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Beslut

Södertörns högskola lämnar i bifogat yttrande sina synpunkter på remissen. 



Beslut i detta ärende har fattats av rektor Gustav Amberg efter föredragning av handläggare Antonia Ribbing.
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Yttrande från Södertörns högskola över utställningsförslaget: Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – Europas mest attraktiva storstadsregion, RUFS 2050 (ert dnr: TRN 2017–0052)

Södertörns högskola har inbjudits att yttra sig över rubricerat utställningsförslag, daterad i juni 2017. Nedan lämnas synpunkter och kommentarer på utsänt remissförslag.

Inledande synpunkter

Södertörns högskola, i fortsättningen kallad högskolan, delar i allt väsentligt de nuläges-beskrivningar, visioner och övergripande mål som presenteras i utställningsplanen. Det är vällovligt att planens fyra långsiktiga mål dels har brutits ned i delmål som ska vara uppnådda år 2030, dels i regionala prioriteringar för åren 2018–2026. Högskolan anser även att det är värdefullt att utställningsförslaget har tillfogats en omvärldsanalys där olika trender har en internationell utblick. Högskolan ser även positivt på det samlade grepp på hållbar utveckling som präglar planens målsättningar. Regionen har många styrkor och framgångsfaktorer, men står också inför flera och svåra utmaningar där förbättringsområdena behöver tas på stort allvar. En kraftsamling krävs bland annat för att motverka en eskalerande segregation och ökat utanförskap i flera av Stockholmsregionens bostadsområden. Högskolan menar vidare att civilsamhällets bör få en aktivare roll i genomförandet av RUFS 2050. Detsamma gäller kultursektorn, där såväl fria utövare och privata aktörer som de regionala och statliga kulturinstitutionerna har en plats i att stärka regionens attraktionskraft. 

Faktorer i vår omvärld, både nationellt och internationellt, påverkar Stockholmsregionens utveckling såväl direkt som indirekt. Detsamma gäller olika politiska beslut och/eller besluts-processer nationellt och internationellt. En allt mer sammanflätad och global värld skapar nya utmaningar. Dessa kommer med all säkerhet vara än fler och mer komplexa framöver. Prognoser och omvärldsfaktorer kommer förändras både snabbare och delvis i annorlunda riktning än vad någon aktör idag kan förutse. Därför måste prognoser liksom risk- och framgångsfaktorer kontinuerligt uppdateras för att de övergripande målen ska nås. 

RUFS 2050 har en hög ambitionsnivå som både kräver och förutsätter att regionens olika aktörer samspelar med varandra på olika sätt. Ett starkare samarbete över administrativa och/eller sektoriella gränser ökar förutsättningarna att nå regionens övergripande mål. Högskolan ser positivt på samspelet med olika aktörer i Stockholmsregionens närområde, där också hela östra Sverige (ÖMS) är inkluderad. Högskolan anser också att det är viktigt att understryka att Stockholmsregionen är en viktig spelare i Östersjöområdet. Exempelvis tillkom högskolans profilering mot Östersjö- och Östeuropaforskning som ett led i att stärka Stockholmsregionen som kunskapsnod i Östersjöområdet. Stockholmsregionens betydelse i Östersjöregionen skulle därför kunna stärkas ytterligare.

De långsiktiga målen och de regionala prioriteringarna som anges i RUFS 2050, ligger väl i linje med högskolans mission att genom forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. RUFS 2050 kommer således att kunna utgöra en viktig orienteringspunkt för högskolans fortsatta strategiska förändrings- och utvecklingsarbete. Högskolans ser sig som en av aktörerna som, såväl enskilt eller i samverkan med andra regionala, nationella och internationella aktörer, vill bidra till RUFS genomförande. 

Specifika synpunkter utifrån högskolans verksamhetsuppdrag

Högskolan anser dock, vilket påtalades i vårt remissyttrande över samrådsförslaget 2016, att RUFS 2050 borde kompletteras med en:

· tydligare beskrivning av den högre utbildningens betydelse för och lärosätenas roll i utvecklandet av Stockholmsregionen. 

· bättre beskrivning av behovet – och nödvändigheten – av humanistisk och samhällsvetenskaplig kunskap i utvecklandet av Stockholmsregionen.

