecklingen är därför mer en
effekt och ett resultat av verkandet i regionen och av samverkandet
med det omgivande samhället än en medveten strategi. Men, universi-
tet och högskolor är ändå en mycket viktig aktör i den regionala
utvecklingen eftersom utbildning och forskning (produktion av kun-
skap) blir en allt viktigare produktionsfaktor. Umeå universitetssty-
relse har också fattat en målsättning att medverka i den regionala
utvecklingen (en självpåtagen uppgift). Distansutbildningen och den
decentraliserade utbildningen tillkom som en tilldelad uppgift, men
har med tiden övergått till att bli självpåtagna uppgifter.
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För att det regionala utvecklingsarbetet skall bli effektivare behöver
“medverkandet” tydliggöras. Mot bakgrund av statsmakternas för-
hoppningar om universitetens och högskolornas drivkraft i den regi-
onala utvecklingen och universitetens vilja att medverka i den
regionala utvecklingen så skulle en framtida fjärde uppgift för univer-
siteten och högskolorna kunna bli att medverka i den regionala utveck-
lingen. Det finns positiva och negativa aspekter på att tilldela en sådan
explicit uppgift. Det positiva med att lyfta fram medverkansuppgiften
vore att stärka rollen som aktör och att ge mandat till den hittills
implicita och självpåtagna uppgiften att medverka i den regionala
utvecklingen. Samverkansuppgiften skulle också komma att få en tyd-
ligare målinriktning, nämligen att medverka i den regionala utveck-
lingen. Negativa aspekter på att tilldela universitet och högskolor en
medverkansuppgift är bl.a. problem med att fördela befintliga medel
på en ny utgiftspost, frågan om hur man skall hantera nationella kon-
tra regionala intressen, påverkan på forskningens frihet samt formu-
lering av mål och därav problem med att utvärdera sådana insatser.

En annan väg att formalisera medverkansuppgiften är att göra som
Umeå universitet, med en självpåtagen uppgift att medverka i den
regionala utvecklingen. Men, för att stärka aktörsrollen räcker det inte
med att formulera en måluppgift, det behöver också utarbetas strate-
gier (jmf Umeå universitets policy för den tredje uppgiften) och tyd-
liga målsättningar med uppgiften. Det finns inte utrymme här att
utveckla sådana strategier. Emellertid finns det några exempel på
områden där uppgiften att medverka i den regionala utvecklingen
skulle kunna ingå. När det gäller utbildning så innebär det t.ex. en
ökad kontakt med omgivande samhälle och näringsliv så att man kän-
ner av regionens utbildningsbehov, men också ökad samverkan med
andra högskolor i regionen samt en fortsatt satsning på distansutbild-
ning, decentraliserad utbildning och uppdragsutbildning. 

Ur ett regionalt utvecklingsperspektiv är det viktigt att forsknings-
resultat kan kommersialiseras regionalt. Med kommersialiseras regio-
nalt menas att de kan tillämpas av företag och organisationer i
regionen, t.ex. genom avknoppningar, patentering, licensiering och
produktutveckling. I detta arbete har näringslivsorganen vid universi-
tet och högskolor en viktigt uppgift att fylla för att förmedla kontak-
ter mellan forskning och näringsliv. En speciell regional uppgift för
forskningen är kontakterna med regionala forskningsfinansiärer och
avnämare.

FIGUR 3 Exemplifiering av regionala uppgifter.

Tilldelade Självpåtagna 
Explicita (Distansutbildning ⇒)

(Decentraliserad 
utbildning ⇒)

Distansutbildning, Decentraliserad 
utbildning,
Medverka i regional utveckling, hög-
skolesamverkan, 

Implicita Utbildningsuppdrag,
Samverkansuppgift, 

Utbildnings-, forsknings- och sam-
verkansuppdrag 
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Det finns tecken på att aktörsrollen i medverkandet i den regionala
utvecklingen kan komma att förändras. Regeringen har bjudit in lan-
dets länsstyrelser att påbörja arbetet med att ta fram regionala till-
växtavtal. Med denna typ av avtal, som skisserades i regeringens
regionalpolitiska proposition, ska resurserna i länen samordnas och
bättre tas till vara. Intressenter i sammanhanget är bl.a. näringsliv,
kommuner, landsting, högskolor och statliga myndigheter.

Exempel på behov av vidare forskning inom forskningsområdet
universitet/högskolor och regional utveckling är bl.a. att utveckla
modeller för hur medverkanderollen kan organiseras. Ett annat fält är
att studera hur interaktionen och samarbetet mellan universiteten och
det omgivande samhället fungerar. Ytterligare ett framtida forsk-
ningsfält är att studera hur universitetens ökade självständighet har
påverkat deras medverkan i den regionala utvecklingen. Det krävs
också en ökad kunskap över vilken roll universitet och högskolor har
haft för den regionala utvecklingen i samband med deltagande i EU:s
målprogram och initiativ.
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7 Sammanfattning

Sammanhanget mellan universitet/högskolor och begreppet regionalt
är komplicerat och innehåller flera dimensioner. De statliga universi-
teten och högskolorna är spridda över landet och lokaliserade i olika
orter och regioner. Den rumsliga spridningen är gjord i första hand
för att underlätta tillgängligheten till högre utbildning. Verksamheten
vid universitet och högskolor resulterar i olika lokala och regionala
samhällseffekter och interaktioner med omgivningen.

