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Förord

I takt med ökad rörlighet och alltmer internationaliserad arbetsmarknad sträcker sig också efterfrågan
på konkurrenskraftig arbetskraft över nationsgränser och regioner. Utbildningens kvalitet är på lång
sikt avgörande för Sveriges möjligheter att konkurrera om studenterna och tillgodose
arbetsmarknadens förändliga behov. Utbildningarnas kvalitet måste ses i ljuset av de globaliseringens
krav på nytänkande och innovationskraft där Sveriges exportframgångar bygger på ett starkt
humankapital med kunskaper och färdigheter för en global marknad.
Föreliggande rapport är Civilekonomernas tredje rapport om resurstilldelning. Rapporten visar på den
fortsatt stora snedfördelningen av resurser mellan de tekniska och ekonomiska utbildningarna i
Sverige och övriga norden. Ekonomstuderande har tillsammans med övriga samhällsvetenskapliga
utbildningar mindre än hälften så mycket resurser till sin utbildning som teknikstuderande.
Civilekonomerna vill med denna rapport, som är en jämförande analys mellan de nordiska länderna,
öppna upp för diskussion om framtiden för svensk högre utbildning.
Efterfrågan på ekonomer är fortsatt stark och den relativt låga arbetslösheten bland civilekonomer
påvisar fördelar med utbildningen som bereder den utbildade ett brett spektrum arbetsmöjligheter och
företagande i och utanför Sverige. Den internationaliserade arbetsmarknaden ställer nya krav på
ekonomyrket. Språkkunskaper, internationellt ledarskap, etik och förmåga att hantera affärssystem
och analysverktyg efterfrågas, färdigheter som kräver mer undervisningstid och nytänkande i
utbildningen. Rapporten visar att dagens resurstilldelningssystem inte premierar en sådan utveckling.
Resurstilldelningen till utbildningarna tar fasta på antalet inskrivna studenter och antalet avklarade
högskolepoäng. Ett system som med fortsatt stort och ökande söktryck till utbildningarna innebär
försämrad kvalitet.
Svensk utbildningskvalitet konkurrerar på en internationell utbildningsmarknad. Gemensamt för de
nordiska länderna är att offentliga medel och tilldelningsstruktur styr verksamheten. Civilekonomerna
stödjer en fortsatt avgiftsfri utbildning och ser därför en kraftig höjning av anslagen till utbildningarna
som nödvändig för att svensk utbildning ska hålla en internationellt ansedd god kvalitet.
Civilekonomerna anser också att resurstilldelningen till ekonomutbildningarna ska jämställs med
tilldelningen till de tekniska utbildningarna.

Stockholm 11 november 2010
Civilekonomerna
Alexander Beck
Utredningschef
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English summary

Swedish higher education should be managed in a manner that secures high quality in both education
and in research. A fundamental condition for acquiring such goals lies in the resources allotted to the
educational institutions. The main purpose of this report is to investigate the relative resource
allocation between higher education in economics and business administration within four Nordic
countries (Sweden, Denmark, Norway and Finland). Within all four Nordic countries, the resource
allocation for higher education in economics and business administration will be juxtaposed with the
resource allocation for higher education in technology.
The analysis shows that Sweden allocates 36 519 SEK per year and student within higher education
for economics and business administration (compared with 82 531 SEK per year and student in higher
education in technology and engineering). By setting the resource allocation of technical higher
education against higher education in economics and business administration, it was found that the
Swedish and Danish resource allocation systems showed high discrepancies, while the Norwegian
and Finnish resource allocation systems showed low discrepancies. The Swedish resource allocation
system proved to be one of low amount of allocation to higher education in economics and business
administration and with high amounts of discrepancy between higher education in technology and
economics and business administration.
In ascending order, Finland (12 % above), Denmark (32 % above) and Norway (77 % above) all
allocate resources above the levels in Sweden when it comes to the higher education in economics
and business administration. The main proposition in this paper, presented firstly in the report,
includes tentative causalities between allocated resources and ‘contact time’ is advanced. By
assuming that the current situation between resource allocation and contact time between teachers
and students are optimal and that there exists a causality between the two, this report argues for an
increase of 43 % in regards of the resources to students within higher education in economics and
business administration: from the current 36 519 SEK to 52 170 SEK.
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1 Inledning

I högskolelagens första kapitel 4§ statueras det att utbildning vid högskolor och universitet ska
”avpassas så att en hög kvalitet nås, såväl i utbildning som i forskningen”. En central förutsättning för
att uppnå ett sådant mål är de medel som tillåter verksamheten att bedrivas och utvecklas. Detta
klargörs också genom högskolelagen där man menar att ”de tillgängliga resurserna skall utnyttjas
effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten” (Högskolelagen, 1 kap 4§ 2 st.). Utbildning på
högskolor och universitet ska vara god kvalitet, men prislappen för att uppnå detta bör, av effektivitetsoch rationaliseringsprinciper, hållas till ett minimum.
Det är rimligt att anta att summan av tilldelade resurser för utbildning på högskole- och
universitetsnivå har ett kausalt samband med den nivå som examinerade studenter uppvisar ex post.
Om man accepterar detta är det också rimligt att anta att den relativa fördelningen utbildningar
emellan kommer att spela roll för hur väl kvaliteten i utbildningen faller ut. Lika rimligt som det är att
anta att denna relation finns mellan utbildningar på ett nationellt plan, är det att anta att den existerar
på ett internationellt plan. I den här rapporten fokuserar vi på hur resurstilldelningen till utbildningar för
civilekonomer står sig i relation till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar på högskole- och
universitetsnivå.

Syfte
Huvudsyftet är att utreda den relativa resurstilldelningen mellan ekonomiutbildningar i fyra nordiska
länderna. Detta syfte kan vidare delas in i två underliggande syften. Det första delsyftet är att studera
resurstilldelningen mellan utbildningar inom ekonomi- och teknikområdet. Det andra delsyftet är att
studera resurstilldelningen inom de ovan nämnda områdena över en kortare tidshorisont.

