Effektivitetsanalys

Uppdatering december 2013:
Denna analys innehåller uppgifter om helårsstudenter på grundnivå och avancerad
nivå för läsåren 2006/07–2011/12 som är något överskattade. Det beror på att
studenter som gjort tidiga avbrott i studierna oavsiktligt inkluderats i statistiken.
Övertäckningen motsvarar i allmänhet mellan en och två procent på nationell nivå.
En ny analys av inaktiva studenter utifrån korrigerad och ny statistik kommer att
publiceras under våren 2014. SCB har sammanställt en rapport som närmare
beskriver övertäckningens storlek och effekterna av korrigeringen.
SCB:s rapport »

Studieaktivitet mätt i högskolepoäng
Universitetskanslersämbetet har fått i uppdrag att utveckla uppföljningen av
inaktiva studenter. Bakgrunden är att regeringen har uttalat att ersättning
bara ska ges för studenter som aktivt deltar i studier. Begreppet inaktiva
studenter är dock svårt att använda eftersom en student som inte tagit några
poäng inte nödvändigtvis har varit inaktiv. Studenten kan mycket väl ha
deltagit aktivt men inte klarat examinationen. Det finns även andra
förhållanden och orsaker som kan förklara att studenten inte tar sina poäng,
som inte har med inaktivitet att göra.
Eftersom faktisk aktivitetsgrad i dag inte går att mäta på nationell nivå
fokuserar denna analys på de kursregistreringar där det inte finns några
avklarade poäng inom två terminer. Under 00-talet har det varit en svagt
ökande andel ”nollpoängsresultat”, men denna trend bröts höstterminen 2011
då andelen tagna poäng i stället ökade något. Det är stora skillnader i
avklarade poäng beroende på studieform och studietyp. Det är framför allt
studenter på fristående kurser på distans som inte tar poäng.
För att på ett bättre sätt kunna följa upp studenternas aktivitet kommer
Universitetskanslersämbetet att i samarbete med lärosätena försöka att hitta
en gemensam definition för vad vi ska räkna som en aktiv respektive inaktiv
student och hur dessa ska kunna följas upp.
En av Universitetskanslersämbetets uppgifter är att granska hur effektivt
verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor. Enligt myndighetens
regleringsbrev för 2013 ska ämbetet inom ramen för uppdraget utveckla
uppföljningen av inaktiva studenter.

För att belysa frågan om hur studenters aktivitet påverkar resurstilldelning till
universitet och högskolor förklarar vi inledningsvis kort hur anslagen fördelas.
Lärosätenas anslagsmedel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå avräknas
i efterskott utifrån redovisade helårsstudenter och helårsprestationer inom olika
utbildningsområden. Ersättning utgår upp till ett takbelopp som är det maximala
anslagsbelopp ett lärosäte kan avräkna helårsstudenter och helårsprestationer mot.
Lärosätenas takbelopp uppgår 2013 till totalt 20,4 miljarder kronor.
Regeringen skriver i budgetpropositionen för 2013 (Prop. 2012/13:1,
utgiftsområde 16) att avräkningen av helårsstudenter bara bör göras för personer
som aktivt deltar i studier. Av denna anledning minskade regeringen lärosätenas
takbelopp med 440 miljoner kronor 2013. Indragningen motsvarar hälften av de
helårsstudenter höstterminen 2009 som enligt universitets- och högskoleregistret
inte motsvarades av några tagna högskolepoäng under läsåret – omräknat till
ekonomiska termer med hjälp av avrundade ersättningsbelopp. Att man bara drar
in halva beloppet motiverar regeringen med att det inte nödvändigtvis är ett tecken
på inaktivitet att en student inte tagit poäng, eftersom det kan finnas andra
förklaringar.
De indragna medlen återfördes emellertid till sektorn som kvalitetsförstärkning
genom höjda ersättningsbelopp för vissa områden. Återföringen av de 440 miljoner
kronorna består av dels 400 miljoner kronor till höjda ersättningsbelopp för
helårsstudenter inom humaniora, teologi, samhällsvetenskap och juridik, dels 40
miljoner kronor för att förstärka den verksamhetsförlagda utbildningen på läraroch förskollärarutbildningarna med särskilda högre ersättningsbelopp.
I regleringsbrevet för universiteten och högskolorna för 2013 anges att lärosätena
för höstterminen 2012 ska redovisa antalet helårsstudenter som inte tagit några
poäng inom två terminer. Även om själva begreppet inaktiva studenter inte
används i regleringsbrevet till lärosätena anger regeringen att redovisningen bör
ske på samma sätt som i underlaget för beräkningen av indragningen på 440
miljoner kronor 2013:

”Universitet och högskolor ska redovisa antalet helårsstudenter som har varit
registrerade på kurser under höstterminen 2012 och som inte har tagit några
poäng på dessa under höstterminen 2012 och vårterminen 2013.”
Som vi antydde tidigare kan det vara befogat att undvika begreppet inaktiva
studenter eftersom det faktum att en student inte tar några poäng inte behöver vara
ett tecken på inaktivitet. Studenten kan mycket väl ha deltagit aktivt i utbildningen,
men helt enkelt inte klarat av examinationen. Studenter kan också av olika
anledningar läsa en kurs utan att ha för avsikt att tentera. Förmodligen förekommer
även det motsatta, dvs. att studenter inte deltar aktivt på kursen men klarar
examinationen, för att de på annat sätt förvärvat tillräckliga kunskaper.
Ämbetet har uppdraget att utveckla uppföljningen av de inaktiva studenterna, men
någon nationell statistik för studenters aktivitet finns inte i dagsläget och det är inte
möjligt att studera faktisk aktivitetsgrad. I denna analys utgår
Universitetskanslersämbetet i stället från de kursregistreringar för vilka det inte
finns någon avklarad del inom två terminer i universitets- och högskoleregistret.
Begreppet nollpoängsresultat används för att beteckna studenters
kursregistreringar som inte resulterat i några tagna poäng under två terminer.
Begreppet delpoängsresultat används för att beteckna kursregistreringar där
studenten tagit en del poäng men inte alla. Begreppet helpoängsresultat används
för att beteckna studenters kursregistreringar som motsvaras av till fullo tagna
poäng. I analysen sammanställs information kring hur studenternas tagna poäng på
kursregistreringar utvecklats under höstterminerna 2002–2011.
Huruvida en kursregistrering resulterat i tagna poäng eller inte har följts upp under
höstterminen och den efterföljande vårterminen. Vi har valt denna förhållandevis
korta uppföljningstid för att kunna studera så aktuella uppgifter som möjligt.
Uppföljningsmetoden är densamma som den som utpekas i regleringsbrevet till
lärosätena när det gäller höstterminen 2012 (citatet ovan). De parametrar som
studeras är studieform, studietyp, ämnesområde, studenternas ålder och kön samt
slutligen vilket lärosäte som varit utbildningsanordnare.
Syftet med denna analys är att beskriva utvecklingen av studenters
kursregistreringar inom kurser på grundnivå och avancerad nivå som inte har
resulterat i tagna poäng inom två terminer, samt att utifrån denna beskrivning
diskutera hur uppföljningen av aktivitet kan utvecklas framöver. Syftet är också att
diskutera frågan om aktivitet kontra inaktivitet inom utbildningen på grundnivå och
avancerad nivå ur olika perspektiv.

I förhållande till det totala antalet registreringspoäng har andelen tagna poäng
sjunkit från 79 procent höstterminen 2002 till 76 procent höstterminen 2011 (figur
1).
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Figur 1. Antalet helårsstudenter fördelat på (i) helpoängsresultat, (ii)
delpoängsresultat uppdelat i tagna poäng och (iii) ej tagna poäng, samt (iv)
nollpoängsresultat uppdelat i registreringar för studenter som parallellt tagit andra
poäng och (v) de för vilka inga avklarade kurser eller kursmoment finns
registrerade. Förenklat, de två första segmenten utgör de tagna poängens andel,
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de tre sista segmenten utgör de icke tagna poängens andel.

Staplarna i figur 1 representerar den totala kursregistreringsvolymen och har
delats in i olika segment (i) helpoängsresultat, (ii) den del av delpoängsresultat som
utgör tagna poäng, (iii) den del av delpoängsresultat som utgör ej tagna poäng, (iv)
nollpoängsresultat för individer som parallellt tagit andra poäng, samt (v)
nollpoängsresultat för individer som inte tagit några andra poäng parallellt.

