Lärda för livet?

En ESO-rapport om effektivitet
i svensk högskoleutbildning

Rapport till
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
2012:7

Finansdepartementet

Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.
Beställningsadress:
Fritzes kundtjänst
106 47 Stockholm
Orderfax: 08-598 191 91
Ordertel: 08-598 191 90
E-post: order.fritzes@nj.se
Internet: www.fritzes.se
Tryckt av Elanders Sverige AB
Stockholm 2012
ISBN 978-91-38-23802-8

Förord

Hur väl den svenska högskolan och högskoleutbildningen fungerar har stor betydelse både för samhällsekonomin och för de
offentliga finanserna. På några årtionden har antalet högskolestudenter mer än fördubblats och högskoleutbildning bedrivs nu i
rikets alla län. Varje år satsar det offentliga ca 20 miljarder kronor
direkt på högskoleutbildning, och nästan lika mycket på studiemedel till studenterna. Runt hälften av de ungdomar som kommer
ut på svensk arbetsmarknad har högskolestudier bakom sig.
Samtidigt hörs röster som menar att högskolan inte förmår förbereda studenterna tillräckligt väl för arbetslivet.
Mot denna bakgrund är det naturligt att Expertgruppen för
studier i offentlig ekonomi (ESO) – med sitt uppdrag att bidra till
att bredda och fördjupa underlaget för samhällsekonomiska
avgöranden – intresserar sig för området. I denna rapport till ESO
diskuterar ekonomie doktor Per Sonnerby effektiviteten i den
svenska högskoleutbildningen. Ansatsen är bred och belyser såväl
utbildningens samhällsekonomiska nytta som dess kostnader.
Analysen utmynnar i ett antal förslag på konkreta åtgärder för ökad
effektivitet.
Författaren framhåller att den största samhällsekonomiska
kostnaden för högskoleutbildningen är det produktionsbortfall
som uppstår under studietiden. Det är därför viktigt att försöka
hålla studietiden kort och studieintensiteten hög, bl.a. genom att ge
studenterna bättre förutsättningar att klara av sina studier.
Författaren menar också att kopplingen mellan studier och arbetsliv kan förstärkas, bl.a. genom bättre information och tydligare
praktiska inslag. För att öka genomströmningen, förbättra arbetslivsförberedelserna och minska produktionsbortfallet föreslås
också vissa strukturförändringar i utbildningen – t.ex. att
utbildningsinstitutionerna ska få ett större ansvar för att förbereda,
följa upp och informera om studenternas väg ut i arbetslivet.
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Arbetet med denna rapport har följts av en referensgrupp
bestående av personer med god insikt i dessa frågor. Gruppen har
letts av professor Robert Erikson, ledamot i ESO:s styrelse. Som
alltid i ESO-sammanhang ansvarar författaren själv för innehåll,
slutsatser och förslag i rapporten. Det är min förhoppning att rapporten ska utgöra ett bra underlag i diskussionen om hur den
svenska högskolan kan utvecklas.
Stockholm i september 2012
Lars Heikensten
Ordförande för ESO

Författarens förord

När jag disputerade 2007 hade jag ägnat 23 av de senaste 24 åren åt
utbildning, varav 11 på högskolenivå. Jag hade också en del erfarenhet av samspelet mellan högskola och arbetsliv, både privata lärdomar och från diskussioner med arbetsgivare i andra sammanhang.
Dessutom hade jag fått vissa insikter i den utbildningspolitiska
sfären.
Eftersom jag gärna – några skulle säga i alltför hög grad – analyserar fenomen i min närhet hade en hel del tankar väckts under
åren, särskilt vad gäller frågor om fördelning, effektivitet och
organisation i svensk högskola. När ESO gav mig möjlighet att
skriva en rapport om den svenska högskoleutbildningens effektivitet föreföll det som en av de mest intressanta uppgifter jag
någonsin fått.
För detta är jag tacksam. Men uppgiften hade knappast kunnat
lösas utan den hjälp och de värdefulla synpunkter jag fått. Främst
gäller det stödet från referensgruppen samt från ESO:s styrelse och
kansli, särskilt Robert Erikson, Lars Hultkrantz, Charlotte
Nömmera, Åsa Olli Segendorf och Mikael Åsell. Därutöver har jag
fått hjälp med material, stöd och synpunkter från Marie Gartell,
Nils Gottfries, Camilo von Greiff, Anna Leander, Lena Orpana,
Eva Oscarsson, Linda Simonsson, Mikaela Sonnerby och Jonas
Vlachos. Rapportens analys och slutsatser svarar jag själv för.
Givetvis är även alla dess brister mitt ansvar.
Till den som tar sig tid att läsa denna rapport riktar jag ett tack
och rekommenderar en kritisk läsning. Några kan tycka att rapporten är för negativ mot rådande förhållanden, inte minst med tanke
på att många inom högskolan gör ett mycket gott jobb med de ofta
knappa resurser som står till buds. För dem vill jag förklara att jag
vill vara en kärleksfull kritiker av de samhällsinstitutioner som
ligger mig varmt om hjärtat. Till dessa institutioner hör den högre
utbildningen.
Stockholm i september 2012
Per Sonnerby
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Sammanfattning

De direkta offentliga utgifterna för svensk högskola, inklusive
studiestödet, är i storleksordningen 40 miljarder kronor per år. De
samhällsekonomiska kostnaderna för högskoleutbildningen är
långt högre. Till allra största delen är det väl använda resurser.
Högskoleutbildning ger i genomsnitt en mer produktiv arbetskraft
och medverkar till Sveriges och mänsklighetens intresse av ökad
kunskap. Dessutom bidrar den till personlig utveckling av dem som
tar del av den. Inte desto mindre har medborgarna rätt att förvänta
sig att högskolesektorn på bästa sätt använder sig av de resurser
den tar i anspråk.
Rapportens syfte är att utifrån ett samhällsekonomiskt
perspektiv identifiera och analysera effektivitetsproblem i svensk
högskoleutbildning, samt föreslå åtgärder för att förbättra
situationen.1 Ansatsen är bred och inriktad på strukturfrågor för
alla högskoleutbildningar snarare än detaljer kring enskilda
utbildningar. De föreslagna policyåtgärderna är tänkta att vara
genomförbara inom en offentlig resursram i stort motsvarande
dagens och med i stort samma ansvarsfördelning mellan statsmakterna och lärosätena som i dag.
Studiens analysram kartlägger nytto- och kostnadsposter
Studiens analysram relaterar värdet av det som skapas till
kostnaderna. På nyttosidan delas värdet av högskoleutbildningen
upp i hur många studenter som utexamineras eller på annat sätt
avslutar studierna och drar nytta av dem, och värdet per student.
Nyttan av utbildningen delas upp i den höjda produktivitet som
tillkommer individen, andra personliga värden av högskoleutbildning och externa effekter. Kostnaderna delas upp i hur många
1
Rapporten behandlar det som vardagligt vanligen menas med högskoleutbildning, motsvarande högskolestudier på grundnivå och avancerad nivå.
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som studerar på högskolan och kostnaden per student. Den
samhällsekonomiska kostnaden per student utgörs av kostnader för
undervisning och det produktionsbortfall som blir följden av att
studenten studerar i stället för att befinna sig på arbetsmarknaden.
Allt fler svenskar har högskoleutbildning
Andelen med högskoleutbildning i den yngre arbetskraften är i
Sverige ungefär lika stor som i jämförbara länder. Intresset för
högskolestudier samvarierar negativt med konjunkturen, men har
trendmässigt stigit. Den snabbaste utvecklingen i Sverige har skett
under 1960-talet och under 1990-talet. Nominellt innebar även
1977 års reformer ett ökat antal studenter. Om det ökade intresset
beror på högre värde av högskoleutbildades humankapital, ökad
vikt av utbildning som signal eller något annat är oklart.
Genomströmningen är svårmätt men varierar mellan
utbildningsformer
Det finns problem med att mäta genomströmningen i svensk
högskola. Men även om de genomströmningsmått som finns har
sina svagheter verkar de i viss mån samvariera. Därmed kan man dra
en försiktig slutsats att genomströmningen är högst på (i)
yrkesprogram med legitimation2, för att därefter falla i ordningen
(ii) yrkesprogram utan legitimation, (iii) generella program, (iv)
fristående kurser på campus och (v) fristående kurser på distans.
Ett annat mått på hur många som drar nytta av sina studier är
etableringen på arbetsmarknaden. Studier tyder på att etableringsgraden ligger runt 80 procent 1–1,5 år efter examen, och är högst
för personer med examina inom vård och omsorg eller teknik.
Den privata utbildningspremien är relativt låg, och varierar mellan
utbildningsinriktningar
Den privata utbildningspremien i Sverige verkar tillhöra de absolut
lägsta i industriländerna, även om den stigit under de senaste
decennierna. Enligt forskning förefaller avkastningen på högskole2

Legitimationsyrken inkluderar i rapporten inte lärarutbildningar.
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utbildning generellt ligga i intervallet 1,5–2 procent per år. Siffran
döljer i sig dock en stor variation, framför allt mellan olika
utbildningsinriktningar. Generella högskoleutbildningar i samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap ger en svag samhällsekonomisk avkastning i form av högre sysselsättning och lön.
Intresset på arbetsmarknaden för arbetskraft med högre utbildning
verkar åtminstone till viss grad bero på tidigare utbildning och/eller
sortering i gymnasiet.
Högskoleutbildning ger också andra personliga fördelar
En högskoleutbildning kan också ge fördelar utöver dem som
hänger samman med en förbättrad arbetsmarknadsstatus. Högre
utbildning är förknippad med bättre hälsa, större självförtroende
vid myndighetskontakter och vissa värderingsförskjutningar. De
fördelar med utbildning som är svårmätbara bör representera ett
positivt värde för samhället.
Högskoleutbildning gynnar det omgivande samhället främst genom att
välfärdsstaten fördelar individens produktivitetsökning
Utbildning kan vidare tänkas gynna det omgivande samhället på
flera sätt. Rapporten visar att de viktigaste externa effekterna av
svensk högskoleutbildning kommer sig av att individens avkastning
av utbildning inte enbart tillkommer henne, utan delas med det
omgivande samhället genom skatte- och transfereringssystemen.
Studenter befinner sig länge i utbildning
Dagens svenska studenter befinner sig längre i utbildning än
studenter för ett par decennier sedan. I en internationell jämförelse
har Sverige en hög andel studenter i långa program (som leder till
masterexamen eller längre yrkesexamen), varav huvuddelen dock
befinner i de första tre åren av sin utbildning.
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Intensiteten i studierna samvarierar med den statliga ersättningen för
undervisning
Den statliga ersättningen för högskoleutbildning beräknas per
student och ska motsvara högskolans samtliga undervisningskostnader. Ersättningen varierar mellan ämnesområden. Intensiteten i
studierna verkar ha ett starkt samband med ersättningsbeloppets
storlek.
Högskoleutbildningens största samhällsekonomiska kostnad är
produktionsbortfallet
En person som bedriver högskolestudier skulle med stor
sannolikhet arbeta om så inte vore fallet. Produktionsbortfallet är
en avsevärt större samhällsekonomisk kostnad för högskoleutbildning än vad undervisningskostnaden är. Med försiktiga
beräkningar är produktionsbortfallet i intervallet 200 000-300 000
kronor per student och år. Multiplicerat med Sveriges 300 000
helårsstudenter är de samhällsekonomiska kostnaderna minst 60
miljarder kronor, vilket är mer än de offentliga kostnaderna för
högskoleutbildning och studiestöd sammantaget. Kostnaden för
produktionsbortfallet delas ungefär lika mellan individen och det
offentliga.
Effektivitetspotentialen ligger i snabbare genomströmning,
bättre arbetslivsförberedelse och begränsat produktionsbortfall
Utifrån analysmodellen kan nyttan öka eller kostnaderna minska på
flera sätt. För det första kan en större andel studenter dra nytta av
sina studier genom att ta de poäng och examina de registrerat sig
för. För det andra kan studenterna få en större nytta av sina
studier, främst genom att arbetsmarknadsetableringen går bättre.
Detta gynnar även det omgivande samhället. För det tredje kan
kostnaderna för högskoleutbildning hållas ned, främst genom att
produktionsbortfallet begränsas.
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Genomströmningen begränsas av svagt stöd i form av undervisning
och examination
Rapporten pekar på flera förklaringar till att genomströmningen
varierar mellan olika utbildningsformer och bitvis är svag. Bristande
förkunskaper, begränsat lärarstöd och svag motivation är möjliga
skäl. Brister i gymnasiets betygssättning och högskoleprovets
tveksamma lämplighet som urvalsinstrument kan göra antagningen
ineffektiv. Däremot förefaller inte höga krav vara en rimlig
förklaring till låg prestationsgrad för studenter inom humaniora
och samhällsvetenskap. På vissa håll kan det snarare finnas skäl att
fråga sig om studenternas stimulans i form av undervisning och
examination är tillräcklig. Dessutom finns brister i statistiken som
försvårar uppföljning och styrning.
Arbetslivsförberedelsen kan stärkas på flera sätt
Åtgärder som stärker den genomsnittlige studentens chanser på
arbetsmarknaden förbättrar också samhällets avkastning på högskoleutbildning. Högskolans arbetslivsförberedelse kan förbättras
genom (i) bättre information om arbetsmarknaden till blivande och
befintliga studenter, (ii) bättre träning och uppmuntran av
praktiska och akademiska färdigheter som arbetsmarknaden
efterfrågar, (iii) praktikinslag i fler utbildningar, samt (iv) en
examensstruktur som underlättar påbyggnad snarare än omstart.
Incitamenten i avvägningen mellan utbildningars längd och intensitet
är inte samhällsekonomiskt effektiva
Samhällsekonomiskt finns starka argument för att hålla en hög
intensitet snarare än att förlänga högskoleutbildningar. Analysen
visar att studenter kan ha incitament att gå längre utbildningar med
lägre intensitet snarare än kortare och mer intensiva. De begränsade
resurserna till vissa utbildningar och ersättningssystemets utformning gör att det också kan rimma med utbildningsanordnares
drivkrafter. Mot dessa besläktade problem finns förstås flera
faktorer som verkar. Inte desto mindre verkar en del tala för att
många högskoleutbildningar blivit längre och mindre intensiva.
Dagens ansvar och incitament för viktig utbildningsadministration
kan försvåra utvärdering och styrning av högskoleutbildning. Det
15
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gäller främst utfärdande av examen och avregistrering av studenter
som avbryter en kurs.
En stärkt arbetslivsförberedelse kan kombineras med det akademiska
uppdraget
Ibland framhävs motsättningen mellan högskoleutbildningens
uppgifter att främja både akademisk kvalitet och anställningsbarhet.
Men arbetsgivare uppskattar traditionellt akademiska färdigheter,
oavsett ämne. Mycket tyder på att motsättningen mellan akademisk
utveckling och arbetslivsförberedelse är liten. Samtidigt framstår
praktisk erfarenhet och praktiska färdigheter som ett viktigt
utvecklingsområde främst för generella utbildningar.
Åtgärderna siktar på alla delar av effektiviseringspotentialen
Rapportens analys visar att svensk högskoleutbildning skulle bli
mer effektiv om studenterna fattade mer informerade val, om
större hänsyn togs till att produktionsbortfallet utgör utbildningens främsta kostnad och om högskolan bättre tog vara på
sina möjligheter att kombinera akademisk träning med förberedelse
för arbetslivet. De föreslagna åtgärderna tar sikte på dessa möjligheter.
Genomströmningen kan höjas
För att få fler studenter att ta de poäng och examina de registrerat
sig för indikerar analysen i rapporten flera möjliga förbättringar.
 Högskolesektorn kan samordna sina förväntningar för att ge
bättre underlag för gymnasieskolans utformning. En delegation för samverkan mellan gymnasiet och högskolan kan bidra
en effektivisering och kvalitetshöjning av bägge utbildningsformerna.
 Om det finns resurser att omprioritera bör studenter på
resurssvaga utbildningar ges mer undervisning och examination.
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 Studenters motivation kan stärkas genom mer studier i
programform, kortare grundkurser och förändringar i studiemedelssystemet.
 Ändrad ansvarsfördelning vid utfärdande av examina kan ge
mer rättvisande statistik.
Nyttan av utbildningen kan stärkas
Att utveckla arbetsmarknadsnyttan är centralt för att förbättra
samhällets avkastning på de investeringar som görs i högskoleutbildning. Rapporten lyfter fram åtgärder som kan förbättra
arbetsmarknadsnyttan och samtidigt värna akademiska intressen.
 Bättre information till intresserade studenter skulle underlätta rationella utbildningsval.
 Bättre träning av vissa färdigheter kan förbättra både
akademiska resultat och arbetsmarknadsutfall.
 Institutioner bör inom rimliga gränser kunna ställa krav på
deltagande i praktik och andra aktiviteter även om de inte ger
högskolepoäng.
Kostnaderna för högskoleutbildning kan begränsas
Vidare pekar rapporten på vissa möjligheter att hålla ned
kostnaderna i högskoleutbildning.
 En vidare utbyggnad av högskolans fristående kurser och
generella program verkar inte motiverad.
 De reella studietiderna för grundexamen kan sänkas genom
högre genomströmning.
 På avancerad nivå kan en mer selektiv antagning och möjligheter att ge masterexamen efter kortare studier än två år
bidra till att hålla ned kostnaderna.
 Studiemedel under längre än fyra år kan villkoras eller till
större del utgöras av lån.
Medel som sparas in på detta sätt kan användas på andra håll i
högskoleutbildningen, exempelvis till ökade anslag för utbildningar
med små resurser. De kan också användas tidigare i utbildningssystemet.
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Också mer strukturella åtgärder är motiverade
Analysen i rapporten pekar på ytterligare möjliga förbättringar av
övergripande natur som samtidigt kan bidra till ökad genomströmning, bättre arbetslivsförberedelse och lägre kostnader.
 Studieintensiteten – mätt som den tid per vecka studenter
ägnar åt studier – bör bli föremål för uppföljning.
 Att ge utbildningsanordnaren helhetsansvar för information
om tidigare studenters arbetsmarknadsutfall och akademisk
karriär kan skapa mer attraktiva examina.
 Övergången mellan grundnivå och avancerad nivå bör göras
mer flexibel, främst genom att fler längre utbildningsprogram – även yrkesprogram – etappindelas.
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Direct public expenditure on Swedish higher education, including
financial aid for studies, amounts to a figure in the region of SEK
40 billion per year. The economic costs are far higher. To an
overwhelming extent, it is money well spent. On average, higher
education leads to a more productive labour force and encourages
an interest in increased knowledge in Sweden and beyond.
Moreover, it contributes to the personal development of
participants. Nonetheless, members of society have a right to
expect the higher education sector to make the best possible use of
the resources it requires.
The purpose of this report is to identify and analyse efficiency
problems in Swedish higher education from an economic
perspective, and to propose measures to improve the situation.3
The report adopts a broad approach, concentrating on structural
issues affecting all higher education programmes rather than details
associated with individual programmes. The proposed policy
measures are intended to be possible to implement within a public
budget essentially equivalent to the current one and with
essentially the same division of responsibilities between the state
authorities and the higher education institutions as at present.
Framework for analysis identifies benefit and cost items
The framework for analysis used in the study relates the value
created to the costs. On the benefit side, the value of higher
education is broken down into how many students receive degrees
or otherwise complete their studies and derive benefit from them,
and the value per student. The benefit of the education is broken
down into the higher productivity accruing to the individual, other
3
The report deals with higher education as generally understood, i.e. higher education
studies at undergraduate and advanced level (first and second cycle studies).
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personal value gained from the education and external effects. The
costs are broken down into how many people are studying in
higher education and the cost per student. The economic cost per
student is made up of the cost of teaching and the loss of
production that results from the student studying instead of being
in the labour market.
Increasing numbers of Swedes have higher education
The proportion of younger members of the labour force in Sweden
who have higher education is about the same as in comparable
countries. While interest in higher education studies covaries
negatively with the business cycle, the trend is upward. The highest
rates of growth in Sweden occurred in the 1960s and 1990s. In
nominal terms, the reforms in 1977 also led to an increased number
of students. It is unclear whether the increased interest is
attributable to the higher value of human capital accruing to higher
education graduates, the increased importance of education as a
signal or some other factor.
Throughput is difficult to measure but varies between forms of
education
There are certain difficulties measuring throughput in Swedish
higher education. However, even though the measures of
throughput available have their weaknesses, they appear to covary
to some extent. Hence, it is possible to draw a cautious conclusion
that throughput is highest in (i) vocational programmes leading to
a professional status qualification4, followed in descending order by
(ii) vocational programmes not leading to a professional status
qualification, (iii) general programmes, (iv) freestanding courses,
on campus and (v) freestanding courses, distance education.
Another measure of how many people benefit from their studies is
establishment in the labour market. Studies indicate that labour
market establishment lies at a level of around 80 per cent 1–1.5
years after graduating, and is highest for graduates in health and
social care or engineering.
4
In this report, vocational programmes leading to a professional status qualification do not
include teacher education programmes.
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Education premium is relatively low and varies between programmes
The education premium for private individuals in Sweden appears
to be among the very lowest in the industrialised countries, even if
it has risen in recent decades. Research findings suggest that the
returns on higher education in general are in the range of 1.5–2 per
cent per year. However, this figure masks considerable variation,
particularly between different educational orientations. General
higher education programmes in social sciences, humanities and
natural sciences yield weak economic returns measured in higher
employment levels and earnings. Labour market interest in higher
education graduates appears at least to some extent to depend on
previous education and/or selection in upper secondary school.
Higher education also provides other personal advantages
Higher education can also provide advantages apart from those
associated with improved labour market status. Higher education is
linked to better health, greater self-confidence in contacts with
authorities and certain value shifts. The advantages of education
that are difficult to measure should represent a positive value for
society.
Higher education benefits society at large mainly by the welfare state
distributing the individual’s increased productivity
Education can also be thought of as benefiting society at large in
various ways. The report shows that the most important external
effects of Swedish higher education are due to the fact that
individuals’ returns on their education do not only benefit them
but are shared with the rest of society through the tax and transfer
systems.
Students spend a long time in education
Swedish students today spend a longer time in education than
students did two or three decades ago. By international
comparison, Sweden has a high proportion of students in long
programmes (leading to a master’s degree or a professional degree
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requiring a longer course of studies), most of whom, however, are
in the first three years of their programme.
Study intensity covaries with government compensation for teaching
Central government compensation for higher education is
calculated per student and is intended to correspond to the higher
education institution’s total teaching costs. The compensation
varies from subject to subject. Study intensity appears to have a
strong correlation with the amount of compensation paid.
The greatest economic cost of higher education is lost production
A person engaged in higher education studies would otherwise in
all likelihood be working. The lost production is a considerably
greater cost to society than the teaching costs involved. At a
cautious estimate, the loss of production is in the range of SEK
200 000 to SEK 300 000 per student per year. Multiplied by
Sweden’s 300 000 full-year equivalent students, the economic cost
to society amounts to at least SEK 60 billion, which is more than
the public cost of higher education and financial aid for studies
combined. The cost of lost production is divided roughly equally
between individuals and society.
Efficiency potential lies in faster throughput, better preparation
for working life and limited loss of production
Based on the analysis model, benefits can increase or costs decrease
in various ways. Firstly, a higher percentage of students can benefit
from their studies by taking the credits and degrees for which they
have registered. Secondly, students can benefit more from their
studies primarily by means of better labour market establishment.
This will also be to the advantage of the rest of society. Thirdly, the
costs of higher education can be kept down, primarily by limiting
the loss of production.
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Throughput is limited by weak support in the form of teaching and
examinations
The report points to several explanations for the variation in
throughput between different forms of education and for the weak
throughput in certain areas. Possible reasons include inadequate
prior knowledge, limited support from teachers and weak
motivation. Defects in grading at upper secondary school and the
questionable appropriateness of the Swedish Scholastic Aptitude
Test as a tool for selection may result in an inefficient admissions
process. High requirements, on the other hand, do not appear to be
a reasonable explanation for a low level of performance by students
in the humanities and social sciences. There may rather be reason
to question whether students are sufficiently stimulated by
teaching and examinations in certain areas. Moreover, deficiencies
in the statistics make follow-up and management difficult.
Preparation for working life can be strengthened in several ways
Measures that give the average student a better chance in the labour
market also increase the returns to society on higher education.
Higher education institutions can prepare students better for
working life by means of (i) better information about the labour
market for prospective and current students, (ii) better training in
and encouragement of practical and theoretical skills that are in
demand in the labour market, (iii) work experience components in
more programmes, and (iv) a degree structure that facilitates
progress to more advanced levels rather than restarting.
Incentives for deciding between longer and more intensive
programmes are not economically efficient
In economic terms, there are strong arguments for maintaining
high intensity rather than prolonging higher education
programmes. The analysis shows that there may be incentives for
students to take longer, less intensive programmes rather than
shorter, more intensive programmes. The limited resources
provided to certain programmes and the design of the system of
compensation mean that these incentives may also coincide with
factors motivating education providers. Naturally, several factors
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act against these related problems. Nonetheless, there appears to be
some evidence that many higher education programmes have
become longer and less intensive. The present responsibility and
incentives for important educational administration may hinder the
evaluation and governance of higher education. This applies in
particular to the issuing of degrees and the deregistration of
students who abandon a course.
Strong preparation for working life is compatible with academic
responsibility
Sometimes an incompatibility is asserted between the tasks of
higher education to promote both academic quality and
employability. However, employers appreciate traditionally
academic skills, regardless of subject. Ample evidence suggests that
there is little opposition between academic development and
preparation for working life. Having said that, practical experience
and practical skills are an important area to develop, particularly for
general programmes.
Measures target all aspects of the potential for greater efficiency
The report’s analysis shows that Swedish higher education would
be more efficient if students made more informed choices, if
greater account were taken of the fact that the greatest cost of
higher education lies in the loss of production and if higher
education institutions made better use of their opportunities to
combine academic training with preparation for working life. The
proposed measures focus on these opportunities.
Throughput can be increased
The analysis in the report indicates several possible improvements
to induce more students to take the credits and degrees for which
they have registered.
 The higher education sector can coordinate its expectations
to provide better input for the planning of upper secondary
education. A delegation for collaboration between upper
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secondary school and higher education can help improve the
efficiency and raise the quality of both forms of education.
 If resources are available for reallocation, students in
programmes with relatively limited resources should be given
more teaching and examinations.
 Students’ motivation can be enhanced by means of more
studies in programme form, shorter foundation courses and
changes in the system of financial aid for studies.
 A change in the division of responsibilities for awarding
degrees can lead to more accurate statistics.
The benefit of education can be increased
Increasing the labour market benefit is central to improving the
returns to society on its investments in higher education. The
report highlights measures that can improve the labour market
benefit while protecting academic interests.
 Better information for interested students would facilitate
rational educational choices.
 Better training of certain skills can improve both academic
results and labour market outcomes.
 Within reasonable limits, institutions should be able to
require participation in work experience and other activities
even if this does not earn credits.
The costs of higher education can be limited
The report also indicates certain opportunities to keep the costs of
higher education down.
 There appears to be no adequate reason to further expand
freestanding courses and general programmes in higher
education.
 The actual length of time studied to obtain an undergraduate
(first cycle) degree can be reduced by raising throughput.
 In second cycle education, costs can be kept down by means
of more selective admissions and possible awarding of
master’s degrees after less than two years of study.
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 Student aid for more than four years can be tied to
conditions or consist to a greater extent of loans.
Resources saved in this way can be used elsewhere in higher
education, for example, to increase allocations to programmes with
limited resources. They can also be used earlier in the education
system.
More structural measures are also warranted
The analysis in the report points to other possible improvements of
a general nature that can promote increased throughput, better
preparation for working life and lower costs at the same time.
 Study intensity – measured as the hours per week that
students devote to studies – should be subject to follow up.
 Giving education providers overall responsibility for
information on previous students’ labour market outcomes
and academic career can create more attractive degrees.
 The transition between first cycle and second cycle should be
made more flexible, primarily by dividing more of the longer
educational
programmes
–
including
professional
programmes – into stages.
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1.1

Rapportens struktur och avgränsningar

Rapportens syfte är att utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv
identifiera och analysera effektivitetsproblem i svensk högskoleutbildning, samt föreslå åtgärder för att förbättra situationen.
Identifieringen sker genom jämförelser mellan olika högskoleutbildningar i Sverige, med historiska data och med förhållanden i
andra länder. Analysen kartlägger de identifierade problemens
orsaker och konsekvenser. Genomgående används befintliga
studier för att utvärdera situationen. De föreslagna policyåtgärderna är tänkta att vara genomförbara inom en offentlig resursram som i stort sett motsvarar dagens och också med i stort samma
ansvarsfördelning mellan statsmakterna och lärosäten som i dag.
Rapporten behandlar samhällsekonomisk effektivitet i det som
vardagligt vanligen menas med högskoleutbildning, det vill säga
högskolestudier på grundnivå och avancerad nivå. Rapporten
behandlar både studier som leder till yrkesexamina (exempelvis
sjuksköterskeexamen, lärarexamen, juristexamen eller högskoleingenjörsexamen) och till generella examina (främst kandidat- och
masterexamen). Däremot behandlas inte forskarutbildning och
heller inte utbildning som inte regleras av högskolelagen,
exempelvis gymnasiet, komvux eller utbildningar inom Yrkeshögskolan.
Ansatsen är bred och inriktad på strukturfrågor för alla högskoleutbildningar snarare än detaljer kring enskilda utbildningar.
Det finns främst två förklaringar till detta. Den första är att det
finns goda skäl för den politiska makten att vara försiktig med att
detaljstyra högskolan, framför allt vad avser förvärvande och
spridning av kunskap. Den långt större detaljkännedomen på
lärosätes- och institutionsnivå talar för ett relativt stort manöver-
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utrymme på nivåer under den politiska och nationella.5 Däremot
bör politiken av såväl demokrati- som effektivitets- och fördelningsskäl sätta tydliga ramar och standarder för högskolans
utbildningsuppdrag. Den andra förklaringen är att den svenska
högskolan har ett brett utbud av utbildningar som skiljer sig åt i
många avseenden, bland annat säkerligen i fråga om hur effektivt de
bidrar till högskolans uppdrag. Även olika utbildningar på samma
lärosäte, eller likartade utbildningar på olika lärosäten, kan skilja sig
åt. Att diskutera den samhällsekonomiska effektiviteten i alla
enskilda utbildningar är ogörligt. Vi kommer dock att beröra hur
väl olika utbildningsinriktningar förefaller lyckas i sina akademiska
och arbetslivsförberedande uppdrag.
Med effektivitet menas vilka resultat, i bred bemärkelse, som
uppnås i jämförelse med de insatta resurserna. Det skiljer
perspektivet från det snävare produktivitet, vilket relaterar insatta
resurser till prestationsvolymen. I rapporten diskuteras därför
resursanvändning i högskoleutbildning i förhållande till utbildningens resultat – arbetsmarknadsutfall och annan påverkan på
samhälle och individ – snarare än till exempelvis antalet utbildade
studenter.
Eftersom rapportens perspektiv är det samhällsekonomiska
kommer exemplen i huvudsak att illustreras med utbildningar som
samlar många studenter. Mindre utbildningar kommer att beröras
mer kursivt. Orsaken är att den samhällsekonomiska potentialen i
en förbättring av en utbildning i allmänhet är större ju fler
studenter den samlar. Exempelvis ligger en större potential i en
generell förbättring av samhällsvetenskapliga utbildningar eller
ingenjörsutbildningar än i en förbättring av odontologiska eller
konstnärliga utbildningsprogram.
I huvudsak kommer rapporten att behandla mätbara effekter.
Den avgränsningen är nödvändig för att underlätta jämföranden
och teckna en rättvisande bild av vad som behöver göras. Avgränsningen mot mätbarhet kommer också att påverka vilka
utbildningar som förefaller effektiva.6 Inte desto mindre kommer
5
En omfattande genomgång med analys av akademisk frihet och motiven för denna finns i
ESO-rapporten av Berggren (2012). En god översikt finns också i den norska utredningen
NOU 2006:19. En kortare diskussion finns i SOU 2008:104.
6
Det förstås möjligt att medborgarna kan ha skäl att finansiera hypotetiska utbildningar som
är dyra, kräver mycket låg arbetsinsats och sällan leder till arbete. Till exempel skulle
studenterna av andra orsaker än arbetsmarknadsskäl kunna vara väldigt nöjda under och efter
sådana utbildningar. I en studie som denna, med fokus på mätbara insatser och utfall,
kommer dock dessa hypotetiska utbildningar att framstå som ineffektiva.
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ett visst utrymme att ägnas åt effekter som förefaller påtagliga men
kan vara svårmätbara.
Rapporten kommer i huvudsak inte att diskutera politiska
förändringar som enbart har en indirekt koppling till högskolesektorn, exempelvis inom skatte- eller socialförsäkringsområdet.
Resterande avsnitt av kapitel 1 beskriver de politiska och
samhällsekonomiska utgångspunkter som ligger till grund för
rapporten, och ger en översikt över svensk högskoleutbildning.
Kapitel 2 presenterar ett ramverk för analys av effektivitet i
högskoleutbildning och går igenom de ingående faktorerna.
Kapitel 3 bygger vidare på observationerna i kapitel 2 och undersöker dem i syfte att hitta förklaringar och förbättringspotential.
Kapitel 4 presenterar de policyförslag som motiveras av den
föregående analysen.