Metod
Då rapporten är en internationell jämförelse, en jämförelse över tiden samt en jämförelse mellan olika
utbildningsområden, kommer tre olika tillvägagångssätt behandlas.
1

Studien är till sin utformning en replikation av den studie som gjordes av Arwidi och Sandell (2007) .
De gjorde en studie av resurstilldelning mellan ekonomiutbildningar i Sverige, Danmark, Norge och
Finland. Detta medför att föreliggande studie har karaktären av en kvantitativ studie, där relationer
mellan resurstilldelningar görs i såväl absoluta som relativa tal. Precis som Arwidi och Sandell (2007)
har vi i den här studien valt att jämföra resurstilldelningen till ekonomiutbildningar i de fyra nordiska
länderna med utbildningar inom det tekniska området. Detta medför att studien i dessa avseenden är
direkt jämförbar med Arwidi och Sandell (2007). I ett avseende skiljer den sig emellertid åt. Arwidi och
Sandell (2007) och Beusch (2008) fokuserar i sina studier främst på 2007 års resurstilldelning. Det ska
poängteras att Arwidi och Sandell (2007) gör en historisk tillbakablick, vilken dock var begränsad till
enbart det samhällsvetenskapliga området i Sverige. Vi utökar materialet i denna rapport, varpå
jämförelser över tiden blir mer omfattande.
För jämförande ändamål har det svenska tilldelningssystemet valts som grund. Detta är gjorts för att
(i) öka jämförbarheten med Arwidi och Sandell (2007) och Beusch (2008) samtidigt som (ii) svenska
civilekonomer är den primära målgruppen för den här rapporten. Ett sådant upplägg innebär dock att

1

Beusch (2008) använde sig av Arwidi och Sandell (2007) i sin studie av hur resurstilldelningen såg ut i Europa relativt de
resultat som Arwidi och Sandell redovisat.
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vissa justeringar av de andra ländernas tilldelningssystem varit nödvändiga. Detta behandlas
ingående under respektive landsjämförelse.
Begreppet kvalitet i sig är svårt att definiera och möjligen än svårare att omvandla till kvantitativa
mätningar. I den här rapporten har vi därför valt att använda antalet kontakttimmar mellan studenter
och lärare i svenska universitet och högskolor som en operationalisering och approximation av
kvalitet. Begreppet kvalitet kommer därför inte närmre problematiseras i den här rapporten.

Disposition
Efter detta inledande stycke, presenteras tentativa implikationer för kontakttid mellan studenter och
lärare i den svenska högre utbildningen för ekonomi och teknik (avsnitt 2). Därefter presenteras och
jämförs de fyra ländernas resurstilldelningssystem, resurstilldelningen mellan ekonomutbildningar och
mellan ekonom- och teknikutbildningar (avsnitt 3).

6

2 Kontakttid för studenter - en tentativ kvalitetsfaktor?

Det är rimligt att anta att mängden resurser står i kausalt samband med kvalitetsnivån på utbildningen.
Det är vidare rimligt att anta att mängden timmar som allokeras till studenter står i direkt samberoende
2
med de resurser som finns att tillgå . I SFS Kvalitetsmanifest (sid 3 ff) hävdas att det största hotet mot
kvalitet i den svenska universitets- och högskoleutbildningen kan relateras till bristen av faktiskt
kontakt mellan studenter och lärare. Inom universitetsvärlden diskuteras detta i termer av kontakttid
eller lärarledd verksamhet. Kontakttid är alltså den mängd av timmar som en enskild student har
möjlighet att genom någon form av personlig interaktion, träffa den undervisande läraren. Sådana
tillfällen kan vara föreläsningar, närvaro vid gruppövningar och laborationer, eller direkt handledning
vid rapport- eller uppsatsskrivande.
Att studera det kausala sambandet mellan resurstilldelning och kontakttiden mellan lärare och
studenter är svårt. Högskoleverket gör ingen kontinuerlig uppföljning av hur tilldelade resurser
3
omfördelas till kontakttid mellan studenter och lärare inom de svenska universiteten och högskolorna .
4
I undersökningar från bland annat Lunds Universitets Studentkårer (härefter LUS) (2007-09-19) ,
Filosofiska Fakultetens Studentkårer vid Göteborgs universitet (2007-03-23) och Uppsala Studentkår
(2006-11-06) framgår det att samhällsvetenskapliga utbildningar uppvisar en kontakttid som
5
understiger sju timmar i veckan i genomsnitt. LUS (2007) visar vidare att där samhällsvetenskapliga
utbildningar understiger sju kontakttimmar i veckan, har naturvetenskapliga fakulteten (vid Lunds
universitet) 11 timmar i genomsnitt per vecka.
Ett rimligt antagande är att mer resurser leder till en högre andel lärarledd undervisning. Faktum är att
ett av de mer frekvent återkommande argumenten för varför tekniska utbildningar tilldelas en högre
andel resurser relativt samhällsvetenskapliga utbildningar är just att mer tid spenderas i
laborationssituationer vilket kräver ett större tidsengagemang från undervisande personal. Givet ett
sådant resonemang skulle resurstilldelningens diskrepans kunna förklaras genom att
naturvetenskapliga utbildningar har en högre kontakttidskvot relativt samhällsvetenskapliga
utbildningar. Som vi dock kan visa i tabell 10, framgår det att även vid sammanvägning av tilldelade
resurser fördelat på genomsnittlig kontakttid tilldelas naturvetenskapliga utbildningar ett värde av 1,43
samhällsvetenskapliga timmar.

2

Vi vill dock här påpeka att mängden allokerade timmar till studenter enbart fungerar som en tentativ faktor för kvalitet och på
inga vis ska förstås som en absolut faktor. För den här rapportens syfte fyller den dock en funktion i att tydliggöra skillnader
mellan samhällsvetenskapliga och tekniska utbildningar i Sverige.
3

På grund av att Högskoleverket inte kontinuerligt gör uppföljningar av den här naturen måste vi förlita oss på studier gjorda på
andra instanser. I den här rapporten grundar vi vårt resonemang på studier gjorda av studentkårer vilket kan kritiseras för sin
subjektivitet.
4

LUS (2007), visar att kontakttiden för ekonomer i Lund, på fakultetsbas, ligger på genomsnittet, åtta timmar i veckan. Vi
kommer här att använda oss utav den mer generella nivån av sju timmar per student i efterföljande diskussioner.
5

Med timmar ska här förstås en lektionstimme. Generellt inom universitet och högskolor är en lektionstimme bestående av 45
minuters undervisning med en tillhörande 15 minuters paus. När vi i den här rapporten benämner timmar, refererar vi därmed till
en lektionstimme, vilket står i paritet till övriga studiers definitioner.
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Tabell 1: Resurstilldelning per kontakttimme i Svenska universitet och högskolor
Kontakttid per
vecka

Samhällsvetenskap
Naturvetenskap

Studieveckor per
läsår

Kontakttid per
läsår

Tilldelning per
helårsstudent*

Tilldelning per
kontakttimme

7

40

280

36 518,91 kr

130,42 kr

11

40

440

82 531,09 kr

187,57 kr

* Resurstilldelning enligt 2010 års siffror för Sverige.

