HÖGSKOLANS EKONOMI
OCH FINANSIERING
År 2020 visade universitet och högskolor ett positivt samlat ekonomiskt resultat.
Det positiva resultatet beror huvudsakligen på ökade anslagsintäkter och minskade driftskostnader – två viktiga effekter av coronapandemin på lärosätenas
ekonomi. Samtidigt skilde sig den ekonomiska utvecklingen mellan högskolans
olika verksamhetsområden.
Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå ökade i omfattning. Coronapandemin ledde till det ökade intresset för högre utbildning, och staten sköt
till medel för både tillfälliga och permanenta utbyggnader av utbildningen vid
universitet och högskolor. Flera lärosäten kunde också använda sparade anslagsmedel från tidigare år.
Aktiviteten inom forskning och utbildning på forskarnivå saktade i stället in. Det
tog sig uttryck i minskade intäkter av forskningsbidrag och en ökning av de oförbrukade bidragen.
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Lärosätenas ekonomi
År 2020 uppvisade universitet och högskolor ett
positivt samlat ekonomiskt resultat. Intäkterna
ökade inom såväl utbildning på grundnivå och
avancerad nivå som forskning och utbildning på
forskarnivå. Däremot ökade inte kostnaderna i
motsvarande omfattning, framför allt inte inom
forskningsverksamheten.

Hur mycket kostade den svenska
högskolan?
De totala kostnaderna för verksamheten vid
Sveriges universitet och högskolor var 78,0
miljarder kronor 2020. Det motsvarar 1,57
procent av Sveriges BNP, vilket är samma nivå
som föregående år. Merparten, närmare 80
procent, av verksamheten finansierades med
statliga medel. Lärosätena hade dessutom
betydande medel, omkring 4 procent, från
andra offentliga organisationer och 10 procent
från privata finansiärer i Sverige. Dessa medel
användes framför allt till att bekosta forskning
och utbildning på forskarnivå. Resterande medel
kom framför allt från finansiärer utanför Sverige.
Vill man uppskatta kostnaden för hela
högskolesektorn får man även lägga till kostnader för studiemedel och de centrala myndigheterna. Statens kostnader för studiemedel var
11,5 miljarder kronor, medan anslagen till de
centrala myndigheter som ansvarar för högskolefrågor var 1,1 miljarder kronor. Därmed var

Figur 69. Fördelning av kostnaden för högskolesektorn 2020 i procent.
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den samlade kostnaden för högskolesektorn
90,6 miljarder kronor. Kostnadernas fördelning
framgår av figur 69.
De totala kostnaderna enligt lärosätenas
resultaträkningar var 2020 alltså 78,0 miljarder
kronor. Det betyder att kostnaderna var marginellt högre än året innan, räknat i fasta priser.
Om man ser till utvecklingen av olika typer
av kostnader blir bilden något annorlunda (se
tabell 26). Som en följd av pandemin minskade
de övriga driftkostnaderna, där bland annat
kostnader för resor och konferenser ingår, med
1,6 miljarder kronor. Samtidigt ökade lärosätenas personalkostnader med ungefär lika
mycket. Det beror dels på att antalet anställda
ökade under året, dels på ökade kostnader till
följd av en ökad semesterlöneskuld och avsättningar för statliga avtalspensioner.

Tabell 26. Sammanställning av lärosätenas resultaträkningar 2019 och 2020, miljoner kronor (2020 års priser).
2019

2020

77 293

78 456

1 163

Intäkter av statsanslag

45 851

47 300

1 449

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

8 024

7 669

-355

Intäkter av bidrag

23 215

23 334

118

Totala verksamhetsintäkter

Finansiella intäkter
Totala verksamhetskostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader

202

153

-49

77 900

77 975

75

49 327

50 880

1 553

9 629

9 696

67

Ers t landsting/kommuner för klinisk utb och forsk

2 647

2 677

30

Övriga driftskostnader

13 241

11 639

-1 602

Finansiella kostnader

164

168

3

2 891

2 915

25

Verksamhetsutfall

-607

480

1 088

Årets kapitalförändring

-560

479

1 039

Avskrivningar
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Förändring
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Internationell jämförelse
FINANSIERING AV EFTERGYMNASIAL UTBILDNING
Ett vanligt sätt att mäta hur mycket olika länder investerar i utbildning är att jämföra utbildningsanordnarnas
kostnader utslagna per student. År 2017 var genomsnittskostnaden för OECD-länderna 16 300 köpkraftjusterade
US-dollar (PPP$) per student. För Sverige var den totala
kostnaden 25 600 US-dollar per student, vilket innebär att
Sverige tillhör de OECD-länder som har högst kostnad per
student. En förklaring är den omfattande forskning som
universitet och högskolor bedriver. Sverige och Danmark

är de enda länderna där kostnaderna för forskning står
för över hälften av de totala kostnaderna. I många andra
länder utgör forskningen en betydligt mindre del, och
genomsnittet för OECD är 30 procent.
Om man jämför själva utbildningskostnaden per
student var den 11 900 US-dollar 2017, vilket är lite över
OECD-genomsnittet. Ser man endast till de nordiska
länderna ligger Norge högst, följt av Sverige, Finland och
Danmark.