Helårsprestationerna motsvaras alltså av de två första segmenten av staplarna i
figur 1. Av figuren framgår vidare att nästan hälften av nollpoängsresultaten gäller
individer som parallellt klarat av andra kurser eller kursmoment (det vill säga de
har inte varit inaktiva sett till utbildningssystemet som helhet).
Figur 2 visar den totala registrerade kursvolymen för höstterminerna 2002–2011
samt antalet poäng som inte tagits. Kursregistreringarna som inte ledde till
avklarade poäng motsvarade höstterminen 2011 ungefär två miljoner poäng (figur
2, staplar, vänster y-axel) av totalt 8,5 miljoner registreringspoäng (figur 2,
streckad linje, höger y-axel). Detta var en något mindre andel än för höstterminen
2010 och innebar därmed ett trendbrott efter flera år av en ökande andel
nollpoängsresultat (figur 1).
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Figur 2. Ej tagna poäng (staplar, vänster y-axel) fördelat på delpoängsresultat (blåa
nedersta segmentet) och nollpoängsresultat (röda översta segmentet), samt det
totala antalet registreringspoäng (streckad linje, höger y-axel).
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Som framgår av figur 2 finns för huvuddelen av ej tagen kursvolym inga tagna
poäng rapporterade (det röda översta segmentet av staplarna, figur 2). Volymen
kursregistreringar där studenterna tagit en del av poängen har minskat från 480 000
till 440 000 registreringspoäng (det blåa nedersta segmentet av staplarna, figur 2).

De så kallade nollpoängsresultaten utgjorde alltså huvuddelen av de
kursregistreringspoäng som studenterna inte tagit, vilket även figur 3 visar. Där
återges för höstterminen 2011 ej avklarad kursvolym för såväl delpoängsresultat
som nollpoängsresultat fördelat på olika ämnesområden i relation till det totala
antalet registreringspoäng. Man kan se det som att de två segmenten i stapeln allra
längst till höger i figur 2 delats upp på olika ämnesområden och satts i relation till
den totala registreringsvolymen.
Figur 3 visar att det är inom området humaniora och teologi som andelen
nollpoängsresultat är högst (punkten för humaniora och teologi ligger klart över
den till punkterna anpassade linjen). Men den största volymen kursregistreringar
som inte motsvaras av tagna poäng inom två terminer (motsvarande 700 000 poäng
nollpoängsresultat och 185 000 poäng delpoängsresultat) finns inom ämnesområdet
juridik och samhällsvetenskap. Det området är också en mycket stor del av den
totala utbildningsvolymen på grundnivå och avancerad nivå (inom juridik och
samhällsvetenskap fanns sammanlagt över 3,7 miljoner registreringspoäng
höstterminen 2011, figur 3, x-axel).
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Figur 3. Registrerade kurspoäng höstterminen 2011 inom olika ämnesområden i
relation till ej tagna poäng i form av nollpoängsresultat (ofyllda cirklar) och
delpoängsresultat (blåa kvadrater).

I de följande avsnitten beskriver vi utvecklingen för andelen nollpoängsresultat mer
i detalj uppdelat på olika variabler.

Effekt av studieform, studietyp och ämnesområde
En bidragande orsak till att andelen nollpoängsresultat ökade under 00-talet var
sjunkande prestationsgrader inom framför allt distansutbildning. Andelen
nollpoängsresultat har dock ökat även vid campusstudier och då särskilt när det
gäller studier på fristående kurser (figur 4). Att notera är den förhållandevis stora
ökningen av andelen nollpoängsresultat för studier på kurs 2006–2007 (för studier
på såväl campus som distans). Ökningen kom samtidigt som andelen
delpoängsresultat minskade något, men vi har inte i detalj kunnat klarlägga orsaken
till detta skifte i underlaget. En möjlig förklaring är att genomgången av kurser och
revideringar av kursplaner vid införandet av 2007 års examensordning kan ha
bidragit till förändringen.
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Figur 4. Andel nollpoängsresultat höstterminerna 2002–2011 fördelat på studieform
(campus eller distans) och studietyp (program eller fristående kurs).

Som figur 4 visar varierar andelen nollpoängsresultat mellan olika studieformer
och studietyper. Även utbildningsvolymen inom olika studieformer och studietyper
har förändrats under den studerade perioden (figur 5). En tydlig förändring är att

andelen distansutbildning ökat 2002–2011 för både program och fristående kurser,
från mindre än 7 procent till över 16 procent (ytan ovanför den streckade linjen i
figur 5).
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Figur 5. Andelen helårsstudenter höstterminerna 2002–2011 fördelat på studieform
(campus eller distans) och studietyp (program eller fristående kurs). Den streckade
svarta linjen representerar uppdelning i campus och distansstudier.

