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Trender och tendenser
År 2020 har varit ett annorlunda år för samhället i stort, inte minst för den svenska högskolan. Coronapandemin har inneburit stora
utmaningar för högskolans alla verksamheter
och kommer att göra så ett bra tag framöver.
Men i en tid av osäkerhet och förändring har
högskolesektorn visat prov på stor flexibilitet
och anpassningsförmåga. En snabb övergång
till digital undervisning följdes av en ökad
studenttillströmning och omfattande utbyggnader av högskolan, som inneburit ett stort
tryck på högskolans alla verksamheter.
I tider av ekonomisk osäkerhet och ökad
arbetslöshet har högskolan historiskt ofta
fungerat som en krockkudde. Så även den här
gången. En permanent utbyggnad av högskolans utbildning inleddes redan under våren
2020 tillsammans med tillfälliga resurstillskott
för sommarkurser och behörighetsgivande
utbildningar. Allt för att lärosätena snabbt
skulle kunna ta emot unga personer som riskerade att hamna i arbetslöshet och ge personer
som blivit permitterade möjlighet att vidareutbilda sig under permitteringstiden.
Det livslånga lärandet har också ytterligare
aktualiserats under coronapandemin. Att det
finns goda möjligheter att ställa om genom
utbildning är viktigt både för individer och
samhället. Här spelar universitet och högskolor en central roll. Deras utbildning svarar för
viktiga delar i samhällets kompetensförsörjning. Den tillgodoser både arbetsmarknadens
behov av kvalificerad arbetskraft inom olika
sektorer och individens strävan efter kunskap,
bildning och utveckling. I vissa sektorer finns
en stor brist på högskoleutbildad personal, och
det är en utmaning för lärosätena att lyckas
rekrytera studenter till dessa utbildningar.
Internationalisering genomsyrar på många
olika sätt högskolans verksamhet. Både i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå utgör inresande studenter och utländska
doktorander en stor andel av nybörjarna. Men
under höstterminen 2020 kom långt färre
inresande studenter på grundnivå och avancerad nivå till Sverige för att studera. En liknande
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effekt syns ännu inte på utbildningen på
forskarnivå. Precis som året innan var andelen
utländska doktorandnybörjare 40 procent. För
helåret 2020 fortsatte dessutom trenden med
ökande intäkter från betalande studenter, om
än i något långsammare takt, trots coronapandemin. Detta kan tyda på att vi ännu inte fullt
ut ser effekterna av pandemin i uppgifterna
som presenteras i denna rapport, och att det
fortfarande är för tidigt att se de långsiktiga
effekterna på högskolans internationalisering.

Rekordstort intresse för högskolestudier
Coronapandemin har inneburit stora konsekvenser för samhällsekonomin, och den del
av arbetsmarknaden där unga ofta arbetar
har drabbats särskilt hårt. Precis som vid
tidigare nedgångar i ekonomin innebar det
ett ökat tryck på högskolan. För att möta det
förväntade trycket satsade regeringen på
omfattande utbyggnader av högskolan. Under
höstterminen 2020 var det också betydligt fler
personer utan tidigare högskolestudier som
sökte till högskolan, särskilt yngre sökande.
Bland 19-åringarna ökade antalet sökande med
nästan 30 procent jämfört med ett år tidigare.
Den rådande situationen i samhället innebar
att antalet sökande till utbildningar inom vårdoch omsorgsområdet ökade kraftigt.
Det ökade intresset för högskolestudier
syns även på det totala antalet studenter. Det
blev möjligt för lärosätena att ta emot rekordmånga studenter tack vare de extra medel som
tillfördes universitet och högskolor under 2020.
Totalt var 384 500 studenter registrerade i den
svenska högskolan höstterminen 2020. Det
var därmed 19 600 fler än den tidigare högsta
noteringen höstterminen 2010. Den osäkra
situationen i omvärlden, med bland annat
strikta reserestriktioner, har samtidigt gjort det
svårt för internationella studenter att resa till
Sverige från sina hemländer. Detta medförde
att antalet nya inresande studenter minskade
kraftigt höstterminen 2020.
Tillskotten av medel till utbildning på
grundnivå och avancerad nivå väntas leda till
att högskolans kapacitet att ta emot studenter
ökar väsentligt de kommande åren. Sammanta-
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get beräknas högskolans utbildningskapacitet
öka med mer än 20 000 helårsstudenter till
totalt 326 500 under 2021. Det kan jämföras
med utbyggnaderna under finanskrisen som
innebar att högskolans utbildningskapacitet
ökade till som mest 315 000 helårsstudenter
under 2010.
Under flera läsår har distansstudier blivit
mer och mer populärt. Om den påtvingade
övergången till distansstudier i samband med
coronapandemin kommer att påskynda den
utvecklingen återstår att se. Men under de
senaste tre åren har antalet distansstudenter
ökat med 24 000, och var femte student under
höstterminen 2020 var registrerad enbart på
distanskurser.