Argumentet att man inom naturvetenskapliga utbildningar har ett behov av mer lärarledd undervisning
må vara sann. Syftet med denna rapport är inte att ifrågasätta detta. Det är dock rimligt att diskutera
om inte argumentet analogt är applicerbart på Civilekonomutbildningar. Ekonomistudenter ställs inför
mycket höga krav på praktisk kunskap i samband med att de rör sig från utbildning till arbetsliv. Detta
speglas även i det relativt nyligen inrättade Civilekonomprogrammet. Studenter utbildade i ekonomi
förväntas vara mer insatta i och bekanta med flertalet av de affärssystem som är vanliga i det svenska
näringslivet. Mer och fler djuplodande kunskaper kring direkt handhavande av Excel, SPSS, QlickView
och liknande analysverktyg ställer mer och mer krav på ökade kontakttimmar för studenterna.
Argumentet att studenter inom de samhällsvetenskapliga utbildningsområdena inte skulle ha behov av
lika många kontakttimmar som inom de naturvetenskapliga utbildningarna faller med ovanstående
resonemang ganska snabbt.
Sveriges Förenade Studentkårer (SFS Kvalitetsmanifest) argumenterar för en höjning av kontakttid för
studenter, rent generellt, upp till ett minimum om 15 timmar i veckan. Alltså mer än en fördubbling
jämfört med den nuvarande situationen för samhällsvetenskapliga utbildningar i svenska universitet
och högskolor. Vi anser dock att en höjning från dagens sju timmar i veckan till tio timmar i veckan är
en mer realistisk ansats. Det är kotym och sed inom universitet och högskolor i Sverige att anta att
varje lektionstimme kräver ett visst mått av förberedelse och efterarbete för läraren. En vanlig faktor är
1:4, det vill säga att en lektionstimme kräver för- och efterarbete motsvarande tre timmar. Två timmars
föreläsning omsätts därmed till en åtta timmars arbetsdag för lärare. Det är inte orimligt att överföra
den faktorn på studenters arbete då vi accepterar den för lärare. Studenter förväntas läsa in litteratur
på förhand för att under lärarledd undervisning aktivt kunna delta i undervisningen som ges.
Om vi omsätter detta till gällande resurstilldelningssystem, se appendix, kan vi förstå att en förändring
av tilldelade resurser krävs. Låt oss anta att de nuvarande förhållandena är nulägesoptimala och
vidare att det finns ett direkt och linjärt samband mellan resurstilldelning och antalet allokerade
kontakttimmar gentemot studenter. Givet samma tilldelningsstruktur per kontakttimme för studenter i
samhällsvetenskap (130,42 kr reellt per kontakttimme), bör resurstilldelningen per helårsstudent
6
förändras med hela 43 procent. Från 36 519 kr till 52 170 kr . Den summan sammanfaller med den
rekommendation som Dan Brändström gav i utredningen ”Resurser för kvalitet” (SOU 2008:81 sidan
181). I den utredningen menar man att tilldelningen per student bör höjas till 50 000 kr per student
med ett tillägg om 5 500 kr för högre forskningsanknytning i undervisningen. En summa som faller
väldigt nära den som vi presenterar i den här rapporten.

6

130,42 kr * 10 h i veckan * 40 studentveckor per läsår.
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3 Resurstilldelningen i Norden – en jämförelse

Skillnaden i resurstilldelning mellan de ekonomiska och tekniska utbildningarna är inte verkligheten
endast för svenska studenter. Övriga nordiska länder har likheter med det svenska
resurstilldelningssystemet på så vis att den huvudsakliga finansieringen sker genom offentliga medel. I
den här rapporten jämförs det svenska resurstilldelningssystemet med de övriga nordiska ländernas
system vilket ger ett bredare underlag för kommande diskussioner om hur den svenska utbildningen
och resurstilldelningssystemet ska utformas och vilken ansats Sverige ska ta när konkurrensen om
studenterna och arbetskraften i ökad grad globaliseras. I detta avsnitt ges en kortare presentation av
resurstilldelningssystement i de fyra nordiska länderna. Avsnittet redovisar även en sammanställning
av resurstilldelningen i de nordiska länderna, dels mellan ekonomutbildningar, dels mellan ekonomoch teknikutbildningar. För utförlig redovisning av ländernas resurstilldelningssystem och beräkningar
av den reella resurstilldelningen, se appendix s. 13 och framåt.

3.1 Resurstilldelningen i Sverige
7

Det svenska (offentliga) resurstilldelningssystemet omfattar 34 universitet och högskolor . Tilldelning
av resurser till universitet och högskolor beslutas årligen av Sveriges Riksdag och grundas på (i)
antalet helårsstudenter, (ii) antalet helårsprestationer och (iii) en prestationsgrad för
helårsprestationerna. Den beslutade tilldelningen är lika över landet (alla universitet och högskolor
erhåller samma beslutade nivå av resurser) men varierar beroende på utbildningsområde. År 2010 var
resurstilldelningen per samhälls- och därmed ekonomistudent 36 519kr medan samma siffra per
teknikstudent var 82 531kr. För 2010 tilldelades en teknikstudent därmed 2,26 gånger högre relativt till
det samhällsvetenskapliga. Även om den reella resurstilldelningen till det tekniska utbildningsområdet
uppgår till 2,26 gånger det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet, så har relationen minskat över
tid. Mellan åren 2007-2010 har tilldelningen till de samhällsvetenskapliga utbildningarna ökat från
33 097 kr till 36 519 vilket kan jämföras med motsvarande förändrat utfall för de tekniska
utbildningarna som ökat från 77 203 kr år 2007 till 82 531 kr år 2010. Se tabell 2 i appendix, sid 13.

3.2 Resurstilldelningen i Danmark
I Danmark finns åtta universitet. Utbildningen är uppdelad i bachelor- och candidatnivå.
Resurstilldelningen består i huvudsak av två delar. Dels en budgeterad tilldelning, eller så en kallad
”taxametertilskud”, dels en bonusbaserad tilldelning, som utgår ifrån hur många som tar examen inom
en viss tid. År 2010 var resurstilldelningen per samhälls- och därmed ekonomistudent 60 278 kr
medan samma siffra per teknikstudent var 129 343 kr. En teknikstudent tilldelas därmed cirka 2,1
gånger mer medel än en ekonomistudent. För 2007 och 2008 har inte jämförbar data återfunnits. År
2009 var tilldelningen till samhälls- och därmed ekonomistuderande 60 495 kr och tilldelningen till
teknikstuderande 129 343 kr. Se tabell 6 i appendix, sid 15.