För treårsperioder utgår utbildningsuppdrag från Riksdagen till
respektive lärosäte. Genom utbildningsuppdraget fördelar Riksdagen
anslag till universitet och högskolor. Man kan tolka utbildningsupp-
draget som ett slags regionalt riktat uppdrag, dvs. Riksdagen bestäm-
mer volym och karaktär på utbildningen, och ramanslag till
forskningen och forskarutbildningen vid respektive universitet eller
högskola.

Före etablerandet av Umeå universitet fanns en tanke om att ett
universitet skulle kunna lyfta upp landsdelen, bidraga till näringslivs-
förnyelse, höja utbildningsnivån och förbättra kompetensförsörj-
ningen av kvalificerade offentliga tjänster såsom läkare, tandläkare
och lärare i norra Sverige. Umeå universitet kom därigenom redan vid
starten att få en i praktiken regional utbildningsuppgift, nämligen att
förse Norrland med högre utbildad arbetskraft, framför allt för den
växande offentliga sektorn. På senare år har regionala behov av präs-
ter, bibliotekarier och jurister resulterat i nya universitetsutbildningar
vid Umeå universitet. Andra områden där Umeå universitet har eller
har haft en regional uppgift är distansutbildning, decentraliserad
utbildning samt som centrum i Umeå högskoleregion.

Regering och riksdag reglerar inte något regionalt ansvar för uni-
versitet och högskolor i regleringsbrev eller andra beslut. Däremot
reglerar utbildningsuppdraget volymen och inriktningen på utbild-
ningen efter en bedömning av nationellt och regionala behov. Univer-
sitet och högskolor får därmed ett ansvar att utbilda de studenter som
efterfrågas även regionalt. Den starka viljan att samverka med omgi-
vande samhälle och näringsliv leder också till att dem känner ett
ansvar mot den egna regionen.

Universitetens och högskolornas regionala roll ligger på flera
nivåer. En nivå är utbildningen genom funktionen som producent av
högskoleutbildning. Utbildningsrollen har regionala dimensioner
både på studentrekryteringssidan och på utexamineringssidan. Forsk-
ningen är en annan nivå. Forskningens betydelse för regionerna beror
bl.a. på i vad mån forskningsresultaten kommer till användning för
regionala aktörer (näringsliv, offentliga och privata organisationer).
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Universitetens och högskolornas roll i den regionala utvecklingen är
ytterligare en nivå. Den kopplas dels ihop med kompetensförsörj-
ningen av välutbildad arbetskraft, dels hur forskningen kommer till
andvändning för regionala aktörer och dels kopplas rollen ihop med
samverkansuppgiften. I universitetens och högskolornas roll som
drivkraft i den regionala utvecklingen ingår funktioner som t.ex.:
påverkan av den regionala samhällsutvecklingen, ett verktyg att förse
samhället med välutbildade människor, individuell kompetensutveck-
ling och lokaliseringsfaktor för kunskapsintensivt näringsliv.

Enligt högskolelagen är universitetets huvuduppgifter utbildning,
forskning, att sprida information om verksamheten samt att sam-
verka med det omgivande samhället. Samverkansuppgiften är ny
fr.o.m. 1 januari 1997. Med tiden har universiteten och högskolorna
ansetts ha en viktig roll för den regionala utvecklingen. Denna upp-
gift om att medverka i den regionala utvecklingen, som man kan kalla
den regionala uppgiften eller det regionala uppdraget, finns dock inte
med i högskolelagen.

Samverkan med samhälle och näringsliv utmynnar från ett behov
av kontakter från båda håll. Universitet och högskolor har behov av
nå ut med sina forskningsresultat i samhället och man har behov av
att ta till sig erfarenheter och kunskaper från samhället i övrigt för att
kunna utveckla sin utbildning och forskning. Näringslivet och sam-
hället behöver universitet och högskolor för sin kunskapsförsörjning
och för att ta del av nya forskningsresultat, men också för att kunna
tala om sina behov av utbildningar och inriktningar på forskning som
man behöver för sin verksamhet. Umeå universitet håller på att
utveckla en policy för den tredje uppgiften.

Vid en jämförelse av fem svenska universitets styrdokument finner
man att de får en allt starkare regional förankring. Det handlar dels
om en ökande andel regional studentrekrytering, men också om en
växande vilja att bedriva regional samverkan med näringsliv och sam-
hälle och att samverka med andra högskolor i regionen. Umeå univer-
sitet visar den hösta ambitionen att medverka i den regionala
utvecklingen. 

Mot bakgrund av statsmakternas förhoppningar om universitetens
och högskolornas drivkraft i den regionala utvecklingen och universi-
tetens vilja att samverka med samhället samt det ökade intresset av att
medverka i den regionala utvecklingen så finns det behov av att för-
tydliga uppgiften att medverka i regional utveckling. 
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