Figur 70: Kostnad per student fördelad på olika verksamheter, köpkraftjusterade US-dollar. Utbildningsanordnarnas kostnader per student för eftergymnasial utbildning (ISCED 5–8) och forskning inom högskolan i
OECD-länderna 2017. Källa: EAG 2020.
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Man ser också tydliga skillnader i utvecklingen
när de totala kostnaderna delas upp efter
verksamhetsområde. Inom utbildning på
grundnivå och avancerad nivå ökade lärosätenas kostnader med 0,5 miljarder kronor
jämfört med året innan. Inom forskning och
utbildning på forskarnivå minskade kostnaderna med lika mycket.
I sina årsredovisningar beskriver många
lärosäten hur kostnaderna inom utbildningsverksamheten har ökat i takt med att de studerande blivit fler. En bidragande orsak är att
staten har skjutit till medel till utbyggd utbildning på grundnivå och avancerad nivå med
anledning av coronapandemin. Lärosätena har
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i hög grad lyckats använda de nya medlen i sin
utbildningsverksamhet, vilket har lett till att
kostnaderna ökat. Inom forskning och utbildning på forskarnivå har aktiviteten i stället
minskat till följd av pandemin. Flera lärosäten
nämner också att en större andel av personalresurserna har lagts på utbildningsverksamheten
jämfört med ett normalt år.
För uppgifter om intäkter och kostnader per
verksamhetsområde, se UKÄ:s statistikdatabas.

De totala intäkterna ökade
De samlade intäkterna till universitet och
högskolor 2020 var 78,5 miljarder kronor (se
figur 72). Det är en ökning med 1,2 miljarder
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EN ANALYS AV HÖGSKOLANS HYRESKONTRAKT – STÖRRE YTA OCH HÖGRE KOSTNADER
Lärosätenas hyreskostnader var drygt 8 miljarder kronor
under 2020 (se figur 71). Hyreskostnaderna är därmed
den klart största delen av lärosätenas lokalkostnader.
Under perioden 1997–2020 ökade både den totala ytan
och de totala hyreskostnaderna (räknat i fasta priser) med
drygt 25 procent. Det betyder att kvadratmeterpriset var
konstant omkring 2 000 kronor under hela perioden

Utöver detta framgår också att
• från och med 2019 ligger majoriteten av den yta som
lärosätena förfogar över i storstadsområden
• antalet kvadratmetrar per campusstudent har ökat
• antalet kvadrametrar per anställd har minskat
• Akademiska hus ställning som största hyresvärd är
oförändrad.

Läs mer i Högskolans lokaler – De statliga lärosätenas hyreskontrakt 1997–2020 (Rapport 2021:10).

Figur 71: Hyreskostnad 1997–2020 för olika grupper av lärosäten, miljarder kronor (2020 års priser).
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Figur 72. Lärosätenas totala intäkter samt intäkter för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå
2000–2020, miljarder kronor (2020 års priser).
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kronor i fasta priser jämfört med 2019. I stort
sett hela ökningen beror på större intäkter av
statsanslag.
Intäkterna till utbildning på grundnivå
och avancerad nivå ökade med 1,1 miljarder i
fasta priser till 32,6 miljarder kronor. Samtidigt
ökade intäkterna till forskning och utbildning på forskarnivå marginellt, och uppgick
till totalt 45,4 miljarder kronor (se figur 72).
Resten av intäkterna, drygt 0,5 miljarder, tillhör
verksamheten inom fortlöpande miljöanalys
vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Det senaste decenniet har lärosätenas
intäkter till forskning och utbildning på
forskarnivå ökat betydligt, medan intäkterna
till utbildning på grundnivå och avancerad
har varit oförändrade i reala termer. Som en
följd av det har högskolan som helhet blivit
mer forskningsinriktad (se figur 72). I det här
avseendet innebar utvecklingen under 2020 en
förändring jämfört med tidigare år genom att
andelen utbildningsintäkter ökade betydligt.
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Totalt
Forskning och utbildning på forskarnivå
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Det positiva resultatet är en följd av
överskott inom både utbildnings- och forskningsverksamheten. Inom utbildning på
grundnivå och avancerad nivå var överskottet
170 miljoner kronor, medan det var 300 miljoner kronor inom forskning och utbildning på
forskarnivå (se figur 73).
Orsakerna till överskotten skiljer sig mellan
verksamhetsområdena. Inom utbildning på
grundnivå och avancerad nivå ökade såväl
intäkter som kostnader under 2020. Men
inom forskning och utbildning på forskarnivå
uppstod överskottet genom att kostnaderna
minskade samtidigt som intäkterna var
oförändrade jämfört med året innan.
För mer information om universitetens och
högskolornas verksamhetsområden, se faktarutan Verksamhetsområden på uka.se/arsrapport.

FASTPRISBERÄKNING
För att beskriva den ekonomiska utvecklingen med
hänsyn till inflationen har uppgifterna från tidigare år
räknats om till 2020 års priser, det vill säga vad beloppen motsvarar i 2020 års penningvärde. En sådan
beräkning tar bort effekten av inflation och mäter i
stället volymförändringar.
Vid fastprisberäkningarna används Statistikmyndigheten SCB:s implicitprisindex för statlig konsumtion. Indexets utveckling reflekterar kostnadsutvecklingen i statlig sektor, även sådana förändringar som
inte rör verksamheten vid universitet och högskolor.
Årets index, som även används i andra publikationer, finns tillgängligt för nedladdning på uka.se/
arsrapport. Samtliga uppgifter finns också i löpande
priser i UKÄ:s statistikdatabas.

Överskott i både utbildnings- och
forskningsverksamheten
Sammantaget översteg intäkterna vid universitet och högskolor alltså kostnaderna under
2020. Det samlade ekonomiska resultatet (årets
kapitalförändring) blev därmed ett överskott på
0,5 miljarder kronor för 2020, vilket motsvarar
0,6 procent av lärosätenas omsättning (kostnader under året). Årets överskott är i storlek
jämförbart med det underskott som lärosätena
uppvisade under 2019.