Uppgifterna i figur 5 delas i nästa figur upp i olika ämnesområden, samt
kompletteras med andelen nollpoängsresultat. Figur 6 visar att andelen
distansutbildning har ökat inom samtliga ämnesområden. Ökningen är särskilt
markant inom humaniora och teologi som höstterminen 2011 hade den högsta
andelen nollpoängsresultat.
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Figur 6. Andelen helårsstudenter höstterminerna 2002–2011 fördelat på studieform
(campus eller distans) och studietyp (program eller fristående kurs) inom olika
områden. Den svarta linjen representerar andelen nollpoängsresultat.

Inom ämnesområdena medicin och odontologi samt vård och omsorg har andelarna
nollpoängsresultat varit under 10 procent under den studerade perioden (figur 6).
Tillsammans utgör dessa två områden ungefär 10 procent av den totala
utbildningsvolymen. Som framgår av figur 3 finns de till antalet flesta
nollpoängsresultaten (motsvarande ca 700 000 registreringspoäng) inom juridik
och samhällsvetenskap, som är det klart största ämnesområdet, även om andelen
alltså är högst inom humaniora och teologi.
För att komplettera beskrivningen återger vi i figur 7 poängvolymen som
studenterna inte tagit höstterminen 2011 som en yta uppdelad i olika
ämnesområden , studieformer och studietyper. Registreringspoängen som inte
tagits inom juridik och samhällsvetenskap samt humaniora och teologi utgör ca två
tredjedelar av alla poäng som studenterna inte tagit.
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Figur 7. Ej tagen poängvolym höstterminen 2011 fördelat på studieform (campus
eller distans) och studietyp (program eller fristående kurs) inom olika områden.
Staplarnas bredd representerar mängden poäng som inte tagits inom olika
områden, hela figurens yta utgör 100 procent.

Vad gäller såväl konstnärligt område som yrkesexamensprogram kan konstateras
att prestationsgraden är generellt hög vilket även återspeglas i förhållandevis låga
andelar nollpoängsresultat (någon särskilt återgivning av data görs inte i denna
analys).
Effekt av studenternas ålder och kön
Som framgått ovan är det förhållandevis stora skillnader i andelen
nollpoängsresultat beroende på studieform och studietyp. Andelen är generellt
högre vid distansutbildning än vid campusförlagda studier – och högre på
fristående kurser än på program. Allra högst är därmed andelen nollpoängsresultat
på fristående kurser som ges på distans. Dessa skillnader måste beaktas när man
studerar andra parametrars eventuella samvariation med andelen
nollpoängsresultat. Generellt gäller att andelen distansstudier på fristående kurser
ökar med studenternas ålder och ökningen av distansstudier under den studerade
perioden är särskilt tydlig för de äldre studentgrupperna. Andelen
nollpoängsresultat har ökat särskilt mycket för såväl de äldsta som de yngsta
studenterna under perioden 2002–2011, vilket visas i figur 8.
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Figur 8. Andelen helårsstudenter höstterminerna 2002–2011 fördelat på studieform
(campus eller distans) och studietyp (program eller fristående kurs) vid olika åldrar
(18 representerar studenter 18 år eller yngre och 35 representerar studenter 35 år
eller äldre). Den svarta linjen representerar andelen nollpoängsresultat.

Åldersgruppen 20–24 år utgör ungefär hälften av det totala antalet helårsstudenter
och det är även inom denna åldersgrupp som programstudier på campus utgör
störst andel. Eftersom andelen nollpoängsresultat är lägst vid just programstudier
på campus är det inte överraskande att andelen nollpoängsresultat är lägst för just
åldersgruppen 20–24 år (figur 8).
I figur 9 återges skillnader i andelen nollpoängsresultat mellan kvinnor och män
fördelat på ämnesområde , studieform och studietyp. I nästan alla fall är det en
högre andel nollpoängsresultat för män än för kvinnor. Det är endast inom
utbildning på fristående kurser inom teknik som andelen nollpoängsresultat är lägre
för män än för kvinnor. Skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller andelen
nollpoängsresultat är störst vid programstudier på distans inom juridik och
samhällsvetenskap samt naturvetenskap (figur 9, punkter som avviker mest från 1:1
linjen). Lägst andel nollpoängsresultat förekommer såväl för kvinnor som för män
vid campusförlagd utbildning på program inom medicin och odontologi samt vård
och omsorg.
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Figur 9. Andelen nollpoängsresultat för kvinnor och män höstterminen 2011
fördelat på ämnesområde (första bokstaven: H – humaniora och teologi, J – juridik
och samhällsvetenskap, K – konstnärligt område, M – medicin och odontologi, N –
naturvetenskap, T – teknik, samt V – vård och omsorg), studietyp (andra
bokstaven: K – fristående kurs samt P – program) och studieform (tredje
bokstaven: C – campus samt D – distans). Den streckade linjen återger
förhållandet 1:1.