3.3 Resurstilldelningen i Norge
Tilldelningen av resurser i Norge är ansvarsmässigt ställt under Kunskapsdepartementet. Tilldelningen
har omstrukturerats från att tidigare bestått av tre komponenter till att idag bestå av två; (i)
ramfinansiering och (ii) resursbaserad tilldelning. Precis som bastilldelningen tidigare skulle erbjuda
möjligheter för institutionerna att tillvarata strategiska prioriteringar, syftar ramfinansieringen till att

7

En fullständig lista över vilka dessa universitet och högskolor är kan återfinnas i Regleringsbrevet för budgetåret 2010
avseende universitet och högskolor.
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möjliggöra prioriteringar som nyanställningar för att möta nya utbildningskrav, utökning eller förändring
av studieplatser eller omarbetade processer för att utöka samarbete (ibid). Tilldelningen från
ramfinansieringen motsvarar ungefär 60 procent av den totala tilldelningen. Den resultatbaserade
tilldelningen är fördelad i två underkategorier; utbildningsincitament och forskningsincitament. I helhet
8
motsvarar denna kategori omkring 40 procent av den totala tilldelningen . För 2010 tilldelades
utbildningar för civilekonomer motsvarande 64 600 kr och civilingenjörsutbildningar tilldelades 79 199
kr i Norge. Relationerna mellan ekonomutbildningar och tekniska utbildningar är mycket mindre i
Norge relativt Sverige (1,23 gånger jämfört med 2,26 gånger under 2010). Mellan åren 2007-2010 har
tilldelningen till civilekonomer ökat från 52 073 kr till 64 600 kr vilket kan jämföras med tilldelningen till
teknologer där tilldelningen ökat från 63 503 kr år 2007 till 79 199 kr år 2010. Se tabell 4 i appendix,
sid. 19.

3.4 Resurstilldelningen i Finland
I Finland sorteras universitetsutbildning under undervisnings- och kulturministeriet. Totalt finns 16
universitet. Under 2010 trädde en ny universitetslag i kraft i Finland. Syftet med lagändringen var att
öka universitetens autonomi. I korthet görs detta genom att omvandla universiteten till självständiga
juridiska personer, varvid universiteten upphör vara en del av statsförvaltningen. Som juridisk person
är universiteten fullt ekonomiskt ansvariga då staten inte längre garanterar deras betalningsförmåga.
Vidare ges universiteten nya möjligheter att finansiera och utveckla verksamheten. Staten garanterar
emellertid fortsättningsvis universitetens basfinansiering. Basfinansieringen grundar sig på
9
utbildningens omfattning, kvalitet och genomslagskraft. För 2010 finns inga siffror att tillgå. Av den
anledningen har vi beräknat ett snitt utifrån de föregående åren, samt i likhet med Arwidi och Sandell
(2007) räknat upp denna med 3 procent. Följande siffra för 2010 är alltså högst preliminär. Beräknad
tilldelning per ekonomistuderande till 40 934 kr och tilldelningen till teknikstuderande till
57 319 kr. Mellan åren 2007-2010 har tilldelningen till ekonomistuderande ökat från 35 708 kr till
40 934 kr vilket kan jämföras med resurstilldelningen till teknikstuderande som ökat från 46 462 kr år
2007 till 57 319 kr år 2010. Se tabell 5 i appendix, sid. 20.

3.5 Jämförelse mellan de nordiska länderna
I tabellen nedan återfinns en sammanställning av resurstilldelningen för de nordiska länderna.
Återigen vill vi påtala svårigheterna med exakta jämförelser. Trots detta ger tabellen en fingervisning
om hur det ser ut i absoluta och relativa tal.
Tabell 2: Sammanställning av resurstilldelning i absoluta och relativa tal
Tilldelning per student (SEK)

I relation till Sverige

Sverige

2010

36 519 kr

100%

Danmark

2010

48 352 kr

132%

Norge

2010

64 600 kr

177%

Finland

2010

40 934 kr

112%

10

8

Forskningsincitamenten är i stora drag de samma som för det äldre systemets forskningskomponent och kommer inte närmre
diskuteras här.
9 För fullständiga detaljer om framräkningarna hänvisas till ”Undervisningsministeriets förordning om beräkningskriterierna för
universitetens basfinansiering”
10 Extrapolerad siffra utifrån snittet 2007-2009, plus en treprocentig ökning.
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Störst skillnad är det mellan Sverige och Norge. I Norge tilldelas ekonomistudenter uppåt 80 procent
mer än i Sverige. Sedan följer Danmark. Ekonomistudenter tilldelas där ungefär 30 procent mer än
jämförbara studenter i Sverige. Minst skillnad är det i förhållande till Finland. De finska
ekonomistudenterna tilldelas ungefär 10 procent mer resurser än de svenska. Vari orsakerna till detta
finns är inte självklart. En orsak kan dock vara olika prioriteringar gällande lärarledd tid.
Avseende tilldelningen mellan studenter inom det ekonomiska området och det teknikområdet skiljer
sig detta åt enligt följande.
Diagram 1: Jämförelse av tilldelning mellan det ekonomiska och de tekniska utbildningsområdena inom
norden
140 000 kr
120 000 kr
100 000 kr
80 000 kr

Tilldelning per
ekonomistudent (SEK)

60 000 kr

Tilldelning per teknikstudent
(SEK)

40 000 kr
20 000 kr
0 kr
2010

2010

2010

2010

Sverige

Danmark

Norge

Finland

I figur 1 nedan visas resurstilldelningen i de nordiska länderna, dels mellan ekonomutbildningar, dels
mellan ekonom- och teknikutbildningar. Matrisen visar att resurstilldelningen till ekonomer i Danmark
och Norge är högre än i Sverige och Finland (som också framgår av tabell 9). Jämför man relationen
mellan ekonomer och tekniker framgår det att skillnaderna är störst i Danmark och Sverige, medan
tilldelningen mellan de olika utbildningsområdena i Norge och Finland är förhållandevis likartad (som
också framgår av diagram 1).
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Figur 1: Sammanfattande jämförelse av per capita tilldelning till ekonomer i de nordiska länderna
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tekniker och ekonomer
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tilldelning

Relativt hög
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Slående är att studenter inom det tekniska området tilldelas mer resurser per capita än studenter inom
det ekonomiska området i alla nordiska länder. Att studenter inom ekonomi delar denna situation med
studenter inom juridik, humaniora och samhällsvetenskap, åtminstone i Sverige, är ingen förmildrande
omständighet. Snarare är det så, som Arwidi och Sandell (2007) också antyder, att skillnaderna
sannolikt beror på de få kontakterna mellan lärare och studenter.
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Appendix