Figur 73. Lärosätenas ekonomiska resultat (årets
kapitalförändring) per verksamhetsområde, åren
2004–2020, miljarder kronor (2020 års priser).
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Lärosätena ökar sitt myndighetskapital
Den balanserade kapitalförändringen utgör,
tillsammans med årets kapitalförändring,
huvuddelen av lärosätenas myndighetskapital.
Det senaste decenniets positiva resultat har
inneburit att lärosätenas ekonomiska ställning
har stärkts betydligt. Flera lärosäten har därför
genomfört satsningar inom både utbildning
och forskning med delar av sitt myndighetskapital.
Till följd av överskotten i lärosätenas
verksamhet ökade det skattade myndighetskapitalet (summan av balanserad kapitalförändring och årets kapitalförändring) under
året. Vid utgången av 2020 var det 13,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 0,2 miljarder
kronor i fasta priser jämfört med året innan.
Sedan 2014 har kvoten mellan myndighetskapitalet och de totala kostnaderna (figur
74) sjunkit något varje år, från strax under 20
procent till drygt 17 procent. Under 2020 ökade
däremot myndighetskapitalet i förhållande till
kostnaderna något, vilket kan ses som en effekt
av coronapandemin. Lärosätena har, främst
på forskningssidan, inte kunnat utföra all den
verksamhet de har planerat för, vilket inneburit
att medel blivit över.
För mer information, se faktarutan Myndighetskapital och balanserad kapitalförändring på
uka.se/arsrapport och i UKÄ:s statistikdatabas.
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Figur 74. Lärosätenas totala kostnader respektive
skattat myndighetskapital 2000–2020, miljarder
kronor (2020 års priser), samt kvoten (höger axel)
som visar det skattade myndighetskapitalet som
andel av kostnaderna.
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Statens ersättning för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå baseras på registrerade studenter
(omräknade till helårsstudenter) och studenternas
avklarade poäng (omräknade till helårsprestationer)
inom olika utbildningsområden. Det är samma
ersättning för alla lärosäten som omfattas av
systemet, men beloppet varierar mellan olika utbildningsområden. Takbeloppet anger den högsta totala
ersättning som varje lärosäte kan få. Takbeloppet
tillsammans med hur utbildningen fördelas på olika
utbildningsområden sätter ramarna för antalet
studenter på varje lärosäte.
All utbildning är indelad i kurser, som klassificeras
till ett eller flera utbildningsområden. Det är regeringen som beslutar inom vilka utbildningsområden
respektive lärosäte får avräkna helårsstudenter och
helårsprestationer. För utbildning inom de konstnärliga utbildningsområdena är dock antalet helårsstudenter och helårsprestationer som får avräknas
begränsat. I övrigt är det upp till varje lärosäte att
avgöra till vilket eller vilka utbildningsområden kursen
ska klassificeras. Denna klassificering är grunden för
lärosätenas resurstilldelning. För 2021 gäller ersättningsbeloppen i tabell 27 för helårsstudenter och
helårsprestationer inom olika utbildningsområden.
Resurstilldelningssystemet med takbelopp omfattar
alla statliga lärosäten förutom Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan, samt Chalmers
tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
För mer information om kursklassificeringen – se
rapporten Kursklassificering i högskolan – hela bilden
(Rapport 2020:20).

OLIKA TYPER AV INTÄKTER
Lärosätenas intäkter består av statliga anslag, intäkter i
form av förbrukade medel från externa finansiärer och
finansiella intäkter. Lärosätenas intäkter från externa
finansiärer delas in i bidragsintäkter respektive avgiftsintäkter, beroende på vilken typ av verksamhet som medlen
finansierar.
Bidragsintäkterna kan exempelvis bestå av forskningsbidrag, som är intäkter för forskning utan att bidragsgivaren
har rätt till forskningens resultat. Avgiftsintäkter består av
intäkter från uppdragsverksamhet och övriga avgiftsintäkter. Uppdragsverksamheten finansieras med avgifter som
beställaren betalar, och kan vara antingen utbildning eller
forskning. Inom utbildning sker uppdragsverksamheten
huvudsakligen som uppdragsutbildning enligt särskilda
förordningar. Uppdragsforskning är forskning som utförs
på uppdrag av en extern finansiär, där ett avtal reglerar
uppdragsgivarens inflytande på verksamhetens planering
och genomförande samt dispositionsrätt till forsknings-
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resultaten. Uppdragsforskning kan även gälla exempelvis
utredningar eller produktutveckling.
Kategorin övriga avgiftsintäkter består framför allt av
intäkter enligt § 4 i avgiftsförordningen. Det är bland annat
intäkter för uthyrning av lokaler, konferensavgifter och
övriga intäkter i verksamheten, som försäljning av kursmaterial. Dessutom ingår fakturerade kostnader och eventuella intäkter av sponsring i den kategorin, samt lärosätenas
intäkter av studenternas anmälnings- och studieavgifter.
Finansiella intäkter består huvudsakligen av ränteintäkter.
De belopp som externa finansiärer betalar till lärosätena bokförs som intäkter av lärosätet först i samband
med att de förbrukas, det vill säga när kostnader uppstår.
Detta medför att det finns en skillnad mellan finansiärernas betalning och lärosätenas redovisade intäkter från
finansiärerna. De forskningsbidrag som inte har förbrukats
finns under posten ”oförbrukade bidrag” i lärosätenas
balansräkningar.
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Finansiering av utbildning
på grundnivå och
avancerad nivå
Med anledning av coronapandemin och för att
hantera följderna av den väntade lågkonjunkturen har staten skjutit till medel för både tillfälliga
och permanenta utbyggnader av utbildningen.
Det leder till att högskolans utbildningskapacitet
kommer att öka betydligt under 2021–2023.
Trots pandemin fortsatte trenden med ökade
intäkter från betalande studenter under 2020,
men ökningstakten var lägre än tidigare år.

