Ekonomi och
forskningsfinansiering
Staten finansierar 80 procent av den verksamhet som bedrivs
vid Sveriges universitet och högskolor. Under flera år har de
statliga medlen för forskning och utbildning på forskarnivå ökat
kraftigt och den utvecklingen fortsatte även 2014. Den statliga
satsningen på forskning har matchats relativt väl av ökade
forskningsintäkter från privata finansiärer.
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Detta kapitel beskriver lärosätenas ekonomi, hur lärosätenas intäkter och kostnader har utvecklats under 2014
samt hur verksamheten finansierats. Först beskrivs den
totala bilden och sedan följer två delar där de ekonomiska förutsättningarna för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå respektive forskning och utbildning på
forskarnivå beskrivs.
År 2014 var lärosätenas totala intäkter 65,5 miljarder
kronor, vilket i löpande priser är 2,6 miljarder mer än
föregående år. Det är huvudsakligen intäkterna för forskning och utbildning på forskarnivå som har ökat. Kostnaden för verksamheten var 64,4 miljarder kronor, vilket
i löpande priser är 1,9 miljarder högre än 2013. Eftersom
lärosätenas sammanlagda intäkter var högre än kostnaderna 2014 genererades ett överskott på en miljard kronor. Många lärosäten har de senaste åren redovisat positiva resultat och det har lett till ökad kapitaltillgång och
därmed förbättrad handlingsfrihet för lärosätena. Nämnas bör att detta beskriver den nationella bilden – flera
lärosäten redovisar negativa resultat för år 2014, men än
så länge har alla lärosäten positiva ekonomiska balanser.
I Sverige bedrivs merparten av den offentligt finansierade forskningen inom högskolan och den statliga
institutssektorn är liten. Det är en förklaring till att den
svenska högskolan sammantaget har större tyngd i forskning än i utbildning, till skillnad från hur det ser ut i
många andra länder. Sedan 2008 har tyngdpunkten på
forskning ytterligare förstärkts. Det beror på att de två
senaste forskningspolitiska propositionerna har inneburit kraftiga ökningar av de statliga anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå vid Sveriges lärosäten. Samtidigt har de reformer som genomförts avseende
utbildning på grundnivå och avancerad nivå till största
delen finansierats genom omfördelningar av befintliga
medel. Så ser totalbilden ut, som domineras av de största
universiteten, men verkligheten skiljer sig mellan lärosätena. Sedan 2008 har forskningsintäkterna visserligen
ökat vid nästan alla lärosäten, men vid de mindre universiteten och vid högskolorna är det fortfarande utbildning
på grundnivå och avancerad nivå som dominerar verksamheten, se vidare längre fram i kapitlet.
Lärosätenas totala kostnader för verksamheten var
64,4 miljarder kronor 2014. Det motsvarar 1,7 procent av
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) och det är samma
nivå som föregående år. Kostnaden för högskolesektorn
inkluderar också kostnaden för studiestöd (9,9 miljarder kronor) samt centrala myndigheter (0,6 miljarder
kronor). Fördelningen av kostnaderna mellan de olika
delarna av högskolesektorn skiljer sig något jämfört med
2013 eftersom lärosätenas kostnader har ökat, medan
kostnaderna för studiestödet har minskat eftersom
endast 30 procent av räntekostnaderna för studielånen
numera subventioneras av staten. Sammantaget var kostnaden för högskolesektorn 74,9 miljarder kronor 2014
och det motsvarar drygt 1,9 procent av BNP.
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Tabell 27. Implicitprisindex för statlig konsumtion
1997–2014, samt årlig förändring. För att illustrera den
ekonomiska utvecklingen med hänsyn tagen till inflationen
har uppgifterna från 1997–2013 räknats om till 2014 års
priser, dvs. vad de skulle vara värda i 2014 års penningvärde. En sådan beräkning tar bort effekterna av inflationen
och mäter istället ändringarna av volymen. Vid fast prisberäkningen används Statistiska centralbyråns implicitindex för statlig konsumtion.
Index

Årlig förändring (%)

1997

65,13

1998

65,62

0,75

1999

68,30

4,09

2000

71,76

5,06

2001

74,66

4,04

2002

76,79

2,85

2003

78,96

2,82

2004

79,22

0,33

2005

81,30

2,63

2006

84,61

4,07

2007

87,04

2,86

2008

89,79

3,17

2009

91,64

2,06

2010

91,96

0,35

2011

95,31

3,64

2012

97,10

1,88

2013

98,83

1,79

2014

100,0

1,18

Figur 71. Fördelning av kostnaden för högskolesektorn
2014. Den totala kostnaden för sektorn var 74,9 miljarder
kronor. Av detta avsåg 64,4 miljarder lärosätenas verksamhet, 9,9 miljarder kostnader för studiestöd, samt 0,6 miljarder kronor de centrala myndigheterna på högskoleområdet.

Kostnader för
studiestöd (13 %)

Centrala myndigheter (1 %)

Universitet & högskolor (86 %)

Lärosätena har två verksamhetsområden och all verksamhet, såväl intäkter som kostnader, ska redovisas
antingen som utbildning på grundnivå och avancerad
eller som forskning och utbildning på forskarnivå. Det
enda undantaget är fortlöpande miljöanalys som bedrivs
vid Sveriges lantbruksuniversitet och utgör ett eget verksamhetsområde.
Lärosätena får också två separata anslag för sin verksamhet: ett anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt ett anslag för forskning och utbildning
på forskarnivå, och dessa får inte flyttas mellan de olika
verksamhetsgrenarna. Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå finansieras huvudsakligen (till 87 pro-

OLIKA TYPER AV INTÄKTER
Lärosätenas intäkter består av anslag, intäkter (förbrukade medel) från externa finansiärer samt finansiella intäkter. Det kan finnas avvikelser mellan de
belopp som finansiärerna betalar till lärosätena och
lärosätenas intäkter från finansiärerna. Det beror på
att inbetalda medel från externa finansiärer bokförs
som intäkter i samband med att de förbrukas, det vill
säga när kostnader uppstår. Inbetalda forskningsbidrag som inte har förbrukats återfinns under
posten ”oförbrukade bidrag” i lärosätenas balansräkningar (se avsnittet Forskningsfinansiering).
Lärosätenas intäkter från externa finansiärer delas
in i bidragsintäkter eller avgiftsintäkter beroende på
vilken typ av verksamhet medlen finansierar.
Bidragsintäkter, exempelvis forskningsbidrag, är
intäkter för forskning utan krav på motprestation,
det vill säga att bidragsgivaren inte kan förbehålla sig
rätten till resultaten av forskningen.
Uppdragsverksamhet finansieras med avgifter från beställaren och kan vara antingen utbildning eller forskning. Uppdragsforskning definieras
som forskning som utförs på uppdrag av en extern
finansiär där uppdragsgivarens inflytande på verksamhetens planering och genomförande samt dispositionsrätten till forskningsresultaten regleras i
avtal. Uppdragsforskning kan också gälla exempelvis
utredningar eller produktutveckling.
Dessutom finns kategorin övriga avgiftsintäkter,
som huvudsakligen består av intäkter enligt 4 §
avgiftsförordningen. Det är intäkter för uthyrning av
lokaler, konferensavgifter eller intäkter av försäljning
av tjänster eller liknande, samt övriga intäkter i verksamheten som försäljning av material och fakturerade kostnader, det vill säga huvudsakligen olika kostnadsersättningar. Eventuella intäkter av sponsring
återfinns också här. Sedan 2011 ingår också lärosätenas intäkter av studieavgifter i denna kategori
Finansiella intäkter består huvudsakligen av
ränteintäkter.

cent) med anslagsmedel medan finansieringen av forskning och utbildning på forskarnivå är betydligt mer
diversifierad. Forskningen finansieras till 45 procent med
direkta statsanslag och till 55 procent med externa medel
(bidrags- och avgiftsintäkter), som till största delen kommer från statliga myndigheter. Men mycket forskningsmedel kommer även från övrig offentlig sektor, EU samt
privata sektorn.

Allt mer intäkter till forskning
I ett längre perspektiv har lärosätenas intäkter ökat för
såväl utbildning som forskning men ökningen har varit
betydligt större för forskning än för utbildning (figur 72).
Under perioden 1997–2006 låg den relativa ökningstakten på ungefär samma nivå för utbildning som för forskning men sedan 2007 har intäkterna för forskning ökat
betydligt mer än för utbildning. Under de åtta senaste
åren har intäkterna för forskning och utbildning på forskarnivå ökat med drygt nio miljarder kronor (32 procent) medan intäkterna för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå har ökat med en miljard kronor (4 procent). Därmed har också andelen intäkter som går till
lärosätenas forskning och utbildning på forskarnivå ökat
från 53 procent år 1997 till 58 procent år 2014. Den stora
ökningen beror framför allt på de två senaste forskningspropositionerna, från 2008 respektive 2012 som innebar
betydligt ökade statliga forskningsresurser för lärosätena.
Men även forskningsmedel från icke-statliga finansiärer
har ökat under denna period, dock något mindre än stat-