1.2

Politiska och samhällsekonomiska
utgångspunkter

I syfte att underlätta för läsaren presenteras här i all korthet några
utgångspunkter för analysen i rapporten. Rapportens perspektiv är
samhällsekonomiskt. Ekonomisk effektivitet står i centrum, utan
att bortse från behov av fördelning, akademisk frihet och andra
politiska mål. Utifrån dessa utgångspunkter diskuteras kort skälen
för det offentliga engagemanget i högskoleutbildning.
1.2.1

Politiska utgångspunkter

Det samhällsekonomiska perspektivet innebär att en åtgärd som
förbättrar resultat utan att göra av med mer resurser, eller som
åstadkommer samma resultat med mindre resursåtgång, i huvudsak
anses önskvärd. Undantagen är om åtgärderna har tydliga negativa
effekter exempelvis för fördelning, rättssäkerhet eller demokratiskt
inflytande.
I antagandena ligger också att fördelningshänsyn är mindre
viktiga i högskoleutbildning än inom tidigare delar av utbildningssystemet. Det finns betydande stöd för att fördelningspolitik med
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hjälp av utbildning bedrivs effektivare tidigare i livet.7 Rapporten
kommer därför i huvudsak att anta att knappa resurser, exempelvis
utbildningsplatser, ska allokeras till dem som kan tillgodogöra sig
dem bäst.
Det hindrar inte att högskolan potentiellt har en viktig roll i
fördelningspolitiken. Att tillhandahålla den information individer
behöver för att göra upplysta utbildnings- och yrkesval kan
exempelvis verka utjämnande samtidigt som effektiviteten i
systemet ökar.8 Att det i dag finns högskoleplatser på betydligt fler
orter i landet än tidigare kan locka lämpade individer som annars
avstått från högskolestudier att bedriva sådana.9
I den utsträckning gymnasiebetyg och högskoleprov på ett
rättvist sätt mäter förutsättningar för högre studier verkar
sannolikt en anonym antagning baserat på dessa likaledes för
effektivitet och utjämning, åtminstone i förhållande till ett system
baserat på exempelvis ansökningsbrev och intervjuer eller ett rent
marknadssystem.10
Som redan nämnts är en ytterligare utgångspunkt att den
akademiska världen bör ha en särskild frihet att besluta om hur dess
akademiska uppdrag ska utföras. Det gäller förstås i synnerhet
forskningen, vilket också regleras av högskolelagen. Även hur
kunskapen överförs till kommande generationer, och hur
kommande generationer ska söka kunskap, främjas sannolikt av en
viss distans till det politiska systemet. Att förena denna utgångspunkt med rapportens samhällsekonomiska synsätt innebär att avvägningar kommer att krävas. Detta diskuteras genom hela
rapporten, och främst i avsnitten 3.4, 3.5 och kapitel 4.

7
Cunha och Heckman (2007) är ett nationalekonomiskt standardverk gällande ungas
lärande. För svenska diskussioner, se exempelvis von Greiff (2009) eller Sjögren och
Svaleryd (2011).
8
Denna användning av ordet effektivitet implicerar också att rapportens definition av
effektivitet – i linje med de flesta samhällsekonomiska analyser – ansluter sig till KaldorHicks-kriteriet snarare än strikt paretoeffektivitet. Medan en paretoförbättring innebär att
minst någon får det bättre utan att någon annan får det sämre (en situation svår att tänka sig
för någon verklig politisk reform) säger Kaldor-Hicks-kriteriet att en åtgärd är effektiv om
de som vinnar på åtgärden potentiellt kan kompensera förlorarna (inte att sådan
kompensation verkligen kommer att äga rum). Se till exempel Boardman, Greenberg, Vining
och Weimer (2006).
9
Se till exempel Holzer (2009) eller Öckert (2012).
10
Vi ska dock i avsnitt 3.1.2 diskutera brister i dagens betygssystem och antagning via
högskoleprov.
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En samhällsekonomisk bedömning av
högskoleutbildningens mål och intressen

Ur samhällsekonomisk synvinkel finns flera läroboksmässiga skäl
till att det offentliga bör reglera och delta i finansieringen av
högskoleutbildning snarare än att helt överlåta verksamheten att
genomföras på marknadsmässiga villkor.11
För det första kan utbildning tänkas påverka det omgivande
samhället på flera sätt. Dessa diskuteras i det kommande. För det
andra kan det finnas kreditrestriktioner för individer som skulle
vilja studera. På en marknad är det inte alltid möjligt att finansiera
studier, även om de vore lönsamma för individen och samhället.
Utöver att detta kan utgöra ett effektivitetsproblem har kreditrestriktioner en tydlig fördelningsdimension. För det tredje finns
informationsproblem som gör att individer inte alltid kan förväntas
fatta rationella val. Principiellt mest centralt av dessa är att en
utbildningsanordnare oftast kommer att ha bättre information om
innehållet i en utbildning än studenten, samtidigt som det för
studenten ofta är kostsamt att byta utbildning. Även här finns
fördelningsaspekter vid sidan om effektivitetsproblemen. Möjligheten att fatta upplysta val skiljer sig mellan studenter från olika
bakgrunder, inte minst avseende studietraditioner i familj och
sociala nätverk.
En direkt samhällsekonomisk analys av de övergripande målen
för högskoleutbildning i Sverige är vansklig. Ur samhällsekonomisk
synvinkel är det mer fruktbart att säga något om vilka intressen
högskoleutbildningen ska tillfredsställa. Sammanfattningsvis kan
sägas att skälen för offentliga ingripanden är betydligt större vad
avser ämnes- och arbetsmarknadsintressena än det personliga
utvecklingsintresset. På ett övergripande plan verkar dock ingen
större konflikt råda mellan de olika intressena. Snarare förefaller de
ömsesidigt förstärkande.12

11
En omfattande diskussion med tillämpning på brittiska förhållanden finns exempelvis i
Barr (1997).
12
Notera att detta är en principiell analys. En (liknande) slutsats baserad på något mer
empirisk information finns i avsnitt 3.5.2.

31

Inledning

2012:7

De övergripande målen för högskoleutbildning bör ses utifrån de
intressen de tjänar
I alla examensbeskrivningar finns vissa mål som är gemensamma
för alla högskoleutbildningar:





Förmåga till självständig och kritisk bedömning
Förmåga att självständigt lösa problem
Förmåga att följa kunskapsutveckling
Beredskap att möta förändringar i arbetslivet

Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga att söka
och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. För de olika examina
finns dessutom specifika mål. Dessa diskuteras närmare i avsnitt
1.3.1.
En direkt samhällsekonomisk analys av dessa övergripande mål
är vansklig. Det beror dels på att målen med nödvändighet är vagt
formulerade, dels på att den samhällsekonomiska bedömningen är
närmare beroende av i vilket intresse målen ska uppfyllas.
Principiellt kan man tänka sig att målen med högskoleutbildning
ska tillfredsställa tre olika intressen.
Ett intresse är ämnesintresset. I slutänden kan det beskrivas
som mänsklighetens intresse av att kunskap om (eller nära) ett visst
akademiskt ämne vinns och sprids. Ett sådant intresse kan röra allt
från medicinska tillämpningar av naturvetenskapliga upptäckter till
kritiska diskussioner om kommersiell eller politisk kommunikation.
Ett annat intresse är arbetsmarknadsintresset. Detta intresse
avspeglar den nytta som tillkommer studenter, blivande arbetsgivare och andra intressenter (exempelvis det offentliga) av att
studenterna får förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden
och bidra till produktionen.
Ett tredje intresse är det personliga utvecklingsintresset för
studenterna. Tillfredsställelsen i att vinna ämneskunskaper, att öva
upp den intellektuella förmågan i olika avseenden och att träffa
personer med liknande intressen kan många tidigare studenter
vittna om.
Det är lätt att föreställa sig att dessa intressen ofta sammanfaller. Samtidigt är det förstås fullt möjligt att två av dem, eller alla
tre, hamnar i konflikt.
Vad gäller de övergripande målen för högskoleutbildningar finns
ingen större konflikt mellan de olika intressena. Att studenterna
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utvecklar förmåga till självständig, kritisk bedömning och
problemlösning, liksom att följa kunskapsutveckling och att söka
vetenskaplig kunskap, ligger självfallet i intresset för varje seriös
ämnesföreträdare, liksom för personer på jakt efter intellektuell
utveckling. Sådana förmågor förefaller också högst relevanta för en
framgångsrik karriär i akademikeryrken. (Detta ser vi närmare på i
avsnitt 3.2.2.) En beredskap att möta förändringar i arbetslivet är
främst ett arbetsmarknadsintresse, men strider i sig knappast mot
ett akademiskt eller personligt utvecklingsintresse. Målen kan
förstås prioriteras olika vid beslut om tidsanvändning eller annan
resursfördelning, men överlag förefaller de snarare ömsesidigt
förstärkande.
Ämnesintresset motiverar ett offentligt engagemang för att bygga och
sprida kunskap
Ämnesintresset representerar produktion och spridning av kunskap
och färdigheter som värdesätts av medborgarna. Typexemplet är
grundforskning och spridning av dessa resultat. Denna kunskap går
ofta inte att ta betalt för via vanliga marknadsmekanismer.
Produktion och spridning av sådan kunskap kan behöva ett särskilt
skydd mot politiska eller kommersiella intressen.
Det finns med andra ord en tydlig roll för det offentliga i att
finansiera och värna om kunskapsproduktion och spridning.
Universitet och högskolor är i regel de institutioner som har bäst
förutsättningar att bedriva fri grundforskning och sprida avancerad
kunskap via undervisning och på andra sätt. Rimligtvis är det också
en politisk uppgift att göra övergripande prioriteringar av offentliga
resurser mellan olika ämnesområden13, och i övrigt sätta upp ett
regelverk för vilka prioriteringar som görs politiskt respektive
inomakademiskt. Till exempel kan politiken välja att se den
akademiska formella och informella hierarkin, etablerad genom
vetenskapliga granskningar (peer reviews) och kollegialt beslutsfattande, som representativ för ämnets intresse.

13
Denna resursfördelning avgörs till största delen inom högskolan. Sedan den nuvarande
högskolelagen infördes 1993 detaljstyr i huvudsak inte statsmakterna fördelningen av
utbildningsplatser och resurser mellan olika ämnen. Från denna regel finns undantag. I
budgetpropositionen för 2012 föreslår regeringen exempelvis en utbyggnad av läkar-,
tandläkar-, sjuksköterske-, lärar- och förskollärarutbildning, hur många platser som bör
tillföras olika lärosäten samt omfördelar medel mellan lärosätena i detta syfte.
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Skälen för det offentliga att finansiera och reglera utbildning är
med detta perspektiv främst att försörja ämnet med kompetens och
att sprida dess kunskap. Därmed är det viktigast att prioritera de
studenter som ska bidra till ny kunskap eller fungera som spridare
av befintlig kunskap – i stort rollerna som forskare och lärare.
Arbetsmarknadsintresset motiverar ett offentligt engagemang för att
öka sysselsättning och skatteintäkter
Arbetsmarknadsintresset delas av flera aktörer. Nyttan av utbildningen tillkommer såväl individen själv som andra aktörer på
arbetsmarknaden. En minskad arbetslöshetsrisk och ökade inkomster gynnar också det offentliga genom skatte- och socialförsäkringssystemen.
Därigenom finns positiva externa effekter av utbildning som
förbereder individer för arbetslivet på ett adekvat sätt. Omfattningen av dessa kartläggs i avsnitt 2.6.2. Det offentliga har
också i Sverige tagit på sig ett betydande ansvar för individers
arbetslivsförberedelse utanför högskolan, såväl i utbildnings- som
arbetsmarknadspolitiken. Detta perspektiv är lättare att mäta än de
andra. Siffror över arbetsmarknadsetablering, produktion och
utveckling är centrala i detta avseende. De kommer också att spela
en viktig roll i denna rapport.
Det finns en tydlig roll för det offentliga i att finansiera
högskoleutbildning som gör människor bättre förberedda för
arbetsmarknaden. Med detta perspektiv är utbildningens uppgift att
underlätta arbetsmarknadsetablering och yrkesliv. Därmed är det
viktigast att prioritera de studenter som gynnas mest i arbetsmarknadshänseende av utbildning.14 (Till detta kan läggas den
utjämnande aspekten, men som nämns i avsnitt 1.2.1 gynnas
utjämning sannolikt bättre av transparenta system och utbildningssatsningar i yngre år.)

14

Det är värt att notera att detta inte (nödvändigtvis) avser de studenter som har högst lön
och lägst arbetslöshet efter examen; värdet ligger i stället i skillnaden i arbetsmarknadsutfall
med respektive utan utbildningen.
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Det personliga utvecklingsintresset motiverar ett offentligt engagemang
bara i begränsad omfattning
Det personliga utvecklingsintresset är till huvuddelen individuellt.
Det effekter som gynnar det omgivande samhället diskuteras i
avsnitt 2.6.1. Överlag förefaller de effekterna vara positiva men
relativt små.
I Sverige subventionerar det offentliga bara i begränsad
utsträckning andra vägar till personligt självförverkligande för
vuxna. Några exempel som kan ges är infrastruktur för motionsidrott, folkbildning och viss kultur som saknar egen kommersiell
bärkraft. Däremot subventioneras inte generellt träning för fysisk
eller psykologisk utveckling.
Med detta perspektiv står utbildningen i individens tjänst för
hennes icke yrkesrelaterade självförverkligande, vilket inte skiljer
det principiellt från annan privat konsumtion. Hur väl högskolan
möter detta intresse kommer huvudsakligen att avspeglas i
studenternas val, om dessa är välinformerade. När studenten fattar
sina beslut kommer dock intresset för personlig utveckling att
vägas mot andra faktorer, exempelvis arbetsmarknadsutveckling.
Utifrån ekonomiska resonemang är det oklart varför personliga
utvecklingsintressen skulle motivera större offentliga ingripanden
via högskoleutbildning än via andra verksamheter. Idrott, kultur
och folkbildning kan nå bredare grupper med i genomsnitt sämre
levnadsvillkor. De står dessutom öppna för högskolestuderande.

1.3

Om svensk högskola

I denna inledning presenteras fakta om svensk högskoleutbildning.
Först beskrivs det offentligas mål för högskoleutbildning, systemet
för antagning, hur utbildningen i övergripande termer ser ut och
hur den är finansierad. Därefter ges en kort överblick över
högskoleutbildningens utveckling sedan andra världskrigets slut.
1.3.1

Övergripande offentlig reglering

Högre utbildning är i Sverige till överväldigande delen organiserad
och finansierad av det offentliga. För studenter från Sverige och
EES-området är studierna avgiftsfria.
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De övergripande målen för högskoleutbildning är att ge
studenterna ”förmåga till självständig och kritisk bedömning,
förmåga att självständigt lösa problem, förmåga att följa kunskapsutveckling och beredskap att möta förändringar i arbetslivet.”
Dessutom anges att utbildningen också bör ”utveckla studenternas
förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå”. För de
olika examina finns dessutom specifika mål.
Dessa mål uttrycks i Högskolelagen (1992:1434), och återfinns
bland annat, i något annorlunda ordalag, även i högskoleförordningens bilagor om examensbeskrivning (se nedan).
Högskolelagen gäller för alla universitet och högskolor i Sverige.
Lagen ger övergripande riktlinjer för verksamheten vid universitet
och högskolor, bland annat för högskolornas organisation, akademiska yrkesgrupper, samt studenternas rättigheter och skyldigheter.
Högskoleförordningen (1993:100) gäller för alla statliga
universitet och högskolor. Förordningen reglerar mer i detalj de
områden som högskolelagen behandlar, bland annat vad avser
utbildningar och examina. I bilaga 2 till högskoleförordningen
återfinns examensbeskrivningar. Dessa beskriver vad som ska uppfyllas för att olika examina ska kunna utfärdas.
1.3.2

Antagning

Cirka 110 000 studenter påbörjade läsåret 2009/10 högskolestudier
som nybörjare. Antalet sökande och nybörjare varierar med
årskullsvolymer och arbetsmarknadsläget, och siffran för 2009/10
var den högsta hittills.
Antagning till högskoleutbildning sker i huvudsak genom en
anonym antagning där studenter konkurrerar med betyg från
gymnasiet och med resultat från högskoleprovet.
Till varje utbildning – program eller fristående kurs – finns
behörighetskrav, som anger vilka gymnasiekurser den sökande
måste ha klarat av för att kunna antas till utbildningen. Antalet
platser på utbildningar är bestämt på förhand. Om antalet behöriga
sökande är större än antalet platser sker ett urval i konkurrens. I
urvalet till utbildningar som antar nybörjare konkurrerar de
sökande i regel med sina gymnasiebetyg och sina eventuella resultat
från högskoleprovet. Om det finns tillräckligt många behöriga
sökande tillsätts alla platser, och högskolan kan i denna fas inte
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välja sina studenter. Det som ibland kallas antagningspoäng är
indirekt bestämt av antalet platser och meriterna hos de sökande,
inget som direkt beslutas av högskolan.
Till vissa utbildningar sker urval baserat på arbetsprover eller
intervjuer. Framför allt gäller det konstnärliga utbildningar, men
även en andel av studenterna på vissa utbildningar exempelvis i
medicin och psykologi antas efter intervjuer som bedömer
lämplighet.
1.3.3

Utbildningsformer, ämnesområden och
examensstruktur

I Sverige delas högskoleutbildning upp i utbildningsformerna
yrkesprogram, konstnärliga program, allmänna program och
fristående kurser.
Som framgår av Figur 1.1 studerar runt 125 000 helårsstudenter
på yrkesexamensprogram.15 De största yrkesprogrammen är
lärarprogram, civilingenjörsprogram och sjuksköterskeprogram. De
konstnärliga programmen samlar några tusental studenter. Strax
under 90 000 studerar på generella program. Ungefär 100 000
studerar på fristående kurser, varav runt 70 000 på campusförlagda
kurser och drygt 30 000 på distanskurser. Efter att Bolognasystemet genomfördes (se nedan) har fler utbildningar organiserats
i program, varigenom andelen studenter på generella program ökat.

15
Med helårsstudent avses ett statistiskt begrepp motsvarande en student registrerad för
studier på heltid, eller två studenter registrerade för studier på halvtid, och så vidare. Antalet
personer som bedriver högskolestudier är 10-15 procent fler än antalet helårsstudenter.
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Figur 1.1

Helårsstudenter inom olika utbildningsformer, läsåren 2004/05–
2010/11

Källa: Högskoleverket

Ämnena vid svensk högskola indelas i sju ämnesområden och ett
övrigt område. Figur 1.2 visar att det överlägset största området är
samhällsvetenskap-juridik, vilket är nästan tre gånger större än de
näst största områdena humaniora-teologi respektive teknik.
Figur 1.2

Källa:Högskoleverket
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Högskolans utbildning – utöver forskarutbildningen – delas i
grundnivå och avancerad nivå.
Den generella examen på grundnivå benämns kandidatexamen.
På avancerad nivå utgör masterexamen och magisterexamen de
generella examina. En masterexamen ska omfatta två års och
magisterexamen ett års heltidsstudier utöver grundnivå. Yrkesprogram avslutas med yrkesexamen (sjuksköterskeexamen, juristexamen, civilingenjörsexamen etcetera), vilka beroende på program
ligger på antingen grundnivå (exempelvis sjuksköterskeexamen
eller högskoleingenjörsexamen) eller avancerad nivå (exempelvis
specialistsjuksköterskeexamen eller juristexamen). I alla examina
ska examensarbete ingå. Examen utfärdas till runt 50 000 personer
varje år, som visas i Figur 1.3.
För studier på avancerad nivå krävs i regel en relevant examen på
grundnivå. Många program som avslutas med examen på avancerad
nivå integrerar dock studier på bägge nivåerna och antar således
högskolenybörjare.
För att utfärda en examen måste en högskola ha tillstånd av
Högskoleverket, som också har möjlighet att dra in rätten att ge en
viss examen.
Figur 1.3

Avlagda examina och examinerade personer, läsåren
2000/01–2010/11

Källa: Högskoleverket

39

Inledning

2012:7

1.3.4

Ersättningssystem

Högskoleutbildningen finansieras till allra största delen med
offentliga medel. Det statliga anslaget till högskoleutbildning
beslutas i riksdagen efter regeringens förslag i budgetpropositionen. De statliga utgifterna för högskoleutbildning är drygt 20
miljarder kronor årligen. Lärosätenas anslag styrs dels av av per
capitaersättningen, dels av lärosätets takbelopp. Per capitaerättningen delas i helårsstudenter (HåS eller HST) och helårsprestationer (HåP eller HPR). Helårsstudenter definieras som de
antal högskolepoäng studenter registrerat sig för dividerat med 60
(antalet högskolepoäng som motsvarar ett års heltidsstudier). Helårsprestationer definieras som de antal högskolepoäng studenter
examinerats för dividerat med 60. För varje lärosäte sätts också ett
takbelopp, vilket utgör den i princip maximala ersättningen
lärosätet kan få för utbildning under året. Lärosätena har dock viss
möjlighet att spara icke utnyttjat utrymme under takbeloppet, för
att utnyttjas under år med fler studenter än vad det nominella
takbeloppet då medger. Även överproduktion kan sparas. Denna
marginal är ± 10 procent av takbeloppet.
Ersättningsbeloppen till lärosätena varierar mellan olika
utbildningsområden. Beloppen storlek framgår av Tabell 1.1. Lärosätena förfogar sedan över dessa resurser, och bestämmer hur
mycket av dem som ska gå till institutionerna respektive hur
mycket som behövs för andra verksamheter. Takbelopp och antal
helårsstudenter visas i Tabell 1.2.
Tabell 1.1

Ersättningsbelopp för olika områden, år 2012, kronor

Utbildningsområde
Humaniora, teologi, juridik, samhällsvetenskap
Naturvetenskap, teknik, farmaci
Vård
Odontologi
Medicin
Undervisning
Övrigt*
Konstnärliga
Idrott

Ersättning för
helårsstudent

Ersättning för
helårsprestation

23 432
50 092
53 254
44 039
50 510
34 763
40 229
122 461–291 837
103 423

19 143
42 243
46 125
51 300
72 386
40 941
32 679
77 430–230 689
47 860

* Bland annat journalistik, bibliotekarieutbildning, förskollärar- och grundlärarutbildning.
Källa: Budgetpropositionen för 2012.
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Helårsstudenter och takbelopp för lärosäten, år 2010

Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Kungliga tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Karlstad universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Blekinge tekniska högskola
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Dans- och cirkushögskolan
Dramatiska institutet
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungliga konsthögskolan
Kungliga musikhögskolan i Stockholm
Operahögskolan i Stockholm
Södertörns högskola
Teaterhögskolan i Stockholm
Sveriges lantbruksuniversitet
Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Totalt

Antal helårsstudenter

Takbelopp (miljoner kronor)

22 695
28 223
26 714
29 725
17 302
18 857
5 523
14 073
7 041
8 716
15 575
10 143
9 350
4 235
12 581
8 042
151
165
546
401
6 553
7 256
2 441
6 473
6 078
5 500
4 475
5 134
616
210
668
37
7 457
65
3 987
9 441
8 762
315 211

1 385,2
1 736,0
1 761,1
1 594,9
1 189,8
1 293,0
619,4
1 079,3
602,2
594,7
945,6
662,4
521,0
302,4
810,2
590,7
48,1
81,8
Inget
51,3
447,6
435,3
136,7
411,6
368,4
343,9
319,2
341,2
129,1
58,4
111,7
17,2
373,1
28,4
Inget
792,1
535,0
20 718,0

Källa: Budgetpropositionen för 2012.
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1.3.5

Studiestödssystem

Personer som antagits till högskolestudier är, så länge vissa
grundvillkor är uppfyllda, berättigade till offentligt studiemedel
under maximalt sex år à 40 studieveckor. Rätten till studiemedel
gäller även studerande i andra former av vuxenutbildning. Studiemedlet är skattefritt. Det delas upp i en bidragsdel och en lånedel,
omfattande ungefär 3 000 respektive 6 500 kronor i månaden.
Under vissa villkor kan mer pengar beviljas till exempel studenter
med barn och äldre studenter som haft tidigare arbetsinkomst.
Räntan på studielånet bestäms årligen av regeringen och baseras på
statens upplåningskostnader under de sex föregående åren. För att
få studiemedel måste som regel en student ha klarat av 75 procent
av de högskolepoäng hon fått studiemedel för. Det första året med
studiemedel är kravet lägre. Studiemedlet räknas ner mot inkomster
överstigande det så kallade fribeloppet, som 2012 uppgår till
136 400 kronor.
Statens utgifter för studiemedel hänförliga till eftergymnasiala
studier och utlandsstudier är ungefär 20 miljarder kronor per år,
det vill säga i samma storleksordning som de direkta utgifterna för
undervisning.
1.3.6

Historisk utveckling16

Vid slutet av andra världskriget fanns runt 15 000 studenter i hela
Sverige. Den högre utbildningen bedrevs vid universiteten i
Uppsala och Lund, vid högskolorna i Göteborg och Stockholm,
samt vid fackhögskolor, exempelvis de tekniska högskolorna och
handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg, Karolinska
institutet samt skogs- och jordbrukshögskolor.
Antalet studenter steg under efterkrigstidens första decennier
och var i början på 1960-talet ungefär 40 000. Under tiden blev
även de tidigare kommunala högskolorna i Stockholm och
Göteborg statliga universitet.
Under 1960-talet var studenttillväxten mycket snabb, och
antalet studenter nästan tredubblades under decenniet. 1963
skapades universitetsfilialer i Örebro, Växjö, Karlstad och
Linköping. Universitetet i Umeå grundades 1965. I slutet på 1960talet organiserades de tidigare huvudsakligen fristående kurserna
16

Avsnittet bygger i stor utsträckning på HSV (2005:26 R).
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inom filosofisk fakultet (motsvarande de humanistiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga utbildningsområdena) i
utbildningslinjer. Samtidigt infördes det poängsystem där
studiernas omfattning mättes i poäng motsvarande en studievecka
och 40 poäng svarade mot ett studieår.
Mellan 1970 och 1977 sjönk antalet studenter något. 1977 års
högskolereform överförde stora utbildningsgrupper till högskolan
från andra utbildningsanordnare. De viktigaste av dessa var
sjuksköterske- och lärarutbildningarna. Omdefinitionen ledde till
en ökning av antalet högskolestuderande med runt 50 procent, från
100 000 till 150 000. Reformen innebar också att 14 nya högskolor
etablerades. Tidigare under 1970-talet hade Luleå tekniska högskola
(senare Luleå tekniska universitet) grundats, och universitetsfilialen i Linköping blivit universitet. År 1979 spärrades tillträdet
till utbildningar vid filosofisk fakultet, vilka dittills haft fritt
tillträde.
Antalet studenter var ungefärligen konstant kring 150 000 till
slutet av 1980-talet. Därefter har antalet högskolestuderande
återigen mer än fördubblats. Utvecklingen illustreras i Figur 1.4.
Under 1980- och 1990-talen tillkom flera högskolor, och det finns
numera minst en högskola i varje län. 1999 blev högskolorna i
Örebro, Växjö och Karlstad universitet. 2005 blev den förutvarande
Mitthögskolan i Sundsvall, Östersund och Härnösand universitet.
1993 års högskolereform avskaffade de allmänna utbildningslinjerna och överlät åt lärosätena att själva organisera utbildningarna. Examensordningen omfattade tre generella examina:
högskoleexamen (två års normalstudietid), kandidatexamen (tre år)
och magisterexamen (fyra år).
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Figur 1.4

Studenter i högskolans grundutbildning, 1945–2004

Källa: Högskoleverket (2005:26 R).

2010 omfattade den svenska högskolan runt 320 000 helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå. Som Figur 1.5 visar är
det mer än en fördubbling jämfört med situationen för 20 år sedan.
Figur 1.5

Helårsstudenter läsåren 1988/89–2010

Källa: Högskoleverket

Under 1990-talet växte ett samarbete fram mellan de europeiska
länderna. Samarbetet syftade till en harmonisering av ländernas
utbildningssystem, bland annat vad gäller examensstruktur. Som
resultat av den så kallade Bolognaprocessen modifierades den
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svenska examensstrukturen 2007. Som beskrivits ovan delades det
som tidigare kallades högskolans grundutbildning i två nivåer, och
en masterexamen med fem års normalstudietid infördes.
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Detta avsnitt ger en översikt över den samhällsekonomiska
effektiviteten i svensk högskoleutbildning i dag. Initialt presenteras
en analysram som beskriver de studerade faktorerna och hur de
hänger samman. Därefter behandlas varje faktor såväl teoretiskt
som empiriskt. Dagens situation i Sverige relateras till den
historiska utvecklingen och/eller till situationen i andra länder.
Utifrån analysmodellen och vår datagenomgång gör vi ett antal
övergripande observationer, vilka ligger till grund för analysen i
kapitel 3.

2.1

Studiens analysram

Effektiviteten i högskoleutbildningen kan – liksom i andra sektorer
– principiellt beräknas som värdet av det som skapas dividerat med
kostnaderna. Hur nyttan och kostnaderna kan indelas ligger till
grund för detta kapitel, i vilket vi ska identifiera de viktigaste
effektivitetsutmaningarna för svensk högskoleutbildning.
Värdet av högskoleutbildningen kan delas upp i hur många
studenter som utexamineras eller på annat sätt avslutar studierna
och drar nytta av dem, och värdet per student. Vi ska i detta kapitel
dela upp antalet studenter som drar nytta av utbildningen i dels hur
många som påbörjar studier (högskolans dimensionering), dels den
andel som drar nytta av studierna (vilket här i huvudsak kommer
att representeras av olika mått på genomströmning). Nyttan av
utbildningen delas upp i den höjda produktivitet som tillkommer
individen (främst mätt som arbetsmarknadsutfall), andra personliga
värden av högskoleutbildning (som hälsa och sociala förhållanden)
och externa effekter (det vill säga hur det omgivande samhället
påverkas).
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Kostnaderna kan å sin sida delas upp i hur många som studerar
på högskolan och kostnaden per student. Hur många som studerar
är i sin tur beroende på det genomsnittliga antalet studenter per
årskurs och hur många år studenterna befinner sig i utbildning.
Den samhällsekonomiska kostnaden per student utgörs av
kostnader för undervisning och det produktionsbortfall som blir
följden av att studenten studerar i stället för att befinna sig på
arbetsmarknaden. Vi ska i detta kapitel se på alla dessa faktorer
Studiens analysram skulle kunna representeras av Figur 2.1.
Figur 2.1

Studiens analysram
Nybörjarstudenter

Effektivitet =

×

Nybörjarstudenter

Andel som
drar nytta
av studierna
×

×

Produktivitets+
höjning

Utbildningstid ×

Andra
personliga +
fördelar

Externa
effekter

UndervisningsProduktions+
kostnader
bortfall

Studiemedel är offentligfinansiellt en stor kostnadspost. I en samhällsekonomisk kalkyl är dock studiemedlet en ren transferering
och relevant bara genom sina incitaments- och fördelningseffekter.
Det är värt att notera att faktorn Utbildningstid ovan representerar
kalendertid och inte nödvändigtvis effektiv studie- eller undervisningstid. Detta ska vi återkomma till.
Antalet utexaminerade studenter är i princip antalet nybörjarstudenter multiplicerat med sannolikheten att ta examen eller på
annat sätt dra nytta av sina studier. Eftersom antalet nybörjarstudenter då blir en faktor i både nämnare och täljare framgår att
effektiviteten inte är direkt beroende av vilket antal studenter som
antas per år. I strikt mening kan därför en analys av effektivitet
enligt modellen ovan inte ta ställning till högskolans dimensionering, i bemärkelsen hur många studenter som bör antas, annat än
via dess indirekta effekter. Inte desto mindre är frågan om
dimensionering viktig för hur stora resurser samhället bör lägga på
högskolan. De indirekta effekterna av antalet studenter rör sådana
centrala faktorer som på vilken nivå studierna kan bedrivas och hur
många studenter som kan förväntas klara av dem. Viktiga indirekta
effekter kan vara hur utbildningars kunskapsmål påverkas av fler
studenter, eller hur arbetsgivares förväntningar påverkas av andelen
högskoleutbildade i den yngre arbetskraften. Vi ska därför se också
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på högskolans dimensionering ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

2.2

Antal nybörjarstudenter

Sett över flera decennier har antalet högskolenybörjare ökat
trendmässigt. Det beror inte på större ungdomskullar, utan på att
en större andel av varje årskull går vidare från gymnasiet till högre
utbildning. Detta är också ett resultat av politiska beslut om
utbyggnad.
Som beskrivs i avsnitt 1.3.5 skedde den snabbaste utvecklingen
under 1960-talet och under 1990-talet. I det första fallet var det en
följd av att allt fler ungdomar tog studenten och att den
ekonomiska standarden började medge längre studietider för fler. I
det andra var det ett resultat av en politiskt beslutad expansion.
Nominellt innebar även 1977 års reformer ett ökat antal studenter,
då bland annat lärarutbildningen för de lägre stadierna och
sjuksköterskeutbildningen överfördes till högskolan. Med överföringen växte antalet studenter på högskolan med runt 50 procent.
Den stigande trenden går igen i de flesta OECD-länder. I olika
takt har högskolan byggts ut, och andelen högskoleutbildade i
arbetskraften har ökat. Detta illustreras i Figur 2.2. Andelen unga
vuxna med någon form av högskoleutbildning i Sverige är i nivå
med de flesta liknande länder.
Figur 2.2

Högskoleutbildade som andel av befolkningen i åldersintervallen
25–34 och 55–64 år, 2009

70
60
50
40

25-34 år

30

55-64 år

20
10
0
Brasilien
Turkiet
Italien
Mexico
Tjeckien
Slovakien
Österrike
Portugal
Ungern
Tyskland
Grekland
Slovenien
Chile
Polen
Island
Estland
OECD-…
Spanien
Finland
Schweiz
Nederländerna
USA
Sverige
Belgien
Israel
Frankrike
Danmark
Australien
Storbritannien
Luxemburg
Nya Zeeland
Norge
Irland
Ryssland
Japan
Canada
Sydkorea

Källa: OECD (2010).
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Dimensioneringen av högskolan i stort är huvudsakligen ett
politiskt beslut. Genom att besluta om vilka resurser högskolan ska
tillföras, och om regler för antagning, bestämmer statsmakterna i
ungefärliga termer hur många som kan påbörja högskolestudier.
Vi har redan konstaterat att antalet högskoleutbildade ökar
trendmässigt. På kortare sikt följer antalet högskolenybörjare
konjunkturen kontracykliskt. Vid ett svagt arbetsmarknadsläge
söker sig fler ungdomar till högskolan, i goda tider färre, vilket
framgår av Figur 2.3.17
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Källa: Finanspolitiska rådet (2010).