Lärosäte
Andelen nollpoängsresultat beräknat som ett sammantaget värde per lärosäte
varierade för höstterminen 2011 mellan 8 procent för Karolinska institutet och 40
procent för Högskolan på Gotland. Vid vissa lärosäten har andelen
nollpoängsresultat ökat kraftigt under den studerade perioden. Men vid flera
lärosäten har andelen nollpoängsresultat varit i princip oförändrad eller minskat
(tabell 1).
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Tabell 1. Andel nollpoängsresultat vid olika lärosäten höstterminerna 2002–2011.
Fallande sortering enligt andel nollpoängsresultat höstterminen 2011. Gråskala
indikerar andel nollpoängsresultat.
Högskolan på Gotland
Högskolan i Skövde
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Stockholms universitet
Mittuniversitetet
Högskolan Väst
Högskolan Kristianstad
Södertörns högskola
Högskolan i Jönköping
Linnéuniversitetet
Blekinge tekniska högskola
Malmö högskola
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Örebro universitet
Uppsala universitet
Lunds universitet
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Borås
Mälardalens högskola
Kungl. Tekniska högskolan
Chalmers tekniska högskola
Linköpings universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Karolinska institutet

2002
18%
16%
17%
16%
16%
18%
14%
11%
16%
15%
15%
18%
12%
13%
14%
16%
13%
12%
18%
18%
13%
15%
14%
15%
17%
16%
16%
6%

2003
23%
17%
15%
17%
16%
20%
14%
13%
14%
15%
14%
23%
13%
15%
14%
15%
13%
13%
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Till stor del samvarierar skillnader mellan lärosäten när det gäller andelen
nollpoängsresultat med skillnader i de variabler som studerats tidigare i analysen.
Till exempel var andelen distansstudier vid Högskolan på Gotland över två
tredjedelar höstterminen 2011 samtidigt som den andra ytterligheten var Chalmers
tekniska högskola där distansstudier inte förekom alls. Andelen nollpoängsresultat
var också som högst vid Högskolan på Gotland och bland de lägsta vid Chalmers
tekniska högskola.
Som framgick i den första figuren i denna analys är det utifrån underlaget möjligt
att studera om studenterna klarat andra kurser eller kursmoment parallellt med
den registrering som utgjort en nollprestation. Figur 10 visar per lärosäte andelar
helårsstudenter fördelat på helpoängsresultat, delpoängsresultat och
nollpoängsresultat. Delpoängsresultaten har delats upp i två delar, tagna och inte
tagna poäng. Även nollpoängsresultat har delats in i två kategorier, dels

nollpoängsresultat för studenter som parallellt tagit andra poäng på samma eller
annat lärosäte, dels nollpoängsresultat för studenter som inte har några tagna poäng
registrerade parallellt.
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Figur 10. Antalet helårsstudenter fördelat på helpoängsresultat, delpoängsresultat
och nollpoängsresultat per lärosäte höstterminen 2011. Delpoängsresultat har
delats in i två kategorier, tagna poäng respektive inte tagna poäng. Även
nollpoängsresultat har delats in i två kategorier, dels nollpoängsresultat för
individer som parallellt (dvs. annan kursregistrering samma termin) tagit andra
poäng på samma eller ett annat lärosäte, dels nollpoängsresultat för individer för
vilka det inte finns några avklarade poäng registrerade.

Av figuren ovan kan noteras att en betydande del av nollpoängsresultaten uppstått
parallellt med andra avklarade kurser eller kursmoment. Vid t.ex. Chalmers och
KTH är det förhållandevis liten andel av nollpoängsresultaten som uppstått utan att
det för studenten parallellt registrerats avklarade kurser eller moment. Självklart är
detta något som påverkas av huruvida utbildningar delas upp i kurser av olika
längd och huruvida en viss kurs delas upp i olika delmoment som kan generera
poäng, något som kan variera mellan såväl ämnesområden som lärosäten (samt kan
ha förändrats över tid). Det kan också vara så att det finns grupper av studenter som
registrerar sig för fler poäng än de har som avsikt att ta och att incitamenten för
detta kan se olika ut inom olika ämnesområden, vilket därmed kan generera
skillnader mellan lärosäten.