Figur 72. Lärosätenas intäkter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och
utbildning på forskarnivå 1997–2014, miljarder kronor
i 2014 års priser samt andel forskningsintäkter av de
totala intäkterna (höger axel). De senaste åren har
intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå ökat
betydligt mer än intäkter för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå vilket resulterat i att andelen forskning
(höger axel) har ökat.
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liga forskningsmedel (se avsnittet Forskningsfinansiering
längre fram i detta kapitel).
År 2014 uppgick lärosätenas samlade intäkter till
65,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 2,6 miljarder kronor, motsvarande fyra procent, jämfört med föregående år. Omräknat till fasta priser är ökningen nästan
1,9 miljarder kronor, motsvarande tre procent. Det är en
betydligt större ökning än de närmast föregående åren
och den kan till stor del förklaras av ökade forskningsmedel; nästan 90 procent av ökningen 2014 kom forskningen till del vilket är än större andel än 2013. Det innebär att skillnaden i omfattning mellan utbildnings- och
forskningsintäkter, som började växa i slutet av 2000talet, tydligt förstärktes det senaste året. Denna trend
gäller alla lärosätesgrupper (figur 73) dock inte alla lärosäten. Jämfört med 2008 har andelen forskningsintäkter ökat på alla lärosäten utom Försvarshögskolan, Handelshögskolan i Stockholm, Södertörns högskola, Örebro
universitet, Högskolan Kristianstad och Kungl. Konsthögskolan. Under 2014 ökade andelen forskningsintäkter
vid två tredjedelar av lärosätena.
Men även om andelen forskningsintäkter ökat vid de
flesta lärosätena är inte alla lärosäten forskningstunga.
Andelen forskning varierar stort mellan lärosätena. Högst
är andelen forskningsintäkter vid de fackinriktade universiteten (figur 73). Exempelvis utgör forskningsintäkterna

vid Karolinska institutet 84 procent av de totala intäkterna. Men även vid de övriga fackinriktade universiteten
samt vid de breda etablerade universiteten utgör forskningsintäkterna mer än hälften av de totala intäkterna.
Minst är andelen vid de konstnärliga högskolorna men
den relativa ökningen under den senaste femårsperioden
har varit störst i just denna lärosäteskategori, vilket förklaras av de senaste årens satsningar på konstnärlig forskning
samt införandet av konstnärlig forskarutbildning 2010.

Figur 73. Andel av lärosätenas totala intäkter som går
till forskning och utbildning på forskarnivå, år 2004,
2009 och 2014, uppdelad på lärosäteskategorier.
Andelen intäkter till forskning och utbildning på forskarnivå
är högst vid de fackinriktade och breda etablerade universiteten, men andelen har ökat vid samtliga lärosäteskategorier sedan 2004.

Figur 74. Finansiering av utbildning på grundnivå och
avancerad nivå respektive forskning och utbildning
på forskarnivå 2004 respektive 2014, uppdelad på
finansieringskälla, miljarder kronor i 2014 års priser.
Intäktsökningen mellan 2004 och 2014 utgörs till stor del
av ökade intäkter till forskning och utbildning på forskarnivå. Ökningen avser framför allt statliga forskningsmedel
men intäkterna har även ökat från andra finansiärer.

Procent

Staten är den största finansiären av högskolan
Den absolut största delen av finansieringen av högskolan
är i form av statliga medel (figur 74), antingen anslag eller
externa medel från statliga myndigheter. År 2014 uppgick
de statliga medlen till 52,4 miljarder kronor och utgjorde
80 procent av all finansiering vid universitet och högskolor. Andelelen statlig finansiering är, som nämnts tidigare
i kapitlet, högre inom utbildning än inom forskning.
År 2104 ökade de statliga medlen med 1,3 miljarder
kronor i fasta priser varav direkta statsanslag med drygt
900 miljoner kronor. Ökningen av direkta statsanslag
motsvarande två procent. Tre fjärdedelar av de ökade
anslagsmedlen avsåg forskning och utbildning på forskarnivå. Intäkter från icke-statliga finansiärer ökade med
fem procent jämfört med 2013, alltså mer än ökningen av
statliga medel som ökade med tre procent. Den största
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2004

2014

Forskning och utbildning
på forskarnivå

Övrigt och finansiella intäkter

Övriga offentliga finansiärer

Utländska finansiärer

Statliga myndigheter

EU

Anslagsmedel

Privata finansiärer
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2014

Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå

relativa ökningen bland icke-statliga finansiärer kom
från organisationer utan vinstsyfte (+10 procent) och EU
(+9 procent), och det kom både utbildning och forskning
till del.
Som redan tidigare beskrivits avser de senaste årens
intäktsökning nästan bara forskning och utbildning på
forskarnivå. Jämförelsen mellan 2004 och 2014 (figur 74)
visar att den största ökningen har skett av statliga medel
till forskning och utbildning på forskarnivå. Men även
intäkter från andra forskningsfinansiärer har ökat. Den
relativa ökningen har varit störst från EU, vilket gäller
såväl utbildning på grundnivå och avancerad nivå som
forskning och utbildning på forskarnivå.
Sammantaget innebär det att den stora intäktsökningen 2014 till stora delar kan förklaras av ökade statliga
medel till forskning samt ökade icke-statliga medel till
såväl utbildning som forskning.

Kostnadsökningen lägre
än ökningen av intäkter
År 2014 uppgick de totala verksamhetskostnaderna vid
universitet och högskolor till 64,4 miljarder kronor vilket är en ökning med 1,2 miljarder kronor i fasta priser,
motsvarande två procent, jämfört med 2013. Detta innebär att lärosätenas samlade kostnader ökade något mindre än de totala intäkterna och detta gäller framför allt
kostnaderna för forskning och utbildning på forskarnivå.
Kostnaderna för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå ökade lika mycket som intäkterna.
Personalkostnaderna är den största kostnadsposten
(63 procent av de totala kostnaderna). De ökade med
562 miljoner kronor i fasta priser, motsvarande en pro-

cent (tabell 28). Jämfört med föregående år var ökningen
av personalkostnader mindre, vilket kan delvis förklaras
av att ökningen av personalen vid universitet och högskolor var betydligt lägre 2014 (+1 procent) än genomsnittet den senaste 5-årsperioden.( + 3 procent per år).
Lokalkostnaderna, som i absoluta tal är ungefär lika
stora inom utbildning och forskning, ökade nästan
enbart inom utbildning på grundnivå och avancerad
nivå. I stort sett hela den ökningen kan förklaras av en
engångseffekt vid Stockholms universitet. Övriga driftkostnader ökade däremot enbart på forskarsidan och
minskade inom utbildning.

Ett överskott på en miljard kronor
Sammantaget innebär detta att lärosätenas samlade ekonomiska resultat (årets kapitalförändring) för 2014 var ett
överskott på nästan en miljard kronor, vilket motsvarar
1,5 procent av lärosätenas totala omsättning (kostnader)
2014. Det är ett betydligt större överskott än de närmaste
två åren, men i nivå med 2011. Överskottet fördelas med
drygt 40 procent på utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive 60 procent på forskning och utbildning på forskarnivå, vilket i stort sett följer fördelningen
av den totala omsättningen mellan de två verksamhetsgrenarna. Men variationerna mellan lärosätena är stora;
åtta lärosäten redovisade negativt resultat för utbildning
medan resultatet för forskning var positivt.
Cirka två tredjedelar av lärosätena redovisade positiva
resultat men överskottets storlek såväl i absoluta tal som
i relation till omsättningen varierade mycket mellan lärosätena. Det största överskottet redovisade Stockholms
universitet (+ 205 miljoner kronor), följt av Sveriges lant-

Tabell 28. Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar 2012–2014, miljoner kronor i 2014 års priser. Under
2014 ökade intäkterna med 3 procent medan kostnaderna ökade med 2 procent. På intäktssidan har både anslags- och
bidragsintäkter ökat. På kostnadssidan avser ökningen framför allt personal- respektive lokalkostnader. Sammanställning
av lärosätenas resultaträkningar för 2014 uppdelade på verksamhetsgren finns i tabell 21 i den separata tabellbilagan.
Förändring 2013–2014

2012

2013

2014

Mkr

%

Summa verksamhetsintäkter

63 006

63 590

65 464

1 874

3

Intäkter av statsanslag

39 464

39 368

40 238

871

2

Intäkter av bidrag

16 684

17 408

18 246

837

5

6 356

6 458

6 719

261

4

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Finansiella intäkter

502

356

261

-95

-27

Summa verksamhetskostnader

62 542

63 239

64 445

1 206

2

Personalkostnader

38 841

39 763

40 324

562

1

Lokalkostnader

8 130

7 899

8 300

401

5

Ersättning för klinisk utbildning och forskning

2 285

2 277

2 309

32

1

11 026

11 077

11 193

116

1

161

126

133

7

6

88

4

Övriga driftskostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar

2 099

2 098

2 186

Verksamhetsutfall

464

351

1 019

Årets kapitalförändring

425

363

993
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Figur 75. Lärosätenas intäkter och kostnader samt
verksamhetsutfall (höger axel) enligt lärosätenas
resultaträkningar, miljarder kronor i 2014 års priser.
Obs! Olika skalor på axlarna.
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MYNDIGHETSKAPITAL OCH
BALANSERAD KAPITALFÖRÄNDRING
I myndighetskapitalet för statliga lärosäten ingår
dels årets ekonomiska resultat (årets kapitalförändring), dels den balanserade kapitalförändringen. Därutöver kan också ingå resultatandelar i
hel- och delägda bolag, och många lärosäten har
även statskapital och donationskapital som ingår
i myndighetskapitalet. Den balanserade kapitalförändringen utgör den största delen av lärosätenas myndighetskapital och den har byggts upp av
gångna års resultat, det vill säga den består huvudsakligen av ackumulerade överskott respektive
underskott från tidigare år. Det ekonomiska resultatet, det vill säga överskott eller underskott i resultaträkningen, blir en del i den balanserade kapitalförändringen året efter. Exempelvis överförs 2014 års
kapitalförändring till den balanserade kapitalförändringen 2015 och påverkar alltså inte 2014
års balanserade kapitalförändring. För enskilda
utbildningsanordnare består den balanserade
kapitalförändringen av fritt eget kapital exklusive
årets ekonomiska resultat.
Om anslagsintäkterna inte förbrukas under året
påverkar det årets resultat och senare den balanserade kapitalförändringen. Däremot redovisas de
erhållna bidragen som inte förbrukats under året
som egen post i balansräkningen, oförbrukade
bidrag, och dessa påverkar inte den balanserade
kapitalförändringen. Oförbrukade forskningsbidrag
är bundna till specifika forskningsprojekt (läs mer
om oförbrukade bidrag i avsnittet om Forskningsfinansiering).

bruksuniversitet (+173 miljoner kronor). Överskotten är
enligt deras årsredovisningar resultat av engångshändelser: omfattande återbetalningar från Statens
tjänstepensionsverk vid Stockholms universitet respektive fastighetsförsäljning vid SLU.
Femton lärosäten redovisade underskott 2014 och i de
flesta fall var underskotten små. Flera av dessa lärosäten
förklarar i sina årsredovisningar att orsaken till underskottet var främst att de hade fler helårsstudenter och
helårsprestationer än anslaget räckte till att finansiera.
Men det finns även lärosäten som hade planerade underskott i syfte att minska det balanserade kapitalet.
Det stora positiva resultatet (läses på höger axel i
figur 75) som lärosätena hade 2009 och 2010 förklaras av
att de kraftigt ökade intäkterna för forskning och utbildning på forskarnivå inte fullt ut hann omsättas i verksamhet. Överskotten har resulterat i en ökad balanserad kapitalförändring för lärosätena.