Fler utbildningsplatser på högskolan har en nytta för samhället om
det ökade antalet högskolenybörjare speglar ett ökat intresse för
högre studier bland ungdomar, och detta är grundat i en ökad
efterfrågan på kunskaper och färdigheter som förvärvas på
högskolan. Samtidigt medför självfallet en utbyggnad kostnader för
samhället. Fler ungdomar på högskolan i stället för i arbete innebär
ett produktionsbortfall. Dessutom kräver fler studenter att större
resurser satsas på undervisning. Om den genomsnittliga studieförmågan hos studenterna sjunker när fler antas blir också
undervisningen, vid givna kunskapsmål, mer resurskrävande. Det är
också möjligt att statsmakterna väljer att begränsa de offentligfinansiella kostnaderna genom att minska resurserna per student.
Då kan det bli svårare för studenterna att nå kunskapsmålen inom
17

För en fördjupad diskussion, se till exempel Andersson och Hagsten (2010).
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en viss tid, eller så kan kunskapsmålen sänkas och därmed en viktig
del av utbildningens nytta minska.
Det är rimligt att tro att statsmakterna i någon mån är lyhörda
för ungdomars intresse för högskolestudier och därför låter utbudet av högskoleplatser följa efterfrågan i viss utsträckning. Det
är också samhällsekonomiskt effektivt att låta fler utbilda sig om de
annars skulle gått arbetslösa, i den utsträckning det förbättrar deras
arbetsmarknadsutsikter. Det är också effektivt att vara mer
restriktiv med högskoleantagning om det råder brist på arbetskraft.
Öckert (2011) presenterar dock svenska data som tyder på att
konjunkturjusteringar av högskoleantagningen bara har en
marginell effekt. Det beror på att de som påverkas av dimensioneringen av antagningen i hög grad är en annan grupp än de som
riskerar långtidsarbetslöshet. Figur 2.4 visar sannolikheten för att
påbörja högskolestudier (höger y-axel) respektive risk för långtidsarbetslöshet (vänster y-axel) beroende på grundskolebetyg (xaxel).
Figur 2.4

Sannolikhet för att påbörja högskolestudier och risk för
långtidsarbetslöshet efter grundskolebetyg

Källa: Öckert (2012).

Även utvecklingen på längre sikt påverkas av intresset för
högskolestudier bland ungdomar. Vad som i sin tur gör att fler
ungdomar i dag än för 20, 30 eller 40 år sedan vill skaffa sig högskoleutbildning är inte klart. Det kan bero på att arbetsmarknaden i
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allt högre grad ställer krav på kunskaper och färdigheter som en
högskoleutbildning ger, eller att ungdomar genom att skaffa sig
längre utbildning vill visa arbetsgivare att de är attraktiv arbetskraft.
Denna diskussion, och hur forskare försökt att besvara vilken
förklaring som är viktigast, redovisas i fördjupningsruta 1 nedan.
Till dessa förklaringar kan läggas möjligheten att fler ungdomar ser
tillvaron som studerande under några år som ett attraktivt alternativ till yrkesverksamhet. Med det perspektivet är utbildningens
betydelse för framtida yrkesliv underordnad både det sociala
sammanhang som studenten ingår i och de relativa villkoren mellan
studenter och yngre yrkesarbetande. Men även med en sådan syn
kommer sannolikt studenters utbildningsval, åtminstone indirekt,
att påverkas av vilka arbetsmarknadsutsikter olika utbildningar ger.
Det är sannolikt att individens intresse för högskolestudier
påverkas av andra personers beslut. Rimligen är det för en person
som är osäker på om hon ska söka till högskolan mer attraktivt att
läsa ju fler jämnåriga som gör det. Den sociala aspekten tyder
därför på att intresset för högskolestudier ytterligare förstärks av
andra personers intresse. Den ekonomiska aspekten är mindre
entydig. Om arbetslivets efterfrågan på den typ av kunskaper och
färdigheter som högskoleutbildning ger är konstant, bör lönepremien för högskoleutbildade (och därmed intresset för högskoleutbildning) dämpas när antalet växer. Om en högskoleexamen
däremot används för att sortera arbetskraft kan fler känna sig
tvungna att skaffa högskoleutbildning ju fler i deras omgivning som
har det.
Empiriskt förefaller intresset för högre studier att under 2000talet vara ungefär konstant eller svagt sjunkande. I SCB:s undersökning anger ungefär 22-23 procent av gymnasieeleverna att de
inte är intresserade av att börja läsa på universitet eller högskola
inom tre år efter gymnasiet – en siffra som ligger relativt konstant.
Andelen som vet att de är intresserade sjunker svagt och andelen
osäkra stiger svagt. Det är värt att notera att antalet intresserade
stiger i takt med att de aktuella årskullarna växer.
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Tabell 2.1

Andel (antal)
intresserade
Andel (antal)
ej intresserade
Vet ej
Totalt antal

Effektivitet i högskoleutbildningen

Gymnasieelever intresserade av att börja läsa på universitet eller
högskola inom tre år från avslutad gymnasieutbildning
2003/2004

2005/2006

2007/2008

2009/2010

60,2%
(56 313)
23,1%
(21 633)
16,7%
(15 627)
93 573

59,2%
(59 252)
22,0%
(22 043)
18,8%
(18 801)
100 096

59,0%
(63 769)
23,5%
(25 369)
17,5%
(18 958)
108 096

57,6%
(68 964)
22,0%
(26 368)
20,4%
(24 426)
119 758

Källa: SCB (2009).

Fördjupningsruta 1:
Humankapital eller signalering – varför vill allt fler arbetsgivare anställa arbetskraft med högre utbildning?
I nationalekonomin brukar man se på utbildning – och kanske
särskilt högskoleutbildning – med två perspektiv: humankapitalteorin respektive signaleringsteorin.
Humankapitalteorin (Becker, 1962) ser utbildning som en
investering i kunskaper som sedan ger avkastning i form av
högre produktionsförmåga. Med ett sådant perspektiv kommer
utbildning att vara lönsam så länge värdet av ytterligare lite mer
utbildning, sett över ett helt yrkesliv, överstiger kostnaderna för
samma mängd ytterligare utbildning.
Det är här värt att notera att lönsamhet för samhället i regel
inte kommer att sammanfalla med lönsamhet för individen.
Exempelvis kommer en samhällsekonomisk kalkyl att räkna
med produktionsvärdet före skatter, och samtliga kostnader –
även dem som täcks av skattemedel. En privat kalkyl kommer å
andra sidan att jämföra värdet av löneökningar efter skatt med
de privata kostnaderna som individen själv bär. Beroende på de
ingående värdena (främst hur stora de offentliga subventionerna
till utbildning är och hur höga skatterna på lön är) kan
skillnaden mellan kalkylerna göra att för många, eller för få,
personer utbildar sig, sett ifrån ett samhälleligt perspektiv.
Att fler ungdomar skaffar sig högskoleutbildning i dag än
förr beror med detta perspektiv på att utbildningen skapar mer
humankapital, att det privata värdet av denna utbildning stigit av
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andra anledningar (exempelvis genom sänkt skatt), eller att
kostnaderna för densamma sjunkit.
Signaleringsteorin (Spence, 1973; Arrow, 1973) ser utbildning
som ett sätt för individen att signalera sin produktivitet för
arbetsgivare. Antagandet är att det råder asymmetrisk
information, det vill säga att arbetstagaren vet mer om sin
produktivitet än arbetsgivaren. I det illustrativa extremfallet
påverkas individens produktivitet inte alls av att hon lär sig
något under utbildningen. Enligt teorin har en person med
högre produktivitet en lägre kostnad (främst i form av mindre
ansträngning) för att skaffa sig en högskoleutbildning än en
person med lägre produktivitet. Om löneskillnaderna mellan
personer med och utan högskoleutbildning är sådana att
utbildning lönar sig för den högproduktive men inte den lågproduktive kommer den förre att skaffa sig en högskoleutbildning, medan den senare avstår.
Även som en ren sorteringsmekanism av den beskrivna typen
kan utbildning ha ett samhälleligt värde (om den leder till att
rätt person hamnar på rätt plats). Inte desto mindre är det
sannolikt att en sådan sortering skulle kunna ske effektivare än
genom en lång utbildning som leder till bortfall av produktion
och inkomster.
Även enligt signaleringsteorin kan sjunkande kostnader eller
ett ökat privat värde förklara att fler ungdomar skaffar sig
högskoleutbildning. Ett ökat privat värde av utbildning behöver
dock inte bero på att utbildningen ger högre produktivitet.
Enligt signaleringsteorin kan det i stället bero på en hårdare
konkurrens om att visa sig produktiv, vilket inte behöver ha
något samhälleligt värde.
Det går alltså att dra två olika slutsatser för det samhälleliga
värdet beroende på vilket perspektiv som används. Med humankapitalperspektivet är arbetsgivarnas ökade krav på högskoleutbildning grundat i en efterfrågan på det humankapital högskolorna skapar – en efterfrågan som rimligtvis bör mötas av
samhället, oavsett om det görs genom privat eller offentligt
åtagande. Med signaleringsperspektivet grundas de ökade kraven
på högskoleutbildning i ett ökat utbud av högskoleutbildade,
eller av ökad efterfrågan på andra produktiva egenskaper som
inte är lätt observerbara men som en högskoleutbildning kan
tyda på. Den arbetsgivare som vill anställa dem med mest
önskvärda egenskaper gör bäst i att titta på dem med hög54
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skoleutbildning. Men om allt fler då läser på högskolan måste
arbetsgivarna kräva ännu längre utbildning, eller börja titta på
andra meriter, för att hitta dem med mest önskvärda egenskaper.
I en sådan situation kommer många att vara överutbildade för
sina arbetsuppgifter, till nackdel för den egna trivseln och till
stor kostnad för samhället.
Att skilja på humankapital- och signaleringseffekter är inte
enkelt. De flesta känner nog att det ligger något i bägge
perspektiven, men att det varierar beroende på arbetsgivare och
utbildningsinriktning.
Wolf (2004) argumenterar för att utbildningspolitiken i de
rika länderna i för hög grad byggt på ensidiga humankapitalantaganden. Hon presenterar en forskningsgenomgång
som ifrågasätter detta, och menar att kvantitativa utbildningsmål
riskerar att leda till ineffektivt användande av offentliga resurser,
försämrad utbildningskvalitet och lägre tillväxt.
Björklund och Lindahl (2005) gör en bred forskningsgenomgång för att testa om utbildning främst är en signal, enligt
signaleringsteorins förutsägelser. Genomgången mynnar ut i
bedömningen ”att utbildningens effekter på de totala inkomsterna och den totala produktionen knappast är lägre än
effekterna på individuella inkomster på grund av signaleringseffekter.” Därmed ställer sig författarna i huvudsak bakom
humankapitalteorin. Undersökningen gäller dock utbildning i
allmänhet, och inte specifikt högskoleutbildning, varför slutsatserna bör tolkas som ett försiktigt stöd.
En empirisk strategi som gäller högskoleutbildade i allmänhet har presenterats av Salvanes och Førre (2003) och
prövats på svenska förhållanden av Gartell, Jans och Persson (i
Gartell, 2009). Tanken är att om arbetsgivare anställer fler
högskoleutbildade i alla åldersgrupper så avspeglar det en genuin
efterfrågan på det humankapital som högskoleutbildning skapar.
Om den ökade efterfrågan på högskoleutbildade däremot bara
gäller unga vuxna kan man tänka sig att utbildning främst
används som signal. Arbetsgivarna skulle då vara ute efter de
ungdomar som har mest önskvärda egenskaper, snarare än de
kunskaper som högskolan lär ut. (Man kan dock notera att ett
liknande mönster skulle uppträda om de akademiska
kunskaperna är en färskvara, vars värde avtar med tiden efter
examen.)
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Med norska data finner Salvanes och Førre att bägge förklaringarna ligger bakom utvecklingen mot fler högskoleutbildade på den norska arbetsmarknaden. För den svenska
arbetsmarknaden mellan 1986 och 2002 finner Gartell, Jans och
Persson en mer positiv sysselsättningsutveckling för högutbildade i alla åldersgrupper, vilket främst stöder humankapitalteorin. Skillnaden mellan hög- och lågutbildade är dock
starkare för yngre årgångar. Detta ger ett visst stöd också för
signalering, även om denna är svagare än i den norska studien.
Det är värt att påminna om att analysen gäller högskoleutbildade i allmänhet och inte säger något om olika utbildningsinriktningar.

2.3

Andel studenter som drar nytta av sina studier

Man kan tänka sig flera olika mått över hur stor andel av
studenterna som drar nytta av sina studier.
Det mest direkta sättet skulle vara att fråga ett urval studenter
om de haft nytta av sina högskolestudier. Förmodligen är dock en
sådan fråga med ett enkelt ja-nej-svar inte tillräckligt informativa
för de flesta frågeställare, och knappast heller för denna studie.18 Vi
har dock anledning att återkomma till hur nöjda tidigare studenter
är med sin utbildning.
Att ta reda på hur många studenter som tar de poäng och
examina de registrerat sig för, och hur lång tid det tar, är enklare
och mer relevant att mäta. Det finns inte skäl att tro att de
studenter som i högre grad lyckas ta sina poäng och examina skulle
vara mindre nöjda med, eller på annat sätt dra mindre nytta av, sina
studier än de som gör det i mindre grad. Som vi ska se i avsnitt
3.1.6 har Högskoleverket framhävt att många studenter, särskilt på
fristående kurser och distanskurser, inte har för avsikt att ta sina
kurspoäng. En hel del av dessa kan förstås vara mycket nöjda med
sina studier även om de inte resulterar i formella bevis på
utbildningen. Från samhällsekonomisk synpunkt är det dock
tveksamt i vilken utsträckning det finns motiv för det offentliga att
kraftigt subventionera en sådan verksamhet. För arbetslivet och för
akademisk förkovran är avklarade högskolepoäng och examina
18
Som ett trivialt exempel kan sägas att en person som träffade sin blivande partner på
kursintroduktionen, men sen hoppade av och aldrig tog några högskolepoäng tveklöst har
haft nytta av sin tid på högskolan, om än inte i den bemärkelse vi kommer att diskutera här.
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högst relevant. Därför kommer vi här att huvudsakligen diskutera
genomströmningsmått.
Analysen i detta avsnitt pekar på uppenbara problem att mäta
genomströmningen i svensk högskola. Med undantag för legitimationsyrken förefaller inte examen vara en särskilt viktig del i
svensk högskoleutbildning. Att examensgraden – den andel som
tagit ut en examen efter ett visst antal år efter påbörjad utbildning –
länge varit låg avspeglar det förhållandet. Det försvårar förstås en
statistisk analys och utvärdering.
Prestationsgraden – antalet avklarade poäng i förhållande till
antalet poäng studenterna registrerat sig för – har sjunkit sedan
mitten av 00-talet. Huvuddelen verkar bero på att distansutbildningar står för en större del av utbildningsvolymen. Dessa har
ofta en låg prestationsgrad. (Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
bör man dock notera att distansstudier sannolikt är förknippade
med ett lägre produktionsbortfall.) Men även prestationsgraden på
generella program har sjunkit.
Även om de olika genomströmningsmått som rapporteras här
har sina svagheter verkar de samvariera. Därmed kan man dra en
försiktig slutsats att genomströmningen är högre ju mer
sammanhållen och yrkesinriktad utbildningsformen är. Generellt
gäller att kvinnor i dessa avseenden presterar bättre än män.
Ett annat, mer specifikt mått, på hur många som drar nytta av
sina studier är etableringen på arbetsmarknaden. Då detta inte
nödvändigtvis säger något om orsakssamband berörs det här mer
kursivt. Studier tyder på att etableringsgraden (se nedan för
definition) ligger runt 80 procent 1–1,5 år efter examen, och är
högst för personer med examina inom vård och omsorg eller
teknik.
2.3.1

Genomströmningen skiljer sig mellan olika
utbildningsformer, men måtten är osäkra

Enligt Högskoleverket (2009:29 R19) kan man ”med stor säkerhet
slå fast att det varken är meningsfullt eller önskvärt att redovisa ett
enda mått och en enda uppgift för genomströmning för hela
studentpopulationen”. Att fastställa ett mått för genomströmningen är också bortom avsikten med denna studie. Vi ska i
19
För enkelhets skull anges referenser till Högskoleverkets rapporter med dessas rapportnummer i stället för årtal och bokstav.
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stället se på några mått och vad de säger om utvecklingen över tid,
och hur faktorer som utbildningsform och kön förefaller påverka.
Två vanliga mått är examensfrekvens, som mätts genom en
uppföljning av nybörjare efter ett antal år för att ta reda på hur stor
andel av dessa som avlagt examen, samt brutto- och nettostudietider i examen. Ett tredje mått, som vi återkommer till, är
prestationsgrad.
Vid en snabb jämförelse mellan examensfrekvensen efter sju år
(Tabell 2.2) ser vi att examensandelen för nybörjarna på 1990-talet
är betydligt lägre än för dem som började före 1960-talets stora
högskoleexpansion, men högre än för dem som började under
1970-talets första hälft.
Tabell 2.2

Antalet högskolenybörjare under vissa år på 1960-90-talen,
samt andelen som avlagt examen inom viss tid

Läsår
1960/61
1964/64
1969/70
1975/76
1977/78
1987/88
1993/94
1993/94 (yrkesprogram)
1997/98
1997/98 (yrkesprogram)

Antal högskolenybörjare

Andel med examen inom 7 år,
procent

8 055
15 146
28 641
27 056
33 688
35 905
47 100
36 377
55 000
36 355

58
57
42
30
74
66
42
64
44
58

Källa: Högskoleverket (2009:29 R).

Men examensfrekvens är ensamt inget bra mått på hur stor andel av
studenterna som drar nytta av sina studier. Många studerar
fristående kurser utan sikte på examen, och många som uppfyller
examenskraven tar inte ut examen. Att andelen högskolestudenter
som inte tar examen är relativt hög avspeglar att svensk högskola,
med undantag för utbildningar som leder till legitimationsyrken,
inte sätter examen i fokus.20 Holzer (2009) finner att den
genomsnittliga lönepremien för en examen är 5-8 procent, men
20
OECD:s Education at a Glance (2010) redovisar att andelen studenter som inte tar
examen är runt 45 procent i Sverige, att jämföras exempelvis med knappt 30 procent i
Finland, drygt 15 procent i Danmark eller OECD-genomsnittet på drygt 30 procent.
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varierar mycket mellan olika utbildningar. De studier Holzer
citerar tyder på betydligt högre premier i USA. Högskoleverket
(2009:29 R) menar att ”examensfrekvens är ett mått som bäst
lämpar sig för att beskriva genomströmning i sådana utbildningar
som leder till en examen som krävs för att få arbeta i det yrket, dvs.
i legitimationsyrken.”
Hur viktig en examen är för nyttan av en högskoleutbildning
diskuteras också i en rapport från Högskoleverket och Delegationen för jämställdhet i högskolan (HSV 2010:23 R). En viktig
slutsats i rapporten är att vikten av en formell examen varierar
kraftigt också för yrkesprogram. Undersökningen visar att 20
procent av de svarande som avbrutit sin utbildning har gjort det på
grund av att de fått arbete, varav tre fjärdedelar har fått arbete som
matchade utbildningen. Särskilt hög är siffran på tekniska
utbildningar som arkitekt- och högskoleingenjörsprogram.
Högskoleverket förklarar att bruttostudietiden anger antalet
terminer från och med den termin då studenten var nybörjare till
och med den termin hon eller han examinerats, inklusive så kallade
uppehållsterminer. Av en rad administrativa och statistiska orsaker
finner HSV att bruttostudietiden också är ett oprecist mått, särskilt
för studenter som inte studerar på program som leder till
yrkesexamen.
HSV finner att måtten för examensfrekvens och bruttotid
samvarierar. Vid en sammanvägning kan man därför dra vissa
slutsatser gällande program som leder till yrkesexamen.
 Generellt har sådana utbildningar som leder till legitimationsyrken en högre examensfrekvens och kortare bruttostudietid (i förhållande till normaltid) än övriga utbildningar.
 Utbildningar med höga examensfrekvenser och korta bruttostudietider domineras i allmänhet av kvinnor och utbildningar med låga examensfrekvenser och långa bruttostudietider av män. Inom respektive utbildning har kvinnor
dessutom högre examensfrekvenser och kortare bruttostudietider än män.
 De flesta som lämnar en utbildning gör det relativt tidigt i
utbildningen, efter en eller två terminer.
Högskoleverket (2010:23 R samt Statistisk analys 2010/10)
studerar också prestationsgraden, det vill säga förhållandet mellan
de kurspoäng studenterna registrerar sig för och antalet avklarade
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kurspoäng. På en mycket aggregerad nivå anger måttet hur stor
andel av de kurspoäng studenterna registrerat sig för som de också
tar. Samtidigt är det som genomströmningsmått behäftat med stora
brister. I perioder då högskoleutbildningar expanderar kommer de
poäng som studenter registrerar sig för att växa innan de avklarade
poängen ökar. Därmed kommer prestationsgraden att sjunka även
om studentpopulationen klarar av sina poäng i lika hög utsträckning som under tidigare år.
Högskoleverket konstaterar att skillnaderna i prestationsgrader
är stora mellan olika studieformer. Läsåret 2008/2009 var prestationsgraden 91 procent på yrkesexamensprogram, 82 procent på
generella program och 63 procent på fristående kurser. Den
genomsnittliga prestationsgraden var 82 procent för kvinnor och
76 procent för män. Prestationsgraden skiljer sig inte på något
entydigt sätt mellan olika åldersgrupper. Riksrevisionen (2011)
konstaterar att andelen studenter på fristående kurser och kurser på
distans samvarierar negativt med det mått på effektivitet myndigheten använder. Då Riksrevisionens mått delvis bygger på helårsprestationer i förhållande till helårsstudenter ligger resultatet i linje
med observationen att prestationsgraden är förhållandevis låg i
dessa utbildningsformer.
Prestationsgraden för kvinnor respektive män inom yrkesexamensprogram, generella program respektive fristående kurser
framgår av nedanstående diagram.
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Figur 2.5 a–b Prestationsgrader per utbildningsform, uppdelat på kön för
läsåret 2010/11, och utveckling 2004/05–2010/11

Källa: Högskoleverket.

HSV visar att prestationsgraden har sjunkit under de senaste fem
åren – från 83 procent läsåret 2004/05 till 79 procent läsåret
2008/09. Minskningen gäller framför allt generella program och
fristående kurser. Den sjunkande prestationsgraden på fristående
kurser förklarar HSV med den ökande andelen studenter som läser
på distans. Eventuellt är den sjunkande prestationsgraden på
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generella program en fråga om omdefiniering. Efter införandet av
Bolognamodellen ges fler utbildningar som generella program
snarare än som fristående kurser. I enlighet med resonemanget
ovan skulle det kunna leda till en sjunkande prestationsgrad innan
fördelningen mellan utbildningsformer har stabiliserats.
Sammanfattningsvis förefaller det finnas en tydlig rangordning
mellan olika utbildningsformer vad gäller att ta de poäng man
registrerat sig för, att hålla nere bruttostudietiden och att ta ut sin
examen. För alla gäller generellt att kvinnor i dessa avseenden
presterar bättre än män.
1.
2.
3.
4.
5.

Yrkesprogram med legitimation
Yrkesprogram utan legitimation
Generella program
Fristående kurser på campus (med fysisk närvaro)
Fristående kurser på distans

Ett rimligt antagande är att personer som tar de poäng och – i
mindre utsträckning – de examina de registrerat sig för i högre
utsträckning drar nytta av sina studier.21 Vi ska därför använda oss
av dessa resultat när vi diskuterar policyslutsatser.
2.3.2

Arbetsmarknadsetableringen är högst för examinerade
från yrkesprogram

Att studera hur arbetsmarknadsetableringen går för tidigare
studenter ger ett mer specifikt mått över hur stor andel som drar
nytta av sina studier. Samhällsekonomiskt är det förstås ett högst
relevant mått, då en stor del av utbildningens nytta ligger i att den
kan omsättas på arbetsmarknaden. En misslyckad etablering kan
medföra stora kostnader för individ och samhälle. Gartell (2009)
visar på ett starkt och långvarigt negativt samband mellan
arbetslöshet vid examen och framtida inkomster.
Däremot kan inte mått över arbetsmarknadsetablering direkt
tolkas som orsakssamband. Att vara etablerad på arbetsmarknaden
är en indikation på men inte ett bevis för att utbildningen gjort
nytta. En person kan ha ett jobb som inte beror på den utbildning
21
Den lägre prestationsgraden på fristående kurser kan till viss del sannolikt förklaras av att
studenter som är osäkra på om de kommer att hitta ett jobb registrerar sig på en kurs för att
hålla möjligheten öppen. I den utsträckning alternativet är arbetslöshet (och utbildningen
bättre upprätthåller humankapitalet, eller har ett högre signalvärde) har optionselementet i
fristående kurser ett samhällsekonomiskt värde. Att fastställa detta värde är dock vanskligt.
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hon genomgått. Denna typ av kausalitetsfrågor diskuteras i nästa
avsnitt.
Studier över arbetsmarknadsetableringen publiceras regelbundet
av Högskoleverket. Verket identifierar personer som etablerade på
arbetsmarknaden om de under det studerade året (1–1,5 år efter
examen) är sysselsatta, tjänar minst en viss summa pengar (195 800
kronor år 2009), inte studerar och inte uppvisar andra indikationer
på arbetslöshet. Högskoleverket studerar endast personer som tagit
examen, vilket som visas ovan ofta är ett trubbigt mått på hur
många som genomgått och dragit nytta av en utbildning.
I den senaste etableringsundersökningen finner HSV (2011:16
R) att 78 procent av de utexaminerade etablerat sig på arbetsmarknaden. Skillnaden mellan män och kvinnor är drygt 4
procentenheter, varav lejonparten kan förklaras med att kvinnor är
överrepresenterade i utbildningsområden med lägre etableringsgrad. De högsta siffrorna finns i ämnesområdena vård och omsorg
samt teknik; de lägsta i konstnärligt område, följt av naturvetenskap samt humaniora och teologi. Liknande siffror redovisas av
Svenskt Näringsliv (2012).
Tabell 2.3

Etableringsgrad 1–1,5 år efter examen för nyexaminerade
2007/08, uppdelat på ämnesområde

Ämnesområde
Humaniora och teologi
Juridik och samhällsvetenskap
Undervisning
Naturvetenskap
Teknik
Lant- och skogsbruk
Vård och omsorg
Konstnärligt område
Andra
Totalt

Andel etablerade
56,8 %
78,7 %
76,0 %
66,7 %
83,7 %
80,1 %
84,7 %
37,4 %
66,0 %
78,2 %

Källa: HSV (2011:16 R).
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Den ökade produktionsförmåga som studierna
ger upphov till

Att mäta utbildningars bidrag till individers inkomst och sysselsättning är ingen enkel uppgift. Utmaningen är framför allt att
skilja den kausala effekten av högre utbildning från de egenskaper
som inte beror på den högre utbildningen i sig. Det är dessutom
långt ifrån säkert att lön avspeglar samhällsekonomisk produktivitet.
I detta avsnitt visar vi att den privata utbildningspremien i
Sverige verkar tillhöra de absolut lägsta i industriländerna, även om
den stigit under de senaste decennierna. Enligt forskning förefaller
avkastningen på högskoleutbildning generellt ligga i intervallet 1,52 procent per år. Siffran döljer i sig dock en stor variation, framför
allt mellan olika utbildningsinriktningar.
Avkastningen på utbildning – givet att individen blir sysselsatt –
är tydligt positiv för läkare/tandläkare, civilekonomer, systemvetare/programmerare, jurister och civilingenjörer. Den är däremot
negativ för lärare, och nära noll för samhällsvetare/kulturvetare,
psykologer/socionomer och naturvetare. Sambanden mellan sysselsättning och utbildning är däremot starka för lärarutbildade. Detsamma gäller psykologer/socionomer och läkare/tandläkare, medan
sambanden är svagare för andra grupper.
Analysen visar också att arbetslivets intresse för arbetskraft med
högre utbildning åtminstone till viss grad verkar bero på tidigare
utbildning och/eller sortering, främst mellan elever på studierespektive yrkesförberedande gymnasieutbildningar. Avkastningen
på högre utbildning beror också på studenternas bakgrund.
Avkastningen förefaller vara högst för studenter från de minst och
mest gynnade förhållandena ur akademiskt och ekonomiskt
perspektiv, samt högre ju högre gymnasiebetygen är.
2.4.1

Att mäta orsakssambanden mellan utbildning och
individens arbetsmarknadsutfall är svårt

De kunskaper och färdigheter som en individ tillägnar sig på
högskolan bör oftast ge henne fördelar på arbetsmarknaden. Dessa
fördelar bör i huvudsak yttra sig i form av högre lön eller lägre risk
för arbetslöshet i förhållande till någon utan motsvarande utbildning.
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I ekonomisk teori antas i regel att en persons lön är ett
ungefärligt mått, i alla fall på lång sikt, på hennes produktivitet (på
marginalen). Den underliggande tanken är att en arbetsgivare inte
har anledning att ge en arbetstagare mer betalt än vad hon bidrar
med till arbetsgivaren, och att arbetstagaren inte har anledning att
acceptera en lägre lön än så. Mot ett sådant betraktelsesätt finns
flera invändningar. Utan inbördes rangordning listas några sådana
möjliga invändningar här.
 På kort sikt kan lönen tydligt avvika från en persons
produktivitet, exempelvis under semester eller efter en
uppsägning. Omvänt finns ingen anledning att tro att en
person som är ny på arbetsmarknaden automatiskt får en lön
motsvarande sin produktivitet. Däremot kan överensstämmelsen tänkas vara större över tiden, när personer hittat
en arbetsplats där de kommer till sin rätt.
 På arbetsplatser med huvudsakligen kollektiv lönesättning
kommer personer att ha likartade löner, även om de rimligtvis inte har identisk produktionsförmåga. På lite längre sikt
är det dock mer sannolikt att personer som känner sig
underbetalda söker sig till jobb där de får bättre betalt.
 Personer i yrken med ett begränsat antal arbetsgivare
kommer att ha sämre förhandlingsstyrka än de med fler, utan
att deras produktivitet nödvändigtvis är lägre. Ofta nämns
sektorer med offentliga monopol som ett exempel på detta.
Men också att ingenjörer i Sverige ofta är lägre betalda än
kolleger i många andra länder anses ibland ge svenska företag
en viktig konkurrensfördel. (Samtidigt riskerar förstås ett
sådant förhållande att leda till utflyttning av viktig
kompetens.)
 För arbetsgivare som inte är verksamma på en marknad – inte
minst i stora delar av offentlig sektor – är det vanskligt att
bestämma ett produktionsvärde av en persons arbetsinsats. I
någon mån mildras detta av att det ibland finns jämförbara
tjänster i privat sektor.
 Arbetstagaren kan av arbetsgivaren få betalt i form av
förmåner som inte syns som lön.
 Även om arbetsgivare och arbetstagare är överens om det
värde en person skapar för arbetsgivaren, behöver inte detta
värde svara mot ett samhällsekonomiskt värde. Under de
senaste åren har exempelvis det samhälleliga värdet av många
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välbetalda arbetsuppgifter inom finanssektorn ifrågasatts.
Omvänt kan det vara omöjligt för många innovativa verksamheter, exempelvis grundforskning, att tillgodogöra sig det
fulla värdet av sina resultat.
 En relaterad synpunkt är att såväl arbetsgivare som arbetstagare kan drivas av andra motiv än individuellt ekonomiska.
Exempelvis kan en arbetstagare acceptera att jobba till lön
och andra villkor som understiger hennes produktivitet om
hon känner att hon gör nytta för andra människor.
Dessa invändningar kan inte ignoreras. Det finns inget skäl att tro
att varje människa får en lön som motsvarar hennes produktivitet.
Det gäller knappast heller för hela yrkesgrupper. Inte desto mindre
finns knappast något sätt som mäter produktivitet uppenbart bättre
än lön eller arbetslöshetsrisk. Därför kommer analysen i huvudsak
att bygga på arbetsmarknadsutfall. Vi ska dock inte bortse från
invändningarna, och kommer att återkomma till några av dem.
Man kan också tänka sig att en bättre arbetsmarknadssituation
för individen yttrar sig i form av intressantare arbetsuppgifter,
trevligare arbetsförhållanden, naturaförmåner och liknande. Då det
inte går att på ett objektivt sätt mäta hur intressanta arbetsuppgifter någon har, tvingas vi här bortse från det. Det är inte
osannolikt att personer med högre lön och lägre risk för arbetslöshet trivs bättre på arbetet. Den ökade produktionsförmåga som
avspeglar sig i lön och sysselsättning kan därför också leda till
intressantare arbetsuppgifter.
Att mäta utbildningars bidrag till individers inkomst och
sysselsättning är en genuint svår uppgift. Beroende på utbildningssystem, arbetslivets struktur och sociala förhållanden kan högre lön
och lägre arbetslöshetsrisk för högskoleutbildade i förhållande till
gymnasieutbildade vara följden av fackkunskaper som utbildningen
ger, en mer allmän träning av färdigheter som yrkeslivet belönar
eller en signal om någon produktiv förmåga. I den utsträckning en
arbetstagares sociala bakgrund är viktig för arbetsgivare, och en
sådan avspeglas i utbildningsvalet, kan en högre lön avspegla ett
sådant urval.
Utmaningen är framför allt att mäta den kausala effekten av
högre utbildning, och bortse från de egenskaper – till exempel
ambition, inlärningsförmåga eller starkare stöd från familj och
vänner – som inte beror på den högre utbildningen i sig.
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En annan fråga är hur stor del av en inkomst- eller sysselsättningsökning som tillfaller individen och hur stor del som
tillfaller det omgivande samhället. En mätbar inkomstökning
gynnar såväl individen genom en höjd nettolön som andra
medborgare, i form av högre skatteintäkter. I stort detsamma gäller
en minskad arbetslöshetsrisk. Avsnitt 2.6.2 diskuterar detta
närmare. I ett progressivt skattesystem som det svenska kan man
räkna med att omgivningen får en större andel av högre inkomster
än av medelinkomster. Socialförsäkringssystemet gör också att
positiva sysselsättningseffekter till stor del innebär en vinst för
andra medborgare.
Fördjupningsruta 2:
Finns det jobb till alla? – En enkel modell av arbetsmarknaden
När man diskuterar arbetsmarknadseffekter av högskolans
dimensionering kan man fråga sig vad som skulle hända om de
som studerar i stället skulle ge sig ut på arbetsmarknaden, eller
om fler söker sig till högskolan i stället för att arbeta.
På dessa frågor finns inget enkelt svar, men de flesta
arbetsmarknadsekonomer skulle förmodligen ansluta sig till
någon variant av följande modell.22
På kort sikt är strukturen på arbetsmarknaden, i form av
löner och arbetsplatsorganisation, trögrörlig. Det innebär att
om utbudet av arbetskraft ökar mer än efterfrågan så kan
arbetslösheten öka. Det kan vara fallet exempelvis genom att
färre söker sig till högskolan eller fler avslutar studierna tidigare.
På samma sätt kan bristen på arbetskraft öka om
högskolestudenterna blir fler.
På längre sikt bestäms arbetslösheten och sysselsättningen
främst av hur väl arbetsmarknadens institutioner och parter
matchar efterfrågan och utbud, det vill säga faktorer som
lönebildning och effektivitet hos arbetskraft och företag.
Efterfrågan anpassar sig på så sätt till utbudet, givet
institutionerna på arbetsmarknaden.
Oenigheten mellan ekonomer gäller bland annat hur snabbt
arbetsmarknaden anpassar sig till utbudet (det vill säga var
22
En liknande tankeram tillämpas av Konjunkturinstitutet, till exempel i Lönebildningsrapporten (2011).
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gränsen mellan kort och lång sikt går), liksom vilka långvariga
effekter arbetslöshet har.
Denna rapport tar i huvudsak det långsiktiga perspektivet.
Däremot bör förstås eventuella reformer som ändrar antalet
studenter där det är motiverat anpassas till konjunkturen. En
minskning av antalet studenter har lägre samhällsekonomiska
kostnader i form av arbetslöshet när efterfrågan på arbetskraft är
hög än i lågkonjunktur. Omvänt leder en ökning av antalet
studenter i mindre utsträckning till arbetskraftsbrist när
konjunkturen är svag. Samtidigt menar den ovan refererade
studien av Öckert (2011) att sådana konjunktureffekter är
begränsade.