Examinerade på grundnivå och avancerad nivå har ofta lätt att få arbete
För studenterna, lärosätena och samhället
är det viktigt att studenterna genomför sina
påbörjade utbildningar och tar examen.
Antalet examinerade studenter på grundnivå
och avancerad nivå var läsåret 2019/20 nära
72 000, vilket var en stor ökning jämfört med
läsåret innan. Detta förstärker en redan långsiktig trend att fler och fler examineras. För 10–15
år sedan examinerades ungefär 52 000 personer
varje år från grundnivå och avancerad nivå.
På flera av de utbildningar där det finns
behov av fler utbildade på arbetsmarknaden
ökade antalet examina läsåret 2019/20, bland
annat sjuksköterskeexamen, förskollärarexamen och grundlärarexamen.
De flesta med en examen från högskolan
har lätt att få arbete. Coronapandemin verkar
inte ha påverkat den möjligheten. Mer än tre
fjärdedelar av de som examinerades våren
2020 hade bra möjlighet till försörjning ett
halvår efter examen. Det är liten minskning
jämfört med de som examinerades året innan,
men vilken examen man avlagt har samtidigt
stor betydelse. Exempelvis har de som tagit en
civilingenjörsexamen eller en högskoleingenjörsexamen fått det betydligt svårare på arbetsmarknaden, medan arbetsmarknaden tvärtom
har förbättrats för de som har en sjuksköterskeexamen. Utbildningar som leder till arbeten
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inom offentlig sektor har hittills inte påverkats
negativt på samma sätt som de som leder till
arbeten i privat sektor.

Stor efterfrågan på högskoleutbildade
i framtiden
Även om lärosätena inte på egen hand kan lösa
framtidens kompetensbehov inom bristyrken, spelar de en viktig roll. För att tillgodose
efterfrågan på arbetskraft i framtiden behöver
nybörjarna på vissa utbildningar öka rejält
enligt UKÄ:s senaste prognoser, framför allt
på lärarutbildningar och utbildningar inom
hälso- och sjukvård. Regeringen har återkommande gett universitet och högskolor i uppdrag
att bygga ut vissa utpekade utbildningar för
att motverka bristen på högskoleutbildad
arbetskraft i vissa sektorer. Det har hittills inte
resulterat i någon avsevärd ökning av antalet
studenter inom dessa utbildningar.
Lärarprogrammen har tillsammans flest
nybörjare av alla program. Läsåret 2019/20
påbörjade 13 560 en lärarutbildning, en svag
ökning jämfört med läsåret innan. Det är en
historiskt hög nivå, men räcker ändå inte för
att täcka det förväntade framtida behovet av
lärare. För att säkerställa ett balanserat arbetsmarknadsläge 2035 behöver antalet nybörjare
på de största lärarutbildningarna öka med
mellan 30 och 70 procent jämfört med antalet
nybörjare 2019. Samma mönster går att se inom
vård- och omsorgsområdet. På kort sikt syns ett
ökat intresse bland studenterna för program
som leder till en sjuksköterskeexamen och
specialistsköterskeexamen, men behovet av
högskoleutbildade kommer fortsatt vara stort
de närmaste åren. Störst är utmaningen för
sjuksköterskor, vilket i sin tur kan komma att
förvärra bristen på specialistsjuksköterskor och
barnmorskor.