Många lärosäten har god ekonomi
Sammantaget är det många lärosäten som flera år i rad
redovisat överskott och därmed ökat den balanserade
kapitalförändringen och således fått större myndighetskapital. Tillgången till den balanserade kapitalförändringen ger en viss handlingsfrihet för lärosätena, och i
takt med att den ökat bedömer flera lärosäten att de har
ekonomiska möjligheter att göra strategiska satsningar
som kan finansieras med myndighetskapital.
Figur 76. Lärosätenas totala kostnader respektive
samlade balanserade kapitalförändring 2004–2014,
miljarder kronor i 2014 års priser samt kvoten (höger
axel) som visar den balanserade kapitalförändringens
andel av kostnaderna. För att kunna bedöma den balanserade kapitalförändringens egentliga storlek kan den relateras till omsättningen (den streckade linjen). Figuren
visar att de senaste åren har den balanserade kapitalförändringen ökat relativt sett mer än kostnaderna vilket lett
till en högre kvot. Ju högre kvoten är desto större kapitaltillgång har lärosätena.
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Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå är avgiftsfri
för merparten av studenterna och finansieras av statsanslag som riksdagen anvisar direkt till lärosätena. Sedan
höstterminen 2011 måste dock inresande studenter från
länder utanför EU/EES och Schweiz betala studieavgifter,
se längre fram i kapitlet. Därför består den absoluta merparten av lärosätenas intäkter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå av direkta statsanslag. År 2014
uppgick dessa till 23,2 miljarder kronor.

Figur 77. Anslagen för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2004, 2009 och 2014, fördelade på
olika lärosätesgrupper, miljarder kronor, 2014 års
priser. Inom parentes anges antal lärosäten per grupp
enligt antalet 2014. Sedan 2004 har anslagen ökat för
de breda etablerade universiteten och för högskolorna.
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Vid utgången av 2014 uppgick lärosätenas samlade
balanserade kapitalförändring till 11,6 miljarder kronor.
Jämfört med föregående år är det en ökning med 337 miljoner kronor och hela ökningen kan hänföras till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den balanserade
kapitalförändringen på forskningssidan minskade 2014
och detta beror på det negativa ekonomiska resultatet på
forskningssidan 2013 som påverkar 2014 års balanserade
kapitalförändring. Vid utgången av 2014 var den balanserade kapitalförändringen ungefär lika stor inom både
utbildning och forskning (den balanserade kapitalförändringen är bunden till respektive verksamhetsgren).
I ett längre perspektiv har den balanserade kapitalförändringen varit betydligt mindre än den är i dag. För att
kunna bedöma lärosätenas kapitaltillgång över tid kan
man relatera den balanserade kapitalförändringen till
lärosätenas omsättning (totala kostnader). Ju högre kvoten är desto bättre kapitaltillgång har lärosätena. Under
de senaste åren har den balanserade kapitalförändringen
ökat i linje med kostnaderna vilket resulterat i en förhållandevis stabil nivå för kapitaltillgången (figur 76). År
2014 motsvarade den balanserade kapitalförändringen
18 procent av de totala kostnaderna.
Det är svårt att säga vilken nivå den balanserade kapitalförändringen borde ligga på men flera lärosäten har i
sina årsredovisningar nämnt att de vill sänka nivån och
några bedömer att 15 procent är en lämplig nivå.
Det finns stora variationer mellan lärosätena när det
gäller storleken på den balanserade kapitalförändringen
och dess andel i förhållande till omsättningen. De flesta
lärosäten har balanserade kapitalförändringar motsvarande mellan 15 och 25 procent av omsättningen.
För några lärosäten är dock andelen betydligt lägre,
exempelvis Blekinge tekniska högskola (2 procent) samt
Högskolan i Borås och Södertörns högskola med åtta
procent vardera.
Sammantaget har alltså de flesta lärosätena en god
ekonomi som de kan använda som buffert när det
behövs. De mindre lärosätena är mer känsliga för stora
svängningar i verksamheten men än så länge har samtliga lärosäten positiva ekonomiska balanser.

Jämfört med 2004 har anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökat med 740 miljoner kronor,
eller tre procent. Under årens lopp har anslagen både
ökat och minskat, men sammantaget har de alltså ökat
något. Det är främst vid de breda etablerade universiteten och vid högskolorna som ökningen har skett, medan
anslagen har varit i stort sett oförändrade för övriga lärosätesgrupper. För de breda etablerade universiteten har
ökningen skett de senaste åren, medan den för högskolorna skedde i början av perioden (figur 77).
År 2014 gick 44 procent av anslagen för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå till de breda etablerade
universiteten och 17 procent till de fackinriktade universiteten. Till gruppen nya universitet gick 12 procent och
till högskolorna 24 procent. De statliga konstnärliga högskolorna fick 2 procent av anslagen, medan de små specialiserade enskilda utbildningsanordnarna fick 1 procent
av anslagen. Se UKÄ:s rapport 2013:7, Forskningsresurser
i högskolan, för beskrivning av lärosätesgrupperna.
I verksamhetsområdet utbildning på grundnivå och
avancerad nivå ingår, utöver den ordinarie utbildningen
som utgör merparten av verksamheten, också intäkter av
uppdragsverksamhet. År 2014 var lärosätenas totala intäkter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 miljarder kronor, varav 25,5 miljarder kronor för ordinarie
utbildning och 1,5 miljarder intäkter av uppdragsverksamhet. Under året ökade anslagsintäkterna med 160 miljoner kronor och intäkterna av uppdragsverksamhet med
knappt 70 miljoner kronor, en sammanlagd ökning om
233 miljoner kronor (1 procent) jämfört med 2013.
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RESURSTILLDELNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ
Statens ersättning för lärosätenas utbildning på grundnivå och avanceras nivå baseras på registrerade studenter (omräknade till helårsstudenter) och studenternas
avklarade poäng (omräknade till helårsprestationer)
inom olika utbildningsområden. Ersättningen varierar
mellan olika utbildningsområden.
Vad gäller utbildningsvolymens storlek är uppdraget till
de flesta lärosäten inte i form av platser eller helårsstudenter, utan i form av ett anslag upp till ett visst
belopp, det så kallade takbeloppet, att bedriva utbildning för. Takbeloppet anger hur mycket som varje lärosäte
maximalt kan få och hur utbildningen fördelas på olika
utbildningsområden sätter ramar för antalet studenter.
All utbildning är indelad i kurser, vilka klassificeras
till ett eller flera utbildningsområden. Regeringen beslutar inom vilka utbildningsområden respektive lärosäte
får avräkna helårsstudenter och helårsprestationer.
För de lärosäten som får avräkna helårsstudenter och
helårsprestationer inom de konstnärliga utbildningsområdena är antalet studenter som får avräknas
begränsat. I övrigt är det lärosätet självt som avgör till
vilket eller vilka utbildningsområden kursen ska klassificeras. Det är denna klassificering som är grunden för
lärosätenas resurstilldelning. För 2015 gäller nedanstående ersättningsbelopp per helårsstudent och
helårsprestation för olika utbildningsområden.

Över 40 procent av hela utbildningsvolymen (antalet
helårsstudenter) fanns 2014 inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi, som har de lägsta
ersättningsbeloppen. En tredjedel fanns inom teknik
och naturvetenskap, medan de flesta andra utbildningsområden således är små. De konstnärliga utbildningarna, som är de områden som har de högsta ersättningsbeloppen, utgör tillsammans bara några procent
av utbildningsvolymen.
Resurstilldelningssystemet med takbelopp omfattar
de statliga lärosätena, utom Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan, samt Chalmers tekniska
högskola och Högskolan i Jönköping. Vid dessa lärosäten återfinns 97 procent av den totala utbildningsvolymen, räknat som helårsstudenter. Lärosätena kan
också ha andra uppdrag som finansieras med direkta
statsanslag, exempelvis decentraliserad utbildning vid
Luleå tekniska universitet eller fortbildning för journalister vid Linnéuniversitetet. För andra uppdrag, som ett
antal kompletterande utbildningar för personer med
utländska examina samt vidareutbildning av obehöriga
lärare, erhåller lärosätena anslag som fördelas som
bidrag via Kammarkollegiet. Enskilda utbildningsanordnare får med några undantag statsbidrag för högskoleutbildning (redovisas här som anslag).