2.4.2

Briststudier är lättast att göra för tydliga
yrkesutbildningar

Det kanske vanligaste sättet att studera arbetsmarknadsutsikterna
för en utbildningsinriktning är att göra prognoser om huruvida det
kommer att råda ett överskott, underskott eller balans på
människor med en viss utbildning i förhållande till den beräknade
efterfrågan. Sådana prognoser görs regelbundet av exempelvis
Arbetsförmedlingen, SCB, Saco och Högskoleverket. De används
också av lärosätena. (SOU 2005:48)
Arbetsmarknadsutsikterna för de utbildningar som ger direkta
fackkunskaper är som regel en lättare fråga än att avgöra samhällets
behov av annan högskoleutbildning. Därför omfattar prognoserna
snävare utbildningsgrupper, exempelvis psykologer, dataingenjörer
eller läkare, för tydliga yrkesexamina än för generella examina, som
humanister, naturvetare och samhällsvetare.
Figur 2.6 och Figur 2.7 ger två exempel på sådana bedömningar.
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Bedömningar av utbildningar/yrken med goda möjligheter på
arbetsmarknaden

Källa: HSV (2011:8 R).

Figur 2.7

SCB:s prognos över tillgång och efterfrågan för ekonomer fram
till 2030

Källa: SCB, Trender och prognoser 2011 (SCB 2011 a).

2.4.3

Även om avkastningen på högskolestudier har stigit är
den relativt låg i Sverige

Förmodligen är det vanligaste sättet att mäta nyttan av
högskoleutbildning att jämföra lönen för högskoleutbildade med
lönen för dem med lägre utbildning. Den främsta utmaningen är ta
reda på hur stor del av en sådan löneskillnad som beror på
högskoleutbildningen i sig.
I en övergripande jämförelse av ekonomisk avkastning på högre
utbildning finner OECD att den privata utbildningspremien i
Sverige tillhör de absolut lägsta i industriländerna. (HSV 2011:08
R). OECD estimerar premien över en livstid till runt 20 000
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amerikanska dollar för män och 5 000 dollar för kvinnor i Sverige,
vilket kan jämföras med OECD-genomsnitten på drygt 80 000
respektive 50 000 dollar. HSV redovisar dock en rad invändningar
mot att använda måttet för jämförelser mellan länder – bland annat
att länder med låga studieavgifter typiskt har en mer progressiv
skatteskala, liksom att utbildningspremien underskattas i länder
med förmånliga studielån. Någon kausalitet diskuteras heller inte i
OECD:s jämförelse.
Utbildningspremien i Sverige har stigit sedan mitten av 1980talet. Björklund, Fredriksson, Gustafsson och Öckert (2010) gör
en omfattande genomgång av forskningen kring den monetära
avkastningen på utbildning i Sverige. De redovisar ett samband
mellan lön och ytterligare ett år i utbildning (så kallad lönepremie)
år 2005 på cirka 5,5 procent, att jämföras med 4,5 procent 20 år
tidigare. Fram till 1970 var motsvarande siffra dock betydligt
högre, uppemot 8 procent. Det är värt att notera att lönepremien
steg också under 1990-talets stora högskoleutbyggnad.
Figur 2.8

Utbildningens lönepremie i procent, 1960–2005

9

Lönepremie (procent)

8

7
Män

6

Kvinnor

5

4
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År

Källa: Björklund, Fredriksson, Gustafsson & Öckert (2010).

Avkastningen på högre utbildning sker också i form av ett senare
utträde från arbetsmarknaden. Detta diskuteras i avsnitt 2.9.
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Utbildningspremien varierar kraftigt mellan olika
utbildningsinriktningar
Björklund, Fredriksson, Gustafsson och Öckert (2010) kommer
fram till att i genomsnitt är sambandet mellan lön och ytterligare
ett år i utbildning 5–6 procent. Ungefär hälften bedöms vara en
kausal effekt av utbildning, medan den andra hälften är förknippad
med egenskaper som samtidigt leder till högre utbildning och
högre inkomster. Dessa siffror gäller för det svenska utbildningsväsendet i genomsnitt – såväl grundskola och gymnasium som högskola. Författarna redovisar forskning som tyder på att avkastningen är högre för grundskolestudier, och drar därför slutsatsen att avkastningen på högskoleutbildning rimligen är lägre,
mellan 1,5 och 2 procent per år.
Siffran 1,5–2 procent döljer i sig dock en stor variation – i någon
mån mellan lärosäten men framför allt mellan olika utbildningsinriktningar. Studiens beräkningar av hur varje utbildningsår bidrar
till högre sannolikhet för sysselsättning och högre inkomster
redovisas i Tabell 2.4.
Tabell 2.4

Beräkningar av sysselsättnings- och inkomstförbättringar per
studieår för olika inriktningar

Inriktning (andel studenter)

Sysselsättning

Inkomster

2,1 %
3,3 %
2,5 %
2,8 %
1,3 %
0,3 %
2,0 %
1,9 %
2,8 %
1,1 %
1,2 %

-4,9 %
-3,8 %
-2,9 %
6,0 %
3,4 %
-0,6 %
4,8 %
5,0 %
-2,1 %
0,1 %
5,6 %

Förskollärare/fritidspedagog
Grundskollärare
Ämneslärare
Läkare/tandläkare
Civilingenjör
Biolog/kemist/fysiker
Systemutvecklare/programmerare
Jurist
Psykolog/socionom
Samhällsvetare/kulturvetare
Civilekonom
Källa: Björklund, Fredriksson, Gustafsson & Öckert (2010).

Björklund med flera visar att avkastningen på utbildning – givet att
individen blir sysselsatt – är tydligt positiv för läkare/tandläkare,
civilekonomer, systemvetare/programmerare, jurister och civilingenjörer. Den är däremot negativ för lärare, och nära noll för
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samhällsvetare/kulturvetare, psykologer/socionomer och naturvetare.
Vad gäller sambanden mellan sysselsättning och utbildning är de
däremot starka för lärarutbildade. Detsamma gäller psykologer/socionomer och läkare/tandläkare, medan sambanden är svagare för
andra grupper.
Vi kan också notera att arbetsmarknadsavkastningen i form av
högre sysselsättning verkar positiv för alla fackutbildningar.
Däremot verkar avkastningen i form av högre lön kunna vara såväl
positiv (som visats ovan för exempelvis läkare/tandläkare och
jurister) som negativ eller nära noll (som för lärare och psykologer/socionomer).
Man kan notera att arbetsmarknadsavkastningen är låg för ickeyrkesinriktade utbildningar inom samhällsvetenskap, naturvetenskap och humaniora – inriktningar som ämnesmässigt ligger
nära det som studeras på gymnasiets studieförberedande linjer.23
Även i nästa avsnitt ska vi se att en stor andel av de uppmätta
löneskillnaderna mellan personer med och utan högskoleutbildning
kan bero på val och urval tidigare i utbildningssystemet.
Gymnasiets utbildningspremie kan vara lika viktig som högskolans
I en bilaga till Långtidsutredningen 2011 rapporterar Gottfries
(2010) intressanta övergripande data om sysselsättning och relativa
löner i olika utbildningsgrupper. Dessa data tyder på att inriktning
på samt självselektion och urval till gymnasieutbildning har en
betydande roll för individers arbetsmarknadsutfall. Denna roll förefaller ofta lika betydande som huruvida individen genomgår en
högskoleutbildning. Tabell 2.5 redovisar siffror som tyder på att
lönepremien av en treårig teoretisk gymnasieutbildning i förhållande till en icke studieförberedande gymnasieutbildning igenomsnitt är minst lika stor som värdet av en minst tvåårig högskoleutbildning i förhållande till studieförberedande gymnasium.
Sysselsättningspremien (den större sannolikheten att vara sysselsatt) är nästan lika stor. För kvinnor är skillnaderna i såväl
23

Det kan här noteras att naturvetenskapliga och tekniska studier på högskolenivå i regel
förutsätter att studenten läst naturvetenskaplig eller teknisk inriktning på gymnasiet,
Motsvarande gäller inte samhällsvetenskapliga och humanistiska studier. Samtidigt samlar
särskilt naturvetenskaplig gymnasieinriktning högpresterande elever. När man kontrollerar
för utbildningsbakgrund kan därför den skattade avkastningen på naturvetenskapliga (liksom
tekniska) högskolestudier vara låg, även om lönenivån är hög i förhållande till ett genomsnitt
för högskoleutbildade.
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sysselsättning som lön ungefär lika stora mellan å ena sidan
yrkesförberedande respektive studieförberedande gymnasium, och
å andra sidan studieförberedande gymnasium och minst tvåårig
högskoleutbildning. För män är den första skillnaden större vad
gäller lön, den andra vad gäller sysselsättning.
Tabell 2.5

Sysselsättning och relativlön efter utbildning, 2007
Yrkesförberedande
gymnasium

Studieförberedande
gymnasium

Minst tvåårig
högskoleutbildning

Sysselsättnings
grad, män

90

91

95

1

5

Relativlön, män

78
87

100
91

114
95

22
4

14
4

66

77

85

11

8

Sysselsättnings
grad, kvinnor
Relativlön,
kvinnor

Skillnad yrkesSkillnad studieföreberedande – studie- förberedande gymnasium
förberedande gymnasium
– högskoleutbildning

Anm: Samtliga siffror rör personer mellan 30 och 54 år födda i Sverige. Relativlönen har index 100 för män med
studieförberedande gymnasium.
Källa: Gottfries (2010).

Det bör noteras att gruppen med minst tvåårig högskoleutbildning
inkluderar personer med yrken som traditionellt har hög lön och
låg arbetslöshet, som ingenjörer, läkare/tandläkare, ekonomer och
jurister. Därför tyder Gottfries data, i likhet med dem som
redovisas av Björklund med flera, på att lön och sysselsättning
påverkas mycket begränsat för många som genomgår en högskoleutbildning.
Tillsammans pekar studierna på att arbetslivets intresse för
arbetskraft med högre utbildning åtminstone till viss grad beror på
en efterfrågan på kunskaper och färdigheter som teoretiska
gymnasieutbildningar kan förutsättas ge, eller som självselektionen
och urvalet av elever till studie- respektive yrkesförberedande
gymnasielinjer kan tyda på. Det hindrar inte att högskoleutbildning
skulle kunna skapa ytterligare värde genom att förbättra dessa
färdigheter. Vilka färdigheter det rör sig om diskuteras i nästa
kapitel, i avsnitt 3.2.2.
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Avkastningen på högskoleutbildning beror också på studenternas
bakgrund
Öckert (2012) studerar avkastningen på högskoleutbildning i
Sverige utifrån socioekonomiska förhållanden. Eftersom författaren använder sig bland annat av data från mönstringen studeras
enbart män.
Undersökningen visar att avkastningen på högskoleutbildning
är högst för studenter från familjer i botten och toppen av
inkomstfördelningen, liksom för studenter som bor närmast
respektive längst från en högskola. Avkastningen är runt 5 procent
(4-6 procent) per år för dem i fördelningarnas ändar, mot 2-3
procent som lägst. Avkastningen på högre utbildning är närmast
monotont stigande som funktion av gymnasiebetyg – från noll eller
rentav negativ för dem med lägst gymnasiebetyg till 10 procent för
dem med högst. (Den senare siffran är jämförbar med avkastningen
på collegeutbildning i USA.) Författarens slutsats är att det är
samhällsekonomiskt lönsamt att minska trösklarna till högskoleutbildning för studenter från socioekonomiskt svag bakgrund, och
att locka dem med höga gymnasiebetyg att studera vidare.

2.5

Andra personliga fördelar

En högskoleutbildning kan också ge fördelar utöver dem som
hänger samman med en förbättrad arbetsmarknadsstatus. Detta
avsnitt visar att högre utbildning är förknippad med bättre hälsa,
större självförtroende vid myndighetskontakter och vissa värderingsförskjutningar. Även om dessa värden kan tyda på en ojämn
resursfördelning mellan olika sociala grupper kan de ha ett
samhällsekonomiskt värde. I synnerhet bör den minskade dödsrisken svara mot ett betydande värde för samhället. De fördelar
med utbildning som är svårmätbara bör alltså representera ett
positivt värde för samhället, vilket gör att de siffror som nämns i
avsnitt 2.4 visar en något underskattad avkastning på högre
utbildning. Sannolikt är underskattningen någorlunda jämn över
utbildningsområden.
Erikson (2011) visar med data från Levnadsnivåundersökningen
2000 att personer med högre utbildning på flera områden har mer
positiva indikatorer än lägre utbildade. Utöver högre produktivitet
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och därmed förbundna bättre arbetsmarknadsutsikter gäller det
främst följande faktorer.
 Högre utbildade har bättre fysiska arbetsförhållanden (men
mer psykiskt ansträngande).
 Högre utbildade anser sig i större utsträckning kunna
författa en inlaga för att klaga på myndighetsbeslut.
 Högre utbildade har bättre hälsa och lägre risk att dö (inom
en given tidsperiod)
 Högre utbildade har i de flesta avseenden ett resursstarkare
socialt nätverk.
 Högre utbildade anser sig i större utsträckning ha det allmänt
bra.
Av dessa bedömer författaren att två faktorer har en tydlig direkt
koppling till utbildning, även bortsett från de i genomsnitt bättre
arbetsmarknadsförhållanden utbildning leder till. Dessa två är
bättre hälsa och förmåga att skriva en inlaga för att klaga på
myndighetsbeslut. Till skillnad från avkastningen på utbildning och
många andra indikatorer förefaller dessa faktorer inte heller att i
särskilt hög grad vara avtagande i utbildningsnivå, utan fortsätter
att stiga högt upp i utbildningsstegen. Utan att bortse från den
fördelningspolitiska dimensionen måste såväl bättre hälsa som
förmåga att besvära sig över missförhållanden anses vara
samhällsekonomiskt önskvärda resultat av utbildning.
Torssander och Erikson (2010) visar att dödsrisken i den
åldersgrupp som 1990 var mellan 35 och 59 år var runt 15 procent
högre för gymnasieutbildade (på treåriga linjer) än för högskoleutbildade (på minst treåriga program). Den skattade riskskillnaden
kan dock inte sägas direkt motsvara den kausala effekten av högre
utbildning.
I en forskningsgenomgång och med egna skattningar finner
Björklund och Lindahl (2005) med äldre data att risken att dö
under en tioårsperiod minskar med 0,6–1,0 procentenheter per
extra utbildningsår. Siffrorna gäller under 1970- och 1980-talen för
personer i Sverige och USA som är födda mellan 1901 och 1925.
(Ungefär 20 procent av de studerade individerna avled under
tidsperioden.)
Mazumder (2012) gör en omfattande genomgång av studier av
sambandet mellan utbildning och hälsa från flera olika länder, bland
dem Sverige. Författaren drar slutsatsen att orsakssambandet
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förefaller svagt, särskilt i länder med relativt jämlik tillgång till
hälso- och sjukvård.
Om utbildning har en betydande kausal effekt på hälsa under
dagens svenska förhållanden är alltså oklart. Om en sådan finns är
det dock vanskligt att tillskriva den minskade dödsrisken ett
bestämt samhällsekonomiskt värde. Kostnadsskillnaderna mellan
olika offentliga åtgärder för att spara ett statistiskt liv är mycket
stora.24
Erikson (2011) diskuterar också att högre utbildning verkar vara
förknippad med något annorlunda fritidsintressen, andra
värderingar gällande kultur, sociala förhållanden och ekonomi,
liksom med kunskaper som kan fungera som statusmarkörer. Det
samhälleliga värdet av dessa är inte entydigt. Visserligen råder bred
politisk enighet om värdet av vidsyn och tolerans, men det är oklart
om denna är en konsekvens av utbildningen i sig eller av
utbildningens samband med en social tillhörighet som ger utrymme
för en större öppenhet. (Författaren diskuterar vilka sociala skikt
som kan tänkas vara för respektive emot auktoritära politiska
strömningar, och finner att svaret är långt ifrån givet.)

2.6

Externa effekter av utbildning

Utbildning kan tänkas gynna det omgivande samhället på flera sätt.
Dels kan utbildning ha en effekt på det politiska funktionssättet, på
brottsfrekvensen och på tillväxten. Dels delas individens avkastning
av utbildning med det omgivande samhället genom skatte- och
socialförsäkringssystemet. Detta avsnitt visar att de senare
förefaller viktigare än de förra när det gäller högskoleutbildning i
Sverige.
De externa effekterna i form av bättre fungerande demokrati,
minskad brottslighet och högre tillväxt som hittills diskuterats
verkar vara begränsade vad gäller högskoleutbildning. I den
utsträckning högre utbildning leder till tillväxt syns det i form av
avkastning på utbildning. Om utbildning har en viktig roll för att
främja demokrati, minska kriminalitet och underlätta för blivande
föräldrar att hjälpa sina barn verkar det främst gälla grundskoleoch gymnasieutbildning. Även från tillväxtsynpunkt verkar det
24
Se till exempel Forslund, Samakovlis, Vredin Johansson och Barregård (2009). Hultkrantz
och Svensson (2008) argumenterar för att det kan vara effektivt att rädda ett statistiskt liv
för kostnader upp till 21 miljoner kronor i 2006 års penningvärde.
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viktigaste vara att så många som möjligt förbereds för och bereds
plats på arbetsmarknaden.
De externa effekterna av att högskoleutbildade har högre lön
och högre sysselsättning är mer påtagliga. Det reflekterar förstås
att en stor del av arbetsinkomsten tillfaller det allmänna i form av
inkomstskatt och arbetsgivaravgift. För de flesta inkomsttagare
delar individen och det offentliga ungefär lika på en ökad inkomst.
Eftersom marginalskatten är högre för höginkomsttagare gynnas
det allmänna relativt sett mer av utbildningar som leder till högre
lön. Detsamma gäller utbildningar som leder till högre sysselsättning, då dessa leder till besparingar i socialförsäkringarna.
2.6.1

Den grundläggande utbildningens effekter på
demokrati, brottslighet och tillväxt är viktigare än
högskoleutbildningens

Några områden där utbildningens effekter på det omgivande
samhället studerats är demokrati och politiskt engagemang,
brottslighet och tillväxt.25 I regel är dock dessa effekter betydligt
starkare för grundläggande utbildning än för högskolestudier.
Följande punkter ger några exempel på detta.
 Förmågan att följa med i den politiska debatten och att
engagera sig politiskt följer i hög grad utbildningsnivån. En
bra utbildning för alla medborgare är därför tvivelsutan
värdefull i en demokrati. Satsningar på högre utbildning har
en mindre entydig effekt. Å ena sidan förbättras förutsättningarna för den kvalificerade politiska debatten när fler
får högre utbildning under längre tid. Å andra sidan växer
skillnaderna i politiskt inflytande mellan hög- och lågutbildade om de förra blir fler eller deras kunskapsövertag
växer.
 Studier från USA tyder på att det under 1900-talet gradvis
förlängda skolobligatoriet har bidragit till att hålla nere
kriminaliteten. Rimligen är förklaringen att bättre arbetsmarknadsutsikter för de lägst utbildade minskar benägenheten att begå brott. Det är dock mycket tveksamt om
satsningar på högre utbildning har någon liknande effekt.
Snarare kan exempelvis förlängda utbildningar gynna
25
Framställningen bygger i hög grad på Björklund och Lindahl (2005) och i någon
utsträckning på Björklund med flera (2010).
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blivande höginkomsttagare, relativt sett, vilket om något
borde öka utbytet av brottslighet för dem med lägre utbildning.
 Studier som jämför länder, regioner och företag kan i regel
inte påvisa att det omgivande samhällets tillväxt i rika länder
gynnas av utbildning, mer än vad som tillfaller individer i
form av löner (och det offentliga i form av skatter; se nedan).
För fattiga länder förefaller dock en höjd utbildningsnivå
vara en viktig tillväxtmotor. Eftersom den studerade
perioden i de flesta studier är begränsad till några decennier
är det möjligt att det på längre sikt finns tillväxteffekter från
utbildningens påverkan på hälsa och livslängd, vilket
Björklund och Lindahl (2005) påpekar.
En annan tänkbar effekt av utbildning är att (blivande) föräldrar
genom utbildningen får bättre förutsättningar att skapa en
intellektuellt stimulerande uppväxt för sina barn. Det statistiska
sambandet mellan föräldrars och barns utbildning och inkomster är
starkt. Exempelvis redovisar Björklund och Lindahl (2005) resultat
som visar att ett års längre utbildning för föräldrar är förknippad
med 1,8 procent högre inkomst för barn. Orsakssambandet är dock
svagare. Björklund och Lindahl bedömer att runt hälften av
sambanden mellan föräldrars och barns utbildning och inkomster
är kausalt.
Även på detta område finns det skäl att tro att utbildning på
olika nivåer har olika effekt. En av de mest uppenbara
mekanismerna för familjeeffekten är föräldrars förmåga att hjälpa
sina barn med studierna. De allra flesta grundskoleelever lever med
sina föräldrar, och följer en enhetlig läroplan. Detsamma kan inte
sägas om högskolestudenter. Därigenom förefaller det viktigare att
så många föräldrar som möjligt behärskar grundskolans kunskapsstoff än att fler bedriver specialiserade högskolestudier. Detta gäller
särskilt om fördelningshänsyn läggs till effektivitetsargumenten.
2.6.2

I välfärdsstaten finns stora externaliteter via skatteoch socialförsäkringssystemen

Vid sidan av de begränsningar som finns för unga människor att
låna till sin utbildning framstår de externaliteter skatte- och
transfereringssystemen skapar som de viktigaste motiven för det
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offentliga att delta i finansieringen och styrningen av högskoleutbildning.26
Skatte- och transfereringssystemen medför att individen, å ena
sidan, varken bär den fulla samhällsekonomiska kostnaden för
högskolestudier eller får hela den samhällsekonomiska nyttan i
form av högre produktivitet och lägre arbetslöshetsrisk.27 Det kan
därför finnas effektivitetsskäl för det offentliga att uppmuntra
studier som ger bättre arbetsmarknadsutsikter.28 Å andra sidan
finns det också skäl för det offentliga att ransonera den högre
utbildningen. Vi ska återkomma till de samhällsekonomiska
kostnaderna.
Ett skattesystem, och i synnerhet ett progressivt sådant, innebär
att kostnaden för och nyttan av högskoleutbildning delas mellan
individen och det offentliga. I Sverige är den totala beskattningen
av arbetsinkomster på marginalen mellan en och två tredjedelar av
lönen inklusive arbetsgivaravgifter. För de flesta nyexaminerade
studenter rör det sig om mellan 30 och 50 procent, beroende på hur
man betraktar de förmåner som är knutna till arbetsgivaravgiften.
Genom socialförsäkringssystemet fördelas (en del av) individers
arbetslöshetsrisk på alla skattebetalare. I en kalkyl som främst tar
hänsyn till den egna personen kommer individen med andra ord
inte att fullt ut beakta de positiva konsekvenserna av ökad
produktionsförmåga och minskad arbetslöshetsrisk.
Vi ska med några räkneexempel försöka få en uppfattning om
storleksordningen på dessa effekter.
Effekter av ökade inkomster
I ett genomsnittsexempel antar vi, baserat på den ovan redovisade
beräkningen av Björklund med flera (2010), att högskoleutbildning
leder till två procent högre inkomster per år i utbildning. Det
motsvarar drygt sju procent för en genomsnittligt lång högskole26

Se till exempel Uusitalo (2010).
Vad som sägs här om högre skatteinkomster från individers ökade produktivitet på
arbetsmarknaden gäller förstås också positiva offentligfinansiella konsekvenser av de tidigare
nämnda effekterna, exempelvis hälsa.
28
Ett speciellt argument för särskilt subventionerad utbildning är de utbildningar leder till
yrken som det offentliga – i egenskap av dominerande arbetsgivare – underbetalar.(jämför
med diskussionen i avsnitt 2.4.1). De kan därigenom sägas vara implicit hårdare beskattade
än andra yrken. Möjligen är det ett argument för att blivande officerare och poliser har lön
under utbildningen (något som däremot inte gäller exempelvis bibliotekarier eller vård- och
skolpersonal).
27
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utbildning (drygt 3,5 år). För en medelinkomst (inkluderat arbetsgivaravgifter) om 450 000 kronor per år innebär det en inkomstökning om runt 32 000 kronor. Om 50 procent av denna tillfaller
det offentliga innebär det att skatteexternaliterna är i storleksordningen 16 000 kronor per högskoleutbildad och år.
Kring detta genomsnitt finns förstås stora variationer, beroende
på inkomst, utbildningsinriktning och skattesystemet. Skatteexternaliteterna för en person som har hög avkastning på sin
utbildning, hög inkomst och därmed högre beskattning på
marginalen kommer att vara betydligt större. En läkare med en lön
på 60 000 kronor i månaden har en årsinkomst inklusive arbetsgivaravgifter på runt 950 000 kronor. Enligt de beräkningar som
Björklund med flera (2010) redovisar är inkomstpremien för 5,5 års
läkarstudier cirka 38 procent. Runt 255 000 kronor av totalinkomsten kan därför tillskrivas läkarens utbildning. Om arbetsgivaravgifterna räknas in är beskattningen på marginalen runt 70
procent, vilket motsvarar 180 000 kronor om året. Den privata
avkastningen är därmed 75 000 kronor om året. Till detta kommer
positiva sysselsättningseffekter.
Effekter av ökad sysselsättning
De externa effekterna av högre sysselsättning är vanskligare att
bedöma, men kan också vara påtagliga. En fyraårig lärarutbildning
höjer sannolikheten att vara sysselsatt med omkring 13 procent.
Räknat på en lön på 26 000 kronor i månaden är medelinkomsten
inklusive arbetsgivaravgifter per år drygt 400 000 kronor, varav
knappt 50 procent tillfaller det offentliga. Dessa 200 000 kronor
gånger den ökade sannolikheten att vara sysselsatt är värd ungefär
26 000 kronor årligen.
Detta värde är förmodligen en underskattning, då en ickesysselsatt person ofta är försörjd av samhället. Detta vägs i viss mån
upp av att en sysselsatt person också kan vara försörjd via
samhället, exempelvis om hon är sjukskriven eller föräldraledig.
Om vi vågar oss på antagandet att en icke-sysselsatt varje år
försörjs av samhället med runt 100 000 kronor mer än en sysselsatt
är alltså sysselsättningseffekten av en grundskollärarutbildning värd
omkring 40 000 kronor årligen för det omgivande samhället.29
29
Beräkningen 40 000 kronor årligen är inte den samhällsekonomiska kostnaden, utan just
besparingen för det omgivande samhället (exklusive individen själv). De 100 000 kronorna
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Tid i utbildning

Antalet studenter i utbildning, och därmed kostnaderna för
högskoleutbildning, påverkas inte bara av hur många studenter som
påbörjar sin utbildning och hur de lyckas med att ta de poäng de
registrerat sig för, utan också av hur långa utbildningarna är.
Dagens svenska studenter befinner sig länge i utbildning. Sedan
början av 1990-talet har de svenska utbildningarna blivit längre.
Som resultat av det tidiga 1990-talets reformer ökade normalstudietiden för de examina som utfärdas av högskolan brant under
1990-talet, från knappt tre år i början av decenniet till över tre och
ett halvt vid sekelskiftet (HSV 2001, SCB 2011 b). Bara mellan
läsåren 1993/94 och 1996/97 ökade genomsnittslängden från 3,0 till
3,5 år. Därefter ökade genomsnittslängden ytterligare något fram
till 2007 års examensreform.30
De förlängda utbildningarna ligger bakom en stor del av 1990talets expansion av högskolan. Ökningen av antalet studenter
förklaras i nästan lika hög grad av längre utbildningar som av att
fler tar examen. Medan antalet personer som tog examen ökade
med 25 procent under 1990-talet förlängdes den genomsnittliga
normalstudietiden för examen med 23 procent, vilket visas i Figur
2.9.

gånger de 13 procenten i minskad sysselsättning som här antas utgöra socialförsäkringskostnaderna är ur samhällsekonomiskt perspektiv bara en transferering.
30
Som redan noterats finns det begränsningar med examensmått. För många utbildningar är
en examen inte någon bra indikator på om en person avslutat sina högskolestudier. Den
normalstudietid som krävs för en examen i genomsnitt är emellertid ett rimligt mått på
utvecklingen av hur länge studenter befinner sig i utbildning.
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Utvecklingen av högskolans grundutbildning efter andelen
examina med olika normalstudietider
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Källor: HSV 2001, SCB 2011 b, egna beräkningar.

Därtill kommer att många studenter är registrerade för studier
utöver vad som är normalstudietid för examen. Dessa studier kan
äga rum såväl innan examen tas ut som efteråt. HSV (2012:2 R)
finner att 37 procent av studenterna som var nybörjare i slutet av
90-talet var registrerade i minst tio terminer, medan endast 4
procent av avlagda examina hade en så lång normalstudietid.
Under 1990-talet förlängdes många högskoleutbildningar med
ett år. Stora yrkesprogram som sjuksköterske- och högskoleingenjörsutbildningar gick från två till tre år, och på många
generella utbildningsprogram blev fyraårig normalstudietid och
magisterexamen norm i stället för treårig normalstudietid och
kandidatexamen.
Att andelen studenter på långa utbildningar skulle öka var ett
politiskt mål i början på 1990-talet. Bland annat införde riksdagen
därför, efter förslag i propositionerna 1992/03:1 och 1992/03:169,
magisterexamen och prioriterade en utbyggnad av civilingenjörsutbildningarna framför de då tvååriga högskoleingenjörsutbildningarna. Samtidigt infördes det resurstilldelningssystem som
ännu består. Som visas i analysen av systemet senare i rapporten
bidrog införandet av systemet med helårsstudenter och helårsprestationer med all sannolikhet kraftfullt till att förlänga de
genomsnittliga högskoleutbildningarna i Sverige.
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Vid en internationell jämförelse (Figur 2.10) förefaller också
Sverige ha en relativt hög andel studenter i längre program. Det
beror i hög grad på att Bolognareformen i Sverige, till skillnad från
i många andra länder, inte omsattes i en etappindelning av längre
utbildningar i en grundexamen och en avancerad examen. I
Västeuropa verkar inget annat land ha så många studenter i långa
utbildningar (som leder till masterexamen eller en lång yrkesexamen) i förhållande till studenter på grundnivå. Det ska dock
noteras att huvuddelen av dem som i Sverige befinner sig i utbildning som leder till yrkesexamen på masternivå befinner sig i de
första tre åren av sin utbildning, det vill säga på grundnivå. Andelen
helårsstudenter på avancerad nivå var 18 procent läsåret 2009/10.31
Figur 2.10

Fördelning av studenter på olika utbildningar i OECD-länderna,
2009
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31
Högskoleverket (Statistisk analys 2011/3). En överslagsberäkning ger vid handen att det
motsvarar att mellan en tredjedel och hälften, beroende på antaganden, av studenterna går
vidare till studier på avancerad nivå.
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Undervisningskostnader per tid

I Sverige är högskolestudier avgiftsfria för studenter från Sverige
och EES. Det offentliga står för den helt dominerande delen av
undervisningskostnaderna. Undantagen utgörs av medel från
donationer och annan extern finansiering, samt eventuella
överskott från avgiftsbelagd utbildning, det vill säga uppdragsutbildning och avgifter för studenter från icke-EES-länder. 2009 stod
direkta statsanslag för 87 procent av intäkterna, eller 21 miljarder
kronor, för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Därtill
kommer ytterligare runt en miljard kronor från övriga statliga
myndigheter (HSV 2011:08 R).
2.8.1

Undervisningskostnaderna varierar mellan olika
utbildningsområden

Över tiden motsvarar kostnaden för undervisning av en
genomsnittlig högskolestudent per år ungefärligen den ersättning
som ersättningssystemet ger i form av per capita-ersättningar
(minus de extrakostnader som läggs på studenter som inte genomför sina studier). Denna ersättning utgår till lärosätena, inom ramen
för de så kallade takbeloppen som anger den högsta ersättning
respektive lärosäte kan få varje budgetår. Ersättningen ska motsvara
högskolans samtliga undervisningskostnader – inklusive lärarlöner,
lokalhyror och administration. Med dagens ersättningsbelopp (se
Tabell 2.6) för undervisning (helårsstudenter plus helårsprestationer) är ersättningen per capita runt 42 500 kronor inom
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen (liksom juridik och
teologi) och runt 92 500 för tekniska och naturvetenskapliga
ämnen per år. Inom dessa områden finns närmare tre fjärdedelar av
studenterna, däribland de allra flesta studenter på generella
program och fristående kurser, liksom de stora ingenjörs- och
juristprogrammen. (HSV 2011:08 R)
Eftersom medlen tilldelas lärosätena står det dessa fritt att
fördela resurser på specifika utbildningar. En omfördelning verkar
dock i praktiken ske endast i begränsad utsträckning (HSV 1997:27
R, och Riksrevisionen, 2009).
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Ersättningsbelopp för olika områden, år 2012, kronor

Utbildningsområde
Humaniora, teologi, juridik,
samhällsvetenskap
Naturvetenskap, teknik, farmaci
Vård
Odontologi
Medicin
Undervisning
Övrigt*
Konstnärliga
Idrott

Ersättning för
helårsstudent

Ersättning för
helårsprestation

23 432

19 143

50 092
53 254
44 039
50 510
34 763
40 229
122 461-291 837
103 423

42 243
46 125
51 300
72 386
40 941
32 679
77 430-230 689
47 860

* Bland annat journalistik, bibliotekarieutbildning, förskollärar- och grundlärarutbildning.
Källa: Budgetpropositionen för 2012.

