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Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet 

Sammanfattning 

Stockholms universitet yrkar följande: 

 En höjning av per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer, 

i synnerhet inom naturvetenskap, i syfte att stärka kvaliteten i undervisningen. 

 Ett upphävande av restriktionerna mot att överflytta medel avsatta för utbild-

ning på grundnivå och avancerad nivå till forskning och utbildning på forskar-

nivå, och vice versa. 

 En översyn av formerna för de avkastningskrav som finns för Akademiska Hus. 

Att Akademiska Hus överskrider sina avkastningsmål innebär att resurser som 

skulle kunna användas till exempelvis mer undervisningstid istället går till en 

långt utöver målet ökad soliditet hos företaget. 

 En utredning av möjligheten för lärosätena att själva få äga vissa fastigheter. 

 En uthållig finansiering för drift av isbrytaren och forskningsfartyget Oden. 

 

 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Ytterligare höjning av per capita-ersättningen 

Genom det så kallade produktivitetsavdraget, en årlig besparing på i storleksordningen 

2 procent som åligger alla statliga myndigheter, har anslaget för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå urholkats. Stockholms universitet menar att en ständigt ökad produktivitet, 

utan att kvaliteten sänks, är svår att åstadkomma inom sådan verksamhet som bygger på mötet 

mellan studenter och lärare. Detta i kombination med att högre utbildning i motsats till 

huvuddelen av annan statlig verksamhet utförs som ett ackord, där man har ett absolut 

prestationskrav på sig för pengarna man får. En konsekvens är att resurserna inte längre 

möjliggör en rimlig undervisningsgrad. Stöd för detta resonemang finner Stockholms 

universitet bland annat i Ann Frizells SULF-rapport Fortsatt utbyggnad – Fortsatt urholkning. 
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De kvalitetssatsningar som gjorts inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området har 

inneburit att gapet mellan kostnader och intäkter sedan 2001 inte ökat inom detta område. 

Stockholms universitet ser positivt på denna satsning och kan nu öka antalet 

undervisningstimmar för dessa studenter. En utvärdering av hur antalet undervisningstimmar 

förändrats kommer att göras i uppföljningen av universitetets verksamhetsplan för 2013.  

Trots de satsningar som genomförts de senaste åren finns emellertid fortfarande ett gap mellan 

utvecklingen av kostnader och intäkter inom detta område, liksom inom övriga 

utbildningsområden, där skillnaderna i många fall har ökat under de senaste åren.  

Denna utveckling leder bland annat till mindre undervisningstid för varje student och större 

undervisningsgrupper. Detta kan i förlängningen bidra till en försämrad genomströmning då 

studenterna inte får det stöd de behöver för att lyckas med sina studier och lärosätena inte kan 

erbjuda en tillräckligt hög kvalitet i utbildningen. 

En annan viktig aspekt av detta är strävan efter ökad internationalisering. Införandet av 

studieavgifter för studenter utanför EU och EES har medfört att antalet internationella 

studenter minskat vid svenska lärosäten. Konkurrensen om de bästa studenterna är hård och 

att Sverige då, sett ur ett internationellt perspektiv, har en låg andel lärare per student är 

problematiskt. 

Stockholms universitet ser mot bakgrund av detta allvarligt på den uteblivna höjningen 

av per-capita ersättningen till utbildningen inom det naturvetenskapliga området, vilken 

riskerar att förlora i kvalitet. Ersättningen inom det naturvetenskapliga 

utbildningsområdet är förvisso högre än inom humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap, men kostnaderna är också högre. Det finns inte heller någon 

anledning att anta att kostnadsökningarna varit mindre än inom andra områden. Särskilt 

viktigt är det att resurserna är tillräckliga för att möjliggöra ersättning och förnyelse av 

utrustning så att studenterna kan erbjudas undervisning inom naturvetenskap med 

moderna metoder. 

Sammanfattningsvis kvarstår universitetets yrkande om en generell och permanent upp-

räkning av per capita-ersättningen inom samtliga utbildningsområden för att kvaliteten i 

utbildningen ska kunna bibehållas och vidareutvecklas. Detta gäller samtliga 

utbildningsområden, men i ljuset av de redan beslutade höjningarna inom det 

humanistisk-samhällsvetenskapliga området är det nu särskilt angeläget att höja 

ersättningen även för naturvetenskap. 