Jämställdheten kan påverkas
I ett inledande skede av coronapandemin har
nyutexaminerade män som grupp haft det
svårare än nyutexaminerade kvinnor på arbetsmarknaden. En anledning är att arbetsmarknaden i privat sektor har drabbats hårdare än
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den i offentlig sektor, och män arbetar i högre
utsträckning än kvinnor i privat sektor. Att
arbetsmarknaden är könsuppdelad är ett resultat av att kvinnor och män till stor del väljer
olika utbildningsvägar i högskolan. På civilingenjörsutbildningar och högskoleingenjörsutbildningar är tre fjärdedelar av nybörjarna män,
medan många av lärarutbildningarna samt
hälso- och sjukvårdsutbildningarna domineras
av kvinnor. I utbildningen på forskarnivå ser vi
samma mönster, till exempel var en tredjedel
kvinnor och två tredjedelar män av dem som
tog en doktorsexamen i teknik.
Samtidigt ökar gapet mellan andelen
högutbildade kvinnor och män för varje år. Av
dagens 40-åringar är 41 procent av kvinnorna
och 23 procent av männen högutbildade,
medan det på 1950-talet var 14 procent av både
kvinnor och män. Utvecklingen är inte unik
för Sverige, utan så här ser det ut i de flesta
OECD-länder. Dessutom höjer kvinnorna sin
utbildningsnivå snabbare än männen. Mellan
2009 och 2019 ökade andelen eftergymnasialt
utbildade kvinnor i den vuxna befolkningen i
OECD-länderna från 31 till 41 procent. Motsvarande ökning för männen var 28 till 35 procent.
Den framtida kompetensbristen kan också
komma att påverka jämställdheten. Prognoser
visar att framtidens behov av högskoleutbildade är stora inom de bristyrken som i dag är
kvinnodominerade. Om det leder till att fler
män än tidigare söker sig till dessa yrken, kan
det få en positiv effekt på jämställdheten på
arbetsmarknaden. Men än så länge väljer de
sökande fortfarande utbildningar enligt traditionella könsmönster.

Positivt ekonomiskt resultat 2020
Under 2020 gick utbildningen på grundnivå
och avancerad nivå för högtryck medan
lärosätenas användning av forskningsmedel
minskade i spåren av pandemin. Det är något
som också återspeglas i lärosätenas ekonomi.
De samlade intäkterna till universitet och
högskolor 2020 var 78,5 miljarder kronor.
Det är en ökning med 1,2 miljarder kronor i
fasta priser jämfört med 2019. Med anledning
av coronapandemin och tidigare beslutade
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satsningar har staten skjutit till medel för ökad
utbildning inom ramen för både tillfälliga och
permanenta utbyggnader. Under 2020 höjdes
samtidigt anslagen till forskning och utbildning
på forskarnivå, enligt förslagen i den tidigare
forskningspolitiska propositionen. I stort sett
hela intäktsökningen beror på tillskotten av
statliga medel.
Även lärosätenas intäkter från stiftelser
och andra organisationer utan vinstsyfte i
Sverige ökade under 2020 till drygt 5,5 miljarder kronor. Eftersom många av stiftelserna är
beroende av avkastning på börsen, fanns en
farhåga om att deras finansiering av universitet
och högskolor skulle minska. Men coronapandemin har i de flesta fall inte påverkat stiftelsernas möjligheter att bevilja finansiering till
nya projekt. Ingen forskning har heller behövt
ställas in till följd av indragen finansiering. Ett
viktigt undantag är Wallenbergstiftelserna, som
tillfälligt kommer att minska sin finansiering
till följd av lägre aktieutdelningar.
De totala kostnaderna för universitet och
högskolor 2020 var 78 miljarder kronor. Det
betyder att kostnaderna var marginellt högre
än året innan, räknade i fasta priser. Som en
följd av coronapandemin minskade lärosätenas
driftskostnader med 1,6 miljarder kronor under
året. Det beror till stor del på minskade kostnader för resor och konferenser. Samtidigt ökade
personalkostnaderna med ungefär lika mycket.
Det beror dels på att de anställda blivit fler
under året, dels på en ökad semesterlöneskuld
och avsättningar till de statliga avtalspensionerna.
Sammantaget översteg alltså intäkterna
kostnaderna, och tillsammans uppvisade lärosätena ett positivt ekonomiskt resultat under 2020.