Tabell 29. Ersättningsbelopp 2015, kronor, samt procentuell fördelning av antalet helårsstudenter på olika
utbildningsområden. En helårsstudent är en student som är registrerad för heltidsstudier under ett kalenderår
(60 högskolepoäng), eller registreringar av flera studenter för utbildning av mindre omfattning som tillsammans är
registrerade för 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

Ersättning per
helårsstudent
2015, kronor

Ersättning per
helårsprestation
2015, kronor

Fördelning av
helårsstudenter
2014, procent

Humanistiskt, samhällsvetenskapligt, teleogiskt, juridiskt

29 140

19 777

41,4

Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt

51 753

43 644

33,2

Vård

55 020

47 654

7,9

Undervisning*

32 837

38 673

6,4

Medicinskt

61 483

74 786

4,9

Verksamhetsförlagd utbildning

43 099

50 758

1,9

Övrigt**

41 563

33 762

1,3

Design

146 654

89 351

0,7

Musik

126 521

79 997

0,7

45 500

53 002

0,6

Idrott

106 852

49 447

0,4

Konst

208 199

89 384

0,3

Media

297 535

238 337

0,1

Teater

291 558

145 221

0,1

Dans

205 053

113 304

0,1

Opera

301 514

180 369

0,0

Odontologiskt
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Anslagsförändringar under den senaste tiden

som avser lärarutbildningar har skett i samma riktning.
Resultatet i stort är att anslagen under utbyggnadsåren
minskas för vissa mindre lärosäten medan andra större
får utökade anslag.
För de närmaste åren planeras en permanent utbyggnad av högskolan, främst av vård- och lärarutbildningar.
Utbyggnaden påbörjas under 2015, men på grund av det
parlamentariska läget har det varit oklart hur utbyggnaden i övrigt ska utformas och hur omfattande den ska
vara. I regeringens Vårändringsbudget för 2015 (prop.
2014/15:99) och Vårproposition (prop. 2014/15:100) presenterades ett förslag till utbyggnad där beräknade medel
motsvarar dem som fanns i budgetpropositionen för
2015 (prop. 2014/15:1). Utbyggnaden planeras ske successivt 2015–2018 och motsvarar en ökning av lärosätenas
takbelopp med sammanlagt 1,1 miljarder kronor när den
är fullt genomförd. Eftersom de tillfälliga utbyggnaderna
samtidigt upphör de närmaste åren innebär det en nettoökning av takbeloppen med knappt 0,7 miljarder kronor
jämfört med 2014 och 0,4 miljarder jämfört med innevarande år.

Statsmakterna har under olika perioder byggt ut högskoleutbildningen genom att öka lärosätenas anslag för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå, de så kal�lade takbeloppen (se faktaruta). Av tidigare permanenta
utbyggnader skedde den senaste 2006 och innevarande
år inleddes ytterligare en permanent utbyggnad, se
vidare nedan. Därutöver har statsmakterna sedan 2010
beslutat om ett antal tillfälliga utökningar av anslagen för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Skälen är
dels att möta det ökande studieintresset sedan 2009, dels
att bygga ut utbildningar där brist på utbildade väntas
uppstå. Den första – och största – tillfälliga utbyggnaden
av högskolan gällde perioden 2010–2011 och innebar en
ökning av lärosätenas anslag med sammanlagt 700 miljoner kronor. Den har följts av ett antal mindre omfattande
tillfälliga utbyggnader, varav den sista upphör 2016 (se
tabell 30). Utökningarna har gett lärosätena möjlighet att
under en period utbilda fler studenter. För mer detaljerad
beskrivning, se Lärosätena anpassar sig till lägre utbildningsvolym, Statistisk analys 2014/3, UKÄ.
Samtidigt som avgifter infördes, minskades lärosätenas anslag och reformen fick fullt genomslag 2013. Med
hjälp av bland annat de medel som staten sparat när
studieavgiftsskyldiga studenters utbildning inte längre
finansieras genom anslag höjde staten ersättningsbeloppen per student. Det innebär att lärosätena inom
anslaget får bättre betalt per student, och därmed
utrymme att finansiera färre studenter.
Mellan 2013 och 2014 skedde på nationell nivå inte
några nämnvärda förändringar av lärosätenas anslag för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå, förutom
den pris- och löneomräkning av anslagen som görs årligen. På lärosätesnivå finns det däremot skillnader eftersom statens utbyggnader av vissa utbildningar som
påbörjats tidigare delvis finansieras av omfördelningar
mellan lärosäten. I budgetpropositionerna framgår det
av texterna till respektive lärosätes anslag att delar av
utbyggnaderna av läkar- och tandläkarutbildningar,
samt vård- och ingenjörsutbildningar i grova drag innebär omfördelningar av anslag från mindre lärosäten till
större, men det finns undantag. Även omfördelningar

Utbildningsvolymen i förhållande till anslagen
År 2014 var lärosätenas takbelopp sammanlagt 21,0 miljarder kronor. I ekonomiska termer motsvarade utfallet
av helårsstudenter och helårsprestationer 21,3 miljarder
kronor, vilket innebär en så kallad överproduktion om
0,3 miljarder kronor (två procent) över takbeloppen. Det
är svårt för lärosätena att planera utbildningsvolymen så
att den exakt motsvarar takbeloppet, bland annat eftersom studenternas poängproduktion är svår att förutse.
Lärosätena har därför möjlighet att spara överproduktion respektive outnyttjat anslag (så kallat anslagssparande) över åren, dock maximalt 10 procent av takbeloppet. Många lärosäten har haft svårigheter att anpassa
utbildningsvolymen till takbeloppet – bland annat på
grund av de förändringar som beskrivits ovan – och flera
lärosäten har överproducerat i flera år. Efter flera år med
överproduktion hade 23 lärosäten en sammanlagd överproduktion motsvarande 1 miljard kronor vid utgången
av 2014. Det motsvarar ungefär 13 600 helårsstudenter.

Tabell 30. Genomförda och planerade utbyggnader av högskolan 2014–2018, miljoner
kronor, löpande priser. Om den permanenta utbyggnaden sker som planerat innebär det att
högskolan år 2018 kommer att ha byggts ut med knappt 700 miljoner kronor jämfört med 2014.
2014

2015

Tillfällig utbyggnad 2013–2015

300

300

Tillfällig utbyggnad 2013–2014
(sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar)

107

Engångsmedel 2014 till lärosäten
för utbyggnader inom anslagen

2017

2018

382

624

874

1 121

682

624

874

1 121

28

Permanent utbyggnad fr.o.m. 2015
Summa per år

2016

435
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Figur 78. Takbelopp samt ekonomiskt värde av helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)
respektive anslagssparande och överproduktion
2004–2014, miljarder kronor, i 2014 års priser.
Efter flera år med överproduktion minskar den utgående
balansen av anslagssparande.
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Av de 31 lärosätena med takbelopp var utbildningsvolymen 2014 i nivå med takbeloppet vid fyra lärosäten,
medan det fanns överproduktion vid 15 lärosäten och vid
12 var värdet av volymen lägre än takbeloppet. Sammantaget är dock utbildningsnivån över eller nära takbeloppet vid majoriteten av lärosätena och alla utom fem har
avräknat hela takbeloppet. Det beror på att många lärosäten med överproduktion från tidigare år har kunnat
få ersättning för delar av den 2014 eftersom årets utbildningsvolym var lägre än takbeloppet.
Vid några lärosäten med överproduktion har emellertid överproduktionen redan nått 10 procent av deras
respektive takbelopp och de får inte spara mera överproduktion. Dessa lärosäten utförde tillsammans under 2014
utbildning för 172 miljoner kronor (motsvarande cirka
2 300 helårsstudenter) som de inte kommer att få ersättning för. Läs vidare i Fortsatt färre studenter 2014, Statistisk analys 2015/3, UKÄ.
De senaste åren har det ekonomiska värdet av utbildningsvolymen överstigit takbeloppen och så var det
även för tio år sedan – lärosätena har alltså överproducerat. Åren 2006–2008 såg det emellertid annorlunda ut.
Då rådde högkonjunktur och efterfrågan på utbildning
var lägre än utbudet, vilket innebar att takbeloppen inte
användes i sin helhet. Det ledde till en ökning av anslagssparandet och en minskning av den utgående balansen av överproduktion som hade uppstått tidigare. Som
resultat av de senaste årens överproduktion har lärosätenas samlade anslagssparande minskat och uppgick
till 140 miljoner kronor. Så lågt har anslagssparandet inte
varit någon gång under den senaste tioårsperioden.

116

UKÄ ÅRSRAPPORT 2015

Olika uppräkning av
ersättningsbeloppens två delar
De nationella ersättningsbeloppen varierar mellan de
olika utbildningsområdena (se tabell 4) och räknas upp
årligen med en pris- och löneuppräkning som inkluderar ett produktivitetsavdrag. För att motverka urholkning
av ersättningsbeloppen har staten vid flera tillfället höjt
beloppen utöver pris- och löneomräkningen, så kallade
kvalitetsförstärkningar. Dessa kvalitetsförstärkningar har
i första hand gällt utbildningsområden med lägst ersättning, alltså humanistiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt och teologiskt (HSTJ), men även naturvetenskapligt,
tekniskt och farmaceutiskt utbildningsområde (NTF).
Därutöver höjdes ersättningsbeloppen för vård kraftigt
2003. År 2013 skedde ytterligare en förändring när ett
nytt utbildningsområde skapades för den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildning. Samtidigt
sänktes ersättningen för utbildningsområdet utbildning.
Under den senaste tioårsperioden har ersättningsbeloppen höjts vid fem tillfällen (2006, 2007, 2008, 2012
och 2013). Nuvarande regering har också föreslagit en
kvalitetsförstärkning om sammanlagt 125 miljoner kronor 2015 och ytterligare 125 miljoner 2016. Exakt hur
denna ska se ut är oklart, men regeringens uttalade avsikt
är att höja ersättningen för humaniora och samhällsvetenskap, samt lärar- och förskollärarutbildning.
Eftersom ersättningsbeloppen består av två delar kan
en kvalitetsförstärkning göras på olika sätt. Den tidigare regeringen valde att lägga hela höjningen på ersättningen för helårsstudenter, alltså registrerade studenter.
På så sätt får lärosätena del av hela höjningen även om
studenterna inte presterar några poäng.
De senaste årens kvalitetsförstärkningar har inneburit
att ersättningsbeloppen för helårsstudenter inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi och juridik har ökat
med 70 procent sedan 2004 medan beloppen för naturvetenskap, teknik och farmaci har ökat med 20 procent
och övriga områden med 15 procent. Ökningarna kan
jämföras med kostnadsökningen som varit 25 procent
under 2004–2013.