Statliga anslag för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
finansieras huvudsakligen genom statliga anslag
som riksdagen anvisar direkt till lärosätena. År
2020 uppgick de direkta statsanslagen till 28,0
miljarder kronor. Det är en ökning med 1,4
miljarder kronor i fasta priser jämfört med 2019.
Huvuddelen av de direkta statsanslagen
består av anslag till utbildning på grundnivå
och avancerad nivå. Dessa uppgick 2020 till
25,8 miljarder kronor. För de flesta statliga
universitet och högskolor, samt några enskilda
utbildningsanordnare, utgörs dessa anslag av
ett takbelopp som anger den högsta totala
ersättning som varje lärosäte kan få. De
samlade takbeloppen 2020 var 24,5 miljarder
kronor, medan anslagen till de lärosäten som
inte omfattas av systemet med takbelopp var
drygt en miljard kronor.
Vid sidan av de breda anslag som beskrivits
ovan, som avser utbildningsuppdraget enligt
regleringsbrev, finns det andra statliga anslag
som finansierar utbildning på grundnivå och
avancerad nivå. Lärosätena tilldelas omkring
0,4 miljarder kronor från ett anslag för särskilda
åtaganden, som avser uppgifter med särskild
finansiering som inte avräknas mot takbeloppen.
Det finns också anslag som fördelades via
Kammarkollegiet efter beslut av regeringen,
exempelvis för särskilda utbildningsinsatser
för vidareutbildning av obehöriga lärare och
kompletterande utbildningar för personer
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med utländsk högskoleutbildning. På samma
sätt fördelades de särskilda utbildningsmedel
som staten under året tillförde lärosätena med
anledning av coronapandemin. Sammantaget var lärosätenas intäkter av bidrag från
Kammarkollegiet drygt 0,9 miljarder kronor.
Dessutom får de lärosäten som bedriver
läkar- och tandläkarutbildning ersättning för
klinisk utbildning, totalt 0,8 miljarder kronor,
som ska kompensera regionerna för utbildningens intrång i deras verksamhet.

Överproduktion inom
utbildningsverksamheten
För de lärosäten som omfattas av systemet
med takbelopp baseras statens ersättning för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå på
per capitabelopp för registrerade studenter och
deras studieprestationer. Ersättningsbeloppen
varierar mellan olika utbildningsområden. Vid
slutet av året beräknas det ekonomiska värdet
av utbildningsvolymen, det vill säga den ersättning som det samlade antalet helårsstudenter
och helårsprestationer motsvarar, för de olika
lärosätena och avräknas mot deras respektive
takbelopp. I figur 75 redovisas förändringen av
lärosätenas samlade takbelopp och det ekonomiska värdet av utbildningsvolymen under den
senaste tjugoårsperioden.
Det ekonomiska värdet av utbildningsvolymen under 2020 var knappt 24,9 miljarder
kronor, medan universitetens och högskolornas samlade takbelopp var 24,5 miljarder
kronor. Den samlade överproduktionen var 350
miljoner kronor.
Det betyder att lärosätena under 2020 utbildade fler studenter än vad anslagen egentligen
räcker till att finansiera. Under större delen av
det senaste decenniet har värdet av lärosätenas
utbildningsvolym legat över takbeloppen.
Intresset för högre utbildning ökade kraftigt
under 2008–2009 i samband med den förra
lågkonjunkturen. Studieintresset har hållit i sig
och under en lång period har det ekonomiska
värdet av utbildningsvolymen legat över takbeloppen.
Lärosätena kan dock inte överproducera i
längden utan att få ersättning, och de har därför
vidtagit åtgärder för att anpassa utbildningens
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Tabell 27. Ersättningsbelopp 2021 (kronor) per helårsstudent och helårsprestation inom de olika utbildningsområdena. En helårsstudent är en student som är registrerad för heltidsstudier under ett kalenderår (60 högskolepoäng), eller
registreringar av flera studenter för utbildningar av mindre omfattning som tillsammans blir 60 högskolepoäng. En
helårsprestation är 60 avklarade högskolepoäng. För att beräkna antalet helårsprestationer räknas alla högskolepoäng
under ett kalenderår samman och divideras med 60.
Utbildningsområde
Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt
Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt
Vård

Ersättning per
helårsprestation

33 458

21 802

57 051

48 112

60 653

52 532

Odontologiskt

50 157

58 427

Medicinskt

67 777

82 442

Undervisning

40 695

42 632

Verksamhetsförlagd utbildning

57 672

55 954

Övrigt

45 817

37 219

Design

161 667

98 498

Konst

229 513

98 534

Musik

139 473

88 186

Opera

332 380

198 833

Teater

321 404

160 088

Media

327 993

262 736

Dans

226 044

124 902

Idrott

117 790

54 508

storlek till takbeloppen. År 2017 var utbildningen i nivå med takbeloppen och 2018 vände
den tidigare överproduktionen till underproduktion. Värdet av utbildningsvolymen
var alltså lägre än takbeloppen och det hade
funnits utrymme att utbilda fler studenter. Den
Figur 75. Lärosätenas samlade takbelopp och det
ekonomiska värdet av utbildningsvolymen
2000–2020, miljarder kronor (2020 års priser).
Miljarder kronor
30

25

20

15

10

5

0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Takbelopp
Ekonomiskt värde av utfall helårsstudenter och helårsprestationer