Den högre utbildningens betydelse för och lärosätenas roll i den regionala utvecklingen

Idag är kunskap i alla dess former en central beståndsdel i den ekonomiska utvecklingen. Länder som bättre utvecklar sina kunskapstillgångar redovisar en bättre ekonomisk utveckling. Verksamheter som har tillgång till bättre kunskap konkurrerar ut verksamheter med sämre kunskap. Individer med bättre kunskap får mer välbetalda arbeten. Detta har resulterat i att ”kunskapsinvesteringar” vuxit snabbare än fysiska investeringar i de flesta OECD-länder under de senaste decennierna. 

I en kunskapsekonomi spelar således utbildning och forskning en nyckelroll. Ett resultat av de nya förutsättningarna är också att den högre utbildningen och forskningen för närvarande genomgår stora förändringar runt om i världen. Den svenska utbildningen och forskningen utgör här inget undantag. Globalisering och internationalisering binder samman världens ekonomier. Samtidigt kan vi se en ökad betydelse av de lokala och regionala miljöerna, eftersom geografisk närhet är viktig för möten och kommunikation mellan människor som utvecklar, förmedlar och använder kunskap och teknik.

Att Stockholmsregionen vill vara en attraktiv kunskapsregion i Europa anser högskola bör vara en viktig framgångsfaktor för regionen. Men för att möta framtidens behov av kompetensförsörjning och högutbildad arbetskraft är det angeläget att regionens olika aktörer gemensamt verkar för att öka regionens utbildningsplatser. Det finns en överhängande risk att det motsatta sker. Här påverkas Stockholmsregionen i allra högsta grad av politiska beslut på nationell nivå. För närvarande genomförs nationella omfördelningar av utbildningsplatser mellan olika utbildningsområden för att motverka vissa bristyrken. Det är aldrig fel att möta bristyrkens behov, men högskolan anser att det inte bör ske på bekostnad av andra utbildningsområden. Vi kan heller inte idag uttala oss om vilka utbildningar som är nödvändiga och behövs för att möta samhällets och arbetsmarknadens framtida behov. Regionens aktörer behöver därför tillsammans aktivt förhindra att utbildningsplatser till den högre utbildningen framöver minskar. 

Enligt högskolan saknas i RUFS 2050 en precisering av lärosätenas plats i utvecklandet av Stockholmsregionen. Regionens lärosäten berörs endast med några få ord i utställningsplanen, och då endast de fyra större lärosätena, varav vi är ett. I samrådsremissen ställde vi vissa frågor som är fortsatt aktuella. Hur ser man på regionens universitet och högskolor? Inom vilka fält bör lärosätena verka inom för att bidra till regionens utveckling? Ska lärosätena leverera utbildning och forskning inom vissa prioriterade områden, eller verka brett? Hur ser aktörerna på den så kallade kunskapstriangeln – samspelet mellan utbildning, forskning och innovation? 

Behov av humaniora och samhällsvetenskap - humanvetenskaplig kunskap sätter människan i fokus 

Högskolan ser också anledning att fortsatt påtala behovet av humanioras och samhällsvetenskapernas betydelse för Stockholmsregionens fortsatta utveckling. Humanvetenskapliga kunskap och perspektiv kommer att vara avgörande för att kunna förverkliga RUFS 2050. De humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområdena ger kunskap om och förståelse för de faktorer och processer som lett fram det moderna storstadssamhällets specifika organisationsform. En humanistisk och samhällsvetenskaplig analys ger förståelse för de aktuella utmaningar och möjligheter vi står inför. För en region med ambition att vara en betydelsefull kunskapsregion i Europa där hållbarhetsfrågor står i fokus, förutsätter en stark humanvetenskaplig utbildning och forskning. Dessa kunskapsfält är bland annat viktiga för att fullt ut med kraft kunna tillvarata nya idéer och förnyelseförmåga (innovationskraft), för att stärka befintliga och nya verksamheter (framtidens arbetsmarknad), för att frigöra individers livschanser och för att motverka bland annat segregation och utanförskap. 

Avslutande kommentarer

Högskolans tillkom bland annat för att Stockholmsregionen redan i slutet av 1980-talet var underförsörjt med utbildningsplatser. Därtill fanns en önskan om att höja kunskapsnivån i södra delarna av Stockholmsregionen samt att öka den sociala och etniska mångfalden till högre utbildning. Högskolan bidrar idag med forskning och utbildning i mångdisciplinära kunskapsmiljöer – enskilt, i samverkan eller samhandling med andra lärosäten och aktörer – till såväl kunskapsbaserad utveckling och innovation som kompensförsörjning och välutbildad arbetskraft i Stockholmsregionen och annorstädes. Högskolan medverkar också i en rad regionala processer som syftar till att främja och stärka såväl Stockholmsregionen som enskilda individers utveckling. 