UPPFÖLJNING AV KVALITETSFÖRSTÄRKNINGAR INOM HUMANIORA
OCH SAMHÄLLSVETENSKAP
Universitetskanslersämbetet har uppdrag från
regeringen att följa upp den höjning av ersättningsbeloppen inom utbildningsområdena humaniora,
samhällsvetenskap, teologi och juridik som har skett
i syfte att stärka kvaliteten i utbildningarna inom
dessa ämnen. Uppföljningen publiceras under senvåren 2015.
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Hur mycket det faktiskt kostar att utbilda en student är
en fråga som är svår att besvara eftersom lärosätenas
redovisning inte är uppbyggd så att den uppgiften går att
ta fram på ett enkelt sätt. Eftersom kostnaderna i stort
sätt motsvarar intäkterna är det dock möjligt att göra en
skattning av kostnaden genom att beräkna ersättningen
per student.
Som beskrivits ovan får lärosätena ersättning för
registrerade studenter och avklarade poäng och ersättningsbeloppen varierar mellan utbildningsområden.
Den totala ersättningen per student påverkas således
både av hur utbildningsvolymen fördelas mellan olika
utbildningsområden och i vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för (prestationsgraden).

Övriga områden

Kostnadsindex

Figur 80. Genomsnittlig ersättning per helårsstudent
för takbeloppsfinansierade studenter 2004–2014,
tusental kronor i 2014 års priser. Observera att y-axeln
börjar på 50 000 kronor. Genomsnittsersättningen steg till
73 900 per helårsstudent 2013 efter att ha varierat
omkring 72 000 kronor under flera år. Det höga beloppet
2010 förklaras huvudsakligen av en ovanligt hög pris- och
löneomräkning av anslagen.
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Den andra delen av ersättningsbeloppen, ersättningen
för helårsprestationer, har inte berörts av några kvalitetsförstärkningar sedan 2006. Det innebär att ersättningsbeloppen för helårsprestationer inom samtliga
utbildningsområden har urholkats jämfört med kostnadsutvecklingen.
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Figur 79b. Den relativa utvecklingen av ersättning
för helårsprestationer (HPR) och kostnadsindex
(implicitprisindex för statlig konsumtion) sedan 2004.
Eftersom de senaste årens kvalitetsförstärkningar endast
lagts på ersättningsbeloppen för helårsstudenter har
ersättningen för helårsprestationer urholkats jämfört
med utvecklingen av kostnadsindexet. Utvecklingen för
de olika delarna av ersättningsbeloppen skiljer sig således
markant.

20

Figur 79a. Den relativa utvecklingen av ersättning för
helårsstudenter (HST) och kostnadsindex (implicitprisindex för statlig konsumtion) sedan 2004. De
senaste årens kvalitetsförstärkningar av ersättnings-beloppen för helårsstudenter inom HSTJ (humanistiskt, samhällsvetenskapligt, teologiskt och juridiskt utbildningsområde)
har inneburit en kraftig höjning i förhållande till utvecklingen
av kostnadsindexet. För NTF (naturvetenskapligt, tekniskt,
farmaceutiskt utbildningsområde) och övriga områden har
ersättningsbeloppen urholkats de senaste åren.
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I sina årsredovisningar redovisar lärosätena antalet helårsstudenter respektive helårsprestationer per utbildningsområde samt det totala belopp som dessa motsvarar. Med hjälp av uppgifterna kan man beräkna det
genomsnittliga ersättningsbeloppet per helårsstudent
(inklusive ersättningen för helårsprestationer). Exempelvis var antalet helårsstudenter 285 800 år 2014 och det
ekonomiska värdet av dem och helårsprestationerna var
21 334 miljoner kronor. Det innebär att den genomsnittliga ersättningen per helårsstudent var 74 700 kronor år
2014.
De senaste åren har det genomsnittliga ersättningsbeloppet ökat. För 2012 och 2013 förklaras ökningen till
stor del av genomförda kvalitetsförstärkningar, medan
ökningen 2014 delvis beror på en högre pris- och löneomräkning än tidigare år.
När lärosätena i sitt arbete med att anpassa utbildningsvolymen till de ekonomiska ramarna har de sett
över sina utbildningsutbud och det har lett till ett mer
programorienterat utbildningsutbud än tidigare. Inriktningen mot mer programutbildningar har varit i linje
med en tydlig viljeinriktning från den föregående regeringen. Minskningen av studentvolymen har således
främst skett på fristående kurser, som har högre andel
utbildning inom utbildningsområden med de lägsta
ersättningsbeloppen än utbildningsprogrammen. Dessutom har utbildningsprogram en högre prestationsgrad
än fristående kurser och båda dessa faktorer bidrar till
högre ersättning per student.

Den teoretiska utbildningskapaciteten
ökar de kommande åren
För att åskådliggöra omfattningen av utbyggnader brukar statsmakterna ofta använda schablonbelopp för att
räkna om satsningarna till helårsstudenter. På samma
sätt kan den genomsnittliga ersättningen per student
användas för att beräkna hur många helårsstudenter
(inklusive ersättningen för helårsprestationer) anslagen
teoretiskt räcker till att finansiera. Detta är ett sätt att se

vilken teoretisk volym studenter resurserna räcker till,
istället för att bara titta på utfallet helårsstudenter, som
förutom tillgången på resurser påverkas av en rad andra
faktorer, exempelvis studenternas efterfrågan.
Som framgått tidigare i kapitlet är utbildningsvolymen totalt sett ofta ganska nära takbeloppen och då är
utfallet helårsstudenter ett relativt bra mått på den teoretiska volym som resurserna räcker till. Men ibland finns
det ledig kapacitet i högskolan, vilket inträffade under
2006–2008. Andra år kan överproduktionen vara stor. För
sådana år kan inte utfallet helårsstudenter användas som
skattning på den teoretiska volymen, och därför behövs
ett annat mått. Därför använder UKÄ den teoretiska
utbildningskapaciteten som mått på hur många helårsstudenter anslagen räcker till att finansiera.
Beräkningen innebär att man dividerar lärosätenas
sammanlagda takbelopp med den genomsnittliga ersättningen per student respektive år. En utförlig beskrivning
av metoden återfinns i Hur många ”platser” finns det i
högskolan? Statistisk analys 2013/13, UKÄ.
Den teoretiska utbildningskapaciteten motsvarade
281 300 helårsstudenter 2014, vilket är i stort sett samma
nivå som 2013. Därtill fanns knappt 9 000 helårsstudenter vid lärosäten som inte omfattas av systemet med takbelopp. Om man skulle inkludera dem i den teoretiska
utbildningskapaciteten var den totalt 290 000 helårsstudenter 2014.
Tidigare i kapitlet har vi beskrivit förändringarna av
lärosätenas anslag med anledning av genomförda och
planerade utbyggnader. Den utbyggnad av högskolan om
1,1 miljarder kronor som regeringen har föreslagit motsvarar 14 300 helårsstudenter när den är fullt utbyggd.
Utbyggnaden påbörjas under 2015 med 5 000 helårsstudenter och motsvarar 14 300 helårsstudenter år 2018
när den beräknas vara fullt genomförd. Men under perioden upphör också två tillfälliga utbyggnader av högskolan (se tabell 31) motsvarande sammanlagt 5 700 helårsstudenter, vilket minskar effekten av den permanenta
utbyggnad som inleds 2015. Det innebär att den teore-

Tabell 31. Kända förändringar i dimensioneringen av utbildning på grundnivå och avancerad
nivå, samt teoretisk utbildningskapacitet 2014–2018, antal helårsstudenter. Beräkningarna
utgår från den teoretiska utbildningskapaciteten 2014 som var 281 300 helårsstudenter.
Förändringar i antal helårsstudenter
Kända förändringar i dimensioneringen

2015

300 mkr tillfällig utbyggnad 2013–2015
107 mkr tillfällig utbyggnad 2013–2014
Permanent utbyggnad genomförs
2015–2018*
Summa förändring
Teoretisk utbildningskapacitet

2016

2017

2018

-4 200

-4 200

-1 500
5 000

-1 500
2 925

3 200

3 175

14 300
8 600

3 500

-1 275

3 200

3 175

284 800

283 525

286 725

289 900

*Utbyggnad enligt VÄB omräknad till helårsstudenter enligt budgetpropositionen 2015.
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Figur 81. Teoretisk utbildningskapacitet respektive
faktiskt antal tusental helårsstudenter 2004–2014,
samt prognos för den teoretiska utbildningskapacitet
2015–2018. De senaste åren har den teoretiska utbildningskapaciteten vid svenska lärosäten minskat, men den
ökar igen från 2015.
Tusental studenter
350
Teoretisk
utbildningskapacitet

300

Utfall antal
helårsstudenter

250

Prognos kapacitet
2015–2018

200
150
100
50

10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
16
20
17
20
18

09

20

08

20

07

20

20

05

06

20

20

20

04

0

tiska utbildningskapaciteten år 2018 kommer att ha ökat
med ungefär 8 600 helårsstudenter jämfört med 2014 och
att den teoretiska utbildningskapaciteten därmed kommer att vara 289 900 helårsstudenter år 2018. Prognosen
utgår från antagandet att 2014 års sammansättning av
nuvarande utbildningsvolym består. De kommande förändringarna av antalet helårsstudenter utgår från de siffror som statsmakterna har kommunicerat.
År 2004 var den teoretiska utbildningskapaciteten
281 600 helårsstudenter, men den ökade 2006 till 298 600
när högskolan byggdes ut. En besparing på anslagen (som
användes till att finansiera en kvalitetsförstärkning) minskade kapaciteten år 2008. År 2010 ökade den teoretiska
utbildningskapaciteten till den högsta nivån någonsin,
306 200 helårsstudenter, när högskolan tillfälligt bygg-

des ut. Därefter har den teoretiska utbildningskapaciteten
minskat, med undantag för 2014. Särskilt kraftig var minskningen 2013, när staten genomförde reformer som innebar
volymmässiga neddragningar av lärosätenas takbelopp.
Från och med 2015 ökar den teoretiska utbildningskapaciteten igen i takt med att den planerade utbyggnaden av högskolan genomförs. Som nämnts ovan
kommer den teoretiska utbildningskapaciteten att vara
289 900 helårsstudenter 2018. Det är något färre än 2008,
men 8 600 fler än 2014.