99

Ersättning per
helårsstudent

här situationen rådde även 2019. Tillströmningen av studenter med anledning av coronapandemin och det försämrade läget på arbetsmarknaden har inneburit en kraftig ökning av
studieintresset, och tillsammans överproducerade lärosätena på nytt under 2020. Detta trots
att staten skjutit till ökade medel för att lärosätena skulle kunna öka utbildningsvolymen.
I resurstilldelningssystemet finns möjlighet
för lärosätena att spara såväl outnyttjat takbelopp (anslagssparande) som ekonomiskt värde
av helårsstudenter och helårsprestationer
(överproduktion) mellan budgetåren upp till
motsvarande tio procent av lärosätets takbelopp. Det ger lärosätena möjligheter att balansera anslag mellan budgetåren och parera skillnader i studenternas efterfrågan på utbildning.
Anslagssparandet respektive överproduktionen
för de senaste tjugo åren redovisas i figur 76.
Utfallet av utbildningsvolymen 2020
innebar att anslagssparandet minskade med 0,2
miljarder kronor. Flera av de överproducerande
lärosätena hade anslagssparande från tidigare
år. Det använde de för att få ersättning för sin
överproduktion och kunde således avräkna
mer än takbeloppen för 2020.
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Figur 76. Ekonomiskt värde av lärosätenas anslagssparande och överproduktion under perioden
2000–2020, miljarder kronor (2020 års priser).
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Samtidigt ökade den sparade överproduktionen vid flera lärosäten, där utbildningsvolymens värde översteg takbeloppen. Vid
utgången av 2020 var lärosätenas samlade
anslagssparande 0,4 miljarder kronor, medan
den sparade överproduktionen var 0,8 miljarder kronor.

Flera utbyggnader med anledning av
coronapandemin
Inom ramen för sina respektive takbelopp och
examenstillstånd kan lärosätena relativt fritt
besluta om dimensioneringen av olika utbildningar. Staten kan dock påverka inriktningen
genom att tillföra medel som öronmärks för
en viss utbildning. Detta har skett under flera
år, och det pågår fortfarande utbyggnader av
utbildningar med den här typen av riktade
medel.
Dessa medel har till stor del varit riktade
mot utbildningar inom olika bristyrken. Ett
antal tillfälliga utbyggnader genomfördes
under perioden 2010–2013, varav den sista
upphörde 2016. En permanent utbyggnad
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inleddes samtidigt 2015 som huvudsakligen
avsåg utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet samt olika lärarutbildningar. Utbyggnaden var fullt genomförd 2019 och omfattar
permanenta anslagshöjningar med totalt 1,1
miljarder kronor.
En ytterligare utbyggnad av lärar- och
förskollärarutbildningar inleddes under 2017.
Den innebär att staten årligen tillför 54 miljoner kronor i anslag under fem år och att utbyggnaden omfattar totalt 270 miljoner kronor när
den är fullt ut genomförd 2021. Under 2018
inleddes ytterligare en permanent utbyggnad
av olika utbildningar som regeringen bedömer
som samhällsviktiga. När utbyggnaden är helt
genomfört 2023 beräknas den ha inneburit
höjda utbildningsanslag med totalt 730 miljoner kronor. En del är en generell utbyggnad,
men huvuddelen är riktade utbyggnader av
olika ingenjörsutbildningar, utbildningar inom
samhällsbyggnad och läkarutbildningen samt
sommarkurser.
Med anledning av coronapandemin
och den väntade lågkonjunkturen föreslog
regeringen i vårändringsbudgeten 2020
(prop. 2019/20:99) tillskott av särskilda medel
för utbyggd utbildning vid universitet och
högskolor. Flera av utbyggnaderna utökades
senare och i budgetpropositionen för 2021
(prop. 2020/21:1) och vårändringsbudgeten
2021 (prop. 2020/21:99) föreslogs ytterligare
tillskott av medel. Sammantaget innebär detta
flera olika utbyggnader, både permanenta och
tillfälliga. En permanent utbyggnad av högskolan med inriktning mot bristyrkesutbildningar
genomförs med anslagshöjningar på drygt 220
miljoner kronor under 2020 och lika mycket
under 2021. Till det kommer en mindre utbyggnad av yrkeslärarutbildning.
Men de flesta utbyggnader består av tillfälliga anslagshöjningar för att möta en väntad
efterfrågan på högre utbildning. Tillskotten
kommer framför allt under perioden 2020–2022
(se tabell 28). Det innebär att lärosätenas
anslag kommer att minska när utbyggnaderna
upphör. De största tillskotten kommer genom
tillfälliga anslagshöjningar för behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning,
utbildning på avancerad nivå och utbildning
för livslångt lärande.
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Tabell 28. Årliga anslagsförändringar 2020–2026 med anledning av coronapandemin, inklusive anslagsminskningar
till följd av avslutade tillfälliga utbyggnader, miljoner kronor (löpande priser). Källa: Prop. 2019/20:99, prop. 2020/21:1
och prop. 2020/21:99 samt regleringsbrev till Kammarkollegiet avseende anslag 2:64 för 2020.

Bristyrken

2020

2021

223

224

Yrkeslärarutbildning
Livslångt lärande

130

Sommarkurser

127

Utbildning på avancerad nivå
Behörighetsgivande utbildning

210

690

2025

2026

Totalt

Slutår

447

-

26

-

129

-259

0

2021

3

-130

210

-280

47

23
-637

Utbildningskapaciteten väntas öka
kommande år
Det har under det senaste decenniet varit
relativt stora skillnader mellan det ekonomiska
värdet av utbildningen på grundnivå och
avancerad nivå och nivån på de statliga utbildningsanslagen. Det gör det svårt att undersöka
effekterna av dimensioneringsförändringar
med utgångspunkt i den faktiska studentvolymen.
Förändringen av utbildningskapaciteten
vid universitet och högskolor över tid kan
dock följas genom en beräkning av hur många
studenter som anslagen teoretiskt räcker till
att finansiera. Den genomsnittliga ekonomiska
ersättningen per helårsstudent, det vill säga
utbildningsvolymens värde dividerat med
antalet helårsstudenter, uppgick 2020 till
83 300 kronor. De samlade takbeloppen var