När systemet infördes var tanken att de områden som hade lägst
ersättningsnivå skulle få en ersättning som motsvarade en viss
lärarinsats med kring- och overheadkostnader. Beräkningsgrunden
var 6 veckotimmar lektionsundervisning i grupper om ca 30 studenter och ca 3 veckotimmar undervisning i mindre grupper med ca
15 studenter. Denna beräkningsgrund skulle dock inte användas
som norm för undervisningens utformning. (SOU 2007:81)
Ersättning för lokalkostnader ingick inte i beräkningen. När
ersättning för lokalkostnader 1994/1995 inkluderades ökade per
capitaersättningarna med 25-30 procent. Tabell 2.7 redovisar
utvecklingen sedan läsåret 1994/95.
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Utveckling av ersättningsbelopp 1994/95–2005, löpande priser (det första beloppet
anger ersättning för helårsstudent, det andra för helårsprestation)

Utbildningsområde

1994/95

1995/96

1996

(1/7-30/6)

(1/7-31/12)

1997

1998

1999

14 024
14 024
13 699
13 329 13 343 13 419
14 349
14 242
14 242
13 953 13 968 14 048
38 036
37 858
36 994
35 998 36 037 36 423
Naturvetenskap, teknik,
farmaci
33 850
33 600
33 600
32 917 32 953 33 142
Vård
38 036
37 858
36 994
35 998 36 037 36 037
33 850
33 600
33 600
32 917 32 953 33 142
Medicin
46 840
46 597
45 272
43 978 44 025 44 277
59 314
58 874
58 874
57 678 57 740 58 071
Undervisning
27 362
27 263
26 506
25 781 25 781 25 929
33 547
33 299
33 299
32 622 32 658 32 845
Övrigt*
31 939
31 806
31 078
30 274 30 274 30 447
26 777
26 579
26 579
26 067 26 067 26 216
* Bland annat journalistik, bibliotekarieutbildning, förskollärar- och grundlärarutbildning
Humaniora, teologi, juridik,
samhällsvetenskap

Utbildningsområde

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Humaniora, teologi, juridik, 16 555 17 045 17 217 17 776 18 119 20 489 20 866
samhällsvetenskap
16 309 16 789 16 958 17 509 17 847 17 984 18 315
41 760 42 997 43 431 44 842 45 708 47 059 47 926
Naturvetenskap, teknik,
farmaci
25 986 37 047 37 421 38 637 38 946 39 686 40 417
Vård
46 385 47 759 48 241 49 255 49 649 50 030 50 952
40 178 41 366 41 783 42 661 43 002 433 32 44 130
Medicin
51 835 53 370 53 908 55 041 55 481 55 907 56 937
63 054 64 917 65 572 66 950 67 486 68 004 69 257
Undervisning
30 279 31 176 31 490 32 152 32 409 32 658 33 260
35 663 36 716 37 086 37 866 38 169 38 462 39 171
Övrigt*
35 039 36 077 36 441 37 207 37 505 37 793 38 489
28 466 29 306 29 602 30 224 30 466 30 700 31 266
* Bland annat journalistik, bibliotekarieutbildning, förskollärar- och grundlärarutbildning

2000

2001

2002

13 544
14 179
36 580
33 450
36 580
33 450
44 689
58 611
26 170
33 150
30 730
26 460

13 805
14 453
37 286
34 096
37 286
34 096
45 551
59 742
26 675
33 790
31 323
26 971

14 704
15 394
38 408
35 122
37 286
34 096
46 922
61 540
27 478
34 807
32 266
27 783

2010

2011

2012

21 565
18 929
49 532
41 771
52 659
45 609
58 845
71 577
34 374
40 483
39 779
32 314

21 614
18 972
49 645
41 866
52 779
45 713
58 979
71 740
34 452
40 575
39 869
32 387

23 432
19 143
50 092
42 243
53 254
46 125
59 510
72 386
34 763
40 941
40 229
32 679

Källor: SOU 2005:48, Budgetpropositionerna för 2006-2012

Av tabellen framgår att besparingar skedde i mitten på 1990-talet. I
reala (inflationsjusterade) belopp nådde ersättningarna inom
humaniora, juridik, samhällsvetenskap och teologi upp till nivåerna
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för 1994/95 först 2003. De inflationsjusterade beloppen tar förstås
inte hänsyn till produktivitetsökningar eller till löneökningar
utöver inflationen.32
I sitt slutbetänkande presenterar Resursutredningen 2 (SOU
2007:81) vad den ovan redovisade beräkningsgrunden – 6 veckotimmar lektionsundervisning i grupper om ca 30 studenter och ca 3
veckotimmar undervisning i mindre grupper med ca 15 studenter –
motsvarar i 2007 års kostnader, och kommer fram till beloppet
52 000 kronor. Det ligger också till grund för utredningens förslag
att det lägsta grundbeloppet bör vara 50 000 kronor i 2007 års
penningvärde. Utredningen föreslår också att högskolans resurstilldelning inte ska möta samma krav på produktivitetsökning som
annan statlig verksamhet.
Riksrevisionen (2009) undersöker hur resurserna fördelas på
specifika utbildningar vid tre universitet (Umeå, Göteborg och
Karlstad). Omfördelningar mellan utbildningarna i förhållande till
ersättningsbeloppet sker dock sällan. I stället förstärks resursskillnader mellan olika utbildningar genom att lärosätet tar en del
av pengarna i anspråk på nivåer ovanför institutionerna.
2.8.2

Att jämföra undervisningskostnader internationellt är
problematiskt

Vid en internationell jämförelse förefaller Sverige ha utgifter per
student som ligger något över genomsnittet för offentliga
högskolor i liknande OECD-länder. Om så är fallet är dock oklart.
HSV (2011:08 R) förklarar att den svenska siffran i högre grad än
de flesta andra länders består av utgifter som är hänförliga till
forskning. Alla jämförelser av denna typ är av nödvändighet starkt
stiliserade och bortser exempelvis från hur fördelningen av
studenter på olika områden och olika högskolor ser ut. Vi vet
exempelvis att ersättningen till humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen i Sverige ligger under den genomsnittliga,
samtidigt som den till de flesta andra ämnen ligger över
genomsnittssiffran. Lika betydande är hur resursfördelningssystemet är konstruerat. Ett exempel är att siffran påverkas av hur
32
I den statliga budgetprocessen räknas anslagen upp enligt den så kallade pris- och
löneomräkningen (populärt benämnd PLO). I omräkningen används särskilda index för
utveckling av löner, hyror och övriga kostnader. Utvecklingen av löneindex justeras ned med
ett produktivitetsökningskrav motsvarande ett genomsnitt av de senaste tio årens
produktivitetsutveckling inom privat tjänstesektor.
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anslagen till forskning och utbildning definieras. Den svenska
siffran kan överskattas genom att anslagen till forskning och
utbildning inte är separerade, till skillnad från i länder med separata
institutssystem för forskning. I vilken utsträckning kostnader för
exempelvis lokaler ingår kan också variera mellan länder.
Figur 2.11

Utgifter per student i olika länder 2008, köpkraftsjusterade
amerikanska dollar (den streckade linjen indikerar OECDgenomsnitt)

Källa: OECD (2011).

En internationell jämförelse säger förstås inte heller något om
huruvida ersättningsnivån i Sverige och andra länder ligger på en
samhällsekonomiskt lämplig nivå. En policystudie av världsledande
utbildnings-, arbetsmarknads- och tillväxtekonomer (Aghion,
Dewatripont, Hoxby, Mas-Colell & Sapir, 2008) argumenterar för
att EU-länder behöver investera mer i högre utbildning, och
hänvisar till skillnaden mot de bättre universitetssystemen i USA,
Canada och Schweiz. I studien förefaller dock Sverige tillhöra de
mest framgångsrika europeiska länderna.
2.8.3

Sambandet mellan undervisningskostnader och
studieintensitet är starkt

Ersättningsbeloppets storlek är starkt knutet till intensiteten i
studierna, mätt som hur mycket tid studenter lägger ner på sina
studier per vecka. Sambandet framgår i Figur 2.12 och Figur 2.13
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som indikerar det totala ersättningsbeloppet per student och år
mot olika mått på intensiteten i studierna för studenter inom olika
utbildningsområden. De tillfrågade studenterna var registrerade för
20 poäng per termin, motsvarande heltidsstudier. I diagrammen
svarar varje punkt mot ersättningsbelopp respektive det
genomsnittliga svaret för studenter inom det utbildningsområdet i
HSV (2007:20 R). Studenter inom utbildningsområden med högre
ersättningsbelopp uppfattar studierna som mer intensiva. I avsnitt
3.1.4 ska vi se att sambandet i hög grad går via
undervisningsintensiteten – större resurser möjliggör mer
lektionstid.
Figur 2.12

Sambandet mellan ersättningsbelopp (x-axel, kronor) och
andelen studenter som uppfattar studierna som heltid (y-axeln,
procent), 2006

Källor: HSV (2007:20 R) och Budgetpropositionen för 2006.

89

Effektivitet i högskoleutbildningen

Figur 2.13

2012:7

Sambandet mellan ersättningsbelopp (x-axel, kronor) och
andelen studenter som under en typisk sjudagarsvecka
förbereder och deltar i undervisning under mer än 30 timmar (yaxeln, procent), 2006

Källor: HSV (2007:20 R) och Budgetpropositionen för 2006.

Det kausala sambandet är rimligtvis något svagare, eftersom i
genomsnitt mer ambitiösa studenter sannolikt söker sig till
utbildningar som har mer resurser, fler undervisningstimmar och i
genomsnitt uppfattas ställa högre krav. Inte desto mindre förefaller
såväl det empiriska som det teoretiska sambandet vara starkt.
Det är dock möjligt att andra undervisningsformer än de i dag
vanligaste skulle kunna minska sambandet. Studieintensiteten
skulle då kunna öka även inom humaniora och samhällsvetenskap.
Den så kallade Oxfordgruppen vid Uppsala universitet har föreslagit en omstrukturering av studier för att nå bättre resultat inom
ramen för befintliga resurser. Omstruktureringen bygger på en
större studieintensitet än vad fallet ofta är i dag.33
33
Oxfordgruppen har studerat hur utbildningen vid universitet kan ge vad man kallar ett
kvalitativt mervärde (Lagerqvist, 2010). Inom ramen för gruppens arbete har man prövat vad
man kallar Oxfordmodellen i historieundervisning vid Uppsala universitet. Metoden
karakteriseras dels av en lärarroll som ger frågor, litteratur och återkoppling snarare än
beskriver vad som står i litteraturen, dels av en studentroll som innebär ett större läsbeting
och tätare mellan de tillfällen då studenten ska redogöra för sina slutsatser än vad fallet ofta
är i dag. Modellen anges ställa krav på att rollerna är tydliga för bägge parter samt på en
regelbunden dialog mellan lärare och student. Att examination sker genom analytiska
frågeställningar snarare än uppmaning till redogörelser för det som lästs ses som centralt.
Oxfordgruppen menar att denna metod med fördel kan användas redan från början av
grundutbildningen.
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Riksrevisionen har funnit att resurseffektiviteten
varierar mellan lärosäten

Som nämnts har Riksrevisionen (2011) studerat hur produktivt
svenska högskolor använder sina resurser. Riksrevisionen använder
en så kallad DEA-metod (data envelopment analysis) som relaterar
resurser (exempelvis personal, anläggningstillgångar, helårsstudenter och doktorander) till produktionsresultat (i form av helårsprestationer, forskarexamina och vetenskapliga publikationer).
Studien skiljer sig från denna rapport i åtminstone två viktiga
avseenden. För det första studerar Riksrevisionen, utöver högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, även forskning
och forskarutbildning. För det andra begränsas Riksrevisionens
outputmått för högskoleutbildningens del till examinerade poäng,
det vill säga en faktor högskolan närmast direkt styr över.
Med detta angreppssätt påvisar Riksrevisionens genomgång
överlag inga avsevärda effektivitetsbrister. De flesta studerade
högskolor ligger på eller nära den beräknade effektivitetsfronten.
Med Riksrevisionens mått blev högskolorna under den studerade
perioden i genomsnitt 2 procent mer produktiva per år. Myndigheten redovisar för åren 2004-2008 en genomsnittlig förbättringspotential på 7 procent. För 2008 omräknas potentialen till 760
miljoner kronor, att jämföras med anslagsvolymen på drygt 31
miljarder kronor.
Utifrån denna rapports perspektiv finns många invändningar
mot Riksrevisionens mått på högskoleutbildningens resultat.
Viktigast är att antalet helårsprestationer inte nödvändigtvis säger
något om kvaliteten på de kunskaper och färdigheter utbildningen
förmedlat, eller om värdet av dessa för det omgivande samhället.
Det är inte heller säkert att Riksrevisionens metod fångar alla
skillnader i lärosätenas förutsättningar.
Inte desto mindre visar studien på relativt stora skillnader
mellan lärosäten med liknande profil. De beräknade effektivitetstalen skiljer sig med minst 10 procent exempelvis mellan
universiteten i Stockholm och Göteborg, högskolorna i Dalarna
och Gävle eller Skövde och Kalmar, och över 20 procent mellan
universiteten i Örebro och Karlstad. Känslighetsanalysen visar att
skillnaderna mellan lärosätena inte beror på olika förkunskaper hos
studenterna. De faktorer som samvarierar med relativt låg uppmätt
effektivitet är många distansstudenter, många studenter på
fristående kurser och många utbildningsområden. Studien lyfter
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dessa som potentiella förklaringar till skillnader mellan olika lärosäten.

2.9

Produktionsbortfall per tid

En person som bedriver högskolestudier skulle med stor sannolikhet arbeta om så inte vore fallet. (Se fördjupningsrutan i avsnitt
2.4.1 för en principiell diskussion.) Den produktion som inte sker
utgör en samhällsekonomisk kostnad för utbildningen. Den
samhällsekonomiska kostnaden delas mellan individen (i form av
utebliven nettolön) och det offentliga (i form av uteblivna skatter).
Till skillnad från de direkta undervisningskostnaderna är produktionsbortfallet inte synligt eller direkt kännbart för universiteten
och högskolorna.
Produktionsbortfallet kan sällan direkt mätas, eftersom det bara
i undantagsfall går att veta vad en studerande skulle ha tjänat om
hon i stället lönearbetat. En jämförelse mellan personer som
bedriver studier och liknande personer som lönearbetar kan dock
ge en fingervisning.
Med rimliga uppskattningar är produktionsbortfallet en avsevärt
större samhällsekonomisk kostnad för högskoleutbildning än vad
undervisningskostnaden är. Detta gäller så gott som alla utbildningsområden utom de konstnärliga. Vi har sett att dagens
ersättningsbelopp för undervisning ligger på drygt 40 000 kronor
inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, och på drygt
90 000 för naturvetenskapliga och tekniska ämnen per år.
Produktionsbortfallet under studietiden är också med försiktiga
beräkningar i intervallet 200 000-300 000 kronor per student och
år. En genomsnittlig månadslön för 18-24-åringar var 21 100 kronor år 2010, enligt SCB (2010). Inklusive arbetsgivaravgift men
utan andra personalomkostnader motsvarar det cirka 290 000 kronor per år. Den genomsnittliga arbetsinkomsten för en heltidsstudent är runt 40 000 kronor per år, eller omkring 55 000 kronor
inklusive arbetsgivaravgift.34
En försiktig bedömning av de samhällsekonomiska kostnaderna
för produktionsbortfallet från Sveriges 300 000 helårsstudenter är

34
Se Uusitalo (2010). Här bortser vi från att en del av studenters lönearbete kan antas tränga
undan sysselsättning för annan arbetskraft. Om vi skulle ta det i beräkning blir
produktionsbortfallet (och de samhällsekonomiska kostnaderna) ännu större.
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därför minst 50 miljarder kronor, det vill säga mer än de offentliga
kostnaderna för högskoleutbildning och studiestöd sammantaget.35
Av ett produktionsbortfall på runt 250 000 kronor per år ser
individen en skillnad i nettolön på runt 155 000 kronor. (Skatteverket, 2011, och egna beräkningar.) Därtill utjämnas skillnaden
med runt 27 000 kronor i studiebidrag och 60 000 kronor i studielån. Om man undantar såväl värdet av ett gynnsamt studielån för
den studerande som de förmåner som är knutna till arbetsgivaravgift och en högre sjukpenninggrundande inkomst för den lönearbetande, delas kostnaden för produktionsbortfallet ungefär lika
mellan individen och det offentliga. Lärosätet bär ingen del av
kostnaden för studenternas produktionsbortfall.
Till en liten del kompenseras produktionsbortfallet under
studietiden av att personer med högskoleutbildning lämnar arbetslivet senare än de med gymnasieutbildning. Pensionsmyndigheten
(2011) beräknar att personer födda 1939 genomsnittligt lämnade
arbetslivet vid 62,9 års ålder om de hade treårig gymnasieutbildning
och vid 63,5 års ålder om de hade en minst treårig högskoleutbildning.

2.10

Slutsatser

Denna översiktliga genomgång av svensk högskoleutbildning identifierar flera utvecklingsområden. Genomgången pekar knappast på
något allvarligt och enkelt observerbart problem. En rimligare
beskrivning är att det verkar finnas utrymme för förbättring
gällande genomströmningen, arbetsmarknadsetableringen och utbildningens kostnader – det sistnämnda främst i form av produktionsbortfall.
Utifrån analysmodellen och vår datagenomgång gör vi ett antal
övergripande observationer.
1. Andelen med högskoleutbildning i den yngre arbetskraften
är i Sverige ungefär lika stor som i jämförbara länder.
Intresset för högskolestudier samvarierar negativt med
konjunkturen, men har trendmässigt stigit. Om det ökade
intresset beror på högre värde av högskoleutbildades
35

Alla 300 000 studenter skulle förstås inte vara sysselsatta om de inte studerade. I
beräkningarna antas en kontrafaktisk sysselsättningsgrad om 85 procent. Slutsatserna ändras
inte kvalitativt.
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2.

3.

4.

5.

humankapital, ökad vikt av utbildning som signal eller något
annat är oklart.
Det finns uppenbara problem med att mäta genomströmningen i svensk högskola. Sammantaget verkar dock
genomströmningen vara lägst på generella program och
fristående kurser. Mått som indikerar svag genomströmning
kan avspegla att studenterna får svagt stöd, att studenter och
institutioner möter svaga eller felaktiga incitament och/eller
att statistiken är missvisande.
Generella
högskoleutbildningar
i
samhällsvetenskap,
humaniora och naturvetenskap ger en svag samhällsekonomisk avkastning i form av högre sysselsättning och
lön. Detsamma gäller flera yrkesutbildningar inom pedagogik
och beteendevetenskap.
Studenter vid svenska högskolor förefaller vid en
internationell jämförelse vara engagerade i långa utbildningar.
Samtidigt är studieintensiteten låg inom många utbildningsområden, i synnerhet dem med relativt låg statlig finansiering
per student.
Lågintensiva utbildningar har en stor och delvis dold
samhällsekonomisk kostnad. Produktionsbortfallet står för
större delen av de samhällsekonomiska utbildningskostnaderna. Denna syns bara till hälften för studenterna,
och inte alls för institutionerna.

Dessa slutsatser ska analyseras i kapitel 3.
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För en ökad effektivitet i högskoleutbildningen krävs att nyttan
ökar och/eller att kostnaderna minskar. Utifrån analysmodellen
kan det potentiellt ske på flera sätt.
 Att en större andel studenter drar nytta av sina studier, i
huvudsak genom att fler tar de poäng och examina de
registrerat sig för.
 Att studenterna får en större nytta av sina studier, främst
genom att arbetsmarknadsetableringen går bättre.
 Att kostnaderna för högskoleutbildning hålls ned, främst
genom att produktionsbortfallet begränsas.
I detta kapitel ser vi på alla dessa för att undersöka vilka problem
som finns, och därmed även kartlägga potentialen för ökad
samhällsekonomisk effektivitet.

3.1

Ökad genomströmning

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är en given ambition att
studenter som anmält sig till kurser och program ska ta sina poäng
och examina. När så inte sker kan det förstås ha individuella och
svårförutsebara orsaker som varken statsmakter eller institutioner
kan göra så mycket åt. Om kunskapsmålen sätts på en rimlig nivå
kan det förmodligen inte undvikas att enstaka studenter inte klarar
av dem. Men när prestationsgraden visar tydliga skillnader mellan
olika utbildningsformer är det värt att göra en systematisk
genomgång av möjliga förklaringar.
Analysen i detta avsnitt tyder på att svag genomströmning
verkar kunna förklaras med bristande förkunskaper, begränsat
lärarstöd och emellanåt svag motivation. Däremot förefaller inte
för höga krav vara en rimlig förklaring, i alla fall inte för studenter
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inom humaniora och samhällsvetenskap. Inom dessa områden
verkar det snarare finnas skäl att fråga sig om alla studenter
verkligen får tillräcklig stimulans i form av undervisning och
examinationer. Dessutom finns problem med statistiken som gör
uppföljning och styrning svårare. Sådana statistikbrister försvårar
också utvärderingen av exempelvis den nytta utbildningen ger.
3.1.1

Förkunskaperna verkar ha försämrats

Flera studier (HSV 2009:16 R, Skolverket 2009 a) pekar på att
dagens studenter har sämre kunskaper än tidigare studentgenerationer. Främst verkar det gälla kärnämneskunskaper, som
förmåga till matematiska och logiska resonemang, liksom läsförståelse. Bristande förkunskaper blir mest tydliga inom tekniska
och naturvetenskapliga utbildningar. Studenterna verkar också ha
blivit mer heterogena. Spridningen i kunskaper och studieförmåga
förefaller ha ökat. I Högskoleverkets undersökning (HSV 2009:16
R) pekar lärarna i första hand på förändringar i gymnasieskolan. I
andra hand pekas på att högskolans expansion breddat rekryteringen och nu innefattar fler med lägre betyg och sämre meriter.
Några lärare pekar på att högskoleutbildningen kan ha förändrats
på ett sätt som gör att gymnasiekunskaperna blir mindre relevanta.
Att förbättra kunskapsresultaten i gymnasieskolan skulle gynna
alla som genomgår gymnasiet, men också underlätta för vidare
studier på högskolenivå. Därmed ges ytterligare ett argument för
att prioritera tidigare steg i utbildningskedjan framför större
offentliga satsningar på högre utbildning.
Frågan om hur gymnasieskolan borde utformas ligger i allt
väsentligt utanför ämnet för denna studie. Som en viktig avnämare
borde dock de svenska högskolorna ha ett stort intresse av att
engagera sig i utformningen och genomförandet av gymnasieutbildningen. I synnerhet vad gäller de studieförberedande utbildningarna borde högskolorna enskilt och i samverkan kunna vara
en betydande kompetensresurs för hur gymnasieutbildningen
skulle kunna förbättras. Detsamma kan gälla erfarenheter från olika
urvalsverktyg i antagningssystemet, vilket ska diskuteras härnäst.
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Förutsättningarna för en rättvis och effektiv antagning
verkar dåliga

Förutsättningarna för högskoleutbildning styrs delvis av högskolans antagningssystem. Genom sina effekter på elevers
incitament styr antagningssystemet delvis också kunskapsresultaten i gymnasiet. Det finns tydliga indikationer på brister i
antagningssystemets förutsättningar att fungera väl.
Högskoleprovet förefaller ha en närmast obefintlig förmåga att
förutsäga framtida studieprestationer, med hänsyn tagen till
gymnasiebetygen. Björklund med flera (2010) menar att användandet av högskoleprov som urvalsinstrument minskar
examensfrekvensen på högskolan. Eftersom högskoleprovet får
skrivas ett obegränsat antal gånger riskerar dagens användande av
högskoleprovet också att försena studierna. Figur 3.1 illustrerar
den andel med minst kandidatexamen efter fem år på högskolan
bland studenter som började direkt på högskolan efter gymnasiet
under åren 1994–2002, och där uppgift om både betyg och
högskoleprov finns. Bägge gäller givet värdet på det andra.
Figur 3.1

Andel med minst kandidatexamen efter fem år på högskolan
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Källa: Björklund med flera (2010).

Ett annat exempel är att dagens betygssystem på gymnasiet
förefaller betydligt sämre än det tidigare relativa betygssystemet.
Enligt data från Vlachos (2011) och Skolverket (2011) var andelen
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med toppbetyg (20,0 i det nya systemet) år 2010 runt 8 promille,
att jämföras med en motsvarande andel om 1 promille i mitten på
1990-talet (då 5,0 var toppbetyg). Andelen gymnasiestudenter med
toppbetyg mer än femdubblades mellan 2000 och 2010. På naturvetenskapligt program var ökningen ännu snabbare, trots att
elevernas kunskaper i matematik och fysik har försämrats över alla
delar av kunskapsfördelningen (Skolverket 2009 a). Vlachos menar
att det främst är den bristande förankringen i jämförbara
kunskapsprov som förklarar utvecklingen.
Figur 3.2

Andel av gymnasieelever med 20,0 i slutbetyg, 2000-2010

Källa: Skolverket (2011).

Genom sina erfarenheter av olika antagningsverktyg borde högskolorna enskilt och i samverkan kunna utöva ett betydande och
välinformerat inflytande på hur betygssystemet i gymnasiet bör
utformas, liksom vilka kompletterande instrument som skulle
kunna behövas vid antagningen till högskolan.
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Kraven verkar inte vara för höga

En annan möjlig förklaring till sjunkande prestationsgrad i
högskolan är att kraven är så högt ställda att arbetsbördan för
studenterna blir orimlig. Åtminstone för studenter inom
humaniora och samhällsvetenskap är den förklaringen mindre
sannolik. Inom dessa områden verkar det vara ungefär lika många
studenter som tycker att kraven är för låga som att studietakten är
för hög (HSV 2007:20 R), vilket visas i Figur 3.3 a–b. Samtidigt
uppfattar bara runt hälften av studenterna inom dessa områden
studierna som en heltidssysselsättning. I förhållande till motsvarande undersökning 2001 är det runt 10 procentenheter fler
studenter inom dessa områden som uppfattar studierna som
trekvartssysselsättning snarare än heltidssysselsättning. Inom
humaniora anser även fler att studierna utgör halvtidssysselsättning
(HSV 2002:21 R). (Undersökningen redovisar samhällsvetare och
jurister som en kategori. Eftersom många jurister lägger ned ett
omfattande eget arbete på studierna överskattar sannolikt siffrorna
studiebelastningen för många samhällsvetare. Betygshetsen och den
upplevda arbetsbördan på juristlinjen är dokumenterad bland annat
av Högskoleverket, 2000:1 R och 2006:4 R.)
Figur 3.3 a-b Fördelning av hur ofta studenter på olika utbildningsinriktningar
upplever att studietakten är för hög respektive att studiekraven
är för låga
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Källa: HSV (2007:20 R).

Översiktliga samband verkar inte visa att höga krav skulle leda till
låg genomströmning. Som redan visats (i avsnitt 2.3) är
prestationsgraden oftast lägre på generella utbildningsprogram och
fristående kurser – vilka i högre grad dominerar inom humaniora
och samhällsvetenskap än inom andra utbildningsområden – än på
yrkesprogram. Samtidigt är det fler inom humaniora och samhällsvetenskap som anser att kraven är för låga.
3.1.4

Inom utbildningsområden med lite resurser verkar
studenter få för lite stöd

Vi har i avsnitt 2.8 redovisat siffror som visar att studieintensiteten
har ett starkt samband mellan resurser per student och tidsenhet.
Resonemanget är i linje med det som presenteras exempelvis i
TCO:s upprepade studie av hur mycket lärarledd tid studenter
inom olika utbildningsområden har (TCO 2009 och 2010), och i
den europeiska undersökningen Eurostudent (HSV 2010:20 R).
Oavsett utbildningsinriktning tycks tiden för självstudier i genomsnitt ligga kring 15-20 timmar i veckan. Den totala studietiden
verkar därigenom i hög grad bestämmas av mängden lärarledd tid.
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Medianantalet timmar som heltidstuderande inom olika
utbildningsinriktningar lägger på studier under en genomsnittlig
vecka

Källa: HSV (2010:20 R).

Antalet lärarledda timmar per vecka samvarierar starkt positivt med
de mått över studieintensitet som beskrivs i avsnitt 2.8, liksom med
ersättningsbeloppet i dagens resurstilldelningssystem. I kombination med resonemanget under föregående rubrik tyder det på att
kraven i hög grad bestäms av vilket stöd, i form av undervisning
och examination, institutionen kan ge varje student.
3.1.5

Motivation kan spela en viktig roll

Utöver sambandet mellan krav, studieintensitet och resurser
förefaller intention, förväntningar och motivation hos studenterna
vara viktiga för att förklara hur många som tar de poäng och
examina de registrerat sig för. Även om vi inte vet hur stark studiemotivationen för olika studenter faktiskt är kan en jämförelse av
genomströmningsmåtten för olika utbildningsformer ge en fingervisning. I en sådan jämförelse förefaller individens motivation påverkas av många faktorer. Att ha kurskamrater och fysisk närvaro
verkar ha en positiv effekt eller attrahera studenter med en mer
ambitiös inställning (kurser med fysisk närvaro jämfört med kurser
på distans), liksom att ha en tydlig studiegång och samma
kurskamrater under flera kurser (program jämfört med fristående
kurser) eller att studera för en yrkesexamen – i synnerhet om
examen är förutsättning för legitimation och yrkesutövning. Ur ett
internationellt perspektiv kan man också notera att det för
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studenter i Sverige (liksom i andra nordiska länder och delvis i
Centraleuropa) är kostnadsfritt att anmäla sig till en kurs, vilket
kan negativt påverka den genomsnittliga motivationen att slutföra
kursen. Vi ska senare (i avsnitt 3.4) göra en mer ingående analys av
de incitament som studenter möter.
3.1.6

Brist på bra genomströmningsmått försvårar
utvärdering, analys och rationell resursfördelning

Högskoleverket (2009:29 R) har påpekat att examensfrekvensen är
ett bra genomströmningsmått bara för yrkesprogram som utgör en
förutsättning för legitimation. I många andra utbildningsformer har
studenterna svag eller ingen anledning att ta ut sin examen,
samtidigt som ansvaret för att ansöka om examen vilar på
studenterna. HSV har också lyft fram att många studenter, inte
minst på fristående kurser och distanskurser, inte har för avsikt att
ta sina kurspoäng. Därmed blir även prestationsgrad ett trubbigt
mått. Det är också möjligt att studenter inte ser någon anledning
att avregistrera sig från kurser de inte har för avsikt att fullfölja. I
den utsträckning institutioner ersätts på grundval av registrerade
studenter kan även de sakna incitament att avregistrera studenter.
Att siffrorna över registrerade studenter och uttagna examina inte
alltid avspeglar den verkliga situationen är ett problem som gör
utvärdering och analys svårare. Lika allvarligt är förstås att felaktiga
mått över registrerade studenter kan snedvrida resursfördelningen
mellan högskolor och utbildningar.
I samband med den mer ingående analysen av studenters och
institutioners incitament ska vi se vidare på åtgärder som kan
förbättra högskolestatistiken.