Intäkter av studieavgifter
Sedan höstterminen 2011 måste inresande studenter från
länder utanför EU/EES och Schweiz betala avgifter för
sina studier på grundnivå och avancerad nivå om de inte
studerar inom ramen för ett utbytesprogram. Den studieavgiftsfinansierade verksamheten vid svenska lärosäten
är fortfarande blygsam, men ökar varje år.
Lärosätenas intäkter för utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter var 378 miljoner kronor 2014. Det
innebär en ökning med 69 miljoner kronor, eller 23 procent, jämfört med föregående år. Mest intäkter av studieavgifter hade Lunds universitet och Kungl. Tekniska högskolan, följda av Chalmers tekniska högskola och Uppsala
universitet. Dessa fyra lärosäten stod tillsammans för hälften av de totala intäkterna av studieavgifter 2014. Högskolan i Jönköping utmärker sig genom att ha högre intäkter
av studieavgifter än flera av de större universiteten.
I samband med införandet av studieavgifter skapades
statliga stipendieprogram vid Svenska institutet (SI)
och Internationella programkontoret på utbildningsområdet, numera Universitets- och högskolerådet (UHR).
Stipendierna från SI riktas främst till studenter från utvecklingsländer, medan UHR:s stipendier ska gå till särskilt
kvalificerade studenter. UHR:s stipendier fördelas av lärosätena själva. Därutöver har många lärosäten skapat egna
stipendier av medel från olika finansiärer. UKÄ har samlat in uppgifter från lärosätena om i vilken utsträckning
studieavgifterna finansieras av stipendier som lärosätena

Tabell 32. Lärosätenas totala intäkter av anmälnings- och studieavgifter 2014
i tusental kronor, fördelat på finansiering.
Finansiering av anmälnings- och studieavgifter
Anmälnings- och studieavgifter från betalande studenter

Tkr

%

228 146

60

Stipendier från SI

69 087

18

Stipendier från UHR

54 907

15

2 040

1

14 768

4

2 588

1

Stipendier från företag i Sverige
Stipendier från organisationer utan vinstsyfte i Sverige
Stipendier av lärosätenas egna medel
Övriga stipendier som lärosätena administrerar
Totala intäkter av anmälnings- och studieavgifter

6 951

2

378 487

100
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administrerar. Insamlingen visar att studenterna själva
betalar 60 procent av studieavgifterna, medan 40 procent
betalas av stipendier från olika finansiärer, huvudsakligen
de statliga stipendieprogrammen. Studenterna kan också
ha stipendier från exempelvis sina hemländer, men vi
känner inte till omfattningen av sådana stipendier.
Vid några lärosäten är stipendiefinansieringen betydligt högre än vid andra. I tabell 37 i den separata tabellbilagan till årsrapporten redovisas lärosätenas intäkter av
studieavgifter samt hur mycket av avgifterna som betalas
av stipendier per lärosäte.
Den permanenta neddragning av takbeloppen som
statsmakterna gjorde 2013 med anledning av studieavgiftsreformen var 539 miljoner kronor, medan intäkterna av anmälnings- och studieavgifter var 378 miljoner
kronor år 2014. Totalt sett är det alltså fortfarande en bit
kvar tills studieavgifterna har nått den nivå som indragningen motsvarar. Men storleken på neddragningen för
respektive lärosäte baserades på antalet tredjelandsstudenter 2008 (se sid. 71, prop. 2010/11:1 utgiftsområde 16)
och vid flera lärosäten är intäkterna i den studieavgiftsfinansierade verksamheten redan högre än
anslagsneddragningen (se tabell 2 i Fortsatt färre
studenter 2014, Statistisk analys 2015/3, UKÄ).
Den studieavgiftsfinansierade verksamheten ska bära
sina egna kostnader, inklusive all extra administration
som är förknippad med verksamheten. År 2014 var antalet studieavgiftsskyldiga helårsstudenter 3 100. Utslaget
på antalet betalande studenter blir 378 miljoner kronor
122 000 kronor per helårsstudent. Det kan jämföras med
den genomsnittliga ersättningen för de anslagsfinansie-

rade studenterna som var omkring 75 000 kronor 2014.
Uppgifterna är inte riktigt jämförbara eftersom lärosätena vid prissättningen av kurserna förmodligen utgått
ifrån att kostnaden ska täcka en fullpresterande student.
Så ser det inte ut i verkligheten, prestationsgraden är
ungefär 80 procent. Andra förklaringar till den stora skillnaden är dels den extra administration och annat som
rör studieavgiftsskyldiga studenter, dels studenternas
ämnesval. De betalande studenterna studerar teknik och
andra lite dyrare utbildningar i högre utsträckning än de
anslagsfinansierade studenterna.

Forskningsfinansiering
År 2014 uppgick lärosätenas totala intäkter för forskning
och utbildning på forskarnivå till 38 miljarder kronor.
De statliga medlen var drygt 27 miljarder kronor vilket
utgjorde 71 procent av de totala forskningsintäkterna.
Andra offentliga externa finansiärer av forskning och
utbildning på forskarnivå är de stiftelser som bildades i
mitten av 1990-talet av de avvecklade löntagarfonderna,
så kallade offentliga forskningsstiftelser samt kommuner
och landsting. Lägger man till intäkter från övriga offentliga finansiärer uppgick den offentliga finansieringen av
forskning och utbildning på forskarnivå till 29,6 miljarder kronor, vilket motsvarar 77 procent av all forskningsfinansiering vid universitet och högskolor (tabell
33). Även EU kan i viss mening betraktas som en offentlig
finansiär, och inkluderas EU-medel är andelen offentlig
finansiering 83 procent. Den privata sektorn i Sverige,
det vill säga företag samt organisationer utan vinstsyfte,

Tabell 33. Lärosätenas intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå
2012, 2013 och 2014, uppdelade på finansiär, miljoner kronor i 2014 års priser.
Förändring 2013–2014
Finansiär

Mkr

Procent

25 707

26 072

27 188

1 115

4

71

16 416

16 370

17 054

684

4

45

Forskningsråd

5 144

5 503

5 831

328

6

15

Vinnova och Energimyndigheten

1 356

1 475

1 552

77

5

4

Övriga statliga myndigheter inkl UoH

2 791

2 724

2 751

27

1

7

Statliga
Direkta statsanslag

Övriga offentliga

2012

2013

2014

Andel av totalen
2014
Procent

2 525

2 450

2 457

6

0

6

Kommuner och landsting

1 479

1 357

1 418

61

5

4

Offentliga forskningsstiftelser

1 045

1 094

1 039

-55

-5

3

Privata i Sverige

4 805

4 995

5 349

354

7

14

Företag

1 416

1 363

1 374

11

1

4

Organisationer utan vinstsyfte

3 389

3 632

3 974

342

9

10

EU

1 542

1 655

1 816

162

10

5

Övriga utlandet

878

840

854

14

2

2

Övriga inkl. finansiella intäkter

479

390

377

-13

-3

1

35 935

36 403

38 041

1 638

4

100

Totalt
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RESURSTILLDELNING FÖR FORSKNING
OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ
Det är riksdagen som fattar beslut om principerna
för tilldelning av statliga resurser till forskning och
utbildning på forskarnivå samt hur stora de årliga
anslagen till universitet och högskolor ska vara.
Enligt nuvarande resurstilldelningssystem för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas nya
medel samt 20 procent av de befintliga direkta
statsanslagen baserat på två så kallade kvalitetsindikatorer: externa medel respektive publiceringar
och citeringar. Systemet infördes 2009 och då var
andelen som omfördelades sammanlagt 10 procent, men andelen höjdes till 20 procent 2014.
Nuvarande regering har inte tagit ställning till modellen och använde den inte i sitt budgetförslag för
2015. Eftersom alliansens budget gick igenom kom
modellen ändå att användas 2015. Hur modellen
kommer att se ut i framtiden är ovisst. Regeringen
har aviserat att man avser att se över systemet för
fördelning av resurser för forskning och utbildning
på forskarnivå.
Utöver direkta statsanslag kanaliserar staten
forskningsmedel via forskningsråd och andra forskningsfinansierande myndigheter. Det är alltså
medel som också bygger på politiska beslut men där
ansökan sker i konkurrens.

Figur 82. Lärosätenas intäkter av statliga respektive
icke-statliga forskningsintäkter samt totala intäkter
för forskning och utbildning på forskarnivå 2004–
2014, miljarder kronor i 2014 års priser. Lärosätenas
intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå har ökat
med 7,6 miljarder kronor sedan 2007. Ökningen avser
såväl statliga som icke-statliga forskningsintäkter som har
ökat med 5,7 respektive 1,8 miljarder kronor sedan 2007.

finansierar också en betydande del av lärosätenas forskning och utbildning på forskarnivå. Intäkter från privata
sektorn i Sverige uppgick år 2014 till 5,3 miljarder kronor,
vilket motsvarar 14 procent av den totala forskningsfinansieringen.