Lärosätenas anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är alltså
beroende av redovisat antal helårsstudenter och helårsprestationer. I
beräkningsunderlaget redovisar lärosätena antalet helårsstudenter och
helårsprestationer per utbildningsområde och de intäkter dessa ger. För varje
lärosäte gäller ett takbelopp som anger den maximala anslagstilldelningen.
Huvuddelen av helårsprestationerna, det vill säga antalet avklarade poäng omräknat
i helårsekvivalenter, hänger samman med samma års helårsstudenter. En del, cirka
17 procent, avser dock kursregistreringar från tidigare år.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 påtalat att avräkning mot
takbeloppet för helårsstudenter endast bör göras för studenter som aktivt delar i
studier. Under 2013 drar regeringen därför in 440 miljoner kronor från lärosätena
grundat på antalet inaktiva studenter utifrån regeringens definition. Samtidigt
återförs beloppet till högskolesektorn i form av kvalitetsförstärkningar – vilket
innebär att indragningen för inaktiva studenter kan betraktas som en omfördelning
av medel. Men det är viktigt att notera att denna förändring innebär en minskning
av antalet helårsstudenter19 – och därmed sannolikt även en minskning av antalet
helårsprestationer.
Förekomsten av nollpoängsresultat påverkas av flera faktorer, t.ex. ämnesområde,
studieform, studietyp, studenternas kön och ålder. Det finns sannolikt andra
förhållanden som påverkar andelen nollpoängsresultat, men som inte kunnat
inkluderas i underlaget och i det följande diskuteras ”potentiell inaktivitet” ur olika
perspektiv.

Statsmaktens perspektiv
I statens verksamhet ska hög effektivitet eftersträvas och god hushållning iakttas
(1 kap. 3 § budgetlagen (2011:203)). Utgångspunkten för regeringen i detta
sammanhang är att lärosätena bör säkerställa att endast studenter som deltar i
utbildningen avräknas som helårsstudenter och därmed ger lärosätet ersättning.
Regeringen har gett Högskoleverket och därefter det nybildade
Universitetskanslersämbetet i uppdrag att utveckla uppföljningen av det regeringen
benämner inaktiva studenter. Detta i syfte att bidra till utvecklandet av
ändamålsenliga metoder för att mäta effektivitets- och produktivitetsutvecklingen i
högskoleverksamheten som beskriver en så stor del av sektorns uppdrag som
möjligt.
I detta arbete ligger en stor utmaning i att mäta den faktiska valutan inom
högskolan, kunskap, vilket i sin tur leder till betydande svårigheter att diskutera

produktivitets- och effektivitetsutveckling för denna sektor. Måttet i form av
poängresultat behöver t.ex. kompletteras med andra sätt att mäta de ändamål
statsmakterna menar att den högre utbildningen ska fylla. Detta inkluderar mått på
arbetsmarknadsetablering och uppföljningar av hur studenter vars studier inte
resulterar i högskolepoäng använder den kunskap de ändå tillägnat sig.
Det är dessutom så att statsmaktens perspektiv och behov till viss del sammanfaller
med det arbetsmarknadsperspektiv som beskrivs nedan. Att studenter tillägnar sig
kunskap som de kan omsätta på arbetsmarknaden och fylla såväl arbetsgivares som
samhälleliga behov är centralt sett till de stora resurser som avsätts för högre
utbildning.

Lärosätenas perspektiv
Lärosätenas uppdrag från statsmakten är bland annat att tillhandahålla utbildning
som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet. Ett
antal olika bestämmelser i lagar och förordningar reglerar denna verksamhet. Till
exempel påtalas i 1 kap. 5 § fjärde stycket högskolelagen (1992:1434) att
högskolorna aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Att utföra
denna uppgift innefattar rimligen att tillhandahålla utbildning i olika former vad
gäller till exempel studietyp, studieform (se tidigare avsnitt i denna analys) samt
studietakt.
Oavsett studietyp eller studieform råder det nog stor enighet kring att endast
studenter som deltar i utbildningen ska avräknas som helårsstudenter och därmed
ge lärosätet ersättning. Men en del av ”icke-poängproduktion” inom utbildningen
på grundnivå och avancerad nivå beror förmodligen på att det finns studenter som
registrerar sig på kurser som de sedan av olika anledningar inte går på
överhuvudtaget. De blir då ”luft i systemet”. Tidigare skulle lärosätena ta hänsyn
till vilka studenter som hade avbrutit studierna inom tre veckor efter påbörjad kurs,
och som under den tiden inte hade blivit godkända på något prov, och som därmed
inte skulle ingå i avräkningen för helårsstudenter. Men 2008 ändrades lärosätenas
regleringsbrev och sedan dess ska de studenter som inom tre veckor efter påbörjad
kurs själva har anmält avbrott på kursen, och under den tiden inte har blivit
godkänd på något prov, inte ingå i avräkningen av anslagsmedel. Studenten ska
alltså anmäla avbrottet och det är möjligt att denna förändring bidragit till den
något ökade frekvensen av nollpoängsresultat under slutet av 00-talet.