Högskolan bidrar således – både direkt och indirekt –till att uppnå flera delregionala mål i enlighet med de program och olika strategier som knutits till RUFS 2050, liksom tidigare versioner av RUFS. Här kan till exempel nämnas vår aktiva medverkan i arbetet med att stärka den flerkärniga regionen i allmänhet och Flemingsberg som regional stadskärna i synnerhet. Vidare bedriver högskolan samarbeten med många grund- och gymnasieskolor i hela regionen för att stärka såväl vår egen lärarutbildning som främja intresset för högre studier bland elever, vi genomför fortbildning och vidareutbildning av redan yrkesverksamma inom en rad sektorer och branscher liksom utför praxisnära och behovsmotiverad forskning. På så sätt skapas ny kunskap och utveckling. Men högskolan, både kan och vill göra mer framöver, och är därför beredd att åta sig såväl en större utbildningsvolym som ett utökat forskningsuppdrag, om möjligheter ges. 
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Yttrande från Södertörns högskola över utställningsförslaget: Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen – Europas mest attraktiva storstadsregion, 
RUFS 2050 (ert dnr: TRN 2017–0052) 


Södertörns högskola har inbjudits att yttra sig över rubricerat utställningsförslag, daterad i juni 


2017. Nedan lämnas synpunkter och kommentarer på utsänt remissförslag. 


Inledande synpunkter 


Södertörns högskola, i fortsättningen kallad högskolan, delar i allt väsentligt de nuläges-


beskrivningar, visioner och övergripande mål som presenteras i utställningsplanen. Det är 


vällovligt att planens fyra långsiktiga mål dels har brutits ned i delmål som ska vara uppnådda år 


2030, dels i regionala prioriteringar för åren 2018–2026. Högskolan anser även att det är 


värdefullt att utställningsförslaget har tillfogats en omvärldsanalys där olika trender har en 


internationell utblick. Högskolan ser även positivt på det samlade grepp på hållbar utveckling som 


präglar planens målsättningar. Regionen har många styrkor och framgångsfaktorer, men står 


också inför flera och svåra utmaningar där förbättringsområdena behöver tas på stort allvar. En 


kraftsamling krävs bland annat för att motverka en eskalerande segregation och ökat utanförskap 


i flera av Stockholmsregionens bostadsområden. Högskolan menar vidare att civilsamhällets bör 


få en aktivare roll i genomförandet av RUFS 2050. Detsamma gäller kultursektorn, där såväl fria 


utövare och privata aktörer som de regionala och statliga kulturinstitutionerna har en plats i att 


stärka regionens attraktionskraft.  


Faktorer i vår omvärld, både nationellt och internationellt, påverkar Stockholmsregionens 


utveckling såväl direkt som indirekt. Detsamma gäller olika politiska beslut och/eller besluts-


processer nationellt och internationellt. En allt mer sammanflätad och global värld skapar nya 


utmaningar. Dessa kommer med all säkerhet vara än fler och mer komplexa framöver. Prognoser 


och omvärldsfaktorer kommer förändras både snabbare och delvis i annorlunda riktning än vad 


någon aktör idag kan förutse. Därför måste prognoser liksom risk- och framgångsfaktorer 


kontinuerligt uppdateras för att de övergripande målen ska nås.  


RUFS 2050 har en hög ambitionsnivå som både kräver och förutsätter att regionens olika aktörer 


samspelar med varandra på olika sätt. Ett starkare samarbete över administrativa och/eller 


sektoriella gränser ökar förutsättningarna att nå regionens övergripande mål. Högskolan ser 


positivt på samspelet med olika aktörer i Stockholmsregionens närområde, där också hela östra 


Sverige (ÖMS) är inkluderad. Högskolan anser också att det är viktigt att understryka att 


Stockholmsregionen är en viktig spelare i Östersjöområdet. Exempelvis tillkom högskolans 


profilering mot Östersjö- och Östeuropaforskning som ett led i att stärka Stockholmsregionen som 
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kunskapsnod i Östersjöområdet. Stockholmsregionens betydelse i Östersjöregionen skulle därför 


kunna stärkas ytterligare. 