Fortsatt stor ökning av forskningsmedel 2014
Som redan beskrivits tidigare i kapitlet har lärosätenas
intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå ökat
mycket under senare tid. Den stora ökningen har huvudsakligen varit i form av ökade statliga forskningsmedel
och är till största delen en effekt av de satsningar som
den tidigare regeringen presenterat i sina två senaste
forskningspropositioner (prop. 2008/09: 50 och prop.
2012/13:30). Men även forskningsmedel från icke-statliga
finansiärer ha ökat, dock något mindre än de statliga
medlen (figur 82). Jämfört med 2008 har de statliga forskningsmedlen ökat med 27 procent och de icke-statliga
forskningsmedlen med 20 procent.
Lärosätenas intäkter för forskning och utbildning på
forskarnivå uppgick alltså till 38 miljarder kronor år 2014.
Jämfört med 2013 är det en ökning med drygt två miljarder kronor. Omräknat till fast priser är ökningen 1,6 miljarder kronor, motsvarande 4,5 procent. Ökningen 2014
är betydligt större än ökningen 2013, och till skillnad från
föregående år har ökningen 2014 kommit de flesta lärosätena till del.

Figur 83. Direkta statsanslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2004, 2009 och 2014, fördelade
på olika lärosätesgrupper, miljarder kronor, 2014 års
priser. Inom parentes anges antal lärosäten år 2014 per
grupp. Sedan 2004 har direkta statsanslag ökat vid samtliga lärosätesgrupper men mest vid breda etablerade och
fackinriktade universitet.
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Intäkterna för forskning och utbildning på forskarnivå
är i stor utsträckning koncentrerade till ett fåtal lärosäten,
framför allt stora etablerade samt fackinriktade universitet. Under 2014 ökade forskningsintäkterna i absoluta tal
mest vid de fackinriktade universiteten men relativt sett
har intäkterna för forskning och utbildning på forskarnivå
ökat mest vid de konstnärligt inriktade högskolorna. På
lärosätesnivå var ökningen störst vid Sveriges lantbruksuniversitet (+ 309 miljoner kronor), följt av Karolinska
institutet (+287 miljoner kronor) och Uppsala universitet
(+ 248 miljoner kronor). Dessa tre lärosäten stod tillsammans för hälften av den totala ökningen 2014. I relativa tal
var ökningen störst vid några av de enskilda utbildningsanordnarna och vid några konstnärliga högskolor.

Externa forskningsmedel
ökade mer än direkta statsanslag
Under 2014 ökade lärosätenas intäkter för forskning
och utbildning på forskarnivå med 1,6 miljarder kronor,
varav 684 miljoner kronor var direkta statsanslag och
950 miljoner kronor var externa medel. Därmed uppgick de direkta statsanslagen till 17 miljarder kronor 2014,
inklusive de anslag som fördelas som bidrag via Kammarkollegiet. Balansen mellan direkta statsanslag och extern
forskningsfinansiering har betydelse för lärosätenas möjlighet att påverka sin forskning eftersom det främst är de
direkta anslagen som lärosätena kan använda för egna
strategiska satsningar.
Även de direkta statsanslagen är, i likhet med totala
forskningsresurserna, koncentrerade till ett fåtal lärosäten. År 2014 gick 58 procent av de direkta statsanslagen
till de sex breda etablerade universiteten och 31 procent

till de fackinriktade universiteten. Grupperna nya universitet respektive högskolor fick drygt fem procent var av de
samlade direkta statsanslagen 2014. De statliga konstnärliga högskolorna fick 0,4 procent av direkta statsanslagen.

Största ökningen från
organisationer utan vinstsyfte
Lärosätenas forskningsintäkter från externa finansiärer
uppgick till 21 miljarder kronor 2014 och utgjorde
55 procent av lärosätenas totala forskningsintäkter. Jämfört med föregående år ökade de externa intäkterna med
närmare en miljard kronor vilket är nästan dubbelt så
mycket som ökningen av externa medel året innan. Till
skillnad från 2013, när ökningen av externa forskningsmedel var koncentrerad till intäkter från ett fåtal externa
finansiärer, avser ökningen 2014 intäkter från alla finansiärskategorier utom offentliga forskningsstiftelser.
Ökningen i absoluta tal var störst från svenska organisationer utan vinstsyfte (+ 342 miljoner kronor) och de statliga forskningsråden (+ 328 miljoner kronor) men den
relativa ökningen var störst från EU (+ 10 procent) och
svenska organisationer utan vinstsyfte (+ 9 procent).
Av de externa intäkterna utgjorde 3,7 miljarder kronor uppdragsintäkter samt övriga avgiftsintäkter. År 2014
uppgick uppdragsintäkterna till 1,6 miljarder kronor vilket är en liten ökning jämfört med 2013. Men i ett längre
perspektiv har intäkterna från uppdragsforskning minskat. Jämfört med 2009, när uppdragsintäkterna låg som
högst, har intäkterna minskat med 30 procent. Minskningen sammanfaller med slopandet av högskolemomsen 2009, vilket kan ha påverkat om lärosätena klassificerar intäkterna som bidrags- eller uppdragsintäkter.

Figur 84. Lärosätenas intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå från externa
finansiärer, uppdelad på finansiärskategori, miljoner kronor i 2014 års priser. Ökningen av
externa forskningsmedel 2014 avser alla finansiärskategorier utom offentliga forskningsstiftelser.
Ökningen var störst från organisationer utan vinstsyfte och från forskningsråden.
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Bidragsintäkterna i nivå med anslagsintäkterna

Figur 85. Lärosätenas intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå fördelade på olika intäktstyper
2004–2014, miljarder kronor i 2014 års priser. Anslagsintäkter inkluderar även anslag som fördelats som bidrag
via Kammarkollegiet.

År 2014 ökade alla typer av intäkter utom de finansiella
som minskade tredje året i rad på grund av det låga ränteläget (de olika intäktstyperna beskrivs närmare i en
faktaruta i början av detta kapitel). Hälften av ökningen
2014 förklaras av ökade bidragsintäkter som ökade med
826 miljoner kronor i fasta priser, motsvarande fem procent. Samtidigt ökade anslagsmedel med 684 miljoner
kronor i fasta priser, motsvarande 4 procent. Det innebär att bidragsintäkterna för forskning och utbildning på
forskarnivå, som historiskt sett varit lägre än anslagsintäkterna, nu ligger på samma nivå som anslagsintäkterna
– drygt 17 miljarder kronor. Bidragsintäkterna har ökat
mer än anslagsmedel även i ett längre perspektiv; under
den senaste tioårsperioden har bidragsintäkterna ökat
med 42 procent medan motsvarande siffra för anslagsintäkter är 26 procent.
Även avgifts- och uppdragsintäkter ökade 2014, med
178 respektive 48 miljoner kronor i fasta priser. Intäkter
från uppdragsforskning ökade dock ganska marginellt –
med 47 miljoner kronor, motsvarande 3 procent, och avser
framför allt ökade uppdragsintäkter från statliga myndigheter medan intäkter från andra uppdragsgivare minskade.
Även om majoriteten av lärosätena fått del av de
ökade bidragsintäkterna så var ökningen av forskningsbidragen, i likhet med de totala forskningsintäkterna,
till stor del koncentrerade till ett fåtal lärosäten.
Cirka 60 procent av ökningen 2014 gick till Karolinska
institutet samt universiteten i Uppsala och Lund.
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lingen av dem lite närmare. Drygt 80 procent av den
totala externa forskningsfinansieringen utgörs av forskningsbidrag som år 2014 uppgick till drygt 17 miljarder
kronor. Jämfört med föregående år ökade forskningsbidragen med 826 miljoner kronor i fasta priser, motsvarande 5 procent. Den största delen av bidragsfinansiering
kommer från staten, antingen via statliga forskningsråd
eller andra myndigheter, och motsvarar drygt hälften av
lärosätenas totala forskningsbidrag. Ytterligare nio pro-

Drygt hälften av bidragsintäkterna
kommer från staten
Eftersom forskningsbidragen till stor del söks i konkurrens och därför är särskilt intressanta studerar vi utveck-

Tabell 34. De tio största bidragsgivarna avseende forskning till universitet och högskolor, samt
totala forskningsbidrag 2012, 2013 och 2014, miljoner kronor i 2014 års priser. Observera
att Totala bidragsintäkter inte är lika med summan av intäkter från de tio största bidragsgivarna.
Förändring 2013–2014
2012

2013

2014

Mkr

Procent

Andel av totala
bidrag 2014
Procent

Vetenskapsrådet

3 931

4 195

4 460

265

6

26

Organisationer utan vinstsyfte i Sverige

1 733

1 733

1 780

47

3

10

EUs ramprogram exkl. ERC

924

972

1 209

237

24

7

Wallenbergstiftelser

530

723

961

238

33

6

FORMAS

768

855

933

78

9

5

Vinnova

900

914

902

-12

-1

5

Företag i Sverige

654

653

686

33

5

4

Energimyndigheten

457

562

651

89

16

4

Övriga statliga myndigheter

779

653

634

-19

-3

4

Statliga universitet och högskolor

418

474

528

54

11

3

15 700

16 487

17 291

804

5

100

Totala bidragsintäkter
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Även från EU:s ramprogram har bidragsintäkterna till
svenska universitet och högskolor ökat betydligt under
2014. År 2014 uppgick bidragsintäkterna från EU:s ramprogram till 1,8 miljarder kronor, vilket är en ökning med
155 miljoner i fasta priser, motsvarande 9 procent jämfört
med föregående år. Karolinska institutet och Kungl. Tekniska högskolan är de största mottagarna av forskningsmedel från EU. Men ökningen 2014 avser många fler läro-

Figur 86. Lärosätenas intäkter av forskningsbidrag
samt oförbrukade och upplupna bidrag 2004–2014,
miljarder kronor i 2014 års priser. I oförbrukade och
upplupna bidrag kan även bidrag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ingå, men den andelen är relativt
liten, 5 procent av de totala oförbrukade bidragen 2014.