Lärosätenas användning av forskningsmedel minskade
Medan utbildningen på grundnivå och avancerad nivå ökade i omfattning minskade lärosätenas användning av forskningsmedel. Det syns
bland annat genom att intäkterna av forskningsbidrag minskade under året. Minskningen
beror inte på att finansiärerna har dragit ner
omfattningen av sitt stöd, utan på att forsk-
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ningsbidragen förbrukades i lägre takt under
året. Det kan sannolikt till stor del tillskrivas
pandemin. Samtidigt ökade de oförbrukade
forskningsbidragen, det vill säga de medel som
betalats ut till lärosätena, men som ännu inte
omsatts i verksamhet. Även myndighetskapitalet ökade inom forskning och utbildning på
forskarnivå.
Ett annat område där vi tror oss se en
effekt av coronapandemin på högskolan är i
antalet konferenspublikationer. De preliminära
siffrorna visar en betydande minskning jämfört
med föregående år, men på grund av omfattande efterrapportering av publikationer är det
för tidigt att säga med säkerhet att det är fallet.
Däremot går det inte att se någon tydlig negativ
effekt av pandemin på det totala antalet vetenskapliga publikationer vid universitet och
högskolor. En generell och mer långsiktig trend
under det senaste decenniet är att en allt större
andel av forskningsresultaten kommuniceras
genom artiklar i vetenskapliga tidskrifter.
Trots att lärosätenas intäkter till forskning
och utbildning på forskarnivå har ökat under
flera år, har inte forskarutbildningen ökat i
volym. Kostnaderna för forskarutbildningen
har legat på ungefär samma nivå sedan 1999,
samtidigt som lärosätenas totala kostnader för
forskning har ökat betydligt. En förklaring är
att lärosätenas intäkter från externa finansiärer
har ökat betydligt mer än de direkta statsanslagen. Externa medel finansierar lärosätenas
forskning i större utsträckning än de finansierar forskarutbildning. Totalt sett har antalet
doktorander (mätt som helårspersoner) också
minskat under tidsperioden.

Kvinnorna är fortfarande underrepresenterade bland professorerna
De ökade personalkostnaderna är en orsak till
att lärosätenas totala kostnader var marginellt
högre än året innan. En anledning till detta är
att antalet anställda vid lärosätena har ökat
under 2020. Totalt sett ökade antalet anställda
vid lärosätena till drygt 54 000 heltidsekvivalenter under året. Under flera år är det framför
allt den forskande och undervisande personalen som ökat, i takt med att lärosätena fått
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större intäkter för forskning och utbildning
på forskarnivå. Utvecklingen varierar mellan
anställningskategorierna, och det har medfört
att personalsammansättningen har förändrats.
Medan antalet lektorer och meriteringsanställningar har ökat i antal, har antalet adjunkter
minskat påtagligt. Till stor del beror ökningen
av meriteringsanställningar på att postdoktorerna blivit fler. Jämfört med 2010 fördubblades
antalet postdoktorer, men jämfört med 2019
var ökningen liten.
Under de senaste tio åren har andelen
kvinnor ökat inom samtliga anställningskategorier, med undantag för meriteringsanställningar på totalnivå där andelen var oförändrad.
Kvinnorna är fortfarande underrepresenterade
bland professorerna även om det är den
anställningskategori där andelen ökat mest
under de senaste 10 åren. Men under perioden
2017–2019 minskade andelen kvinnor bland
nyrekryterade professorer, tvärtemot regeringens rekryteringsmål för professorer.
I lärosätenas ledningsfunktioner är
könsfördelningen relativt jämn 2021. Bland
rektorer, rektorernas ställföreträdare, vicerektorer, förvaltningschefer och dekaner eller
akademichefer varierade andelen kvinnor
mellan 40 och 65 procent. Andelen kvinnor
var lägst bland rektorerna, där 40 procent var
kvinnor och 60 procent var män.

UKÄ fortsätter att följa upp pandemins
konsekvenser
Coronapandemin har präglat universitetens
och högskolornas verksamhet det senaste året,
men det är fortfarande för tidigt att dra några
slutsatser om de långsiktiga konsekvenserna.
När detta skrivs i maj 2021 pågår fortfarande
pandemin. Den här årsrapporten ger några svar
på vilka konsekvenser pandemin har haft för
lärosätena så här långt, men att fortsatt följa
utvecklingen kommer att vara en viktig del av
vårt arbete den närmaste tiden. Det kommer
att göras både inom ramen för vår löpande
uppföljning och inom ett särskilt regeringsuppdrag om att följa konsekvenserna för högskolans verksamhet av beslut och insatser som
genomförts med anledning av pandemin.
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Årsrapporten
på webben
uka.se/arsrapport
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