De långsiktiga målen och de regionala prioriteringarna som anges i RUFS 2050, ligger väl i linje 


med högskolans mission att genom forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids 


stora frågor bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. RUFS 2050 kommer således att 


kunna utgöra en viktig orienteringspunkt för högskolans fortsatta strategiska förändrings- och 


utvecklingsarbete. Högskolans ser sig som en av aktörerna som, såväl enskilt eller i samverkan 


med andra regionala, nationella och internationella aktörer, vill bidra till RUFS genomförande.  


Specifika synpunkter utifrån högskolans verksamhetsuppdrag 


Högskolan anser dock, vilket påtalades i vårt remissyttrande över samrådsförslaget 2016, att 


RUFS 2050 borde kompletteras med en: 


o tydligare beskrivning av den högre utbildningens betydelse för och lärosätenas 
roll i utvecklandet av Stockholmsregionen.  


o bättre beskrivning av behovet – och nödvändigheten – av humanistisk och 
samhällsvetenskaplig kunskap i utvecklandet av Stockholmsregionen. 


Den högre utbildningens betydelse för och lärosätenas roll i den regionala utvecklingen 


Idag är kunskap i alla dess former en central beståndsdel i den ekonomiska utvecklingen. Länder 


som bättre utvecklar sina kunskapstillgångar redovisar en bättre ekonomisk utveckling. 


Verksamheter som har tillgång till bättre kunskap konkurrerar ut verksamheter med sämre 


kunskap. Individer med bättre kunskap får mer välbetalda arbeten. Detta har resulterat i att 


”kunskapsinvesteringar” vuxit snabbare än fysiska investeringar i de flesta OECD-länder under de 


senaste decennierna.  


I en kunskapsekonomi spelar således utbildning och forskning en nyckelroll. Ett resultat av de nya 


förutsättningarna är också att den högre utbildningen och forskningen för närvarande genomgår 


stora förändringar runt om i världen. Den svenska utbildningen och forskningen utgör här inget 


undantag. Globalisering och internationalisering binder samman världens ekonomier. Samtidigt 


kan vi se en ökad betydelse av de lokala och regionala miljöerna, eftersom geografisk närhet är 


viktig för möten och kommunikation mellan människor som utvecklar, förmedlar och använder 


kunskap och teknik. 


Att Stockholmsregionen vill vara en attraktiv kunskapsregion i Europa anser högskola bör vara en 


viktig framgångsfaktor för regionen. Men för att möta framtidens behov av kompetensförsörjning 


och högutbildad arbetskraft är det angeläget att regionens olika aktörer gemensamt verkar för att 


öka regionens utbildningsplatser. Det finns en överhängande risk att det motsatta sker. Här 


påverkas Stockholmsregionen i allra högsta grad av politiska beslut på nationell nivå. För 


närvarande genomförs nationella omfördelningar av utbildningsplatser mellan olika 
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utbildningsområden för att motverka vissa bristyrken. Det är aldrig fel att möta bristyrkens behov, 


men högskolan anser att det inte bör ske på bekostnad av andra utbildningsområden. Vi kan 


heller inte idag uttala oss om vilka utbildningar som är nödvändiga och behövs för att möta 


samhällets och arbetsmarknadens framtida behov. Regionens aktörer behöver därför tillsammans 


aktivt förhindra att utbildningsplatser till den högre utbildningen framöver minskar.  


Enligt högskolan saknas i RUFS 2050 en precisering av lärosätenas plats i utvecklandet av 


Stockholmsregionen. Regionens lärosäten berörs endast med några få ord i utställningsplanen, 


och då endast de fyra större lärosätena, varav vi är ett. I samrådsremissen ställde vi vissa frågor 


som är fortsatt aktuella. Hur ser man på regionens universitet och högskolor? Inom vilka fält bör 


lärosätena verka inom för att bidra till regionens utveckling? Ska lärosätena leverera utbildning 


och forskning inom vissa prioriterade områden, eller verka brett? Hur ser aktörerna på den så 


kallade kunskapstriangeln – samspelet mellan utbildning, forskning och innovation?  


Behov av humaniora och samhällsvetenskap - humanvetenskaplig kunskap sätter 
människan i fokus  


Högskolan ser också anledning att fortsatt påtala behovet av humanioras och 


samhällsvetenskapernas betydelse för Stockholmsregionens fortsatta utveckling. 