Arbetsmarknadens perspektiv
Arbetsmarknadens perspektiv borde snarare benämnas arbetsmarknadsperspektiv,
eftersom det finns flera arbetsmarknader och de förändras snabbt. För
arbetsmarknaden som helhet är det viktigt att högskolan utbildar individer som inte
bara fyller dagens samhällsfunktioner utan även kan bidra till att utveckla
samhället fortsättningsvis. Enskilda individer ska ha möjlighet att genomgå de
utbildningar som bidrar till att i framtiden finna den eller de yrkesinriktningar som

passar bäst för just dem. I detta ligger stora utmaningar och indirekt påverkar
arbetsmarknaden, genom bland annat lönenivåer och andra arbetsförhållanden,
studenters val av utbildningar, och deras val av utbildningar påverkar i sin tur
utbildningsutbudet. Kurser som inga studenter söker till läggs ned och översökta
kurser kan utökas med fler grupper till nästa gång.
Arbetsmarknaden kan även ha en direkt påverkan på andelen tagna högskolepoäng som
varit i fokus för denna analys. Att deltagande på en kurs inte lett fram till tagna poäng i
slutet av en längre utbildning kan till exempel bero på att individen är så pass attraktiv på
arbetsmarknaden att rekrytering sker redan under pågående utbildning. I en studie av
Högskoleverket om orsaker till studieavbrott konstaterades bland annat att 15 procent av
hela populationen (studenter på yrkesexamensprogram med låg examensfrekvens som
inte avlagt examen) som avbrutit sina studier gjorde detta på grund av att de fick arbete
som matchade utbildningen innan de var färdiga. Detta i sin tur är en tydlig signal på
behov från arbetsmarknaden, för vilket lärosätena behöver långsiktiga
planeringsförutsättningar för att på bästa sätt kunna anpassa verksamheten till.
En annan aspekt av arbetsmarknadsperspektivet, som gränsar till den enskilda
studentens perspektiv, är behovet av fortbildning för redan yrkesverksamma.
Yrkeslivet är för många långt och sannolikheten att man någon gång byter karriär
har förmodligen ökat betydligt jämfört med 1900-talets Sverige. Grunden för dessa
karriärbyten kan vara fortbildning och förvärvandet av kunskaper inom högskolan
som inte nödvändigtvis behöver vara kopplade till poängproduktion. Denna
möjlighet till fortsatta studier är sannolikt viktig för att även framöver stärka
Sverige som kunskapsnation.

Studenternas perspektiv
För studenterna finns mycket starka incitament att ta poäng på de kurser som de
registrerar sig på. Förutom att poängen blir ett bevis på de kunskaper och
kompetenser som har erhållits är till exempel möjligheten till fortsatt studiestöd
kopplad till att studenten tagit ett visst antal poäng. Det som i denna analys
benämnts nollpoängsresultat beror sannolikt till viss del på att studenten i fråga inte
klarat den aktuella tentamen. Någon godkänd tentamen har därefter inte
genomförts inom ramen för den uppföljningstid som använts i denna analys. Man
kan här poängtera det som står i högskoleförordningen (6 kap. 21 §):
”Om en högskola begränsar antalet tillfällen som en student får genomgå prov
för att få godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs, skall antalet tillfällen
bestämmas till minst fem.”
Rimligen bör dessa tillfällen vara i tid så åtskilda att studenten har möjlighet att
tillgodogöra sig ytterligare kunskap före omtentamen, vilket i sin tur kan innebära