0

2021

-356

0

2022

-140

0

2022

-170

0

2025

0

2024

-170

473

3

1 153

Sammantaget innebär de tillfälliga och
permanenta utbyggnaderna med anledning
av coronapandemin att lärosätenas anslag till
utbildning på grundnivå och avancerad nivå
höjs med drygt 1,8 miljarder kronor under 2021
jämfört med budgetbeslutet för 2020. En del
av denna ökning, totalt 0,7 miljarder kronor,
tillfördes lärosätena som bidrag via Kammarkollegiet (anslag 2:64) redan under 2020. De
permanenta utbyggnaderna omfattar totalt
470 miljoner kronor. Detta kan jämföras med
den tillfälliga utbyggnaden under 2010–2011,
som omfattade anslagshöjningar med totalt 0,7
miljarder kronor.
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2024

9

167

Kompletterande pedagogisk utbildning

2023

17

356

Hela landet

Totalt

2022

-70
-493

0

-70

24,5 miljarder kronor. Det motsvarar 294 500
helårsstudenter med genomsnittlig ekonomisk
ersättning. Vid de lärosäten som inte omfattas
av systemet med takbelopp fanns ytterligare
10 000 helårsstudenter. Därmed uppgick
lärosätenas teoretiska utbildningskapacitet till
304 500 helårsstudenter. Till det kommer 7 500
helårsstudenter som finansierades med de
bidrag som staten under 2020 tillförde lärosätena utöver takbeloppen. Av figur 77 framgår
den totala teoretiska utbildningskapaciteten,
inklusive en prognos för kommande år, samt
det faktiska antalet helårsstudenter.
Under de kommande åren väntas högskolans teoretiska utbildningskapacitet öka som
en följd av pågående utbyggnader. De utbyggnader som inleddes 2017 och 2018 omfattar
totalt 10 700 helårsstudenter, men har till
största delen redan genomförts. För perioden
2021–2023 ska medel som motsvarar omkring
2 000 helårsstudenter successivt tillföras universitet och högskolor för dessa utbyggnader.
Den permanenta utbyggnad som inleddes
2020 kommer enligt regeringens beräkningar i
budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1,
tabell 5.11) innebära att lärosätena tillförs
medel som motsvarar 5 500 helårsstudenter.
De tillfälliga utbyggnaderna av bland annat
behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning, utbildning i hela landet
och utbildning på avancerad nivå innebär
att lärosätena därutöver tillförs resurser med
som mest motsvarande 15 000 helårsstudenter
under 2021 genom höjda utbildningsanslag.
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Figur 77. Faktiskt antal anslagsfinansierade helårsstudenter respektive teoretisk utbildningskapacitet
2010–2020 samt prognos för teoretisk utbildningskapacitet 2020–2026.
Antal
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ökning med 20 miljoner kronor i fasta priser
jämfört med året innan. Trots coronapandemin
fortsatte alltså trenden med ökande intäkter
från betalande studenter, men ökningstakten
var lägre än tidigare år.
För mer information om studieavgifter och
betalande studenter, se kapitlet Internationell
studentmobilitet.
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Sammantaget innebär detta att högskolans teoretiska utbildningskapacitet ökar till
326 500 helårsstudenter under 2021. För 2022
uppskattas den bli 320 000 helårsstudenter, för
att därefter minska till 315 000 helårsstudenter
under 2023 och 2024. Långsiktigt kommer den
teoretiska utbildningskapaciteten att ha ökat
med 7 500 helårsstudenter 2026 jämfört med
2020 och uppgå till totalt 312 000 helårsstudenter. Det kan jämföras med utbyggnaderna
under finanskrisen, som innebar att den teoretiska utbildningskapaciteten ökade till som
mest 315 000 helårsstudenter under 2010.

Ökade intäkter av studieavgifter trots
coronapandemin
En stadigt ökande del av lärosätenas intäkter
till utbildning på grundnivå och avancerad
nivå utgörs av anmälnings- och studieavgifter
från betalande studenter. Skyldighet att betala
studieavgift infördes hösten 2011 för inresande
studenter från länder utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES) samt
Schweiz som studerar vid svenska lärosäten
utan att delta i något utbytesprogram.
Under 2020 var lärosätenas studieavgiftsintäkter 960 miljoner kronor, vilket är en
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Vid sidan av den anslagsfinansierade utbildningen på grundnivå och avancerad nivå bedriver lärosätena även utbildning åt uppdragsgivare inom offentlig sektor och privata
organisationer. Utbildningen finansieras med
avgifter som ska ge lärosätena full kostnadstäckning. År 2020 var lärosätenas totala intäkter av uppdragsutbildning 1,7 miljarder kronor,
vilket är en minskning med 0,2 miljarder
kronor jämfört med året innan.
Huvuddelen av uppdragen kommer från
statliga myndigheter. Flera stora utbildningar,
framför allt polisutbildningen och officersutbildningen men även skolledarutbildningen,
organiseras och finansieras genom att ansvariga
myndigheter ger uppdrag till universitet och
högskolor. Dessa intäkter minskade under
året. Framför allt var lärosätenas intäkter från
Skolverket lägre än året innan, medan intäkterna från Polismyndigheten däremot ökade
till följd av den utbyggda polisutbildningen.
Uppdragsutbildning kan vara en viktig
form för fort- och vidareutbildning av yrkesverksamma inom näringslivet. Det senaste
året minskade dock lärosätenas intäkter av
uppdragsutbildning från företag.
En mindre del av uppdragsverksamheten
består av beställd utbildning, vilket till största
delen är utbildning på grundnivå och avancerad nivå som genomförs vid ett lärosäte på
uppdrag av ett annat. I den beställda utbildningen kan det också ingå viss utbildning
inom ramen för yrkeshögskolan. Sammantaget
redovisade lärosätena 0,1 miljarder kronor i
intäkter av beställd utbildning. Deras samlade
intäkter av uppdragsutbildning och beställd
utbildning var därmed 1,8 miljarder kronor.
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Finansiering av forskning
och utbildning på
forskarnivå
År 2020 ökade lärosätenas intäkter till forskning
och utbildning på forskarnivå marginellt räknat
i fasta priser. De direkta statsanslagen ökade
med 0,7 miljarder kronor, medan de externa
medlen minskade i ungefär samma omfattning.
Minskningen beror framför allt på lägre intäkter
av forskningsbidrag.