3.2

Större nytta

I föregående kapitel såg vi att individens och samhällets nytta av
högskoleutbildning i huvudsak är överlappande. Åtgärder som
stärker den genomsnittlige studentens chanser på arbetsmarknaden
förbättrar också samhällets avkastning på högskoleutbildning.
I kapitel 2 såg vi att avkastningen på högskoleutbildning i
Sverige i allmänhet är ganska låg, men att den varierar mellan olika
utbildningsprogram. Att få fler att välja utbildningar som leder till
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bristyrken är inte trivialt. Med undantag för läkar- och tandläkarutbildningar är det svaga intresset för många bristyrken en viktig
flaskhals, vilket beskrivs bland annat av Högskoleverket (2011:08
R).
Analysen i detta avsnitt ger viss vägledning till en strategi för att
höja den genomsnittlige studentens chanser på arbetsmarknaden.
De handlar både om att förbättra rekryteringen till utbildningar
som ger efterfrågade examina och att stärka förutsättningarna för
goda arbetsmarknadsutfall också på utbildningar som ger lägre
avkastning.
 Informationen till blivande och befintliga studenter om
studier och utbildningars koppling till arbetsmarknaden kan
förbättras, och den insamlade informationen utnyttjas mer
rationellt.
 Högskolan kan bättre träna och uppmuntra egenskaper och
kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar, både
akademiska och praktiska.
 Kopplingen till arbetsmarknaden kan bli starkare, i synnerhet
på utbildningar där praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning
är ovanliga i dag.
 Examensstrukturen kan i högre grad underlätta påbyggnad
snarare än omstart.
Åtgärder som underlättar vägen från högskolan till arbetsmarknaden kan också bidra till att studenter hittar rätt snabbare,
och i högre grad avslutar sina studier utan onödiga omvägar.
3.2.1

Bättre information kan vara av nytta för både studenter
och utbildningsanordnare

För att personer ska göra upplysta val behöver de information.
Effekten av förbättringar av utbildningsprogram eller individers
incitamentsstrukturer kommer att begränsas om inte rättvisande
och lättillgänglig information når dem som potentiellt berörs av
förändringarna. Informationen kommer självfallet aldrig att bli
perfekt, men det finns indikationer på att bristande information
försvårar för individers utbildningsval.
Skolverket (2009 b) har i en rapport riktat kritik mot studieoch yrkesorienteringen i landets grund- och gymnasieskolor.
Kritiken riktar sig främst mot att studie- och yrkesorientering har
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prioriterats lågt, och att det därför finns brister i styrning, resurstilldelning och arbetsmarknadskontakter. Avsaknad av god information till elever i ungdomsskolan är skadligt ur såväl effektivitets- som rättviseperspektiv. Det försämrar möjligheten för
blivande studenter att göra upplysta val, och därmed förutsättningarna att dra mesta möjliga nytta av sina studier efter
examen.
Avsaknaden av stöd för studenternas karriärplanering uppmärksammas i SOU 2006:102. I en utredningsbilaga görs en översikt av hur engelska högskolor arbetar med karriärplanering. Utredningen rekommenderar att svenska högskolor ges i uppdrag att
inlemma karriärplanering för alla studenter
I en bilaga till Långtidsutredningen 2008 påpekas att det saknas
lättillgänglig information om förväntade utfall av olika utbildningsval (SOU 2008:69). Författarna förespråkar att blivande
studenter skulle kunna ta del av en tabell som redovisas på
Skolverkets eller Högskoleverkets hemsida. Tabellen skulle
innehålla förväntat utfall i form av inkomster, lön och arbetslöshetsrisk för en finmaskig uppdelning av utbildningsinriktningar,
såväl ojusterat som justerat för social bakgrund och annat.
Den som samlar in, analyserar och presenterar information om
arbetsmarknaden kommer att ha tillgång till upplysningar av värde
för utbildningens utformning och genomförande. Dessutom blir
informationen till potentiella och befintliga studenter tydligare och
mer lärorik om den samordnar upplysningar om arbetsmarknad
och studier. Geschwind och Larsson (2008) menar att svenska
lärosäten generellt i för låg utsträckning tar tillvara tidigare
studenters erfarenheter för att utveckla arbetsmarknadsrelevansen i
utbildningarna. De menar att ett mer systematiskt arbete i
samverkan med tidigare studenter skulle utveckla utbildningarnas
bidrag till anställningsbarhet. Även SOU 2006:102 framhåller
värdet av att lärosäten följer upp sina tidigare studenters
arbetsmarknadsutfall, och förespråkar att högskolorna ska få ett
sådant uppdrag.
3.2.2

Arbetsmarknaden efterfrågar färdigheter en akademisk
utbildning utvecklar

De färdigheter som avgör arbetsmarknadsvärdet av högre utbildning skulle kunna delas upp i dels de fackkunskaper som direkt
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efterfrågas av arbetsmarknaden utanför akademin, och dels de
kunskaper och färdigheter som är av mer allmän art. Vi har redan
konstaterat att en stor del av de senare förefaller tränas redan i
gymnasiet, alternativt avspeglas i selektionen till studieförberedande program.
Naturligtvis förmedlar inte varje given högskoleutbildning
kunskaper i enbart en av de kategorierna. Kategorierna är inte
heller ömsesidigt uteslutande. Många utbildningar som ger
fackkunskaper, särskilt mer teoretiska, kan ha ett stort värde även
utanför fackinriktningen. Däremot är det omvända förhållandet
mer ovanligt. Ett vanligt exempel är att många civilingenjörer har
jobb som naturvetare eller samhällsvetare, medan få naturvetare
och sannolikt ännu färre samhällsvetare har jobb av teknologisk
natur.36 Samma mönster finns mellan exempelvis jurister (liksom i
någon utsträckning ekonomer) och samhällsvetare, eller
psykologer/socionomer och andra beteendevetare.37 Asymmetrin
kan bero på formella examensregleringar, på kunskapernas karaktär
eller på att utbildningarna av arbetsgivare anses hålla olika kvalitet.
I avsnitt 2.4 diskuterades arbetsmarknadsutsikterna för olika
utbildningar. Vi noterade då att arbetsmarknadsutsikterna för de
utbildningar som ger direkta fackkunskaper som regel är lättare att
förutse än samhällets framtida behov av annan högskoleutbildning.
Vid ett grovt överslag verkar det också som om högskoleutbildningar som leder till tydliga yrken i genomsnitt har en högre
avkastning än mer allmänna inriktningar som humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Men eftersom alla utbildningar i
någon mån innehåller träning i bägge kunskapskategorierna vore
det vanskligt att hävda att allmänna kunskaper är mindre viktiga än
specialiserad yrkeskunskap.
Ett sätt att bedöma vilka mer allmänna kunskaper och färdigheter arbetsmarknaden efterfrågar hos högskoleutbildade är att
göra enkätundersökningar och intervjuer med arbetsgivare. Ett
sådant försök har gjorts i en rapport av Lärarförbundet, Sveriges
Förenade Studentkårer och TCO (2007). I rapporten redovisas en
undersökning av vad arbetsgivare säger sig värdesätta när de
anställer högskoleutbildade (se Figur 3.5). Där nämns främst
följande faktorer (i rangordning efter hur stor andel som angett
respektive aspekt som ”mycket viktig”).
36
Relationen och utbytbarheten mellan civilingenjörer och naturvetare diskuteras av
Högskoleverket (2005:46 R).
37
Se till exempel Högskoleverket (2011:16 R).
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Källa: Lärarförbundet, Sveriges Förenade Studentkårer & TCO (2007).

Vi ska här göra två viktiga observationer:
 De efterfrågade egenskaperna är av både kognitiv och
icke-kognitiv karaktär, där de icke-kognitiva är fler och
högre rankade. Det är i linje med forskning kring
personliga egenskapers betydelse på arbetsmarknaden.
Exempelvis finner Lindqvist och Vestman (2011) att
mått på intelligensliknande egenskaper är viktigt huvudsakligen för så kallade skilled workers – till vilka de flesta
jobb för högskoleutbildade hör – men att mått på
personlig stabilitet och initiativkraft är lika viktiga, och
viktigare för jobb i ledande positioner.38 I en undersökning av högskoleutbildade i Storbritannien finner
38

De mått som avses är inskrivningsprov respektive psykologskattning vid Pliktverkets
mönstring.
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Chevalier och Lindley (2009) att personer som är
akademiskt överkvalificerade för sina jobb inte verkar ha
sämre akademiska färdigheter, utan i mindre utsträckning än andra ha utvecklat andra färdigheter under
sin högskoletid. I någon mån förefaller det gälla räknefärdighet och IT–vana, men i ännu större utsträckning
handlar det om förmågor som entreprenörskap och
ledarskap.
 Oavsett om de är kognitiva eller icke-kognitiva är de
efterfrågade egenskaperna sådana som tränas eller kan
tränas inom alla utbildningsinriktningar vid högskolan,
med undantag för faktorn yrkesinriktad utbildning. För
de flesta av de egenskaper som efterfrågas sammanfaller
arbetslivets intresse med det akademiska intresset av att
förmedla goda kunskaper och att förbereda studenter
för självständigt vetenskapligt arbete. Som diskuterats
ovan finns det skäl att tro att det i många fall är just
jakten på dessa egenskaper som får arbetsgivare att
efterfråga en person med högskoleexamen.
Vissa av de mer efterfrågade egenskaperna och erfarenheterna
ligger inte inom ramen för en traditionell akademisk utbildning,
med undantag för vissa yrkesprogram. Av de faktorer som nämns i
rapporten gäller det yrkesinriktad utbildning, entreprenörskap och
engagemang vid sidan av studierna, samt de referenser som inte
hänför sig till akademiska prestationer. I rapporten framkommer
också att arbetsgivarna oftast är nöjda med studenterna vad gäller
att uttrycka sig i tal och skrift, att arbeta i grupp samt att arbeta
självständigt. Många tycker dock att nyutexaminerade saknar
praktiska kunskaper, branschkännedom och ledarkunskaper.
Sammanfattningsvis framstår det som att studenter skulle kunna
bli mer attraktiva på arbetsmarknaden i två avseenden – det
akademiska och det praktiska.
 Arbetsmarknaden efterfrågar och uppskattar egenskaper som
den traditionella akademiska utbildningen tränar och uppmuntrar. Ju bättre akademin håller fast vid och utvecklar
träningen av dessa egenskaper, desto större nytta har
studenter, arbetsgivare och samhälle av högskoleutbildning.
Möjligen finns en särskild potential i att utveckla träningen
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av den analytiska förmågan och kunskaperna i engelska.
Träning av dessa egenskaper förbättras sannolikt av
varierande och ambitiösa undervisnings- och examinationsformer, inkluderande såväl grupparbeten som självständiga
tentamina.
 Arbetsmarknaden efterfrågar personer med praktiska erfarenheter, och personer som visar ledarskap och entreprenörskap. Om sådana egenskaper kan tränas under eller
parallellt med högskoleutbildning skulle studenternas,
arbetsmarknadens och samhällets nytta av högskoleutbildningen öka.
3.2.3

Anknytning till arbetsmarknaden under utbildningen är
central

Den ovan refererade undersökningen antyder att många högskoleutbildningar kan utveckla sin anknytning till arbetsmarknaden.
Arbetslivserfarenhet kan ge tillfälle till praktisk tillämpning av
de teoretiska kunskaper som inhämtats i utbildningen. Vi har också
sett att arbetsgivare efterfrågar praktiska kunskaper och branscherfarenhet. Men lika viktigt kan vara att försäkra framtida
arbetsgivare om att studenten klarar av att komma till jobbet, att
passa tider, att jobba för en chef och för ett lag – förmågor som en
klassiskt akademisk utbildning ofta lägger mindre vikt vid. Det
understryks av att arbetsgivare lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och referenser. Slutligen ger arbetslivserfarenhet också
möjligheter att skapa kontakter som kan vara av värde för framtida
etablering och karriär.39
Det finns tecken på att många studenter underskattar
betydelsen av arbetslivserfarenhet. I undersökningen av Lärarförbundet, TCO och SFS rankar närmare 90 procent av arbetsgivarna
arbetslivserfarenhet som mycket eller ganska viktigt, men bara 70
procent av studenterna.40 Ungefär 15 procent av de studenter som
studerade på heltid med studiemedel under 2006 redovisade inga
inkomster, och nästan lika många små inkomster (under 10 000
kronor).41 Då inkluderar dessa inkomster ersättning från sjuk- och
39
Att en majoritet av anställningar förmedlas genom kontakter visas exempelvis av Olli
Segendorf (2005).
40
Tyvärr ställer inte undersökningen frågan hur viktiga studenter tror att referenser är.
41
Bilaga 4, LU 2011.
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föräldraförsäkring. (Samtidigt är det förstås möjligt att en del av de
studenter som redovisar små eller inga arbetsinkomster skaffat sig
arbetslivserfarenhet genom obetald praktik, jobb i utlandet eller
svartarbete.)
Hur mycket bör studenter lönearbeta?
Hur man ser på arbete vid sidan om studierna är delvis en samhällsekonomisk avvägningsfråga. Det föregående avsnittet och
avsnitt 2.9 visar på två positiva effekter av att studenter arbetar vid
sidan om studierna: studenterna får arbetslivserfarenhet som
värderas av framtida arbetsgivare, och det produktionsbortfall som
studier innebär begränsas. Samtidigt finns en risk att lönearbetet
går ut över studierna och att dessa försenas eller förmedlar mindre
kunskaper än som annars vore fallet. Det kan också innebära att
studenter väljer mindre krävande utbildningar, vilket diskuteras i
avsnitt 3.4.1.
Antelius och Björklund (2000) finner att deltidsstudier verkar
vara förknippade med en god arbetsmarknadsavkastning. Därifrån
kan man förstås inte direkt rekommendera att alla studier borde
bedrivas på deltid. Antelius och Björklunds resultat kan bero på att
deltidsstudenter i hög grad redan är etablerade på arbetsmarknaden,
att de som studerar och arbetar parallellt i genomsnitt är mer
ambitiösa än andra, eller att de bedriver studier som direkt stärker
deras arbetsmarknadsställning. Deltidsstudier kan också vara mer
eller mindre lämpligt för olika utbildningsinriktningar.
I vilken uträckning studier och lönearbete står i motsats till
varandra är förstås centralt i avvägningen. I viss mån förefaller
omfattningen av lönearbete samvariera negativt med hur intensiva
studierna är. På högintensiva utbildningar verkar det vara svårt att
lönearbeta mer än halvtid, och det är något fler som inte
lönearbetar alls. Som framgår av Tabell 3.1 är sambandet dock
ganska svagt för dem som jobbar 1–20 timmar i veckan, och för
dem som ägnar mindre än 30 timmar i veckan åt studier. Frånvaron
av samband kan möjligen i viss utsträckning förklaras av att
studenter med goda arbetsmarknadsförutsättningar klarar av sina
studier med lägre studieinsats. Å andra sidan kan varierande grader
av generell ambition hos olika personer leda till att lönearbets- och
studieinsatserna borde samvariera positivt.
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Lönearbete under en typisk sjudagarsvecka, fördelning av antal
timmar för heltidsstudenter, andelar i procent 2006

Förbereder och
deltar i
undervisning

–10 timmar
11–20 timmar
21–30 timmar
Mer än 30 timmar
Totalt

Lönearbete under en typisk sjudagarsvecka
0 timmar

1–10
timmar

11–20
timmar

21–30
timmar

Mer än 30
timmar

Totalt

50
49
52
61
54

28
26
28
26
27

11
15
13
10
12

4
6
5
2
4

8
3
2
1
3

100
100
100
100

Källa: HSV (2007:20 R).

Extraarbete möjliggör eller signalerar flera av de erfarenheter
respektive egenskaper som arbetsgivare efterfrågar. Nyutexaminerade med svag arbetslivserfarenhet har en nackdel på
arbetsmarknaden.42 Fackkunskaper från en tydligt yrkesinriktad
utbildning kan säkert ofta väga upp brist på arbetslivserfarenhet. Vi
ska dock snart se att praktikmoment är vanligast på yrkesutbildningar.
Att arbeta under sommaruppehållet förefaller oproblematiskt
för de studenter som inte ligger efter med sina studier. Som vi sett
verkar många studenter kunna förena också relativt tidskrävande
studier med begränsade deltidsjobb.
Efter en viss period är däremot förmodligen meriten i varje extra
arbetad timme ganska liten så länge det rör sig om okvalificerade
arbeten utan bäring på den bransch studenten vill arbeta i efter
examen. Att ha sådana arbeten under somrarna eller andra
studieuppehåll är rimligtvis bättre än passivitet, men betydligt
mindre meriterande än mer kvalificerade och relevanta jobb.
Okvalificerade extraarbeten som drar ner studieintensiteten verkar
därför vara samhällsekonomiskt olönsamma, i synnerhet om annan
arbetskraft riskerar att trängas undan av studenterna.
Sammantaget tyder analysen på att studenter som är i takt med
sina studier har mycket att vinna på kvalificerade extraarbeten. För
att få sådana arbeten kan erfarenhet från mindre kvalificerade
42
En vän till författaren som i över ett decennium arbetat med personalfrågor på ett stort
svenskt företag – inte minst anställning och karriärutveckling av akademiker – uttryckte det
som att ingen vill vara den första arbetsgivaren.
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befattningar krävas. Att göra karriär i extrajobben under studietiden förefaller därmed önskvärt. Särskilt värdefull kan en sådan
utveckling vara för studenter som inte tar någon tydligt
yrkesinriktad examen. Arbete under sommaruppehållen utgör
naturliga steg i en sådan trappa. Extrajobb under terminerna kan
självfallet också vara meriterande, men kan innebära en större
undanträngning av studietid. Studenter som ligger efter med sina
studier gör sannolikt oftast bättre i att komma ikapp än att ta
okvalificerade extrajobb. I avsnitt 3.4.1 återkommer vi till
studenternas incitament.
Praktik och annan arbetslivsanknytning i utbildningen
En viktig möjlighet till arbetslivsanknytning är praktik som genomförs som en del av utbildningen. Bland annat praktikmoment gör
att arbetsmarknadsanknytningen är starkare många yrkesutbildningar än de flesta generella program.
 Läkarutbildningen – som är en av de mest populära – sker till
stor del i form av klinisk praktik, varvad med teoriutbildning.
Detsamma gäller andra utbildningar med vårdinriktning, som
sjuksköterske- och sjukgymnastutbildningar.
 Lärarutbildningen har, också efter 2011 års reform, en termin
verksamhetsförlagd utbildning.
 Civilingenjörsutbildningarna hade tidigare krav på att
studenterna gjorde praktik i yrkeslivet. Praktiken gav dock
inte högskolepoäng till studenterna, utan förutsattes äga rum
under sommaruppehållen. Den ordningen ogiltigförklarades
2002 av Högskoleverket, då examenskraven enligt högskoleförordningen endast får omfatta verksamhet som ger
högskolepoäng. Under det därpå följande läsåret ändrade
också de tekniska högskolorna sina examensordningar.
Behovet av praktik i ingenjörsutbildning betonades dock av
Högskoleverkets bedömargrupp (HSV 2006:8 R).43 Något
generellt införande av praktik i civilingenjörsutbildningarna
har inte skett.

43
Bedömargruppen skrev att förlängningen av civilingenjörsutbildningarna var ett lämpligt
tillfälle att införa en praktikkurs. Bedömargruppen konstaterade profetiskt: ”Det är
förmodligen angeläget att planera in denna praktik samtidigt som utbildningen förlängs – i
annat fall kommer det utrymme som uppstår snabbt att tas i anspråk av teoriinslagen.”
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 I juristutbildningen ingår ingen obligatorisk praktik.
Notarietjänstgöringen kan dock för många jurister sägas vara
en naturlig praktisk fortsättning av utbildningen.
 I socionomprogrammet är en del av utbildningen verksamhetsförlagd. Denna del motsvarar sammantaget en termins
studier. När i utbildningen den verksamhetsförlagda utbildningen är lagd varierar mellan lärosätena.
 För studenter på civilekonomprogrammet skiljer sig praktikmöjligheterna mellan lärosätena. Exempelvis erbjuder civilekonomprogrammet vid Umeå universitet studenterna att
tillgodoräkna sig praktik som en del av utbildningen, medan
Lunds universitet väljer att anknyta till arbetslivet genom att
involvera så kallade programföretag i delar av utbildningen.
 Även en del generella program väljer att låta studenterna
tillgodoräkna sig praktikmoment i utbildningen.
3.2.4

Dagens examensstruktur kan försvåra
arbetsmarknadsrelevant påbyggnad

Det är inte ovanligt att personer intresserar sig mer för sin examens
attraktivitet på arbetsmarknaden i slutet av utbildningen än i
början. Det kan ha en rad naturliga förklaringar. Studenter i slutet
av utbildningen är som regel bättre informerade om och mer
intresserade av arbetsmarknaden än nybörjare. De är också mer
mogna och därmed bättre på att fatta långsiktiga beslut än vad de
var några år tidigare. Som noterats i avsnitt 3.2.1 verkar det finnas
brister i den svenska studie- och yrkesorienteringen på tidigare
utbildningsnivåer, vilket kan avspegla sig i att många studenter har
liten information om arbetsmarknadsutsikterna när de påbörjar sin
utbildning. Att den sociala bakgrunden spelar mindre roll för
utbildningsval för högre nivåer reflekterar sannolikt också att
studenter är bättre och mer jämnt informerade senare i sina studier.
Mer information om arbetsmarknaden och om de egna yrkesplanerna får också många studenter att byta inriktning på sina
studier. De svenska högskole- och studiemedelssystemen ger ofta
goda möjligheter för studenter som valt fel att börja om på nya
utbildningar. Den studiesociala kommittén (SOU 2009:28)
beräknar att de studenter som läser på program i genomsnitt börjar
på 1,7 utbildningsprogram. Däremot saknas ofta vägar att byta spår
och skaffa sig en mer attraktiv examen på enklast möjliga sätt. Det
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är i hög grad – men inte enbart – en följd av att många yrkesutbildningar utformas för nybörjarstudenter och saknar senare
ingångar för personer som bedrivit studier på generella program
eller fristående kurser.44
Att alternativet är ’omstart’ snarare än ’påbyggnad’ leder för de
berörda individerna till längre studievägar och ett underutnyttjande
av akademiska kunskaper, studievana och personlig mognad. Det
kan förstås också leda till att studenter hellre fortsätter i sitt
utbildningsspår i stället för att skaffa sig en mer attraktiv examen.
Aghion med flera (2008) drar i sin undersökning av europeiska
universitet följande slutsatser.
”The obligation to commit to a future degree in a particular field while
still a teenager is not the best feature of current European higher
education systems. It is bound to be a source of inefficiency and a
major cause of academic failure. Indeed, we believe that the
undergraduate level would fulfil its matching mission better if students
had the possibility to delay specialization until after the first or second
year. For example, only 30 percent of undergraduate students in the
US end up specialising in the field which they initially chose upon
entering the college or university.”

Författarna rekommenderar att masternivån ges en central roll,
både för att ge yrkesutbildning åt personer med generella
kandidatexamina och som förberedelse för forskarstudier.
Detta är rimligen ett fall där effektivitets- och fördelningshänsyn pekar i samma riktning. Eftersom vi tror oss veta att
ungdomars förmåga att göra intertemporala avvägningar (val
mellan nutid och framtid) utvecklas fram till åtminstone 25 års
ålder blir högskoleval som görs vid 19–20 års ålder för många
studenter starkt beroende av information och kortsiktiga
incitament.45 Det förstärker det sociala arvet och missgynnar
personer med svagare akademiska nätverk. Att minska kostnaderna
för att byta utbildningsspår kan därför förbättra matchningen
mellan person, utbildning och yrke.
44
En intressant svensk studie i sammanhanget är Holmlund och Regnér (2011). De studerar
arbetsmarknadsutfallen för studenter som byter lärosäte. De studenter som byter lärosäte
byter i högre utsträckning från humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar till
andra. Deras föräldrar har i högre utsträckning studerat på högskola. I genomsnitt verkar de
tjäna mindre än jämförbara studenter som inte bytt lärosäte. Denna skillnad är dock mindre
för dem som blir höginkomsttagare.
45
En lättillgänglig beskrivning av människans neurologiska mognadsprocess finns
exempelvis i Klingberg (2011).
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För svensk del öppnar det flera uppenbara möjligheter. Vi ska
här se på några tydliga exempel på potentiella utvecklingsområden
för svensk högskolas del.
 Kan naturvetare bli ingenjörer? Trots att en treårig
utbildning i naturvetenskap har liknande innehåll och en
närmast identisk resurstilldelning med de tre första åren på
en civilingenjörsutbildning kan i regel inte den förra byggas
på med en utbildning på avancerad nivå som leder till
civilingenjörsexamen.
 Kan naturvetare bli NO-lärare? Grundskollärare i naturvetenskapliga ämnen hör till de högskoleutbildade grupper
som har högst etableringsgrad (HSV 2008:35 R). Samtidigt
är avkastningen i termer av sysselsättning och inkomster på
generella naturvetenskapliga högskoleexamina mager. Enkla
vägar från en naturvetenskaplig grundexamen till en
lärarexamen i NO-ämnen skulle kunna avhjälpa bristen på
NO-lärare och förbättra arbetsmarknadsutfallet för många
studenter.
 Kan samhällsvetare, humanister och naturvetare bli
ekonomer? Det är inte ovanligt att personer med en grundexamen börjar läsa företagsekonomi för att lättare hitta ett
arbete i näringslivet. Med dagens examensstruktur är de i
huvudsak hänvisade till samma grundkurs som nyblivna
studenter, med lägre grad av studievana, mindre träning i
analytiskt tänkande och i genomsnitt med lägre personlig
mognad. Med en start på nybörjarnivå krävs dessutom tre
terminers studier för att få en examen. Högskoleverkets
utvärdering av ämnet företagsekonomi rekommenderade
redan för tio år sedan att fler institutioner för att bättre
utnyttja befintliga resurser borde erbjuda företagsekonomisk
magisterutbildning med ämnesbredd i stället för ämnesdjup,
det vill säga som påbyggnad till en tidigare examen. (HSV
2002:10 R) Internationellt är det vanligt med ettåriga eller
tvååriga masterutbildningar i företagsekonomi för personer
med examen i andra ämnen. På de utbildningar som leder till
en MBA (Master in Business Administration) krävs som
regel att den som antas ska ha något eller några års
arbetslivserfarenhet efter grundexamen.
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Liknande övergångar till andra yrkesprogram – till exempel i
juridik eller psykologi – är förstås också tänkbara, och finns på flera
håll i världen.
Det är ingen slump att två av exemplen handlar om en
grundexamen i naturvetenskap. Flera examina med goda arbetsmarknadsförutsättningar bygger på naturvetenskaplig grund,
samtidigt som en generell examen i naturvetenskap inte verkar vara
förknippad med goda arbetsmarknadsutfall.46 Det är förhållandevis
få som går naturvetenskaplig utbildning på gymnasiet, och av dessa
vill heller inte alla läsa tekniska och naturvetenskapliga ämnen på
högskolan. Att finna vägar för dem med grundexamina i
naturvetenskap att skaffa sig en attraktiv yrkesexamen verkar vara
ett möjligt sätt att höja den individuella och samhälleliga
avkastningen på högre utbildning.

3.3

Begränsade kostnader

I kapitel 2 drog vi några övergripande slutsatser om kostnaden för
svensk högskoleutbildning.
 Studenter vid svenska högskolor förefaller vara engagerade i
långa utbildningar. Detta gäller både om man jämför med
situationen för tjugo år sedan och med andra länder.
 Studieintensiteten är låg inom många utbildningsområden, i
synnerhet dem med relativt låga ersättningar.
 Det är produktionsbortfallet som står för större delen av de
samhällsekonomiska utbildningskostnaderna. Denna syns
bara till hälften för studenterna, och inte alls för
institutionerna.
I presentationen av analysramen i avsnitt 2.1 illustrerade vi den
samhällsekonomiska kostnaden per student med formeln
utbildningstid × (undervisningskostnad + produktionsbortfall).
Eftersom utbildningstiden räknas i år, samtidigt som undervisningskostnaden och produktionsbortfallet också räknas per år
kan vi förtydliga och skriva utbildningstid i år ×
(undervisningskostnad/år + produktionsbortfall/år). Om vi i stället

46

Den relativt ogynnsamma arbetsmarknadssituationen för naturvetare och tänkbara
förklaringar diskuteras av Högskoleverket (2005:46 R) och SOU 2006:31.
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delar upp undervisningskostnaden i kostnad per undervisad timme
och antal timmar per år kan vi skriva
utbildningstid i år × undervisningstimmar/år × undervisningskostnad/timme +
+ utbildningstid i år × produktionsbortfall/år.

Som tidigare ser vi att den samhällsekonomiska kostnaden består av
två komponenter: undervisningskostnader och produktionsbortfall. Produktionsbortfallet är proportionellt mot utbildningens
längd (i år), och inom rimliga gränser oberoende av intensiteten i
studierna. Undervisningskostnaderna är produkten av utbildningens längd (i år), utbildningens intensitet (undervisningstimmar per år) och den effektiva lönekostnaden (undervisningskostnad per timme).
Vi kan också skriva
undervisningstimmar under utbildningstiden × undervisningskostnad/timme +
+ utbildningstid i år × produktionsbortfall/år.

Genom att förenkla den första termen ser vi att den totala
undervisningskostnaden per student (för en given undervisningsform) är det totala antalet undervisningstimmar multiplicerat med
kostnaden per timme. Det är alltså inte beroende av hur dessa
timmar fördelas över utbildningsåren. Däremot är det totala
produktionsbortfallet starkt kopplat till hur länge studierna
bedrivs.
En förlängning av den genomsnittliga normalstudielängden med
en sjättedel (exempelvis från 3 till 3,5 år) samtidigt som undervisningsintensiteten försvagas med en sjundedel (exempelvis från 7
till 6 undervisningstimmar i veckan) leder till ett konstant antal
undervisningstimmar och en konstant undervisningskostnad. Om
inte den bortfallande undervisningsintensiteten kompenseras med
åtgärder som leder till mer studier på egen hand (exempelvis mer
frekventa examinationer) finns heller ingen anledning att tro att
kunskapsresultaten blir högre av de längre men mindre intensiva
studierna. Samtidigt ökar produktionsbortfallet – som vi vet står
för den största samhällsekonomiska kostnaden – i proportion mot
normalstudielängden. (Med tidigare redovisade beräkningar är den
samhällsekonomiska kostnaden av ett halvårs produktionsbortfall i
storleksordningen 100 000-150 000 kronor, även om de direkta
utbildningskostnaderna är oförändrade.)
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Samhällsekonomiskt finns starka argument för att nå givna
kunskapsmål genom hög studieintensitet snarare än genom längre
högskoleutbildningar. Då verkligheten skiljer sig från vad som vore
samhällsekonomiskt effektivt finns skäl att se vilka incitament
aktörerna möter. Det gäller inte minst i en så fri verksamhet som
högskoleutbildning.

3.4

Incitamentsanalys

I förhållande till de flesta andra delar av samhället är högskoleutbildning en förhållandevis fri verksamhet. Studenter är –
och bör sannolikt vara – mer fria att disponera sin tid än vad de
varit som skolelever och senare kommer att bli som anställda.
Högskoleinstitutioner har – och bör sannolikt ha – en större frihet
än andra offentliga och privata organisationer att välja inriktning
och form för sin verksamhet. Med ett stort utrymme för egna
bedömningar och egna beslut blir drivkrafterna för studenter och
utbildningsanordnare viktiga för utfallet. För att förstå de problem
vi identifierat – svag genomströmning i vissa utbildningsformer,
emellanåt missvisande statistik, svag avkastning på generella studier
i samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap, låg
studieintensitet inom vissa ämnesområden samt höga kostnader på
grund av långa utbildningstider – ska vi se närmare på individers
och institutioners incitament.
Analysen i detta avsnitt visar att studenter kan ha incitament att
gå längre utbildningar med lägre intensitet snarare än kortare och
mer intensiva. Skälen kan vara att den lägre intensiteten ger
utrymme för extrajobb eller mer fritid. De begränsade resurserna
till vissa utbildningar och ersättningssystemets utformning gör att
det också kan rimma med utbildningsanordnares drivkrafter. För
institutionen ger en längre utbildning, till skillnad från en mer
intensiv, mer resurser att nå utbildningsmålen så länge inte
institutionen binds av takbelopp. På samma sätt kan såväl studenter
som institutioner föredra sänkta kunskapsmål som gör det lättare
för studenter att klara kurserna.
Mot dessa besläktade problem finns förstås flera faktorer som
verkar. Akademiska lärare och studenter kan motsätta sig sänkta
kunskapskrav eller lågintensiva utbildningar. Lärosätena kan oroa
sig för att sänkt intensitet och sänkta krav minskar attraktivitet och
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status. Inte desto mindre verkar en del tala för att många
högskoleutbildningar blivit längre och mindre intensiva.
Dagens ansvar och incitament för viktig utbildningsadministration
kan försvåra analys och styrning av högskoleutbildning. Varken
studenter eller utbildningsgivare har starka incitament till avregistrering då en student inte deltar i kursen. Ansvaret för att
ansöka om examen åligger studenterna, som i många fall saknar
incitament att ta ut en sådan.
3.4.1

Genomströmning underlättas inte alltid av individers
incitament

I avsnitt 3.1.5 inledde vi diskussionen om förväntningar och
motivation hos studenterna att ta de poäng och examina de
registrerat sig för. Vi nämnde där faktorer som kurskamrater och
fysisk närvaro, tydlig studiegång samt behovet av en examen.
Dessutom noterades att frånvaron av anmälningsavgifter kan
minska motivationen att slutföra en kurs, jämfört med en situation
där studenten betalat för att gå kursen.
Till de redan nämnda faktorerna kommer konkurrensen från
deltidsarbete. Långtidsutredningen 2011 har visat att det är mycket
gynnsamt för studenter att arbeta vid sidan om studierna. I
synnerhet jobbskatteavdraget gör att det för en student åtminstone
på kort sikt är mer fördelaktigt att studera med lägre intensitet och
arbeta deltid än att först ha studier och därefter arbete som
heltidssysselsättning. Även om avsnitt 3.2.3 pekar på att arbetslivserfarenhet under studierna är mycket värdefull, är det oklart om
det är bättre att studera och arbeta på deltid snarare än att
sekventiellt bedriva verksamheterna på heltid. I avsaknad av sådan
evidens framstår det inte som rationellt att skattesystemet kraftigt
subventionerar den förra studieformen. Lika allvarlig är risken att
studenter systematiskt väljer lågintensiva utbildningar eller väljer
att ta färre poäng än vad de registrerat sig för. Det skulle i så fall
leda till en snedfördelning av högskolans undervisningsresurser, till
särskild nackdel för de utbildningar som ställer höga krav på
studieinsats. Eftersom detta gäller flera av de utbildningar som
leder till bristyrken riskerar det att leda till samhällsekonomisk
ineffektivitet.
Studenter har också svaga incitament att avregistrera sig från
kurser de inte tänker fullfölja. Som redan noterats gäller detsamma
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att faktiskt ta ut examina, med undantag för de examina som är
förutsättning för yrkesutövning. För studenter kan avregistrering
och examensansökan framstå som onödig formalia. För utvärdering, styrning och resurstilldelning kan dock dessa uppgifter
vara av stor vikt. Vi har redan sett att det finns problem att mäta
genomströmningen. En annan struktur för ansvar och incitament
skulle kunna förbättra statistiken och styrningen.
3.4.2

Individers incitament till ökad arbetsmarknadsnytta av
utbildningen är starkare på lång än på kort sikt

Att studenterna får en större nytta av sina studier, främst genom
att arbetsmarknadsetableringen går bättre, har tidigare i rapporten
identifierats som en viktig utvecklingspotential för stora delar av
svensk högskoleutbildning.
Lönebildnings-, skatte- och socialförsäkringssystemen är
naturliga diskussionsämnen när man diskuterar individers
incitament att välja en utbildning som ger goda arbetsmarknadsutsikter och möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden efter
studierna. I denna studie ska vi i huvudsak ta lönebildning, skatter
och socialförsäkringar för givna. För vissa studenter kan
beräkningar av nettolivslöner vara en viktig faktor när de gör sina
utbildningsval. Andra studenter kan tycka att det är mindre viktigt.
De kan exempelvis sakna information, känna osäkerhet om
framtida arbetsmarknad och framtida skattepolitik, inte vara
förmögna att göra relevanta beräkningar eller helt enkelt vara
mindre intresserade av framtida inkomster.
Det finns också indikationer på att många studenter vid val av
utbildningsinriktningar antingen inte verkar särskilt motiverade av
arbetsmarknadsutsikter eller inte är väl informerade om i vilken
utsträckning utbildningen leder till en god arbetsmarknadsetablering. Åslund, Erikson, Nordström Skans och Sjögren (2006)
visar att utbildningsinriktningar som ledde till välbetalda jobb 1985
också gjorde det 1998. Samtidigt visar de att andelen med välbetalda jobb efter en utbildning bara har ett svagt samband med
söktrycket till denna inriktning (avspeglat i genomsnittsbetyget
från gymnasiet hos dem som tog denna examen).
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Studenter har svaga incitament att hålla ned
utbildningstiderna

Den vanliga beräkningen av privatekonomisk avkastning på
utbildning framställer utbildningstiden främst som en period av
produktionsbortfall och därmed stora kostnader i form av utebliven lön för den enskilde. I en sådan kalkyl ses en längre utbildning som mindre attraktiv än en kortare, allt annat lika. Det
talar för att studenter i gemen skulle efterfråga kortare utbildningar. Det finns dock skäl att tro att studenter, åtminstone när
de gör individuella och inte kollektiva val, i regel har relativt svaga
incitament att välja bort utbildningar med lång normalstudietid.
Detta har främst två förklaringar.
För det första är produktionsbortfallet inte helt tydligt för
studenten, och hon bär bara en del av kostnaden för det.47 Det
framgår bland annat av avsnitt 2.7, där vi såg att långt fler studenter
varit registrerade länge (minst tio terminer) än de som behövt det
för sin examen. I den refererade rapporten (HSV, 2012:2 R) finns
tecken på att studiemedelssystemet har spelat en normerande roll i
detta sammanhang. De flesta (22 procentenheter av 37) av dem
som varit registrerade länge har varit registrerade i högst 12
terminer, det vill säga så länge man som regel kan beviljas
studiemedel. I den utsträckning den längre utbildningen är mindre
intensiv möjliggör den också större möjligheter att jobba extra.48
För det andra är längden och examenstiteln på en utbildning
mer synlig för omvärlden än kunskapsmålen eller studieintensiteten. Ett längre utbildningsprogram kan ses som mer
statusfyllt än ett kortare. Att få en kandidatexamen efter tre års
intensiva studier har inte nödvändigtvis framstått som mer
attraktivt än en magisterexamen efter fyra års studier med mindre
intensitet. Det gäller särskilt om motsvarande utbildningsprogram
förlängts på andra lärosäten, så att studenten väntat sig konkurrera
om jobb efter examen med personer som i genomsnitt är ett år

47
Mot detta kan invändas att studenter kan vilja bli klara med sina studier för att hinna skaffa
sig viss arbetslivserfarenhet innan de bildar familj. Om det är en viktig drivkraft i
bemärkelsen att studenter i allmänhet under sin utbildning gör informerade val om familjeoch arbetsmarknadsplanering fem, tio eller femton år senare är mer tveksamt.
48
Problemet förvärras av att många studenter förmodligen underskattar den
konkurrensnackdel som en lång utbildningstid – utöver normalstudietid – är på arbetsmarknaden. Detta är även fallet på populära och attraktiva yrkesprogram som
civilingenjörsutbildningarna. (HSV 2006:8).
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äldre och har magister- snarare än kandidatexamen.49 Som visats i
kapitel 2 kan denna beskrivning rimma väl med utvecklingen under
1990- och 2000-talen.
Dessutom kan det finnas sociala skäl att välja en längre och mer
lågintensiv utbildningsform. Inte minst gäller det möjligheten att få
och bo kvar i en studentbostad. Studentbostäder som fördelas efter
kötid, och där boendet inte är tidsbegränsat, gynnar dem som
studerar länge.
3.4.4

Institutioners incitament styrs av
resursfördelningssystemet

Lärosätenas incitament styrs i hög grad av systemet för
resursfördelning, baserat på helårsstudenter (HåS eller HST) och
helårsprestationer (HåP eller HPR). Det är också vanligt att
lärosätenas ekonomiska styrning av utbildningar explicit använder
sig av helårsstudenter och helårsprestationer, som redovisats i
avsnitt 2.8.1. Därmed styrs som regel även de institutioner som är
utbildningsanordnare av systemet.
Vi ska här göra en kortare analys för att identifiera potentiella
incitamentsproblem som systemet med HåS och HåP kan ge
upphov till. I analysen av institutionernas incitament ska vi anta att
alla institutioner har två mål: att dra till sig resurser och att ge en så
akademiskt god utbildning som möjligt. Vissa institutioner har
därutöver som tredje mål att hålla goda relationer med den
relevanta arbetsmarknaden.
Potentiell överantagning är en risk med ersättningssystemet…
Att anta studenter är nödvändigt för att få resurser. För att kunna
ge en utbildning är därför studenters intresse för att registrera sig
på och förutsättningar att genomföra kursen dimensionerande.
Studenter som vill delta i men med stor sannolikhet inte
kommer att klara av utbildningen ger resurser bara genom HåS,
men tar i praktiken lika mycket resurser i anspråk som den första
kategorin studenter. Det ger institutioner incitament att begränsa
utbudet av studieplatser så att inte alltför många studenter saknar
49
Högskoleverket (2011:8 R) finner också att etableringsgraden är högre bland personer
med magisterexamen än en ämnesliknande kandidatexamen.