Humanvetenskapliga kunskap och perspektiv kommer att vara avgörande för att kunna förverkliga 


RUFS 2050. De humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområdena ger kunskap om och 


förståelse för de faktorer och processer som lett fram det moderna storstadssamhällets specifika 


organisationsform. En humanistisk och samhällsvetenskaplig analys ger förståelse för de aktuella 


utmaningar och möjligheter vi står inför. För en region med ambition att vara en betydelsefull 


kunskapsregion i Europa där hållbarhetsfrågor står i fokus, förutsätter en stark humanvetenskaplig 


utbildning och forskning. Dessa kunskapsfält är bland annat viktiga för att fullt ut med kraft kunna 


tillvarata nya idéer och förnyelseförmåga (innovationskraft), för att stärka befintliga och nya 


verksamheter (framtidens arbetsmarknad), för att frigöra individers livschanser och för att 


motverka bland annat segregation och utanförskap.  


Avslutande kommentarer 


Högskolans tillkom bland annat för att Stockholmsregionen redan i slutet av 1980-talet var 


underförsörjt med utbildningsplatser. Därtill fanns en önskan om att höja kunskapsnivån i södra 


delarna av Stockholmsregionen samt att öka den sociala och etniska mångfalden till högre 


utbildning. Högskolan bidrar idag med forskning och utbildning i mångdisciplinära kunskapsmiljöer 


– enskilt, i samverkan eller samhandling med andra lärosäten och aktörer – till såväl 


kunskapsbaserad utveckling och innovation som kompensförsörjning och välutbildad arbetskraft i 


Stockholmsregionen och annorstädes. Högskolan medverkar också i en rad regionala processer 


som syftar till att främja och stärka såväl Stockholmsregionen som enskilda individers utveckling.  
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Högskolan bidrar således – både direkt och indirekt –till att uppnå flera delregionala mål i enlighet 


med de program och olika strategier som knutits till RUFS 2050, liksom tidigare versioner av 


RUFS. Här kan till exempel nämnas vår aktiva medverkan i arbetet med att stärka den flerkärniga 


regionen i allmänhet och Flemingsberg som regional stadskärna i synnerhet. Vidare bedriver 


högskolan samarbeten med många grund- och gymnasieskolor i hela regionen för att stärka såväl 


vår egen lärarutbildning som främja intresset för högre studier bland elever, vi genomför 


fortbildning och vidareutbildning av redan yrkesverksamma inom en rad sektorer och branscher 


liksom utför praxisnära och behovsmotiverad forskning. På så sätt skapas ny kunskap och 


utveckling. Men högskolan, både kan och vill göra mer framöver, och är därför beredd att åta sig 


såväl en större utbildningsvolym som ett utökat forskningsuppdrag, om möjligheter ges.  
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Yttrande från Södertörns högskola över utställningsförslaget: Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen – Europas mest attraktiva storstadsregion, 
RUFS 2050 (ert dnr: TRN 2017–0052) 

Södertörns högskola har inbjudits att yttra sig över rubricerat utställningsförslag, daterad i juni 

2017. Nedan lämnas synpunkter och kommentarer på utsänt remissförslag. 

Inledande synpunkter 

Södertörns högskola, i fortsättningen kallad högskolan, delar i allt väsentligt de nuläges-

beskrivningar, visioner och övergripande mål som presenteras i utställningsplanen. Det är 

vällovligt att planens fyra långsiktiga mål dels har brutits ned i delmål som ska vara uppnådda år 

2030, dels i regionala prioriteringar för åren 2018–2026. Högskolan anser även att det är 

värdefullt att utställningsförslaget har tillfogats en omvärldsanalys där olika trender har en 

internationell utblick. Högskolan ser även positivt på det samlade grepp på hållbar utveckling som 

präglar planens målsättningar. Regionen har många styrkor och framgångsfaktorer, men står 

också inför flera och svåra utmaningar där förbättringsområdena behöver tas på stort allvar. En 

kraftsamling krävs bland annat för att motverka en eskalerande segregation och ökat utanförskap 

i flera av Stockholmsregionens bostadsområden. Högskolan menar vidare att civilsamhällets bör 

få en aktivare roll i genomförandet av RUFS 2050. Detsamma gäller kultursektorn, där såväl fria 

utövare och privata aktörer som de regionala och statliga kulturinstitutionerna har en plats i att 

stärka regionens attraktionskraft.  