Resurstilldelningen i Sverige
11

Det svenska (offentliga) resurstilldelningssystemet omfattar 34 universitet och högskolor . Tilldelning
av resurser till universitet och högskolor beslutas årligen av Sveriges Riksdag och grundas på (i)
antalet helårsstudenter, (ii) antalet helårsprestationer och (iii) en prestationsgrad för
helårsprestationerna. Den beslutade tilldelningen är lika över landet (alla universitet och högskolor
erhåller samma beslutade nivå av resurser) men varierar beroende på utbildningsområde. Materialet
som vi återger grundar sig på de underlag som presenteras i regleringsbreven avseende universitet
12
och högskolor .
De två första parametrarna i det svenska systemet, antalet helårsstudenter och helårsprestationer, är
vägledande för allokeringen av resurser till universitet och högskolor. En helårsstudent beräknas
genom att ”antalet studenter som påbörjat studier på kursen multiplicerat med kursens poängtal
angivet i högskolepoäng dividerat med 60” (Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende universitet
och högskolor, sidan 12) medan en helårsprestation beräknas som ”antalet godkända högskolepoäng
på kursen eller delkursen dividerat med 60” (Ibid.). Enkelt sammanfattat kan man säga att resurserna
fördelas i två delar; en som delges för att studenten skrivs in och en för att den godkänns.
För att få fram det reella utfallet måste prestationsgraden, utöver antalet helårsstudenter och
helårsprestationer, också tas med i beräkningen. Prestationsgraden beräknas som antalet
13
helårsprestationer dividerat med antalet helårsstudenter för ett givet år (Ibid.). I tabell 1 återges
beräkningen av det reella utfallet av resurstilldelningen för de två utbildningsområdena. För 2010 är
tilldelningen till det tekniska utbildningsområdet 2,26 gånger högre relativt till det
samhällsvetenskapliga.
Tabell 3: Resurstilldelningen i Sverige för 2010
Ersättning per

Ersättning per

Prestations-

helårsstudent

helårsprestation

grad*

21 565 kr

18 929 kr

0,79

36 519 kr

49 532 kr

41 771 kr

0,79

82 531 kr

Reellt utfall

Humanistiskt, teologiskt,
juridiskt,
samhällsvetenskapligt
Naturvetenskapligt, tekniskt

Källa: Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende universitet och högskolor, sidan 15 och NU-statistikdatabasen.
* Prestationsgraden för 2010 har i detta fall beräknats genom statistik gällande 2009 och på nationell basis vilket kan ge en
viss påverkan av det reella utfallet. Eftersom statistik för 2010 saknas utgör detta den bästa approximationen.
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En fullständig lista över vilka dessa universitet och högskolor är kan återfinnas i Regleringsbrevet för budgetåret 2010
avseende universitet och högskolor.
12

Det bör noteras att den tilldelning som beslutas av Sveriges Riksdag inte är styrande för hur enskilda universitet och
högskolor väljer att allokera resurserna. Detta innebär lärosäten kan välja att distribuera om resurserna så att det får en annan
effekt än den som vi redovisar om i denna studie. Även om detta är en viktig faktor i hur den reala resurstilldelningseffekten ser
ut för de olika utbildningsområdena, faller den analysen utanför den här studiens omfång. Det bör dock poängteras att en sådan
studie är av högsta intresse för att skapa en djupare förståelse för hur resurstilldelningens faktiska effekter ter sig.
13

Det reella utfallet beräknas genom: Ersättning per helårsstudent + ( ersättning per helårsprestation × prestationsgrad) I
exemplet hum/sam 2010 : 21565+(18929×0,79) = 36519.
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I Arwidi och Sandell (2007) gjordes en mindre jämförelse över tid vad gällde utvecklingen av
resurstilldelning för det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet. Vi har i denna rapport valt att ta
fasta på denna ansats och har även inkluderat det tekniska utbildningsområdet. Vår uträkning skiljer
sig dock från den som presenteras av Arwidi och Sandell (2007, sidan 5) i och med att vi tittar på (i)
den relativa förändringen gällande reellt utfall och (ii) på en relativ indexering av de två
utbildningsområdena.
Även om den reella resurstilldelningen till det tekniska utbildningsområdet för 2010 uppgår till 2,26
gånger det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet, så har relationen minskat över tid. Arwidi och
Sandell (2007, sidan 6) visar i sin rapport att relationen för det tekniska utbildningsområdet 2006 var
2,41.
Tabell 4: Resurstilldelning i Sverige mellan åren 2007-2010
Ersättning,

Ersättning, helårs-

Prestations-

helårs-

prestation

grad

Reellt utfall

Index**

student

2007

Humanistiskt,

14

1,00

0,80

77 203 kr

2,33

17 984 kr

0,78

34 591 kr

1,00

47 059 kr

39 686 kr

0,80

78 681 kr

2,28

20 866 kr

18 315 kr

0,79

35 335 kr

1,00

47 926 kr

40 417 kr

0,79

79 855 kr

2,26

21 565 kr

18 929 kr

0,79

36 519 kr

1,00

49 532 kr

41 771 kr

0,79

82 531 kr

2,26

19 043 kr

17 847 kr

0,79

45 708 kr

39 384 kr

20 489 kr

33 097 kr

teologiskt, juridiskt,
samhällsvetenskapligt
Naturvetenskapligt,
tekniskt

2008

Humanistiskt,
teologiskt, juridiskt,
samhällsvetenskapligt
Naturvetenskapligt,
tekniskt

2009

Humanistiskt,
teologiskt, juridiskt,
samhällsvetenskapligt
Naturvetenskapligt,
tekniskt

2010

Humanistiskt,
teologiskt, juridiskt,
samhällsvetenskapligt
Naturvetenskapligt,
tekniskt

Källa: Regleringsbreven för budgetåren 2007 - 2010 avseende universitet och högskolor samt NU-statistikdatabasen.
* Den relativa förändringen är beräknad år för år gällande det reella utfallet.
** Indexeringen är gjord för vart och ett av åren med basis i reellt utfall för humaniora, teologi, juridik och
samhällsvetenskap. Indexeringen visar på relationen gällande resurstilldelning mellan de två utbildningsområdena.
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Summorna för de två utbildningsområdena skiljer sig aningens åt jämfört med de som Arwidi och Sandell (2007, sidan 6)
redovisar för samma år. Detta kan förklaras genom att de i sin uträkning varit hänvisade till att använda en prestationsgrad för
2006 i beräkningen av reellt utfall för 2007. I vår beräkning har vi haft tillgång till verkligt (och inte approximerat) utfall för 2007
vilket medför en skillnad. Det ska dock påtalas att vi för året 2010 i samma tabell tvingats till samma arbetsgång som Arwidi och
Sandell genom att det inte finns underlag tillgängligt för innevarande år.
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Resurstilldelningen i Danmark
I Danmark finns åtta universitet. De är Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk
Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen
Business School, IT-Universitetet i København. De har sin egen historia och profil, men sorteras alla
under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Universitetsutbildningen är uppdelad i en
bachelor- och en candidatnivå. För enkelhetens skull kan en bachelorexamen likställas med en
svensk kandidatexamen då den är grundläggande utbildning på vanligen 3 år, medan en
candidatexamen istället utgör en längre masterutbildning.
I Danmark består resurstilldelningen av dels en budgeterad tilldelning, dels en bonusbaserad del. Den
budgeterade tilldelningen per utbildningsområde för 2010 och 2009 framgår av tabellerna nedan. För
2007 och 2008 har jämförbar data inte återfunnits.
Tabell 5: Resurstilldelning i Danmark mellan åren 2009-2010
Taxametertilskud (i milj
DKK)