121

Problem och potential

2012:7

förutsättningar att klara av studierna. Eftersom det är effektivt att
matcha studenter med utbildningar de klarar av är det inget
samhällsekonomiskt problem. En värre målkonflikt är institutionens incitament att sänka kraven för godkänt (det som nedan
kommer att kallas HåP-problemet).
Att anta studenter som registrerar sig på en utbildning men som
sedan i praktiken inte deltar ger resurser via HåS, men tar inga
resurser. Resursfördelningssystemet gynnar härigenom antagning
av studenter utan ambition att genomföra kursen, vilket kan kallas
HåS-problemet. HåS-problemet leder potentiellt till en snedfördelning av resurser mellan institutioner. Detta har regeringen
uppmärksammat och försökt åtgärda genom att från lärosätena dra
in anslag motsvarande hälften av ersättningen för de studenter som
inte tar några poäng (Proposition, 2011/12:1). HåS-problemet kan
till potentiellt stor del balanseras av att utbildningsanordnare avregistrerar studenter som inte deltar i undervisningen. Enligt
instruktioner som gällde före 2008 ska studenter som hoppar av
under de första tre veckorna av en kurs avregistreras. Från 2008 kan
bara de studenter som själva anmäler avbrott avregistreras. Sannolikt har också många utbildningsanordnare följt instruktionerna, av
plikttrogenhet eller för att en låg prestationsgrad ser illa ut. Det är
dock sannolikt att incitamenten kan spela en roll när studenter
hoppar av senare i en kurs, när studenter inte aktivt avregistrerar
sig och lärare inte tycker sig ha tid med närvarokontroll, eller när
en institution är i ekonomiska trångmål. De institutioner som
motiverar sina studenter att fortsätta, och avregistrerar dem som
ändå hoppar av, blir missgynnade i förhållande till dem som inte
gör det.
Ur incitamentsperspektiv skulle därför utbildningsanordnare
behöva incitament att avregistrera icke deltagande studenter
och/eller studenter behöva incitament att inte anmäla sig utan
intentioner att genomgå kursen samt att avregistrera sig om de
väljer att hoppa av. Ett tänkbart alternativ är att minska de resurser
som tilldelas i form av HåS, och i stället öka HåP. Det leder dock
till en accentuering av HåP-problemet, som diskuteras i det
kommande.
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…och potentiell sänkning av kunskapsmål är en annan risk
Om det visar sig att få studenter på en utbildning verkar nå upp till
kursmålen står utbildningsanordnaren inför en målkonflikt. Med
färre godkända studenter får institutionen mindre resurser; med
sänkta kunskapskrav sjunker utbildningens standard. Incitamentet
att sänka kraven för godkända prestationer för att få den
resultatbaserande ersättningen, kan kallas HåP-problemet. Att så
emellanåt också sker beskrivs bland annat av Högskoleverket i
rapporten Förkunskaper och krav i högre utbildning (2009:16 R).
Att minska den andel av ersättningen som betalas ut i form av
HåP minskar också den positiva effekten av HåP, det vill säga att
utbildningsanordnare ges incitament att stödja och motivera
studenter att klara av sina kurser. Det kan också förvärra HåSproblemet. Ur incitamentsperspektiv behövs därför något som
balanserar HåP genom att ge utbildningsanordnaren en stark
drivkraft för att bry sig om kvaliteten, om inte hänsyn till akademi
och arbetsmarknad skulle vara tillräckliga.
Målkonflikten mellan incitament för prestationsgrad och
strävan efter kvalitet i utbildningen diskuterades redan när
systemet infördes (Proposition 1992/93:169). Regeringen förlitade
sig då på de akademiska lärarnas professionalitet och den
kvalitetspeng som var tänkt att införas. Kvalitetspengen kom
emellertid inte att genomföras av senare regeringar och riksdagsmajoriteter. Ett system för en kvalitetsbaserad tilldelning av
resurser har dock beslutats av riksdagen på initiativ av den
nuvarande regeringen (Proposition 2009/10:139). Detta förenas
med ett nytt kvalitetssäkringssystem som är under implementering.
I systemet ska studenternas självständiga examensarbeten vara en
viktig indikator. (HSV 2010:22 R) Systemet har i delar ifrågasatts i
en rapport för den europeiska organisationen för kvalitetsutvärdering av högre utbildning, ENQA (2012).
Ersättningssystemet har skapat drivkrafter mot längre
normalstudietider
De senaste decennierna har bjudit på en rad utmaningar för den
högre utbildningen. Resurserna har varit begränsade. Institutionerna har ofta haft svårt att åstadkomma det produktivitetsökningskrav som de i likhet med annan statlig verksamhet varit
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underkastade. Studenterna har blivit fler och förkunskaperna från
gymnasieutbildningen ofta sämre (se avsnitt 3.1.1).
Utbildningsanordnarnas lösning för att förena ambitioner med
resurser har ibland varit att förlänga utbildningen. Incitamentsstrukturen har gynnat en sådan utväg. (Som noterats var en
förlängning av utbildningstiden också ett politiskt mål i början av
1990-talet.) Medan resurserna per student och år har varit relativt
hårt fixerade har lärosäten, i den utsträckning takbeloppen tillåtit,
fått resurser om studenterna studerat länge. Det finns dock starka
skäl att ifrågasätta den samhällsekonomiska effektiviteten i den
lösningen, i synnerhet som lärosätena inte bär den största
samhällsekonomiska kostnaden av längre utbildningstider.
Det måste här noteras det är regeringen som i högskoleförordningen fastställer hur lång normalstudietid som ska gälla för
en viss typ av examen. De statliga högskolorna fattar inte
självständigt beslut om det. När det i detta avsnitt talas om att
institutioner och lärosäten förlänger en utbildning handlar det om
andra åtgärder. Det kanske vanligaste är att man på 90-talet
inrättade program som ledde till en fyraårig magisterexamen i
stället för en treårig kandidatexamen. Det kan också röra sig om
program som kräver en extra studietermin för att ge en examen
med viss benämning (exempelvis ’internationell’).50 Dessutom kan
det handla om lobbying för att förmå regeringen att i högskoleförordningen förlänga en viss examen.51
Dessa incitament gäller både lärosäten i förhållande till statsmakterna och institutioner i den interna resursfördelningen inom
ett lärosäte. Om ett lärosätes takbelopp är bindande blir
incitamenten för lärosätet annorlunda. Motsvarande gäller förstås
om takbelopp tillämpas för institutioner inom lärosäten.
För att illustrera problemet kan vi anta ett (ursprungligen)
treårigt program med ett (ursprungligt) kunskapsslutmål som
möter en (ursprunglig) resursram och en (ursprunglig) förkunskapsnivå. Om resursramen krymper, förkunskapsnivån
sjunker och/eller fler studenter ägnar mindre tid åt studier till
förmån för lönearbete eller fritid kan institutionen ha incitament
att (i) anta studenter som saknar intention eller förutsättningar att
genomgå programmet (för att få HåS), (ii) sänka utbildningsmålet
(för att få HåP), och/eller (iii) förlänga utbildningen men behålla
50
Se till exempel beskrivningen av internationella ekonomprogrammet vid Umeå universitet
(2002).
51
Se till exempel Högskoleverkets utvärdering av civilingenjörsutbildningarna (2006:8 R).
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ursprungligt utbildningsmål (och därmed få mer resurser och nå
kunskapsslutmålet).
Som noterats leder den första åtgärden till en snedfördelning av
resurser mellan institutioner. Den andra leder både till en
snedfördelning av resurser och till sänkta kunskaper hos dem som
lämnar utbildningen. Dessvärre finns inga tydliga data över hur
vanliga dessa åtgärder är. Däremot vet vi att utbildningstiderna
förlängdes på 1990-talet, samtidigt som resurserna per student och
år sjönk. Det finns också indikationer (HSV 2007:20 R) på att
studieintensiteten sjunkit under 2000-talet (och kanske dessförinnan också). Vissa lärare menar att såväl förkunskaper som krav
har sänkts (HSV 2009:16 R). Det är inte heller orimligt att
utbildningsanordnare, hellre än att utexaminera personer med
sämre kunskaper, väljer att försöka få till stånd en förlängning av
utbildningen.
Å ena sidan får således institutionerna incitament att försöka
erbjuda utbildningar med en längre normalstudietid än vad som är
samhällsekonomiskt optimalt. Så länge takbeloppen tillåter
kommer resurstilldelningssystemet att kompensera institutioner
som ger mer utbildning i form av extra studieår, men inte om
utbildningen ges i form av intensivare studier. En institution som
förlänger en utbildning bär inte kostnaden för det större
produktionsbortfall som blir följden. Det finns inte heller
anledning att tro att studenternas efterfrågan kommer att vara
tillräcklig för att motarbeta utbildningsförlängningar, av de
anledningar som nämnts.
Om en institution förlänger sin utbildning stärks också
incitamenten för institutioner som ger liknande utbildningar att
förlänga dessa, beroende på att normalstudietid ofta antas spegla
humankapitalbildning.
Om takbeloppen å andra sidan är bindande för lärosätet
kommer inte utbildningarna utan vidare att kunna förlängas. En
förlängning kommer i så fall att kräva motsvarande besparingar på
andra sätt, exempelvis genom att dimensioneringen (antalet
studenter per årskurs) hålls tillbaka. Konsekvenserna på
effektiviteten av en sådan avvägning är oklara. Den beror på om
nyttan minus kostnaderna för ett extra högskoleår för alla aktuella
studenter är större än motsvarande skillnad för att utbilda fler
studenter. I den utsträckning takbelopp tillämpas i resursfördelningen mellan institutioner inom samma lärosäte blir avvägningen förstås analog. Om så inte är fallet kvarstår den närmast
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entydiga drivkraften för institutioner att försöka förlänga
utbildningar.
Ur incitamentsperspektiv behövs därför något som håller emot
drivkraften att förlänga utbildningar. Frågan är särskilt aktuell nu
när Bolognasystemet håller på att implementeras i svensk högskola.
Blir tidigare fyraåriga utbildningsvägar treåriga eller femåriga?
Förväntar sig arbetsgivare att anställa 23- eller 25-åringar? Av
analysen ovan följer att det kan finnas stora frestelser att förlänga
tidigare magisterprogram med ett år. Några av dessa magisterprogram kan i sin tur ha förlängts och gjorts mindre intensiva
under 1990- och 2000-talen. En samhällsekonomisk bedömning
kan snarare tala för att utbildningar med lågt tidsuttag borde göras
mer intensiva och få kortare normalstudietid. Det understryker
ytterligare den samhällsekonomiska vikten av att anordnare av
högskolestudier ges incitament att ge studier rimlig intensitet och
rimlig längd.
Vi har sett att incitamenten kan avvika från vad som vore
samhällsekonomiskt effektivt. I vilken utsträckning högre samhällsekonomisk effektivitet är förenlig med högskolans akademiska
uppdrag diskuteras i det kommande.

3.5

Förenlighet med högskolans uppdrag –
restriktioner och målkonflikter

Ibland framhävs motsättningen mellan högskoleutbildningens
dubbla uppgifter: å ena sidan att leva upp till akademiska ideal
genom att fostra självständiga sanningssökare, å andra sidan att
göra studenterna anställningsbara. I de termer som diskuterades i
avsnitt 1.2.2 skulle arbetsmarknadsintresset stå i konflikt med
ämnesintresset och det personliga utvecklingsintresset.
I någon mån finns förstås en sådan motsättning, särskilt om
man diskuterar arbetsmarknadens behov av specialistutbildade till
bristyrken. En teoretisk fysiker kommer inte att anställas som
barnmorska. Den som huvudsakligen ägnat sig åt grekisk lyrik
kommer att ha svårt att klara byggingenjörens arbetsuppgifter.
Inte desto mindre har vi tidigare sett att arbetsgivare uppskattar
traditionellt akademiska färdigheter, oavsett ämne. Samtidigt framstår uppmuntran av praktisk erfarenhet och praktiska färdigheter
som ett viktigt utvecklingsområde inte minst för generella
utbildningar.
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Förberedelse för arbetsmarknaden har alltid varit en viktig uppgift för högskoleutbildning. Analysen i detta avsnitt visar att det
kan ha blivit en mer accentuerad utmaning de senaste decennierna.
3.5.1

Arbetslivsförberedelse har blivit en svårare utmaning
för högskolan

De dubbla målen – att hålla akademisk kvalitet och att förbereda
studenterna för arbetsmarknaden – är en central utmaning för
högskolan i alla länder. Men utmaningen är inte ny. I modern tid
har alltid huvuddelen av studenterna haft siktet inställt på en
karriär utanför akademin. Ändå har den svenska högskolan
historiskt haft mindre anledning än i dag att bekymra sig om
studenternas arbetsmarknadsetablering. Akademikerarbetslöshet
har traditionellt inte varit en politiskt het fråga. Om vi jämför
situationen i dag med särskilt den före 1960-talets stora högskoleexpansion hittar vi flera möjliga förklaringar:
 Under stora delar av de första decennierna efter andra
världskriget rådde en generell arbetskraftsbrist, i både privat
och offentlig sektor.
 En större andel av studenterna befann sig i yrkesprogram,
vilka i högre utsträckning än generella program underlättar
arbetsmarknadsetablering.
 De färre studieplatserna och det mer selektiva systemet på
grundskole- och gymnasienivå gjorde att högskolestudenterna i genomsnitt hade en högre studieförmåga.
 Det mer selektiva utbildningssystemet innebar också en stark
social sortering som gjorde att högskolestudenterna i högre
grad representerade dem med bättre arbetsmarknadsförutsättningar, exempelvis i termer av nätverk och familjebakgrund.
 De män som utgjorde huvuddelen av studenterna hade i
allmänhet gjort militärtjänst, som regel i befälsbefattning,
och därmed skaffat sig praktisk erfarenhet och fått träning i
ledarskap.
 De kvinnor som studerade var sannolikt ännu snävare socialt
selekterade än männen, och alternativet att inte yrkesarbeta
var för dem mer närliggande än i dag.
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Sammantaget gjorde dessa faktorer att motsättningen mellan
högskolans akademiska ideal och studenternas behov av att
förberedas för yrkeskarriärer för några decennier sedan måhända
inte upplevdes lika pressande som i dag.
3.5.2

Motsättningen mellan akademisk kvalitet och
arbetslivsförberedelse är överdriven

Dilemmat har fått företrädare för traditionellt akademiska ämnen
(inte minst inom humaniora) att uttrycka ett svagt förtroende för
ämnenas gångbarhet som arbetslivsförberedelse. I något fall har oro
uttryckts över att behöva kompromissa med utbildningens
akademiska syfte för att arbetsmarknadsanpassa undervisningen.52
Slutsatsen utifrån analysen i denna rapport är att sådana synsätt
leder tanken fel. Vi har redan sett att arbetsmarknaden efterfrågar
akademiska färdigheter. De akademiska och yrkesförberedande
uppdragen är mer komplement än substitut. I stället för
kompromisser på lärarnivå behövs ’både och’ på institutionsnivå.
Stöd för denna slutsats finns också i en antologi där forskare
huvudsakligen inom pedagogik studerar anställningsbarhet ur olika
perspektiv (Berglund & Fejes, 2009). En principiell essä (Lindberg,
2009) om olika synsätt på den högre utbildningens funktion drar
följande slutsats.
”Det borde kanske inte finnas någon motsättning mellan det som här
kallas nyttoperspektivet och bildningsperspektivet när det gäller
formulerandet och användandet av generiska färdigheter som mål för
högre utbildning.”

Ett tydligt exempel är från en studie av personalvetarutbildningar i
Sverige, där de studenter som går ett mer tillämpat program (i
studien de som läser i Umeå) ser ett yrkesmässigt värde av ett
större teoretiskt inslag, medan de som har en tydlig teoretisk
inriktning (främst studenter i Lund) vill ha mer praktik (Haake &
Löfgren Martinsson, 2009). I de refererade diskussionerna menar
studenterna att både teori och praktik behövs för att lyckas på
arbetsmarknaden.
52

En intressant diskussion om hur utbildningsanordnare, studenter och forskare ser på
förhållandet mellan arbetslivsförberedelse och akademiskt uppdrag inom det humanistiska
området finns i Stenlås (2011).
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De flesta akademiskt verksamma lärare – särskilt utanför
yrkesprogrammen – ser förmedlingen av kunskap inom sitt ämne
som sin huvudmission. I någon mån kan idealet sägas vara att så bra
som möjligt förbereda studenter för vidare studier och i slutänden
en forskarkarriär i ämnet. (Att både lärare och studenter är
medvetna om att bara ett fåtal studenter kan och vill bli forskare är
en annan sak.) Att upprätthålla det idealet är viktigt för högskolans
akademiska integritet, och förmodligen också effektivt. Att
kursansvariga och lärare kan utforma och genomföra undervisning
utan att ta särskilda hänsyn till arbetsmarknaden ger dem goda
förutsättningar att arbeta målinriktat för att stärka studenternas
akademiska färdigheter. Det är därutöver tveksamt om alla, eller
ens de flesta, lärare besitter tillräcklig kännedom om arbetsmarknaden för att effektivt kunna arbetsmarknadsanpassa all
undervisning.
Men som konstaterats i avsnitt 3.2.2 efterfrågar och uppskattar
arbetsmarknaden egenskaper som den traditionella akademiska
utbildningen tränar och uppmuntrar. De akademiska och
arbetslivsförberedande intressena sammanfaller exempelvis vad
gäller
 att studenter vänjs vid att heltidsstudier kräver minst samma
arbetsinsats för lektionstid och självstudier som en arbetsvecka i yrkeslivet,
 att studenter lär sig att minnas, analysera samt muntligt och
skriftligt referera stora mängder information, på såväl
svenska som engelska,
 att studenter får öva sig på att arbeta såväl i grupp som
enskilt och ta ansvar för både egna och lagets prestationer,
liksom
 att studenter får lära sig att tillämpa åtminstone något logiskt
system – exempelvis argumentationsanalys, grammatik, programmering, matematik, statistik eller redovisning.
Som redan nämnts förutsätter rimligen en god och balanserad
träning av dessa egenskaper varierande och ambitiösa undervisnings- och examinationsformer. Den akademiska lärare som
tränar sina studenter enligt dessa punkter har tagit ett stort ansvar
för att förbereda studenterna för arbetsmarknaden.
Samtidigt är det av stor samhällsekonomisk vikt att individens
och samhällets investering i utbildning tas tillvara på bästa sätt.
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Därför bör institutionen – men förmodligen inte de akademiska
lärarna själva – se till att studenterna i största möjliga utsträckning
förbereds praktiskt för arbetslivet. Hur ett sådant ansvar kan
utformas och samordnas med den akademiska uppgiften ska vi
diskutera i nästa kapitel.

3.6

Slutsatser

Analysen pekar på flera förklaringar till att prestationsgraden och
andra genomströmningsmått varierar kraftigt mellan olika
utbildningsformer och verkar låg särskilt på fristående kurser.
Bristande förkunskaper, begränsat lärarstöd och svag motivation är
möjliga skäl, även om det inte finns evidens för en entydig
förklaring. Däremot förefaller inte höga krav vara en rimlig
förklaring till låg prestationsgrad för studenter inom humaniora
och samhällsvetenskap. På vissa håll kan det snarare finnas skäl att
fråga sig om studenternas stimulans i form av undervisning och
examination är tillräcklig. Dessutom finns brister i statistiken som
försvårar uppföljning och styrning.
Åtgärder som stärker den genomsnittlige studentens chanser på
arbetsmarknaden förbättrar också samhällets avkastning på
högskoleutbildning. Högskolans arbetslivsförberedelse kan förbättras genom (i) bättre information om arbetsmarknaden till
blivande och befintliga studenter, (ii) bättre träning och uppmuntran av praktiska och akademiska färdigheter som arbetsmarknaden efterfrågar, (iii) praktikinslag i fler utbildningar, samt
(iv) en examensstruktur som underlättar påbyggnad snarare än
omstart.
De samhällsekonomiska kostnaderna för svensk högskoleutbildning har ökat på grund av längre utbildningar. Längre
utbildningar leder till ett större produktionsbortfall, men om
intensiteten samtidigt sjunker inte nödvändigtvis till mer undervisning.
Studenters och utbildningsanordnares incitament avviker från
vad som är samhällsekonomiskt effektivt. Studenter kan välja
längre utbildningar med lägre intensitet och lägre krav, trots att
kortare och mer intensiva utbildningar leder till ett lägre
produktionsbortfall. De incitament utbildningsanordnare möter
kan tala för att tillmötesgå sådana önskemål från studenterna. Även
om flera faktorer motverkar detta finns en del som talar för att
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många högskoleutbildningar blivit längre och mindre intensiva.
Dagens ansvar och incitament för viktig utbildningsadministration
kan försvåra analys och styrning av högskoleutbildning, exempelvis
vad gäller avregistrering och examensansökan.
Ibland framhävs motsättningen mellan högskoleutbildningens
uppgifter att främja både akademisk kvalitet och anställningsbarhet.
Men arbetsgivare uppskattar traditionellt akademiska färdigheter,
oavsett ämne. Mycket tyder på att motsättningen mellan akademisk
utveckling och arbetslivsförberedelse är liten. Samtidigt framstår
praktisk erfarenhet och praktiska färdigheter som ett viktigt
utvecklingsområde främst för generella utbildningar.
Hur en reformagenda för högre samhällsekonomisk effektivitet
i svensk högskoleutbildning skulle kunna se ut skissas i nästa
kapitel.
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En reformagenda för svensk
högskoleutbildning

Analysen i de tidigare kapitlen har visat på tre huvudspår för att
öka samhällets nytta av högskoleutbildning.
 Många studenter behöver ges bättre förutsättningar att ta de
poäng och examina de registrerat sig för. Att förbättra förkunskaperna, ge bättre lärarstöd och stärka studenternas
motivation verkar i sammanhanget viktigt.
 Många studenter behöver bättre förberedelse för arbetsmarknaden. Det skulle kunna åstadkommas genom bättre
information, bättre utbildning i färdigheter arbetsmarknaden
efterfrågar, praktikinslag i fler utbildningar och en mer
flexibel examensstruktur.
 De samhällsekonomiska kostnaderna för utbildning behöver
begränsas genom att produktionsbortfallet minskas. Att
studier bedrivs intensivt och inte onödigtvis förlängs är
centralt för att hålla ned kostnaderna.
Detta kapitel går igenom möjliga förslag för att åstadkomma en
högre effektivitet. Flera av dessa förslag kan verka i två eller tre
huvudspår samtidigt – det vill säga samtidigt öka genomströmning,
förbättra arbetsmarknadsförutsättningarna och minska kostnaderna. Sådana åtgärder beskrivs här bara en gång. Tre reformförslag
är av övergripande natur och redovisas sist.
Åtgärder i denna rapport är i huvudsak tänkta att kunna genomföras utan större förändringar av den totala resursramen. Det kan
finnas samhällsekonomiska skäl att öka de offentliga resurserna till
högskoleutbildning. Samtidigt ska varje sådan satsning vägas mot
andra angelägna behov i utbildningssystemet och på annat håll.
Flera av åtgärderna kan tänkas spara resurser åt det offentliga,
både direkt via minskade utgifter och indirekt i form av ett minskat
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produktionsbortfall. De medlen skulle kunna användas till de här
föreslagna åtgärder som tydligt kräver ökade resurser. En sådan
återföring kan gälla generellt för högskolebudgeten. Det kan också
användas för att ge incitament åt lärosäten, så att de lärosäten som
lyckas öka genomströmningen och hålla ned studietiderna får
behålla en del av de resurser de sparar, under förutsättning att
utbildningarna befinns hålla en hög kvalitet. En sådan ordning
måste stämmas av mot den statliga budgetprocessen, och att
närmare utforma ett system för detta låter sig inte göras inom
ramen för denna rapport.
Innan förslagen beskrivs är en reservation på sin plats. De åtgärder som här beskrivs bygger på en tolkning av vad som vore
önskvärt, utifrån analysen i tidigare kapitel. Även om denna
tolkning självfallet enligt författaren är den rimligaste är förstås
andra tolkningar också tänkbara. För de flesta av de här
presenterade förslagen vore det därför önskvärt med en djupare
utredning än vad som här är möjlig för att ytterligare belysa föroch nackdelar.

4.1

Ökad genomströmning

Analysen i rapporten har pekat på flera möjliga förbättringar för att
få fler studenter att ta de poäng och examina de registrerat sig för.
Det rör sig om bättre underlag för gymnasieskolans utformning,
bättre stöd till studenterna, åtgärder som kan höja studenternas
motivation och en mer ändamålsenlig ansvarsfördelning vad gäller
utfärdande av examina.
4.1.1

Högskolesektorn kan samordna förväntningar på
gymnasieskolan

Frågan om hur gymnasieskolan borde utformas ligger utanför
ämnet för denna studie. Som en viktig avnämare borde dock de
svenska högskolorna ha ett stort intresse av att engagera sig i
gymnasieutbildningen. I synnerhet vad gäller de studieförberedande utbildningarna borde högskolorna enskilt och i samverkan kunna vara en betydande kompetensresurs.
Tydliga och samordnade önskemål från högskolesektorn skulle
underlätta politiska beslut om gymnasieskolans utformning och
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genomförande. Även om intressena inom högskolesektorn kan
skilja sig åt borde en bred enighet kunna nås exempelvis om vilka
ämnen som är viktiga för alla former av högskolestudier och hur
kunskaperna på ett relevant sätt ska kunna mätas och användas för
urval till högskolestudier.
En delegation för genom samverkan mellan högskola och
gymnasieskola
Ett sätt att samordna högskolesektorns erfarenheter och önskemål
skulle vara att tillsätta en delegation för att förbättra samarbetet
mellan högskolan och gymnasieskolan, särskilt gymnasiets
studieförberedande program. En sådan delegation skulle kunna få
följande övergripande uppgifter:
 Ta in och analysera lärosätenas, Högskoleförbundets och
Högskoleverkets synpunkter på hur gymnasieskolan på ett
bättre sätt kan förbereda eleverna för framtida högskolestudier, och att föreslå åtgärder och regelförändringar
baserade på analysen.
 Föreslå förändringar som leder till effektiviseringar och
besparingar inom högskolan, samt lämna förslag på hur
sparade medel skulle kunna användas till att höja kvaliteten i
den undervisning som bedrivs på högskolorna och på
gymnasieskolans studieförberedande program.
Ett viktigt område för en sådan utvärdering skulle sannolikt vara
högskolans antagningssystem, vilket diskuteras härnäst.
4.1.2

Antagningssystemet kan behöva utvärderas

Utöver att antagningssystemet är viktigt för högskolan har det
också en stor betydelse för utbildningen på gymnasiet i form av
incitament och information för eleverna. Då denna rapport inte
studerar gymnasieutbildningen finns det skäl att vara försiktig med
slutsatserna kring antagningssystemet. Här beskrivs därför tänkbara riktningar för fortsatt utredning, sett ur denna studies
perspektiv – effektivitet i högskoleutbildning.
 Högskoleprovet. Högskoleprovet verkar vara ett bristande
urvalsinstrument, som inte berättar mycket mer om
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studentens förmåga att klara av högskolestudier än vad
hennes betyg redan säger. Som diskuterades i avsnitt 3.1.2
riskerar dessutom dess användning att försena högskoleinträdet. Högskoleprovet har nyligen ändrats och det kan
vara värt att utvärdera det nya högskoleprovets prediktiva
förmåga. Om den förmågan inte skulle visa sig vara bättre än
tidigare kan man överväga om högskoleprovet inte snarare
borde användas på annat sätt vid urval än i dag – till exempel
som komplement till snarare än substitut för betygen. Höga
betyg i kombination med högt högskoleprovsresultat ger en
indikation om att betygen inte är alltför inflaterade, samtidigt
som betygen till skillnad från högskoleprovet indikerar
exempelvis flit. En sådan kombination skulle kunna ske
antingen genom (i) att rangordningen inom ett visst
meritintervall skulle avgöras av det andra urvalsinstrumentet
innan lottning tillgrips eller (ii) att man inför en tredje
kvotgrupp där man konkurrerar med en viktad produkt av
snittbetyg och högskoleprovsresultat. För att reducera värdet
av att skriva högskoleprovet många gånger kan man också
tänka sig att högskoleprovets meritvärde beräknas som ett
justerat genomsnitt snarare än det bästa resultatet.
Justeringen kan utgöras av genomsnittet på proven bortsett
från det sämsta.
 Betygssystemet. Som instrument för urval har ett relativt
betygssystem (som fallet var fram till mitten av 1990-talet)
betydande fördelar framför ett absolut (som dagens). För
rättssäkerhet och effektivitet är det är viktigt att ett betyg är
förankrat i nationellt jämförbara prov. Eftersom studieframgång bygger på mer än bara förmågan att prestera på
enskilda prov förefaller det lämpligt att förankringen sker på
skol- och klassnivå, det vill säga att genomsnittsbetygen på
skol- och klassnivå bör inte avvika för mycket från dem
skolan respektive klassen presterar på de nationella proven.
Det är också tänkbart att vissa ämnen, som svenska, engelska
och matematik, är viktigare för framgångsrika högskolestudier än andra. Om högskolesektorn kan enas om vilka
ämnen det gäller verkar det lämpligt att ge dessa högre vikt
än andra.
Detta är några förslag på utredningsinriktningar. Ändringar i
antagningssystemet behöver föregås av noggrannare studier som
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inkorporerar effekter på gymnasieutbildningen. Dessbättre finns
god tillgång på data. Många varianter på antagningssystem skulle
därför kunna simuleras för att få en uppfattning om sambanden
mellan studieframgång och urvalsmetod.
4.1.3

Frigjorda resurser kan användas för att ge mer
undervisning och examination till studenter på
resurssvaga utbildningar

Rapporten har visat att det snarare är för lite stimulans i form av
undervisning och examination än för hårda krav som begränsar
genomströmningen.
Att använda befintliga resurser för att ge en sådan stimulans är
därför en viktig uppgift för varje lärosäte och varje institution.
Detta gäller särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap, där
resurserna är mer begränsade än inom andra utbildningsområden.
Rapporten har gett ett exempel (den så kallade Oxfordmodellen i
Uppsala) på hur det skulle kunna gå till. Andra möjligheter är att
koncentrera kursutbudet så att lektions- och examinationsintensiteten kan höjas eller att se över hur betygssystemet
tillämpas.
Det är dock rimligt att undervisning och examination av en viss
kvalitet har ett starkt samband med de resurser som står till buds.
Resurser som kan frigöras genom förslagen i avsnitt 4.3 i denna
studie bör delvis kunna användas för att öka anslaget till de
utbildningar som har lägst ersättningar i dag.
4.1.4

Studenters motivation kan stärkas

Rapporten har också diskuterat att motivationen för studenter att
klara av sina studier kan stärkas. Det kan ske både genom
förändringar i utbildningars struktur och genom förändringar i
studenternas explicita ekonomiska incitament.
Mer studier i programform
Vi har sett att studenter i program klarar av fler poäng än de på
fristående kurser, och funnit en rad rimliga förklaringar till det. Att
se över om fler utbildningar kan erbjudas i programform borde
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därmed vara naturligt. Införandet av Bolognamodellen var ett
viktigt steg, men det är möjligt att ytterligare justeringar i
examensstrukturen (se avsnitt 4.4.2 och 4.4.3 nedan) kan förbättra
situationen ytterligare.
Man bör också se över om en större andel studenter kan beredas
plats på utbildningar – främst yrkesutbildningar – med högt söktryck och goda arbetsmarknadsutsikter. Sådana utbildningar förefaller samhällsekonomiskt effektiva. Inte minst gäller det läkar- och
tandläkarutbildningarna.
Kortare grundkurser
De studenter som vill pröva sig fram till rätt ämnesval, eller bredda
sig från sitt huvudämne, är ofta hänvisad till fristående grundkurser. Dessa omfattar oftast en termins heltidsstudier (30 högskolepoäng). En student som finner att hon ’valt fel’ måste vänta
närmare ett halvår tills hon kan försöka på nytt. I en sådan
situation kan också motivationen att genomföra hela grundkursen
vara svag.
Det ligger i såväl samhällets som den enskilde studentens
intresse att det går snabbt att hitta rätt eller att bredda sig. Det vore
därför önskvärt om kortare grundkurser blev norm. Det kan ske
genom att grundkurser ges på halvtid eller över halva terminer.
Förändringar i studiemedelssystemet
Långtidsutredningen 2011 föreslår två reformer av studiemedelssystemet i syfte att öka genomströmningen och minska
risken att studenter väljer lägre studieintensitet för att lönearbeta.
För det första föreslår LU11 att studiebidraget ska höjas och
göras beskattningsbart. Mer allmänt kan det vara motiverat att
utreda om studiemedlet helt eller delvis ska inräknas i beräkningen
av den skatt individen betalar, för att motverka jobbskatteavdragets
eventuellt snedvridande effekter på studenters tidsanvändning.
För det andra föreslår LU11 att fribeloppet ska minskas för
studenter som ligger efter med sina studier, i syfte att få dem att
prioritera studier framför lönearbete. Att genomföra en sådan
reform skulle sannolikt bidra till att fler studenter klarar de poäng
och tar de examina de registrerat sig för.
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I avsnitt 4.3.5 nedan föreslås att studiemedel under längre än
fyra år villkoras eller till större delen utgöras av lån. En sådan
förändring skulle stärka motiven att bli klar med sin utbildning,
och därmed öka studieintensiteten.
4.1.5

Ändrad ansvarsfördelning kan ge mer rättvisande
statistik

Studien har pekat på stora problem att mäta genomströmningen i
svensk högskola. Inte minst beror det på att många studenter inte
tar ut sin examen.
Det kan därför vara motiverat att se över hur ansvaret fördelas
mellan lärosäte och student. Högskolan kan ges en mer aktiv roll.
När studenten uppfyller kraven för en examen skulle i en tänkbar
modell högskolan kontakta studenten med förslag på en examen –
framför allt titel och kursinnehåll. Om studenten inte motsätter sig
högskolans förslag inom en viss tidrymd utfärdar högskolan den
föreslagna examen. En sådan ansvarsfördelning skulle göra
examensfrekvens till ett betydligt bättre genomströmningsmått.
Det skulle också underlätta jämförelser med andra länder och
mellan olika utbildningsområden och lärosäten inom Sverige.
En utredning i frågan kan också se över om en mindre del av
resurstilldelningen bör ske på grundval av utfärdade examina. En
sådan översyn förespråkas i SOU 2006:102. Detta skulle kunna
vara ett alternativ eller komplement till en överflyttning av
ansvaret.