20

Mycket EU-forskningsmedel
till de fackinriktade universiteten

De inbetalda bidrag som lärosätena får för forskning
och utbildning på forskarnivå från externa finansiärer
bokförs som intäkter i takt med att de förbrukas. Därmed ingår inte oförbrukade inbetalda forskningsbidrag
i intäkterna utan de redovisas separat i balansräkningen
som oförbrukade bidrag. Dessa medel utgör finansiärernas fordran på lärosätena och ska finansiera forskning
och utbildning på forskarnivå under kommande år.
År 2014 uppgick lärosätenas totala oförbrukade bidrag
till 17 miljarder kronor, varav 16,1 miljarder kronor avser
forskning, vilket är nästan lika mycket som lärosätena fick
i intäkter av nya forskningsbidrag samma år. Att det finns
oförbrukade bidrag av en viss omfattning är naturligt och
en följd av hur externa medel utbetalas till lärosätena.
Den bidragsfinansierade forskningen är i hög grad styrd

04

Den privata sektorn i Sverige (företag samt organisationer utan vinstsyfte) är betydelsefulla forskningsfinansiärer för lärosätena och de stod för cirka en fjärdedel av
alla forskningsbidrag 2014. Under året ökade bidragsintäkterna från privata finansiärer med 380 miljoner kronor i fasta priser, motsvarande 9 procent. Hela ökningen
kan hänföras till ökade intäkter från organisationer utan
vinstsyfte varav den största delen avser ökade bidragsintäkter från Wallenbergstiftelserna. Wallenbergstiftelsernas bidrag till universitet och högskolor ökade med
238 miljoner kronor, motsvarande 33 procent, under
2014. Sammantaget under de två senaste åren har lärosätenas intäkter från Wallenbergstiftelserna ökat med
80 procent. Ökningen under 2014 kom 15 lärosäten till
godo och var störst vid Stockholms universitet där forskningsbidrag från Wallenbergstiftelserna ökade med
50 miljoner kronor, vilket var mer än en fördubbling
jämfört med 2013. Även vid några andra lärosäten, Karolinska institutet samt vid universiteten i Lund, Uppsala,
Göteborg och Umeå har intäkterna från Wallenbergstiftelserna ökat med minst 20 miljoner kronor 2014.
Det är vid Uppsala universitet och Karolinska institutet
som bidragsintäkterna från dessa stiftelser totalt sett ökat
mest (164 miljoner kronor vardera).

Fortsatt ökning av oförbrukade bidrag

20

Stor ökning av forskningsbidrag
från Wallenbergstiftelserna

säten; vid fem lärosäten ökade EU-bidragen med minst
30 miljoner kronor.
Det mesta av forskningsmedlen från EU avser forskningsmedel från EU:s ramprogram, och den relativt stora
ökningen 2014 kan till stor del förklaras av det nya ramprogrammet Horisont 2020 som startade i januari 2014.
Intäkter från Europeiska forskningsrådet (ERC), som
stödjer spetsforskning och framför allt är riktat mot
enskilda forskare, är betydligt mindre i omfattning och
mer koncentrerad till ett fåtal lärosäten. Det är tio universitet i Sverige som erhåller medel från denna finansiär.
Bland dessa lärosäten är Uppsala universitet och Karolinska institutet de främsta mottagarna. Ökningen av
bidragsintäkter från ERC 2014 avser i stort sett enbart
Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.

20

cent kommer från övriga offentliga sektorn det vill säga
offentliga forskningsstiftelser samt kommuner och landsting. Den privata sektorn i Sverige stod 2014 för en dryg
fjärdedel av lärosätenas intäkter av forskningsbidrag.
Hela 2014 års intäktsökning kom från de tio största
finansiärerna, eller finansiärsgrupperna, vilka tillsammans stod för tre fjärdedelar av samtliga bidragsintäkter (tabell 34). Vetenskapsrådet är den största enskilda
externa forskningsfinansiären och deras bidrag till landets universitet och högskolor motsvarar en dryg fjärdedel av lärosätenas intäkter av forskningsbidrag. Vetenskapsrådet står även för den största ökningen 2014
(+265 miljoner kronor), följt av Wallenbergstiftelser
(+238 miljoner kronor) och EU:s ramprogram (+237 miljoner kronor). Relativt sett ökade bidragen mest från
Wallenbergstiftelser (+33 procent), följt av EU:s ramprogram (+ 24 procent).

Ökade forskningsresurser
till naturvetenskap och medicin
SCB redovisar vartannat år uppgifter om forskning och
utveckling (FoU) vid Sveriges lärosäten och den senaste
redovisningen avser 2013. De FoU-utgifter som SCB redovisar är något lägre än de uppgifter om lärosätenas intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå som UKÄ
redovisar, eftersom intäkterna justeras för bland annat
utbildningsmomentet i forskarutbildningen. En annan
skillnad är att SCB redovisar uppgifterna fördelade på
bland annat forskningsämnesområden (se vidare i Forsk-

Figur 87. Lärosätenas intäkter för FoU 2011 och 2013,
fördelade på olika forskningsämnesområden, miljarder
kronor i 2013 års priser. Källa: SCB. Eftersom SCB redovisar FoU justeras uppgifterna, bl.a. för utbildningsmomentet i utbildning på forskarnivå, så att de följer definitionerna
i OECD:s Frascatimanual . Vid fastprisberäkning använder
SCB BNP-deflatorn eftersom deras FoU-undersökningar
avser hela ekonomin och inte enbart universitet och högskolor som UKÄ:s statistik.
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av i vilken utsträckning projekten får finansiering och det
innebär att man inte kan besluta om anställningar och
liknande förrän finansieringen är klar. En annan orsak
till att det finns oförbrukade bidrag är att i vissa fall avser
bidragsmedel infrastruktur eller andra investeringar och
därmed finansiering av framtida avskrivningskostnader.
Därför är det rimligt att med ökade bidragsintäkter så
ökar även de oförbrukade bidragen.
År 2014 ökade de oförbrukade forskningsbidragen
med drygt 200 miljoner kronor i fasta priser, vilket är
något mindre än ökningen av forskningsbidragsintäkterna. Ökningen 2014 var störst vid universiteten i Lund,
Uppsala och Göteborg samt Karolinska institutet, som
tillsammans står för 58 procent av den totala mängden
oförbrukade bidrag vid universitet och högskolor. Vid
cirka hälften av lärosätena minskade de oförbrukade
bidragen under 2014, vilket innebär att förbrukningstakten där har hunnit ikapp inbetalningarna av forskningsbidragen.
I ett längre perspektiv har mängden oförbrukade
bidrag ökat betydligt mer än de årliga intäkterna av
forskningsbidrag (figur 86). Efter en period (2005–2010)
när oförbrukade bidrag ökade betydligt mer än intäkterna av forskningsbidrag har dock ökningen av oförbrukade bidrag de senaste åren varit i takt med ökningen av
forskningsbidragsintäkter.
Det händer också att lärosätena påbörjar avtalad
forskning innan finansiären har betalat in bidraget.
Dessa kostnader redovisas som upplupna bidrag och
utgör lärosätenas fordran på finansiärerna, alltså motsatsen till oförbrukade bidrag. För att kunna bedöma lärosätenas totala skuld till finansiärerna tar man hänsyn till
både oförbrukade och upplupna bidrag. År 2014 uppgick
lärosätenas upplupna bidragsintäkter till 2,6 miljarder
kronor varav 2,5 miljarder kronor avser forskning. Detta
innebär att nettot för oförbrukade forskningsbidrag
(oförbrukade minus upplupna forskningsbidrag) var
13,6 miljarder kronor. De upplupna bidragen har legat
på en förhållandevis stabil nivå under den senaste tioårsperioden (figur 86), med en liten ökning de senaste
åren. Detta innebär att lärosätenas sammanlagda skuld
till forskningsfinansiärerna (nettot) har ökat under hela
perioden, men stannat av de senaste åren.

ning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2013, UF 13 SM 1401, SCB).
Intäkterna för FoU delas in i sex forskningsämnesområden enligt standarden för svensk indelning av forskningsämnen. Enligt den senaste undersökningen avseende verksamhetsåret 2013 gick drygt hälften av FoUintäkterna till de två största områdena: medicin och
hälsovetenskap (30 procent av lärosätenas totala forskningsintäkter 2013) samt naturvetenskap (24 procent).
En jämförelse mellan 2011 och 2013 (figur 85) visar att
FoU-intäkterna ökade med 1,3 miljarder kronor och i
stort sett hela ökningen avser ökade resurser till dessa
två största forskningsämnesområden. FoU-intäkterna
till teknik minskade något och ökningarna inom samhällsvetenskap, humaniora och lantbruksvetenskap var
endast marginella. Inom naturvetenskap ökade intäkterna med 763 miljoner kronor i fasta priser, motsvarande 10 procent mellan 2011 och 2013.
Varje forskningsämnesområde är i sin tur uppdelat i
ett antal forskningsämnesgrupper. Inom naturvetenskap,
det område som ökat mest mellan 2011 och 2013, är det
fysik, geovetenskap och miljövetenskap som ökat mest.
Inom medicin och hälsovetenskap är det klinisk medicin och medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper
som står för ökningen av FoU-intäkter mellan 2011 och
2013.
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