2009

Samfundsvidenskab
Teknisk

1 163 600

Antal helårsstuderande

Resurstilldelning
per helårsstuderande 2010
(DKK)

Kurs: 1
DKK

Resurstilldelning
per helårsstudent för 2010
(SEK)

Index/
Kvot

27 453

42 385

1,43

60 495 kr

1,00

776 300 000

7 873

98 603

1,43

140 732 kr

2,30

1 314 900

28 500

46 137

1,31

60 278 kr

1,00

8 698

99 000

1,31

129 343 kr

2,10

000

videnskab
2010

Samfundsvidenskab
Teknisk

000
861 100 000

videnskab
Källa: Utbildningsministeriet, Finansloven 2010 samt 2009 (§ 19.2)

År 2010 var resurstilldelningen per samhälls- och därmed ekonomistudent 60 278 kr medan samma
siffra per teknikstudent var 129 343 kr. En teknikstudent tilldelas därmed cirka 2,1 gånger mer medel
än en ekonomistudent. Året innan var resurstilldelningen per ekonomistudent 60 495 kr, medan
samma siffra per teknikstudenter var 140 732 kr. Rent generellt ligger samhällsstudenter även under
resurstilldelningssnittet. Snittet för resurstilldelning per student, om all grundutbildning på högskoleoch universitetsnivå medräknas, ligger på 92 891 kr år 2009 och 89 013 kr år 2010 (ej med i
tabellerna). Några uppgifter om prestationsgrader finns inte. Emellertid bygger den bonusbaserade
tilldelningen på prestationsgrader, varpå erforderliga extrapolationer kan göras.
Den bonusbaserade tilldelningen beräknas sedan 2009 på följande vis. En bachelorbonus tillfaller
universitetet när den studerande avklarat en bachelorutbildning inom den normerade tiden plus ett år.
En candidatbonus tillfaller universitetet när den studerande avklarat en candidatutbildning inom den
normerade tiden. Tidigare utlöstes bonusen till universitet efter studenten avklarat sin utbildning,
oavsett tidsåtgång. I Tabell 7 nedan har examinationsgraden framräknats för alla bachelor- och
candidatutbildningar inom humaniora och samhälle respektive natur och teknik för alla danska
universitet år 2010 baserat på 2010 års Finanslov-takstameter. Siffrorna är approximationer med en
felmarginal runt 5 procent.
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Tabell 6: Bonustilldelning i Danmark

Bonus

Alt 1,
Examinatio
nsgrad (3
+1 år)

Alt 2,
Examinationsgra
d (3 år)

19 658 kr

90%

59%

17 618 kr

11 473 kr

1,31

46 599 kr

88%

45%

40 790 kr

21 054 kr

8 400 kr

1,31

10 886 kr

28%

54%

3 031 kr

5 823 kr

2 000 kr

1,31

25 901 kr

50%

48%

12 934 kr

12 433 kr

Takst i DKK

Kurs
(årsgen
omsnitt)

15 200 kr

1,31

36 100 kr

i SEK

Alt 1, Total bonus
(SEK)

Alt 2, Total bonus
(SEK)

Bachelorer inden for
humaniora og
samfundsvidenskab
Bachelorer inden for
sundheds-, natur- og
teknisk videnskab
Candidater inden for
humaniora og
samfundsvidenskab
Candidater inden for
sundheds-, natur- og
teknisk videnskab

Källa: Finansloven 2010 (§19.2) samt Universteternas statistiska beredskab

Liksom vid den budgeterade tilldelningen har bonustilldelningen slagsida åt studenter inom teknik- och
naturområdet. Utifrån två alternativa beräkningssätt för andelen examinerade framkommer att
samhällsstudenter endast generar 43 eller 52 procent av det teknik- och naturstudenter generar på
bachelornivå, medan samma siffror för candidatbonus är 23 och 47 procent. Överlag är
bonustilldelningen dubbelt så hög mellan å ena sidan utbildningarna humaniora och samhälle, och å
andra sidan hälso-, natur- och teknikutbildningar.
Tabell 7: Omräkning av Danmark för jämförelse med svensk resurstilldelning per helårsstudent
Resurstilldelning per
helårsstudent för 2010 (SEK)

Total ersättning per helårsstudent
(SEK)

