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Initiativ med flera bakgrunder

o Statligt uppdrag till regionerna 2010 
o Svagt mandat gentemot utbildning

o Regionala politiker, regional utveckling
o Östra Mellansverige, strukturfonderna
o Mälardalsrådet, infrastruktur

o Regionala politiker, sjukvård 
o Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, utbildningsplatser o takbelopp

”Hur försörjs vår arbetsmarknad med högskoleutbildad arbetskraft?”

➢Fråga lärosätena om utbildningsplaneringen!

➢Analysera regionala samband och viktiga jobb!



• Politiskt styrd samverkansorganisation

• Ordförande Kristoffer Tamsons (M), Region 
Stockholm

• Ca 200 rådsledamöter 

• 60 kommuner, 8 regioner

• Storregionala utvecklingsfrågor
‒ Infrastruktur och transporter: En Bättre 

Sits
‒ Kompetensförsörjning: En Bättre 

Matchning

• Storregionala mötesplatser
– Mälartinget
– Greater Stockholm Network (triple helix)
– Stockholm-Mälarbänken i riksdagen

Mälardalsrådet

Mälardalsrådets styrelse 2019-2023



• Kunskapsunderlag

• Storregional dialog med lärosäten

• Nationellt påverkansarbete och 

opinionsbildning 

En Bättre Matchning



De flesta högskoleutbildade 
börjar arbeta på den plats 
som de bodde innan 
studierna



Närhet till utbildning har 
olika stor betydelse för 
olika grupper

• Starka samband mellan kön, 

familjens utbildningsbakgrund och 

val av utbildning

• Lärare och sjuksköterskor 

rekryteras lokalt och regionalt till 

utbildning och arbete

• Civilingenjörer rör sig över större 

områden för arbete och 

utbildning, främst inom Östra 

Mellansverige



Vad styr högskolornas 
utbildningsdimensionering?



SOU 2019:6 Styr-
och 
resursutredningen 
(Strut)

SOU 2019:3 Slutbetänkande 
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Dialogmöte med 
lärosätena 6 mars
• Samverkan kring kunskapsunderlag om arbetsmarknadens behov

• Värdeskapande för lärosätena, regionerna men också studenterna

Behov av kunskapsunderlag som: 

• Tydligt beskriver metod och hur olika antaganden görs

• Samlad bedömning av olika aktörers intressen som redovisas öppet

• Arbetsmarknadens behov i förhållande till samhällsutvecklingen och globala trender 

• Sektor-/områdesindelade 

• Tas fram i samverkan med bl.a. lärosätena

Tydliggörande av regionernas roll med att ta fram kunskapsunderlag rörande 

arbetsmarknadens behov och vilka förväntningar lärosäten och andra aktörer kan ha 

på regionerna. 

Regionerna som kunskapsmäklare



Samarbete 7 regioner: Mervärde

❑ Tyngd gentemot 
staten

❑ Genomarbetade 
idéer

❑ Gemensam 
omvärldskoll

❑ Delad arbetsbörda 
– mer kraft



• Formell ägare,  – styrelsemöten 4 ggr/år

Mälardalsrådets styrelse

• Politisk representation

• Forum för beslut

Styrgruppen   

• Resursägare 

Direktörsgruppen

• Beredande 

Tjänstepersonsgruppen – Strateger och analytiker 

En Bättre Matchning-processen

Mälardalsrådets kansli

•Ansvarar för koordination, processledning, 
kommunikation



Hur har vi jobbat? Utmaningar!

• Kompetensförsörjningsstrateger & Analytiker, 7 regioner

• Mälardalsrådet, medlemsorganisationen, processleder och koordinerar

• Chefs- och politikergrupper i samverkan och hemmaorganisation



Fortsatt arbete:

• Kunskapsunderlag om matchning och geografisk rörlighet 
• Vidarearbetning på tidigare rapport från ÖMS samarbetet
• Rekrytering till högskolan >>> Rekrytering till arbetsmarknaden
• >>>Matchad på arbetsmarknaden?

• Behov
• Mäter mer än bara om man har ett arbete efter slutförda studier
• Öka förståelsen om det lokala och regionala utbildningsutbudets 

betydelse för arbetsmarknaden
• Stöd till lärosätenas utbildningsplanering genom dialog med EBM 



Fortsatt arbete: Modell för hur kunskapsunderlag 
kring arbetsmarknadens behov tas fram gemensamt

• Utifrån dialogmötet med lärosätena 

• Fortsatt arbetsmöte tillsammans med lärosätena

• Synergier med andra storregionala processer? 



Diskussionsfrågor

• Har ni jobbat med analyser gällande akademisk utbildning?

• Har ni haft dialog och eller samarbeten med lärosäten?

• Har ni något gott exempel från samarbete? Eller fallgropar? 

• Vill ni ha samarbete med oss i En bättre matchning? Hur?


