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 Ekonomin blir alltmer kunskapsbaserad och innovationsdriven
 Konkurrenskraft bygger på kunskapsförsprång och kreativitet.
 Kunskapsinnehållet ökar även i lågteknologiska produkter –

avancerade produktions- och utvecklingsprocesser
 Kompetensbehovet ökar också inom tjänstesektorn, inte 

minst i offentlig sektor.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING –
SAMHÄLLETS STORA UTMANING



Digitalisering, globalisering, 
urbanisering…

 Snabb globalisering, teknikutveckling och digitalisering ökar behovet av 
kompetens även (i synnerhet) i låg- och mellanteknologisk produktion.

 Låg- och mellanteknologisk produktion finns företrädesvis i landsbygderna

 Urbanisering gör att landsbygderna dräneras på utbildad arbetskraft

 Globalisering och teknikskiften urholkar arbetsmarknader i 
landsbygdsregioner – mellanteknologiska jobb försvinner till förmån för de 
arbetsuppgifter som är mest respektive minst kunskapskrävande

 Landsbygdernas situation förvärras av att lågkunskapsjobb i hög grad 
samlokaliseras med högkunskapsjobb



KAN TILLGÅNG TILL HÖGRE 
UTBILDNING PÅ LOKAL NIVÅ 
LÖSA LANDSBYGDERNAS 
UTMANINGAR KRING 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING?



Högskolereformen 
1993 hade för avsikt 
att generera en 
bättre 
kompetensförsörjning, 
ur ett geografiskt och 
socialt perspektiv…



RESULTATET?

1990 2017



VAD BETYDER 
TILLGÅNG TILL 
HÖGRE 
UTBILDNING 
PÅ ORTEN?

Studier på nationell och regional nivå visar att:

 Sannolikheten att individer utbildar sig ökar 
om det finns en regional högskola – ökad 
kompetenstillgång på regional nivå.

 Regionala högskolor lyckas inte att stoppa 
migration av ungdomar från landsbygderna 
till storstäderna. 



86 % AV LANDETS 
KOMMUNER 
TAPPAR SINA 
UNGDOMAR

• FRÄMSTA SKÄLET TILL FLYTT 
BLAND INDIVIDER 18 -24 ÅR ÄR 
HÖGRE STUDIER

• KVINNOR FLYTTAR I HÖGRE 
GRAD ÄN MÄN

• FÅ TILLBAKAVÄNDARE



KAN MAN SE EFFEKTER PÅ LOKAL NIVÅ?

 Arbetsmarknader är i hög grad regionala, inte lokala.

 Tillgänglighet till utbildning på orten ökar 
 sannolikheten att de ungdomar som väljer att bo kvar utbildar sig, företrädesvis 

till yrken med goda anställningsmöjligheter inom kommun eller region.

 matchningsgraden på lokala arbetsmarknader är ofta högre i 
landsbygdsregioner

 utbildningsnivån hos individer som annars har relativt låg benägenhet att 
utbilda sig.

 Tillgång till lokal utbildning kan ha viktiga socioekonomiska effekter – inte 
ett väl beforskat område. 



Effekter av lokal tillgång till högre 
utbilding

 Landsbygderna fortsätter att avfolkas…

 Ungdomar söker sig från mindre kommuner till storstadsregioner…

 Landsbygdernas näringsliv omvandlas långsamt…

SVÅRT ATT HITTA MÄTBARA EFFEKTER PÅ AGGREGERAD NIVÅ

DET BEHÖVS MER FORSKNING KRING EFFEKTER PÅ INDIVIDNIVÅ

BÄTTRE UNDERLAG FÖR ATT STUDERA EFFEKTER AV UTLOKALISERAD 
HÖGRE UTBILDNING
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