Prestationsgrad

Alt 1

60 278 kr

80%

48 351,58 kr

Alt 2

60 278 kr

75%

45 329,60 kr

Alt 3

60 278 kr

70%

42 307,63 kr

När de båda resurstilldelningssätten vägs samman, budgettilldelning och bonusdelen, framgår klart att
samhällsstudenter, och däribland ekonomerna, erhåller avsevärt mindre resurser än teknik- och
ingenjörsstudenter. I tabellen ovan har dock bonustilldelningen lämnats utanför. Anledningen är dels
att denna tilldelning skär tvärs igenom utbildningarna samt är relativt marginell, dels att denna gör
senare jämförelser onödigt komplicerade. Läsaren bör därför vara uppmärksammad på att den totala
ersättningen per helårsstudent i realiteten är högre än vad tabellen ovan anger.
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Resurstilldelningen i Norge
Tilldelningen av resurser i Norge är ansvarsmässigt ställt under Kunskapsdepartementet. Systemet
man har idag sjösattes för första gången 2002 och utvärderades under 2009. Utvärderingen
resulterade i ett par smärre justeringar inför budgetåret 2010, men förändrade inte i grunden
tilldelningens struktur. Förändringen förtjänar dock en kortare genomgång för att jämförbarheten med
Arwidi och Sandell (2007) ska kvarstå.
Mellan 2002 och 2009 följde tilldelning följande struktur: (i) bastilldelning, (ii) utbildningskomponent
och (iii) forskningskomponent. Bastilldelningen var inte resursstyrd utan syftade istället till att skapa
ekonomisk stabilitet för enskilda institutioner. De två övriga komponenterna (undervisnings- och
forskningskomponenterna) var bägge resultatstyrda. Undervisningskomponenten beräknades på
grundval av antalet avklarade (erlagda) studiepoäng för respektive år tillsammans med antalet
utbytesstudenter antagna vid institutionen. Utbildningskomponenten var fördelad i ett antal
kostnadskategorier beroende på vilken typ av utbildning det gällde. Vi återkommer strax till detta.
Forskningskomponenten var i sin tur tudelad genom (i) en strategisk tilldelning, såsom
stipendiatanställningar eller särskild vetenskaplig utrustning samt (ii) en resultatbaserad tilldelning som
grundade sig på antalet examinerade doktorander, EU-fonder, NFR-fonder och publiceringspoäng. I
genomsnitt var den totala resurstilldelningen fördelade genom 60 procent bastilldelning, 25 procent
15
genom undervisningskomponenten och 15 procent genom forskningskomponenten .
Efter utvärderingen av resurstilldelningssystemet 2009 (prop. 1S (2009-2010)) omformades systemet.
I budgetpropositionen menar man dock att tilldelningen i sig inte har påverkats i någon högre
utsträckning. Den första förändring man införde 2010 var en sammanslagning av
fördelningskategorierna universitet, vetenskapliga högskolor och högskolor till den numera
gemensamma kategorin universitet och högskolor. Anledningen till detta anges vara det alltmer
föränderliga landskapet av institutioner i Norge där den tidigare använda distinktionen inte längre
tjänade sitt egentliga syfte (orientering om forslag till statsbudjett 2010 for universiteter och hoyskoler).
Tilldelningen omstrukturerades även från att tidigare bestått av tre komponenter till att idag bestå av
två; (i) ramfinansiering och (ii) resursbaserad tilldelning. Precis som bastilldelningen tidigare skulle
erbjuda möjligheter för institutionerna att tillvarata strategiska prioriteringar, syftar ramfinansieringen till
att möjliggöra prioriteringar som nyanställningar för att möta nya utbildningskrav, utökning eller
förändring av studieplatser eller omarbetade processer för att utöka samarbete (ibid). Tilldelningen
från ramfinansieringen motsvarar ungefär 60 procent av den totala tilldelningen. Den resultatbaserade
tilldelningen är fördelad i två underkategorier; utbildningsincitament och forskningsincitament. I helhet
16
motsvarar denna kategori omkring 40 procent av den totala tilldelningen .
För den här rapporten är det mest intressant att närmre titta på utbildningsincitamentet. Kvoten
beräknas på grundval av avklarade studiepoäng tillsammans med antalet utbytesstudenter.
Resultatpåverkan på tilldelningen grundar sig på historiskt (faktiskt) utfall genom att differensen från
ett år till ett annat påverkar tilldelningen i år. För 2010 är det den faktiska resultatdifferensen mellan
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Arwidi och Sandell (2007) redovisar en något mer noggrann fördelningskarta där man skiljer mellan universitet, statliga
vetenskapliga högskolor, statliga högskolor och privata vetenskapliga högskolor. Eftersom den enskilda tilldelningen för dessa
kategorier i egentlig mening inte är intressant för den har rapporten, hänvisas den intresserade till sammanställningen som görs
på sidan 9 i deras rapport.
16

Forskningsincitamenten är i stora drag de samma som för det äldre systemets forskningskomponent och kommer inte närmre
diskuteras här.
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2007 och 2008 som avgör tilldelningen för 2010. Utbildningsincitamentet är indelat i sex
kostnadskategorier som var och en ska spegla de kostnader som en utbildning bär.
Tabell 8: Kategorier och ersättningar för utbildningsincitament för 2010

Utbildning

A
B
C
D
E
F

Kliniska studier
Utövande musikutbildning, arkitektur och
designutbildningar etc.
Vetenskap på högre nivåer etc.
Samhällsvetenskap och humaniora på högre nivå, några
kostnadskrävande vård praktiska medier
Hälso-, lärar- och naturvetenskaplig utbildning på
grundnivå
Grundämnen och sociala program på grundnivå och
fortlöpande utbildning

Ersättning för
helårsprestation (NOK)

Ersättning för
helårsprestation
(SEK)*

123 000 kr

149 639 kr

94 000 kr

114 358 kr

63 000 kr

76 644 kr

45 000 kr

54 746 kr

39 000 kr

47 446 kr

31 000 kr

37 714 kr

Källa: Kunskapsdepartementet, Orientering om forslag til statsbudsjett 2010 for universiteter og höyskoler
* Kolumnen är beräknad enligt valutakursen 1,216576 (NOK/SEK) som är genomsnittet för januari-juni 2010 (Sveriges
Riksbank - http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=15867, hämtad 2010-08-06)

Utbildningar till civilingenjörer faller inom ramen för kategori D, men för civilekonomer behöver en
justering göras. Civilekonomutbildningen i Norge är femårig och resursmässigt faller den därför först
under kategori F (tre år för kandidatutbildning) och därefter kategori D (två år för masterutbildning).
Sammantaget gäller alltså att utbildningar för civilingenjörer tilldelas 45 000 NOK per
17
helårsprestation medan utbildningar för civilekonomer tilldelas 36 600 NOK per helårsprestation för
18
2010 .
En stor del av de årliga resurstilldelningarna i det norska systemet tilldelas som ramfinansiering
(omkring 60 procent). Det står de enskilda lärosätena fritt att omfördela dessa resurser på ett sätt som
passar deras verksamhet. I likhet med Arwidi och Sandell (2007:10) gör vi antagandet att det sker en
relativ omfördelning av ramfinansieringen (tidigare bastilldelning) till undervisning och forskning.
Genom omvandlandet av ramfinansieringen till undervisning och forskning finner vi att civilingenjörer
19
tilldelas 65 100 NOK per år samtidigt som civilekonomer tilldelas 53 100 kr per år .
För att skapa jämförbarhet med det svenska tilldelningssystemet görs en sista justering avseende
prestationsgrader. Prestationsgraden är här beräknad som antalet faktiskt erhållna poäng per student
och år dividerat med 60 studiepoäng (helårsprestation). Omräknat i svenska kronor ser vi att
utbildningar för civilekonomer (för 2010) tilldelades motsvarande 64 600 kr jämfört med 36 519 i
Sverige. Tilldelningarna till civilingenjörsutbildningar däremot ligger på ungefärligen samma nivå
(79 199 kr i Norge jämfört med 82 531 kr i Sverige) som i Sverige. Det står även klart att relationerna
mellan ekonomutbildningar och tekniska utbildningar är mycket mindre i Norge relativt Sverige (1,23
gånger jämfört med 2,26 gånger under 2010).