Huvuddelen av forskningsmedlen är
statliga
Universitetens och högskolornas samlade
intäkter till forskning och utbildning på
forskarnivå var 45,4 miljarder kronor 2020
(se tabell 29). Merparten av forskningsmedlen kommer från svenska staten. De direkta
statsanslagen (inklusive anslag som fördelas via
Kammarkollegiet efter beslut av regeringen) var
20,3 miljarder kronor, varav huvuddelen, totalt
18,2 miljarder, var lärosätenas basfinansiering.
Denna basfinansiering kan till största delen
kan användas fritt av universitet och högskolor
till forskning och utbildning på forskarnivå
inom olika områden. Resten av de direkta
statsanslagen består framför allt av statens
ersättning för klinisk forskning till de sju lärosäten som bedriver läkarutbildning.

Vid sidan av de direkta statsanslagen tillför
staten också lärosätena betydande externa
medel, totalt 11,7 miljarder kronor, som kanaliseras genom forskningsråden och andra statliga
myndigheter (se tabell 29). Därmed var den
statliga forskningsfinansieringen 32,0 miljarder kronor, vilket motsvarar 70 procent av de
samlade intäkterna till forskning och utbildning på forskarnivå.
Lärosätena får också annan offentlig finansiering, från kommuner och regioner samt från
de så kallade offentliga forskningsstiftelserna.
Sammanlagt kom 76 procent av finansieringen
från olika offentliga källor inom landet. Den
privata forskningsfinansieringen kommer
huvudsakligen från olika stiftelser och organisationer utan vinstsyfte, medan företagens
forskningsfinansiering är mindre omfattande.
Merparten av den utländska forskningsfinansieringen kommer från EU (se tabell 29).

Andelen externfinansiering minskar
Av de totala intäkterna till forskning och
utbildning på forskarnivå bestod alltså 20,3
miljarder kronor av direkta statsanslag, medan
de externa medlen var 25,0 miljarder kronor.
De finansiella intäkterna, som inte räknas till
de externa medlen, var drygt 0,1 miljarder
kronor.
Sammantaget var intäkterna till lärosätenas forskning och utbildning på forskarnivå

Tabell 29. Lärosätenas intäkter till forskning och utbildning på forskarnivå 2019 och 2020 per finansiärskategori,
miljoner kronor (2020 års priser).
2019
Statliga

Förändring

31 509

31 951

442

Direkta statsanslag

19 600

20 289

689

Externa statliga medel

11 909

11 662

-247

Privata i Sverige

6 987

6 986

-2

5 609

5 740

130

1 378

1 246

-132

EU och övriga utlandet

3 384

3 325

-60

Övriga offentliga

Organisationer utan vinstsyfte
Företag

2 934

2 710

-225

Offentliga forskningsstiftelser

1 544

1 359

-185

Kommuner och regioner

1 390

1 350

-40

Övrigt

354

291

-63

Finansiella intäkter

164

127

-37

45 334

45 389

56

Totalt

103

2020
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marginellt högre än året innan. De externa
medlen minskade med totalt 0,6 miljarder
kronor i fasta priser, men minskningen
uppvägdes av större anslagsintäkter. De direkta
statsanslagen ökade med 0,7 miljoner kronor.
De finansiella intäkterna minskade något.
Ökningen av de direkta statsanslagen är
den största sedan 2016, och innebar att statsanslagen översteg 20 miljarder kronor för första
gången. Eftersom de externa medlen samtidigt
minskade under året, blev resultatet att en
högre andel av universitetens och högskolornas
forskning finansierades med direkta statsanslag
jämfört med tidigare år (se figur 78). Andelen
direkta statsanslag var 45 procent under 2020,
jämfört med 43 procent året innan.
År 2020 genomfördes en höjning av
basfinansieringen till forskning och utbildning på forskarnivå med drygt 500 miljoner
kronor, i enlighet med förslagen i den tidigare
forskningspolitiska propositionen (prop.
2016/17:50). Propositionen innehöll förslag om
höjda forskningsanslag med totalt 1,3 miljarder
under perioden 2017–2020.
Under 2020 presenterade regeringen en
ny forsknings- och innovationsproposition

Figur 78. Lärosätenas intäkter till forskning och utbildning på forskarnivå uppdelade på direkta statsanslag,
externa medel och finansiella intäkter under perioden
1997–2020, miljarder kronor (2020 års priser). De
direkta statsanslagen inkluderar också de anslag som
fördelas via Kammarkollegiet efter beslut av regeringen.
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(prop. 2020/21:60). I den aviserade regeringen
höjningar av lärosätenas anslag till forskning
och utbildning på forskarnivå med sammanlagt 900 miljoner kronor under perioden
2021–2024, varav 720 miljoner tillkommer
redan under 2021. Under 2021 tilldelas lärosätena dessutom tillfälligt höjda forskningsanslag
med 500 miljoner kronor.

Minskande intäkter av forskningsbidrag
Forskningsbidragen utgör huvuddelen av den
externa finansieringen – omkring 85 procent.
Det är medel som vanligen söks i konkurrens
mellan forskare och forskargrupper vid olika
universitet och högskolor, och medlen kommer
från ett stort antal olika offentliga och privata
organisationer. Det är därför intressant att
studera utvecklingen av denna finansiering lite
närmare. I tabell 30 redovisas lärosätenas intäkter av forskningsbidrag per finansiär.