4.2

Bättre arbetslivsförberedelse

En mycket stor del – enligt analysen i kapitel 2 den största delen –
av den privata och samhällsekonomiska nyttan av högskoleutbildning ligger i att personer får bättre förutsättningar på
arbetsmarknaden än de annars skulle ha. Att utveckla arbetsmarknadsnyttan är därför centralt för att förbättra samhällets avkastning på de investeringar som görs i högskoleutbildning.
Samtidigt har högskolan ett viktigt och samhällsnyttigt uppdrag
att värna om de akademiska framstegen. Högskoleutbildning ska
även bidra till personlig utveckling. En ökad arbetsmarknadsnytta
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bör i största möjliga utsträckning gå hand i hand med utveckling
även av dessa områden.
4.2.1

Bättre information underlättar rationella utbildningsval

Tidigare studier har påpekat att informationen om framtidens
arbetsmarknad ofta brister. Det försämrar studenters möjligheter
att göra rationella utbildningsval, vilket är olyckligt ur såväl
effektivitets- som fördelningsperspektiv.
Utöver att stärka yrkes- och studievägledningen i gymnasieskolan bör det övervägas om Högskoleverket eller Arbetsförmedlingen ska ges i uppdrag att ta fram en nationell databas över
förväntade utfall av utbildningsval, liknande förslaget i SOU
2008:69. Databasen skulle innehålla förväntade utfall och
spridningsmått över indikatorer på arbetsmarknadsetablering,
inkomster, lön och arbetslöshetsrisk för en finmaskig uppdelning
av utbildningsinriktningar, såväl ojusterat som justerat för
utbildningsbakgrund – exempelvis inriktning och slutbetyg i
gymnasiet. Databasen måste presenteras i lätt tillgänglig och
jämförbar form. Till en sådan presentation kan också knytas enkelt
tillgängliga sammanställningar över prognoser för bristyrken (se
avsnitt 2.4.2).
Det bör också utredas om utbildningsanordnare borde ges ett
tydligare uppdrag för arbetsmarknadsuppföljning. Syftet är att
ytterligare informera blivande studenter, och att ge utbildningsanordnare bättre förutsättningar och incitament att förbereda
studenter. Ett sådant ansvar diskuteras särskilt i avsnitt 4.4.2 nedan.
4.2.2

Bättre träning av vissa färdigheter kan förbättra både
akademiska resultat och arbetsmarknadsutfall

Analysen i kapitel 3 visar att många av de färdigheter som
arbetsmarknaden efterfrågar är sådan som högskoleutbildning har
goda förutsättningar att träna. Därav följer att en högre kvalitet på
utbildningen också bör ge studenter bättre förberedelse för
arbetsmarknaden.
Analysen i avsnitt 3.4.4 visade på att det ur incitamentsperspektiv behövs något som balanserar ersättningssystemets drivkrafter att sänka kunskapskraven, om inte professionella hänsyn till
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akademi och arbetsmarknad skulle vara tillräckliga. Att basera en
mindre del av resurstilldelningen på akademisk kvalitet förefaller
därför rimligt. Det borde utvärderas om inte också den information
om arbetsmarknadsutfall som beskrivs i avsnitt 4.4.2 skulle kunna
användas för en resurstilldelning. I ett sådant fall är justerade
siffror över arbetsmarknadsetablering sannolikt det mest relevanta
måttet.
Vad gäller specifika utvecklingsområden ger avsnitten 3.2.2 och
3.5 ytterligare vägledning till potentiella förbättringsåtgärder.
 Den analytiska förmågan är uppskattad av arbetsgivare (som
visas i avsnitt 3.2.2) och en central egenskap i akademisk
verksamhet. Det bör utredas om en gemensam eller likartad
kurs i logik och problemlösning borde införas vid alla
utbildningar för att säkerställa att alla studenter får
åtminstone grundläggande träning av sådana färdigheter.
 Goda kunskaper i engelska är efterfrågade på arbetsmarknaden och nödvändiga för framgångsrik forskning och
publicering. I högskolelagen och högskoleförordningens
examensbilagor finns inte kommunikativ färdighet på
engelska med som ett explicit mål. Det finns skäl att utreda
om en sådan målformulering borde införas.
 Rapporten har visat att många studenter har en mycket
kortare arbetsvecka än vad som är norm i yrkeslivet.
Åtgärder som höjer intensiteten på utbildningar där det
genomsnittliga tidsuttaget är lågt skulle höja såväl den
akademiska kvaliteten som studenternas arbetsmarknadsförutsättningar. Detta diskuteras särskilt i avsnitt 4.4.1.
4.2.3

Institutioner bör kunna ställa krav på deltagande i
praktik

De utbildningar som integrerar praktik förefaller ofta leda till god
arbetsmarknadsetablering. Om utbildningsanordnare ska ges ett
större ansvar för studenternas arbetsmarknadsutfall (se avsnitt
4.4.2 nedan) förefaller det rimligt att de också har möjlighet att
ställa krav på att studenterna skaffar sig erfarenheter från
yrkeslivet. Samtidigt vore det olyckligt om praktik nödvändigtvis
måste gå ut över den akademiska utbildningen. Det gäller i
synnerhet om utbildningstiderna ska begränsas.
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Det borde därför ses över om inte utbildningsanordnare skulle
kunna ställa krav på, eller på tydligt sätt uppmuntra, deltagande i
icke-akademiska aktiviteter, inklusive praktik under sommaruppehållen, utan att dessa ger högskolepoäng. En sådan ordning
skulle ungefär motsvara den som gällde för civilingenjörsutbildningarna till början av 2000-talet. Krav på praktik där
utbildningsanordnaren inte ordnar plats, eller andra obligatoriska
moment som inte ger högskolepoäng, måste dock begränsas till ett
visst antal veckor. När studenten själv ansvarar för sin placering
kan definitionen av relevant praktik inte heller vara för smal. Som
framgår av avsnitt 3.2.3 värderar arbetsgivare arbetslivserfarenhet
generellt. Praktiken borde också kombineras med ett utbildningsmoment som kopplar praktik till utbildning.

4.3

Begränsade kostnader

Kostnadssidan är ena halvan av en effektivitetsberäkning.
Samhällets resurser – särskilt de offentliga medlen – är begränsade.
Analysen i denna rapport har pekat på en viss besparingspotential i
högskoleutbildning. Det gäller dels direkta kostnadsminskningar
för det offentliga, dels ett minskat produktionsbortfall för
samhället som helhet (vilket också kommer det offentliga till del).
Medel som sparas in på detta sätt kan användas på andra håll i
högskoleutbildningen, exempelvis till ökade anslag för utbildningar
med små resurser. De kan också användas tidigare i utbildningssystemet, eller på andra håll i den offentliga budgeten.
4.3.1

En vidare utbyggnad av högskolans fristående kurser
och generella program verkar inte motiverad

Andelen högskoleutbildade i den yngre arbetskraften är i Sverige
ungefär lika hög som i jämförbara länder. Det finns inga starka skäl
att tro att den samhällsekonomiskt effektiva andelen i Sverige
skulle vara mycket högre eller lägre än i andra nordiska länder, i
Storbritannien eller Benelux. Det finns heller ingen övertygande
evidens som säger att andelen högskoleutbildade i dessa länder
skulle vara för hög eller låg.
Ur samhällsekonomiskt perspektiv kan man däremot ifrågasätta
nyttan av en vidare utbyggnad av högskolan som sker i form av fler
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fristående kurser och generella program inom samhällsvetenskap,
humaniora och naturvetenskap. De fristående kurserna har låg
genomströmning. Studier i samhällsvetenskap, humaniora och
naturvetenskap (med undantag för särskilda ämnen, som systemvetenskap och företagsekonomi) ger en svag avkastning på arbetsmarknaden.
Åtminstone gäller det en utbyggnad utöver vad som motiveras
av större ungdomskullar. Dessutom förefaller alternativkostnaden
hög. Bredare utbildningssatsningar gör större nytta tidigare i utbildningssystemet. För högskolans del bör i stället utbildningar
som leder till bristyrken eller ger hög avkastning prioriteras, liksom
utbildningsformer med hög genomströmning. Med vissa undantag
(läkare och tandläkare) är dock studentintresset svagt för många av
dessa utbildningar.
4.3.2

De reella studietiderna för grundexamen kan sänkas

Att studenter tar kortare tid på sig för sin grundexamen (en treårig
examen på grundnivå, exempelvis kandidat-, sjuksköterske- eller
ingenjörsexamen) skulle sannolikt vara ett av de viktigaste bidragen
till kortare genomsnittlig studietid. Att minska på kunskapskraven
eller att dra ner normalstudietiden under tre år är knappast några
alternativ om en kandidatexamen eller motsvarande ska vara minst
lika attraktiv som i dag. Att utfärda kandidatexamen för mindre än
tre års normalstudier är heller inget alternativ i Bolognasamarbetet.
Men även om den formella studietiden inte kan minskas kan
prestationsgraden höjas och den reella studietiden kortas på flera
sätt.
Alla förslag för ökad genomströmning som redovisas i avsnitt
4.1 är relevanta i detta avseende. Även skisserna till en mer attraktiv
kandidatexamen och en etappindelning av fler utbildningar kan
bidra till kortare studietider för grundexamen.
4.3.3

En mer selektiv antagning till avancerad nivå håller ned
kostnaderna

Som beskrivs i avsnitt 3.4.4 kan det för institutioner (och lärosäten
som inte begränsas av sina takbelopp) finnas stora frestelser att låta
fem års normalstudietid bli norm för studenterna. Analysen hittills
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talar snarare för att en sådan lösning bör vara ett andrahandsalternativ när intensiteten i utbildningen på grundnivå inte
rimligtvis kan ökas.
För att inte göra fem års studier till norm för alla högskolestuderande krävs att tillträdet till den avancerade nivån styrs. En
rimlig måttstock är att en masterutbildning (eller motsvarande) ska
dimensioneras mot en tydlig efterfrågan på arbetsmarknaden,
alternativt utgöra förberedelser för forskarstudier för personer med
förutsättningar att klara av sådana. En hårdare begränsning av
tillträdet till avancerade studier är mindre problematisk ur ett
socialt perspektiv än en begränsning av studenter på grundnivån.
Det är väl belagt att personers sociala bakgrund spelar mindre roll i
högre åldrar och längre upp i utbildningshierarkin än tidigare i
utbildningssystemet.53 Samtidigt kan dimensioneringen av utbildningar på avancerad nivå (inkluderat de sista åren på längre
yrkesprogram) användas för att styra studenter i riktning mot
utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar. Att grundexamen
framstår som ett reellt alternativ för de flesta högskolestuderande
är sannolikt en förutsättning för att en begränsning av tillträdet till
avancerad nivå ska vara genomförbar.
De viktigaste åtgärderna för att möjliggöra en mer selektiv
antagning till avancerade studier utgörs av de reformpunkter som
diskuteras nedan – en mer attraktiv kandidatexamen, ett examenssystem där etappavgångar och påbyggnad görs enklare, liksom
åtgärder för högre studieintensitet. Ett reformerat studiemedelssystem kan också bidra i detta avseende.
Dessutom finns skäl att vara restriktiv med tillstånd för
lärosäten att anordna masterutbildningar. I förhållande till dem
som söker till högskolan för första gången kan personer med
kandidatexamen förutsättas vara mer geografiskt rörliga och i
högre grad förväntas flytta till attraktiva utbildningar. Det är därför
rimligt att tillståndet för masterutbildningar regelbundet prövas
utifrån kvalitet och tidigare studenters utfall i arbetslivet eller
vidare akademisk karriär.

53

Se till exempel SOU 2008:69.
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Masterexamen bör kunna ges efter kortare studier på
avancerad nivå

På den avancerade nivån är det, till skillnad från på grundnivån,
möjligt att förkorta normalstudietiderna. I högskoleförordningen
fastslås att två års normalstudietid på avancerad nivå ska ge
masterexamen och ett års normalstudietid ska kallas magisterexamen. Därmed skapas en skillnad som ger ytterligare drivkrafter
för en längre studietid. Denna uppdelning har inte stöd i
Bolognadokumenten, och exempelvis i Storbritannien finns såväl
ettåriga som tvååriga masterexamina. Det kan också noteras att
ettåriga masterprogram i ett ämne kommer att innebära en
tidsmässig fördjupning i huvudämnet på 67 procent för en person
med tre terminers grundnivåstudier i ämnet. Det bör därför ses
över om inte masterexamen skulle kunna ges också för examina på
ett eller halvannat års studier på avancerad nivå, om de håller en
hög kvalitet och ger studenterna goda framtida akademiska och
professionella utfall.54
4.3.5

Studiemedel under längre än fyra år kan villkoras eller
till större del utgöras av lån

Studiemedelssystemet kan vara ett verksamt instrument för att
bidra till reformernas inriktning i övrigt. Som nämns redan tidigt i
rapporten är studiemedelssystemet samhällsekonomiskt relevant
främst genom sina incitamentseffekter. Ett studiemedelssystem
som håller tillbaka efterfrågan på långa och mindre intensiva
utbildningar har enligt analysen i denna rapport ett stort
samhällsekonomiskt värde. Blivande höginkomsttagare är kraftigt
överrepresenterade bland dem som går längre utbildningar, varför
en sådan reform sannolikt har en progressiv fördelningsprofil.
Dessutom kan även direkta besparingar i systemet användas till att
förstärka resurser på andra håll i högskoleutbildningarna. Ett
alternativ är att utnyttja besparingar för att höja beloppen i
studiemedelssystemet, vilket kan göra det lättare att vinna politisk
uppslutning för reformerna eller vara motiverat på andra grunder.
Den studiesociala utredningen (SOU 2009:28) föreslog att
studiemedel skulle utgå i maximalt fyra år för studier på grundnivå,
varefter ytterligare två års studiemedel kunde utgå till dem som
54

Se till exempel diskussionen i Ds 2004:2 och Proposition 2004/05:162.

145

En reformagenda för svensk högskoleutbildning

2012:7

klarat en examen. Studenter på utbildningar som har en
normalstudietid på fem år eller mer skulle kunna få studiemedel för
sammanlagt sju år.
En alternativ reform vore att låta studiemedlet efter de fyra
första åren utgöras till en större del, eller enbart, av lån. En sådan
reform ger mer indirekta incitament via priseffekten. Fördelarna i
jämförelse med förslaget från den studiesociala utredningen är att
det ger en större flexibilitet för individen, exempelvis vid försenade
studier, och verkar omfördelande från dem som läser långa
utbildningar. Nackdelen är incitamenten kan bli svaga för studenter
som är okänsliga för att dra på sig skulder. En lägre bidragsandel
kan förstås också kombineras med utredningens förslag på
begränsning av rätten till studiemedel.
Studiemedelsreformer som dessa skulle för de flesta studenter
innebära stramare villkor, vilket sannolikt också innebär offentligfinansiella besparingar. Det är svårt att se hur någon av reformerna
skulle ha särskilt negativa effekter på högskoleutbildningen ur
akademiskt eller arbetslivsförberedande perspektiv. Den största
potentiella nackdelen är att något fler studenter än i dag kan
komma att avbryta sina studier av ekonomiska skäl. Denna nackdel
är mindre om det finns möjlighet till studiemedel med en högre
låneandel efter de första fyra åren. För studenter med personligt
utvecklingsintresse av att tillbringa många terminer på högskolan
innebär det förstås också en inskränkning. Dessa potentiella
nackdelar ska värderas mot alternativa användningsområden för de
offentliga resurserna, och de samhälleliga vinsterna av ett lägre
produktionsbortfall.
Om det finns skäl att behålla sparade medel i studiemedelssystemet kan de förstås användas till att höja totalbeloppen. En
åtgärd med mer tydlig incitamentseffekt vore att skriva av en del av
lånet för studenter som tar examen inom en viss period.55

4.4

Övergripande reformpunkter

Tillsammans skulle de hittills diskuterade reformpunkterna utgöra
betydande steg för att uppnå en ökad samhällsekonomisk
effektivitet. Analysen i rapporten pekar på ytterligare möjliga
55
En sådan åtgärd har föreslagits på flera håll. SOU 2006:102 diskuterar en premie för dem
som fullföljer studier på avsedd tid. Långtidsutredningen 11 diskuterar en examensbonus för
dem som tar examen före en viss ålder.
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förbättringar. Dessa är av övergripande natur, och kan samtidigt
bidra till ökad genomströmning, bättre arbetslivsförberedelse och
lägre kostnader.
4.4.1

Studieintensiteten bör bli föremål för uppföljning

Rapportens analys har pekat på att en ökad studieintensitet utgör
en stor potential på många utbildningar. Även om det finns goda
skäl att låta studenter ha en stor frihet i att planera sitt arbete
verkar det inte rimligt med studieveckor som omfattar halvtid eller
mindre. Studieveckor som liknar dem som lönearbetande har skulle
ge många studenter möjlighet att förvärva mer kunskaper under
studietiden, alternativt att förkorta studietiden och minska
produktionsbortfallet. Samtidigt finns skäl att ifrågasätta om
studenter själva i allmänhet har tillräckliga incitament att efterfråga
en hög studieintensitet, eller om institutioner har tillräckliga
drivkrafter att erbjuda en sådan. Med andra ord finns en tydlig roll
för offentlig styrning.
Flera av de redan nämnda förslagen skulle bidra till en högre
studieintensitet på de utbildningar där den i dag är låg.
Det borde dessutom utredas om inte en studieintensitet
liknande normen för heltid i arbetslivet kan bli ett explicit mål i
högskoleförordningen. Ett sådant uppdrag skulle också kunna vara
föremål för Högskoleverkets tillsyn och diskuteras i verkets
utvärderingar. Det är förstås knappast möjligt att tvinga en högt
begåvad student med låga ambitioner att ägna exakt 40 timmar i
veckan åt sina studier. Inte desto mindre kan man med enkäter,
intervjuer och besök rimligen fastställa om en stor del av
studenterna vid en utbildning lägger betydligt mindre än heltid på
sina studier. Om det befinns motiverat kan en sådan utvärdering
också användas för resurstilldelning.
Hur en högre studieintensitet ska uppnås är en sak för utbildningsanordnaren. En del kan säkert göras genom förändringar vad
avser undervisning, examination och betygsättning. Samtidigt
förefaller det rimligt att bättre stöd till studenterna skulle
underlättas avsevärt av ökade resurser till de utbildningsområden
som har lägst per capitaersättning.
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Helhetsansvar för information, arbetsmarknadsutfall
och akademisk karriär kan skapa attraktiva
kandidatexamina

Denna rapport har indikerat flera åtgärder för att öka studenters
nytta av sin utbildning och att hålla ned studietiderna. För att dessa
åtgärder ska kunna genomföras och samordnas med högskolans
uppdrag, särskilt det akademiska, behövs att relevanta aktörer ges
ett relevant ansvar. Inte minst gäller detta för utbildningar på
grundnivå. Om den genomsnittliga studietiden – i år räknat – ska
kortas kommer huvuddelen av studenterna att avsluta sina studier
med en kandidatexamen. Att denna då är attraktiv på arbetsmarknaden är centralt. (Inget hindrar dock att det förslag som här
lanseras även tillämpas för masterutbildningar och motsvarande.)
Ett alternativ är att utbildningsinnehållet och de arbetslivsinriktade åtgärderna regleras i detalj av statsmakterna. Regeringens
tydliga inriktning är dock att högskolan inte ska detaljstyras i högre
grad än i dag. Det finns också skäl att tro att både utbildningsinnehåll och arbetsmarknadsåtgärder gynnas mer av en större
flexibilitet mellan institutioner och över tid än vad ett centraliserat
system skulle medge.
Det finns därför skäl att utreda om den institution (eller det
institutionssamarbete) där studenten skriver sitt examensarbete
eller examensuppsats i högre grad kan ges ett ansvar för
utbildningens innehåll och studenternas arbetsmarknadsutfall.
Skiss till en möjlig utformning
Vi ska i denna skiss kalla den ansvariga institutionen för examensinstitution. Examensinstitutionens ansvar omfattar därmed godkännande och betygsättning av examensarbete och de sista
kurserna (tillsammans kallat examenskurs), samt redovisning av
tidigare studenters (vid examensinstitutionen eller examenskursen)
arbetsmarknads- och studieutfall (här kallat utfallsredovisning).
Utfallsredovisningen bör till sin huvuddel vara standardiserad
för samtliga utbildningar som leder till en kandidat eller jämförbar
examen. Informationen bör som ett minimum innehålla antalet
studenter, mått på arbetsmarknadsetablering, medianlöner, liksom
mått på vidare akademiska studier – hur många som tagit examen
på avancerad nivå, hur många som bedriver forskarstudier och så
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vidare. Det förefaller rimligt att redovisa utfall för studenter som
tagit examen tre till fem år tidigare. Informationen bör redovisas
såväl ojusterad som justerad för tidigare studenters utbildningsbakgrund. Den kanske mest rättvisande justeringen skulle kunna
vara att vid varje indikator redovisa också motsvarande värde för ett
nationellt genomsnitt av personer med gymnasieinriktning,
gymnasiebetyg och avgångsår med samma sammansättning som
den aktuella utbildningen. Examensinstitutionen kan därutöver
redovisa annan information den finner relevant, under förutsättning att den obligatoriska informationen enkelt kan jämföras
mellan utbildningar och lärosäten. Det förefaller effektivt att
samordna datainhämtningen för utfallsredovisningen med dels
Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar, dels med inhämtningen av
data för den databas som diskuteras i avsnitt 4.2.1. Till skillnad från
i den sistnämnda är det dock centralt att resultaten redovisas för
varje examensinstitution, så att intresserade kan jämföra likartade
utbildningar mellan olika lärosäten och institutioner.
Till sitt förfogande ges examensinstitutionen beslutanderätt
över följande verktyg. I institutionens ansvar ligger också att
informera existerande och intresserade studenter om dessa.
 Utbildningens uppläggning i program eller fristående kurser.
 Behörighetskrav för att få registrera sig på examenskurs. För
kandidatexamen ska behörighetskrav och examenskurs
sammantaget inte omfatta mer än sex terminers normalstudier. Behörighetskraven bör gå att uppfylla med relevanta
studier på liknande program eller fristående kurser, även om
de sker på ett annat lärosäte.
 Erbjudande om och eventuella deltagandekrav i ickeakademiska aktiviteter, exempelvis karriärplanering eller erbjudande om och krav på praktik enligt diskussionen i avsnitt
4.2.3. Andra exempel kan vara skönlitteraturläsning eller
andra övningar för att komplettera bildning eller intellektuell
utveckling. Utförandet av dessa aktiviteter kan delegeras till
annan anordnare.
 Kriterier för godkännande och betygsättning av examenskurs.
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Möjligt utfall
Genom utfallsredovisningen ges examensinstitutionen därmed flera
önskvärda incitament inom ramen för det befintliga systemet för
resurstilldelning.
 Utfallsredovisningen ger intresserade studenter en bild av
vart utbildningen leder i arbetsmarknads- och studiehänseende.
 Utfallsredovisningen ger allmänhet, arbetsmarknad och
myndigheter ett underlag för att utvärdera examensinstitutionen och dess utbildningar. En del av den kvalitetsbaserade resurstilldelningen kan grundas på utfallsredovisningen. Om så blir fallet förefaller de mest relevanta
indikatorerna vara ett mått för arbetsmarknadsetablering,
justerat för utbildningsbakgrund, och ett mått för hur många
som antagits till forskarutbildning – totalt och vid andra
lärosäten.
 En institution som vill dra till sig studenter och resurser
behöver sträva efter ett attraktivt arbetsmarknadsutfall –
också på längre sikt. Examensinstitutionen får därmed ett
intresse av att ställa relevanta krav på studenterna och jobba
för att studenterna uppnår målen.
o Eventuella incitament att sänka kunskapskrav vid
examination dämpas.
o Krav på behörighet balanseras mot tillgång på intresserade
studenter.
o Institutionen ges incitament att ta in synpunkter från
arbetsmarknaden och från tidigare studenter.
Förslaget innebär ett ganska radikalt ökat ansvar för
institutionerna, framför allt vad gäller att hålla sig informerade om
vad som händer med deras studenter efter examen. Det är förstås
också tanken. Men förslaget innebär också att institutioner får
större frihet att påverka sina studenters utveckling. Eventuella
andra fördelar måste förstås, liksom nackdelar och kostnader,
belysas i ett noggrant utredningsarbete. Det förefaller sannolikt att
systemet kommer att kräva ökade resurser på institutionsnivå.
Resurser som kan frigöras genom andra förslag i denna studie bör
därför delvis kunna användas för detta ändamål.
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Övergången mellan grundnivå och avancerad nivå bör
göras mer flexibel

Som konstateras i avsnitt 3.2.4 är det i Sverige oftast svårt att byta
utbildningsspår utan att tvingas till omstart. Sverige skiljer sig
också från många andra länder i att många längre utbildningar inte
etappindelas i en grundexamen och en avancerad examen, vilket
framgår av avsnitt 2.7. Rapporten har argumenterat för att detta
kan leda till onödigt långa utbildningsvägar eller till att studenter
avstår från att skaffa sig en examen med högre värde på
arbetsmarknaden.
Det bör därför utredas om längre utbildningsprogram – även
yrkesprogram – borde etappindelas. En sådan uppdelning har två
tydliga och samhällsekonomiskt önskvärda konsekvenser.
 Det ger studenter som inte är intresserade av att genomgå
hela utbildningen en möjlighet att skaffa en relevant
yrkesexamen, vilket kan öka utbildningarnas attraktionskraft
och minska avhoppen.56
 Studenter som påbörjat studier inom andra områden kan
efter grundexamen påbörja studier mot en yrkesexamen på
avancerad nivå utan att behöva börja om från början. Det kan
öka attraktionskraften i avancerade yrkesexamina med stor
efterfrågan på arbetsmarknaden. Tydliga exempel från
diskussionen i avsnitt 2.4 finns inom teknologi och
pedagogik. (Det gäller även efterfrågade generella examina,
exempelvis företagsekonomi eller systemvetenskap.) Dessutom senarelägger det individens urval, vilket bör minska den
sociala snedrekryteringen. Sådana övergångar kan förstås
kräva kompletteringsstudier, vilka ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv bör hållas till ett nödvändigt minimum.57
56
Civilingenjörsutbildningarna bjuder på ett tydligt exempel. Arbetsmarknadsprognoser
tyder på ett betydligt större underskott av högskoleingenjörer än av civilingenjörer. Av
nyutexaminerade civilingenjörer arbetar 20 procent i yrken som SCB klassificerar som
”ingenjörer och tekniker”, mot 37 procent som ”civilingenjörer, arkitekter m fl”. Siffrorna
för högskoleingenjörer är nästan de omvända: 25 respektive 36 procent. (HSV 2011:16 R)
Studieintensitet och avhoppsanalyser tyder på att många studerande på civilingenjörsprogram tycker att studierna är svåra. Samtidigt anger 15 procent av dem som
hoppar av civilingenjörsprogrammen att de har arbete som motsvarar utbildningen. Därmed
borde det finnas både ett utbud av människor som kan tänka sig en kortare (treårig) teknisk
examen och en efterfrågan på dessa. Det borde vara en lämplig etappavgång på
civilingenjörsprogram. Det kan noteras att Chalmers tekniska högskola kräver maximalt en
termins kompletteringsstudier av civilingenjörsstudenter som klarat av tre års studier för att
utfärda en högskoleingenjörsexamen.
57
Brittiska högskolor erbjuder ett så kallat Diploma efter ett års förberedande studier för
studenter som vill läsa en master i nationalekonomi och har en kandidat i något annat ämne.
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En sådan utredning skulle även diskutera om det finns skäl att
undanta något särskilt program. En vägledning därvid bör vara om
en etappindelning inte finns på motsvarande utbildning i länder
vilkas utbildningssystem liknar Sveriges eller vars arbetsmarknad är
relevant för många svenskar, exempelvis de nordiska länderna och
Storbritannien. Det är förstås också tänkbart att inte erbjuda en
etappavgång med grundexamen, men tillåta personer med
grundexamina i andra ämnen att söka till den avancerade nivån. En
sådan lösning skulle exempelvis kunna tänkas på läkarprogrammet.
Det bör även utredas i vilken utsträckning etappindelade
utbildningar ska erbjuda automatisk övergång mellan grundexamen
och avancerad nivå för studenter på en viss utbildning, eller om
övergången ska ske i konkurrens. Å ena sidan gör en antagning i
konkurrens rimligen att de mest lämpade för studier på avancerad
nivå kommer att väljas ut, och att urvalet för den enskilde senareläggs. Å andra sidan kan en sådan ordning leda till högre stress och
svårigheter för den enskilde att planera sina studier, vilket kan
minska attraktionskraften i de mest relevanta utbildningarna på
grundnivå.

4.5

Förslagen samverkar för en högre effektivitet i
svensk högskola

Detta kapitel föreslår åtgärder för att förbättra den samhällsekonomiska effektiviteten i svensk högskoleutbildning. Förslagen
rör sig om förbättringar, besparingar, omprioriteringar och
omregleringar, vilka i hög grad samverkar. Flera av förslagen tar
sikte på institutioners och studenters incitament. I en förhållandevis fri verksamhet som högskoleutbildning är aktörernas
drivkrafter ofta mer verksamma än direkt styrning för att
åstadkomma mål som högre effektivitet.
De föreslagna åtgärderna grundar sig i den analys rapporten har
presenterat. Analysen visar att svensk högskoleutbildning skulle bli
mer effektiv om studenterna fattade mer informerade val, om
större hänsyn togs till att utbildningens främsta kostnad är
produktionsbortfall och om högskolan bättre tog vara på sina

Ett liknande system finns för den som vill läsa en master i juridik. I bägge fallen finns förstås
även kandidatexamina i det aktuella ämnet.
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möjligheter att kombinera akademisk träning med arbetslivsförberedelse.
De direkta utgifterna för svensk högskola, inklusive
studiestödet, är i storleksordningen 40 miljarder kronor per år. De
samhällsekonomiska kostnaderna för högskoleutbildningen är
långt högre. Till allra största delen är det väl använda pengar.
Högskoleutbildning ger i genomsnitt en mer produktiv arbetskraft
och medverkar till mänsklighetens intresse av ökad kunskap.
Dessutom bidrar den till personlig utveckling av dem som tar del av
den. Inte desto mindre har medborgarna rätt att förvänta sig att
högskolesektorn på bästa sätt använder sig av de resurser den tar i
anspråk. Om någon del av analysen och förslagen i denna rapport
kan bidra till en sådan utveckling har den fyllt sitt syfte.
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