Faktorer i vår omvärld, både nationellt och internationellt, påverkar Stockholmsregionens 

utveckling såväl direkt som indirekt. Detsamma gäller olika politiska beslut och/eller besluts-

processer nationellt och internationellt. En allt mer sammanflätad och global värld skapar nya 

utmaningar. Dessa kommer med all säkerhet vara än fler och mer komplexa framöver. Prognoser 

och omvärldsfaktorer kommer förändras både snabbare och delvis i annorlunda riktning än vad 

någon aktör idag kan förutse. Därför måste prognoser liksom risk- och framgångsfaktorer 

kontinuerligt uppdateras för att de övergripande målen ska nås.  

RUFS 2050 har en hög ambitionsnivå som både kräver och förutsätter att regionens olika aktörer 

samspelar med varandra på olika sätt. Ett starkare samarbete över administrativa och/eller 

sektoriella gränser ökar förutsättningarna att nå regionens övergripande mål. Högskolan ser 

positivt på samspelet med olika aktörer i Stockholmsregionens närområde, där också hela östra 

Sverige (ÖMS) är inkluderad. Högskolan anser också att det är viktigt att understryka att 

Stockholmsregionen är en viktig spelare i Östersjöområdet. Exempelvis tillkom högskolans 

profilering mot Östersjö- och Östeuropaforskning som ett led i att stärka Stockholmsregionen som 
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kunskapsnod i Östersjöområdet. Stockholmsregionens betydelse i Östersjöregionen skulle därför 

kunna stärkas ytterligare. 

De långsiktiga målen och de regionala prioriteringarna som anges i RUFS 2050, ligger väl i linje 

med högskolans mission att genom forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids 

stora frågor bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. RUFS 2050 kommer således att 

kunna utgöra en viktig orienteringspunkt för högskolans fortsatta strategiska förändrings- och 

utvecklingsarbete. Högskolans ser sig som en av aktörerna som, såväl enskilt eller i samverkan 

med andra regionala, nationella och internationella aktörer, vill bidra till RUFS genomförande.  

Specifika synpunkter utifrån högskolans verksamhetsuppdrag 

Högskolan anser dock, vilket påtalades i vårt remissyttrande över samrådsförslaget 2016, att 

RUFS 2050 borde kompletteras med en: 

o tydligare beskrivning av den högre utbildningens betydelse för och lärosätenas 
roll i utvecklandet av Stockholmsregionen.  

o bättre beskrivning av behovet – och nödvändigheten – av humanistisk och 
samhällsvetenskaplig kunskap i utvecklandet av Stockholmsregionen. 

Den högre utbildningens betydelse för och lärosätenas roll i den regionala utvecklingen 

Idag är kunskap i alla dess former en central beståndsdel i den ekonomiska utvecklingen. Länder 

som bättre utvecklar sina kunskapstillgångar redovisar en bättre ekonomisk utveckling. 

Verksamheter som har tillgång till bättre kunskap konkurrerar ut verksamheter med sämre 

kunskap. Individer med bättre kunskap får mer välbetalda arbeten. Detta har resulterat i att 

”kunskapsinvesteringar” vuxit snabbare än fysiska investeringar i de flesta OECD-länder under de 

senaste decennierna.  

I en kunskapsekonomi spelar således utbildning och forskning en nyckelroll. Ett resultat av de nya 

förutsättningarna är också att den högre utbildningen och forskningen för närvarande genomgår 

stora förändringar runt om i världen. Den svenska utbildningen och forskningen utgör här inget 

undantag. Globalisering och internationalisering binder samman världens ekonomier. Samtidigt 

kan vi se en ökad betydelse av de lokala och regionala miljöerna, eftersom geografisk närhet är 

viktig för möten och kommunikation mellan människor som utvecklar, förmedlar och använder 

kunskap och teknik. 