PANDEMINS EFFEKTER PÅ DEN PRIVATA
FORSKNINGSFINANSIERINGEN
Under början av 2020 reagerade börser världen
över kraftigt negativt till följd av pandemin. Eftersom
många av stiftelserna är beroende av avkastning på
börsen, fanns en farhåga om att deras finansiering av
universitet och högskolor skulle minska. Som en del
i uppföljningen av pandemins effekter på högskolan
har Universitetskanslersämbetet undersökt detta.
Studien visar att coronapandemin i de flesta fall
inte har påverkat stiftelsernas möjligheter att bevilja
finansiering till nya projekt. Ingen forskning har heller
behövt ställas in till följd av indragen finansiering.
De minskade aktieutdelningarna från svenska bolag
under 2020 har inte inneburit en motsvarande
minskning av stiftelsernas forskningsfinansiering.
I studien framträder två viktiga undantag. Wallenbergstiftelserna och Kempestiftelserna uppger att
de tillfälligt drar ner sitt stöd till nya projekt med totalt
700 miljoner kronor. Det är ett betydande bortfall,
som innebär sämre finansieringsmöjligheter för
forskare och forskargrupper vid de universitet som
framför allt omfattas av dessa stiftelsers program
och utlysningar.
UKÄ bedömer att effekterna av pandemin hittills
kommer att stanna vid ett tillfälligt bortfall av forskningsfinansiering.
Läs mer i rapporten Coronapandemins effekter
på den privata forskningsfinansieringen (Rapport:
2021:11).
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Tabell 30. Lärosätenas intäkter av forskningsbidrag 2019 och 2020 per finansiär, miljoner kronor (2020 års priser).
I tabellen särredovisas de finansiärer vars bidrag översteg 50 miljoner kronor 2020. De anslag som Kammarkollegiet
betalar ut efter beslut av regeringen ingår inte i sammanställningen.
2019

2020

6 848

6 616

-232

Vetenskapsrådet

5 257

4 988

-269

Formas

1 021

1 089

68

Forskningsråd

Forte

569

538

-31

5 389

5 538

148

1 777

1 881

105

Cancerfonden

473

533

60

Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

318

298

-20

Stiftelser förvaltade av lärosäte

297

276

-21

Hjärt-lungfonden

186

188

3

Övriga finansiärer

2 340

2 362

22

3 693

3 575

-118

1 120

1 082

-37

Stiftelser och andra organisationer utan vinstsyfte i Sverige
Wallenbergstiftelser

Statliga myndigheter (exkl. forskningsråd)
Vinnova
Energimyndigheten

779

777

-2

Statliga universitet och högskolor

665

615

-50

Sida/SAREC

193

159

-35

Trafikverket

122

152

30

Övriga finansiärer

814

790

-24

2 038

2 013

-24

EU:s ramprogram exkl. ERC

1 211

1 224

13

Europeiska forskningsrådet (ERC)

480

507

27

EU, ej ramprogram

347

282

-65

1 544

1 359

-185

SSF

797

730

-67

KK-stiftelsen

372

331

-41

Östersjöstiftelsen

171

161

-10

Mistra

164

120

-44

39

16

-23

882

910

28

Organisationer utan vinstsyfte i utlandet

597

631

34

Företag i utlandet

189

199

10

Övriga finansiärer

96

80

-16

660

575

-85

Regioner/landsting

521

490

-30

Kommuner

155

154

-1

Övrigt

33

56

23

Totalt

21 762

21 286

-476

EU

Offentliga forskningsstiftelser

Övriga finansiärer
Medel från övriga utlandet

Företag i Sverige
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Förändring
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Under 2020 var lärosätenas intäkter av
bidrag till forskning och utbildning på forskarnivå totalt 21,3 miljarder kronor, vilket är en
minskning med 0,5 miljarder kronor i fasta
priser jämfört med föregående år. Minskningen
av de externa medlen under 2020 beror alltså
till stor del på lägre intäkter av forskningsbidrag.

Lägre förbrukningstakt bakom de minskade bidragsintäkterna

Lärosätena har också övriga avgiftsintäkter till forskning och utbildning på
forskarnivå. Det handlar bland annat om
fakturerade kostnader, intäkter från uthyrning av lokaler eller försäljning av material
och tjänster. Även lärosätenas intäkter av
sponsring ingår här. De övriga avgiftsintäkterna uppgick 2020 till 2,0 miljarder kronor,
en minskning med 0,2 miljarder jämfört
med året innan.

De externa finansiärernas bidrag till lärosätena
bokförs som intäkter först i samband med att
de förbrukas. Inbetalade medel som ännu inte
har omsatts i verksamhet syns i den ekonomiska redovisningen som oförbrukade bidrag i
lärosätenas balansräkningar.
Vid utgången av 2020 var lärosätenas totala
oförbrukade bidrag till forskning och utbildning på forskarnivå 20,7 miljarder kronor. Det
är en ökning med 1,2 miljarder kronor i fasta
priser jämfört med året innan.
Att de oförbrukade bidragen ökade under
2020 visar att de minskade intäkterna av forskningsbidrag inte beror på att finansiärerna
dragit ner omfattningen av sitt stöd. Orsaken
är snarare att forskningsbidragen förbrukades
i lägre takt under året, vilket sannolikt till stor
del kan tillskrivas pandemin. Vissa lärosäten
skriver uttryckligen i sina årsredovisningar att
så var fallet.

Minskade avgiftsintäkter
Vid sidan av forskningsbidragen har lärosätena även intäkter av uppdragsforskning och
övriga avgiftsintäkter. De samlade intäkterna
av uppdragsforskning var 1,7 miljarder kronor
2020. Det är en ökning med 80 miljoner kronor
i fasta priser jämfört med året innan. Förutom
forskning som utförs på uppdrag av externa
intressenter kan det handla om utvecklingsarbete och utredningsuppdrag. Merparten av
forskningsuppdragen utförs åt privata företag
och statliga myndigheter.
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Årsrapporten
på webben
uka.se/arsrapport
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