att eventuell poängproduktion inte sker inom ramen för läsåret. Ett hinder för
studenten att fullfölja examinationen eller tentamen kan även vara att betygsnivån
direkt påverkar möjligheten till fortsatt arbete inom området. Till exempel kan
nämnas att möjligheten till anställning som tingsnotarie kan vara beroende av höga
betyg.
Andra orsaker till att deltagande i utbildningar inte leder till tagna högskolepoäng
kan vara att höga levnadsomkostnader innebär att studenten behöver arbeta vid
sidan av studierna, kan bottna i osäkerhet hos studenten kring huruvida hon eller
han valt rätt utbildning, eller att syftet med studierna kanske är
kompetensutveckling utan behov att dokumentera denna genom att tentera. En
faktor som kan bidra är att studenter söker extra kurser parallellt med en annan
utbildning i syfte att öka chanserna att klara av det antal poäng som krävs för att
även fortsättningsvis erhålla studiemedel. Det kan till exempel röra sig om studier
som genomförs parallellt med examensarbeten. Men om registrering för studier på
mer än normal heltid blivit vanligare har inte gått att studera inom ramen för
analysen. De flesta lärosäten har en begränsning så att studenterna inte kan
registrera sig för mer än 150 procent av normalt poängantal, dvs. maximalt 45
högskolepoäng per termin. Det går dock vid vissa lärosäten att söka dispens för att
registrera sig för studier på upp till 60 högskolepoäng per termin.
Att en högskolenybörjare inte tagit poäng på en kurs kan även bero på att studenten
varit tveksam till högre studier, men ändå valt att prova på. De som t.ex. studerar
på distansutbildningar kanske annars inte valt att studera överhuvudtaget. Värt att
notera här är också figur 8 där det framgår att andelen nollpoängsresultat har ökat
särskilt mycket för såväl de äldsta som de yngsta studenterna.

Fortsatt uppföljning

Universitetskanslersämbetets utgångspunkt är att lärosätena så långt möjligt bör
säkerställa att endast studenter som deltar på utbildningen avräknas som
helårsstudenter och därmed ger lärosätet ersättning. Avgränsning av en inaktiv
student kan skilja sig mellan olika studieformer, studietyper och ämnesområden
och det är därmed naturligt att det är lärosätet som bör göra bedömningen.
Samtidigt bör lärosätena bedriva detta arbete i samråd för att uppföljningen ska
kunna bli likvärdig mellan olika lärosäten. Redovisningskraven i regleringsbrevet
bör ge lärosätena incitament till detta. Enligt budgetpropositionerna för 2012 och
2013 pågår också ett arbete inom Regeringskansliet med att förtydliga vad som bör
gälla i fråga om registrering av studenter och avsikten är att remittera ett förslag,
vilket kan komma att påverka lärosätenas möjlighet att tydliggöra när en student
inte längre ska ingå i avräkningsunderlaget.

För att kunna följa upp studenternas aktivitet kommer Universitetskanslersämbetet
att i samarbete med lärosätena undersöka om det går att hitta en gemensam
definition för vad vi ska räkna som en aktiv respektive inaktiv student. Det bör vara
en avgränsning som gör det möjligt att via register fånga en mer korrekt
beskrivning av studenternas aktivitet än bara hur stor andel av kursregistreringarna
som resulterar i tagna poäng. I förordningen om redovisning av studier m.m. vid
universitet och högskolor (1993:1153), 2 kap. 3 § 6, anges att det för varje student
ska registreras uppgifter om deltagande i utbildning och prov. Beroende på
uppgifternas kvalitet och jämförbarhet mellan lärosätena skulle information om
huruvida studenten har tenterat eller inte kunna användas som en indikation på
aktivitet.
I ett samarbete med Ladokkonsortiet har ämbetet fått uppgifter från Linköpings
universitet som exemplifierar skillnaden mellan att definiera en inaktiv student
utifrån vilka kursregistreringar som leder till tagna poäng under läsåret och en mer
långtgående beräkning som tar hänsyn till fler uppgifter från Ladokregistret.
Preliminära studier av materialet indikerar att ungefär tre fjärdedelar av
”inaktiviteten” kvarstår vid beräkningar enligt den mer långtgående beräkningen.
Definitionen av en inaktiv student i Linköpingsexemplet är att det för
kursregistreringen saknas spår av aktivitet i Ladokregistret. Med spår avses (i)
godkänt resultat på noll poäng eller mer, (ii) underkänt resultat på noll poäng eller
mer, (iii) godkänd kurs, eller (iv) anmält sent avbrott på kurs.
Universitetskanslersämbetet kommer att, i enlighet med uppdraget från regeringen,
fortsätta utveckla uppföljningen av de så kallade inaktiva studenterna.
Utvecklingsarbetet kommer att ske i samråd med lärosätena.