17
18

60 studiepoäng på ett år. Motsvarar 60 högskolepoäng per år enligt det svenska systemet.
Resultatet för resurstilldelningen för civilekonomer per år är här viktat enligt 3/5 av kategori F och 2/5 enligt kategori D.
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Ramtilldelningen, tidigare bastilldelningen, har under perioden 2007-2010 legat i genomsnitt per år kring 60 procent
Tilldelningen till undervisning var i genomsnitt 25 procent under 2007, 25 procent under 2008, 24 procent under 2009 och 30
procent under 2010.
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Tabell 9: Resurstilldelning i Norge mellan åren 2007-2010

2010 2009

2008

2007

Ersättning,
helårsprestation*

Prestationsgrad

Reellt utfall

Kurs: 1
NOK

SEK*

Index*

Civilekonomer

45 100 kr

0,71

32 096 kr

1,154

52 073 kr

1,00

Teknologer

55 000 kr

0,76

41 617 kr

1,154

63 503 kr

1,22

Civilekonomer

47 025 kr

0,64

30 253 kr

1,170

55 045 kr

1,00

Teknologer

57 750 kr

0,76

43 890 kr

1,170

67 599 kr

1,23

Civilekonomer

48 416 kr

0,65

31 390 kr

1,216

58 885 kr

1,00

Teknologer

59 840 kr

0,77

46 077 kr

1,216

72 779 kr

1,24

Civilekonomer

53 100 kr

0,65

34 427 kr

1,216

64 600 kr

1,00

Teknologer

65 100 kr

0,77

50 127 kr

1,216

79 199 kr

1,23

Källa: Kunskapsdepartementet, Orientering om forslag til statsbudsjett 2007 - 2010 for universiteter og höyskoler
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Resurstilldelningen i Finland
I Finland sorteras universitetsutbildning under undervisnings- och kulturministeriet. Totalt finns 16
universitet. Antingen är de offentligrättsliga inrättningar eller stiftelser (Universitetslag 558/2009). Av
dessa är en del grundade för specifika områden, medan andra är mer generella eller specialiserat sig
efter hand. Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Hanken), Tammerfors tekniska universitet och
Villmanstrands tekniska universitet räknas till den förra kategorin. Till den senare kategorin räknas
bland annat Åbo Akademi, Vasa samt Helsingfors universitet. Sedan 2010 har Tekniska högskolan,
Handelshögskolan i Helsingfors och Konstindustriella högskolan gått samman under namnet Aaltouniversitetet (Undervisnings- och kulturministeriet, Universitetsreformen).
Under 2010 trädde en ny universitetslag i kraft i Finland. Syftet med lagändringen var att öka
universitetens autonomi. I korthet görs detta genom att omvandla universiteten till självständiga
juridiska personer, varvid universiteten upphör vara en del av statsförvaltningen. Som juridisk person
är universiteten fullt ekonomiskt ansvariga då staten inte längre garanterar deras betalningsförmåga.
Vidare ges universiteten nya möjligheter att finansiera och utveckla verksamheten. Staten garanterar
emellertid fortsättningsvis universitetens basfinansiering. Basfinansieringen grundar sig på
20
utbildningens omfattning, kvalitet och genomslagskraft.
I Finland har man en uppdelning av lägre och högre högskoleexamina. Lägre högskoleexamen
innebär i regel kandidatexamen och beräknas ta ungefär tre år. Högre högskoleexamen innebär för
det mesta vad som i Sverige kallas magisterexamen och avläggs vanligen inom två år, efter den lägre
examen.
I syfte att öka jämförbarheten mellan resurstilldelning i de olika länderna är uppgifterna nedan från
2007, 2008, 2009 och 2010. Till skillnad från Arwidi och Sandell (2007) inkluderas alla tekniska
utbildningar och ekonomiutbildningar på universitetsnivå, inte enbart utbildningar som ges vid
universitet speciellt inriktade mot dessa områden. På så vis breddas urvalet samtidigt som
jämförbarheten med de andra länderna ökar. Effekten blir dock att kostnaderna inte är direkt
jämförbara med Arwidi och Sandell (2007).
Totalt antal studenter inom de ekonomiska vetenskaperna är 18 587 för år 2009, medan samma siffra
för teknik är 35 621. Antalet helårsstudenter (FTE = Full time equivalent), på både lägre och högre
examensnivå, uppgår till 13 279 för de ekonomiska vetenskaperna år 2009, medan samma siffra för
teknik uppgår till 22 381. För 2010 finns inga siffror att tillgå, och någon tydlig trend går inte att
identifiera utifrån tillgängligt material. Av den anledningen har vi beräknat ett snitt utifrån de
föregående åren, samt i likhet med Arwidi och Sandell (2007) räknat upp denna med 3 procent. Denna
siffra är alltså högst preliminär.
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För fullständiga detaljer om framräkningarna hänvisas till ”Undervisningsministeriets förordning om beräkningskriterierna för
universitetens basfinansiering”
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Tabell 10: Resurstilldelning i Finland mellan åren 2007-2010

2010 2009 2008 2007

Totalkostn.
utbildning
grundex
(1 000 EUR)

Ekonomi
Teknik
Ekonomi
Teknik
Ekonomi
Teknik
Ekonomi
Teknik

Antal
helårsstuderande
(FTE)

Kostnad per
helårsstudent
(EUR)

Kurs: 1 EUR
årsgenomsnitt

Kostnad per
helårsstudent
(SEK)

Index

53 470

13 857

3 859

9,25

35 708 kr

1,00

114 573

22 819

5 021

9,25

46 462 kr

1,30

54 851

12 207

4 494

9,63

43 276 kr

1,00

130 994

22 359

5 859

9,63

56 422 kr

1,30

52 428

13 279

3 948

10,63

41 964 kr

1,00

140 964

22 381

6 299

10,63

66 942 kr

1,60

55 190

13 114

4 209

9,73

40 934 kr

-

132 709

22 519

5 893

9,73

57 319 kr

-

Källa: KOTA-databasen

Kostnaden per helårsstudent är framräknad genom att antalet helårsstudenter (FTE) dividerats med
totalkostnaden för grundutbildning inom respektive utbildningsområde. Därefter har kostnaderna
omräknats till svenska kronor enligt respektive års årsgenomsnitt.
Utifrån jämförelsen ovan framgår att ekonomistudenter tilldelas mindre resurser än teknikstudenter. År
2008 var resurstilldelningen per ekonomistudenter 43 276 SEK medan samma siffra för en
teknikstudent var 56 422 SEK. År 2009 var resurstilldelningen per ekonomistudenter 41 964 SEK
medan samma siffra för en teknikstudent var 66 942 SEK. I kvot räknat tilldelas följaktligen
teknikstudenter ungefär 1,3 gånger mer medel än ekonomistudenter för år 2007 och 2008. För 2009
tilldelas teknikstudenter cirka 1,6 gånger mer medel än ekonomistudenter.
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