Att Stockholmsregionen vill vara en attraktiv kunskapsregion i Europa anser högskola bör vara en 

viktig framgångsfaktor för regionen. Men för att möta framtidens behov av kompetensförsörjning 

och högutbildad arbetskraft är det angeläget att regionens olika aktörer gemensamt verkar för att 

öka regionens utbildningsplatser. Det finns en överhängande risk att det motsatta sker. Här 

påverkas Stockholmsregionen i allra högsta grad av politiska beslut på nationell nivå. För 

närvarande genomförs nationella omfördelningar av utbildningsplatser mellan olika 
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utbildningsområden för att motverka vissa bristyrken. Det är aldrig fel att möta bristyrkens behov, 

men högskolan anser att det inte bör ske på bekostnad av andra utbildningsområden. Vi kan 

heller inte idag uttala oss om vilka utbildningar som är nödvändiga och behövs för att möta 

samhällets och arbetsmarknadens framtida behov. Regionens aktörer behöver därför tillsammans 

aktivt förhindra att utbildningsplatser till den högre utbildningen framöver minskar.  

Enligt högskolan saknas i RUFS 2050 en precisering av lärosätenas plats i utvecklandet av 

Stockholmsregionen. Regionens lärosäten berörs endast med några få ord i utställningsplanen, 

och då endast de fyra större lärosätena, varav vi är ett. I samrådsremissen ställde vi vissa frågor 

som är fortsatt aktuella. Hur ser man på regionens universitet och högskolor? Inom vilka fält bör 

lärosätena verka inom för att bidra till regionens utveckling? Ska lärosätena leverera utbildning 

och forskning inom vissa prioriterade områden, eller verka brett? Hur ser aktörerna på den så 

kallade kunskapstriangeln – samspelet mellan utbildning, forskning och innovation?  

Behov av humaniora och samhällsvetenskap - humanvetenskaplig kunskap sätter 
människan i fokus  

Högskolan ser också anledning att fortsatt påtala behovet av humanioras och 

samhällsvetenskapernas betydelse för Stockholmsregionens fortsatta utveckling. 

Humanvetenskapliga kunskap och perspektiv kommer att vara avgörande för att kunna förverkliga 

RUFS 2050. De humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområdena ger kunskap om och 

förståelse för de faktorer och processer som lett fram det moderna storstadssamhällets specifika 

organisationsform. En humanistisk och samhällsvetenskaplig analys ger förståelse för de aktuella 

utmaningar och möjligheter vi står inför. För en region med ambition att vara en betydelsefull 

kunskapsregion i Europa där hållbarhetsfrågor står i fokus, förutsätter en stark humanvetenskaplig 

utbildning och forskning. Dessa kunskapsfält är bland annat viktiga för att fullt ut med kraft kunna 

tillvarata nya idéer och förnyelseförmåga (innovationskraft), för att stärka befintliga och nya 

verksamheter (framtidens arbetsmarknad), för att frigöra individers livschanser och för att 

motverka bland annat segregation och utanförskap.  

Avslutande kommentarer 

Högskolans tillkom bland annat för att Stockholmsregionen redan i slutet av 1980-talet var 

underförsörjt med utbildningsplatser. Därtill fanns en önskan om att höja kunskapsnivån i södra 

delarna av Stockholmsregionen samt att öka den sociala och etniska mångfalden till högre 

utbildning. Högskolan bidrar idag med forskning och utbildning i mångdisciplinära kunskapsmiljöer 

– enskilt, i samverkan eller samhandling med andra lärosäten och aktörer – till såväl 

kunskapsbaserad utveckling och innovation som kompensförsörjning och välutbildad arbetskraft i 

Stockholmsregionen och annorstädes. Högskolan medverkar också i en rad regionala processer 

som syftar till att främja och stärka såväl Stockholmsregionen som enskilda individers utveckling.  
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Högskolan bidrar således – både direkt och indirekt –till att uppnå flera delregionala mål i enlighet 

med de program och olika strategier som knutits till RUFS 2050, liksom tidigare versioner av 

RUFS. Här kan till exempel nämnas vår aktiva medverkan i arbetet med att stärka den flerkärniga 

regionen i allmänhet och Flemingsberg som regional stadskärna i synnerhet. Vidare bedriver 

högskolan samarbeten med många grund- och gymnasieskolor i hela regionen för att stärka såväl 

vår egen lärarutbildning som främja intresset för högre studier bland elever, vi genomför 

fortbildning och vidareutbildning av redan yrkesverksamma inom en rad sektorer och branscher 

liksom utför praxisnära och behovsmotiverad forskning. På så sätt skapas ny kunskap och 

utveckling. Men högskolan, både kan och vill göra mer framöver, och är därför beredd att åta sig 

såväl en större utbildningsvolym som ett utökat forskningsuppdrag, om möjligheter ges.  
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