Stockholms universitets prioriteringar av utbildningsutbudet 

Både program och kurser är viktiga. Stockholms universitet har av tradition ett stort 

utbud av fristående kurser där studenterna själv kan kombinera ihop sin examen utifrån 

intresse och arbetsmarknadens behov. Fakulteterna ger endast ett fåtal kurser som inte 

leder till examen.  



  3 (6) 

 

 

 

Programmen blir emellertid allt fler, som ett svar på studenternas och arbetsmarknadens 

efterfrågan. Det är också programmen som står i centrum för marknadsföringen. I de 

fall prioriteringar måste göras är det utbildningsprogrammen och de kurser som ingår i 

dessa som prioriteras.  

Det behöver även finnas en bredd i form av t ex fortbildningskurser och introducerande 

kurser för att tillgängliggöra kunskap för det omgivande samhället. Dessa syftar också 

till att ge studenterna en inblick i hur det är att studera vid universitetet och inspirera till 

vidare studier.  

Stockholms universitets läge i huvudstadsregionen med primär rekryteringsbas i 

närområdet, gör att campusutbildning sedan länge, och sannolikt även fortsättningsvis 

inom överskådlig framtid, kommer att vara dominerande. Dock finns det inom vissa 

områden planer på att utöka utbudet av distanskurser, bland annat med anledning av 

behovet av kompetensutveckling av yrkesverksamma lärare. 

Beräkning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tabell 2) 

Utgångspunkten för beräkningen av anslaget inför budgetåret 2013 i tabell 2 är vad som 

anförts rörande Stockholms universitet i budgetpropositionen. I anslagskalkylen 

används universitetets beräknade avräkning baserad på de uppgifter om 

anslagstilldelning som anges i budgetpropositionen för 2013. 

 

Forskning och utbildning på forskarnivå 

En uthållig finansiering för drift av isbrytaren Oden  

Isbrytaren Oden har sedan hon byggdes i slutet av 1980-talet använts som kombinerad 

isbrytare och forskningsfartyg. Hon tillhör den handfull forskningsfartyg i världen som 

kan operera i det inre av Arktis, och är därmed inte bara en nationell utan även en 

internationell forskningsangelägenhet. Forskningsintresset från olika vetenskaps-

områden är mycket stort, och insatser kan göras i geografiska områden som idag är 

mycket ofullständigt utforskade. 

Stockholms universitet är en stor brukare av detta fartyg, och en stor finansiär av 

forskning som utnyttjar Oden, och önskar därför att finansieringen av Odens drift 

säkerställs. Universitetet har dock inte egna medel för att klara en sådan finansiering, 

och forskningsrådet VR anser att driften för Oden inte faller inom deras 

finansieringsansvar. 

Polarforskningssekretariatet uppger att kostnaden för drift av Oden under en 

Arktisexpedition uppgår till 35 mnkr och att finansieringen inte är löst långsiktigt. Idag 

har man ekonomiska resurser att göra en större expedition om 2 månader ungefär vart 
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4:e år. Ett medelstillskott till Polarforskningssekretariatet på 28 mnkr per år skulle 

möjliggöra en forskningsexpedition till Arktis varje år. 

Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå (tabell 3) 

Utgångspunkten för beräkningen av anslaget inför budgetåret 2013 i tabell 3 är vad som 

anförts om Stockholms universitet i budgetpropositionen.  

 

Allmänt 

Högre frihetsgrad i användande av anslagsmedel 

Stockholms universitet yrkar att rådande restriktioner ska upphävas rörande 

användningen av anslagsmedel för de olika verksamhetsgrenarna. Lärosätena bör ges 

möjlighet att använda anslagsmedel avsatta för utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå till forskning och utbildning på forskarnivå – och vice versa.  

Syftet är att möjliggöra för lärosätena att disponera sina resurser på bästa sätt för lång-

siktigt högsta möjliga kvalitet i såväl utbildning som forskning. Detta kan sägas vara i 

enlighet med principerna om målstyrning inom statsförvaltningen och ökad autonomi 

inom högskolesektorn. Högskolorna ges genom dessa principer frihet att utforma sin 

verksamhet på bästa möjliga sätt, samtidigt som regeringen genom sin egen uppföljning 

och genom tillsynsmyndigheter som Universitetskanslersämbetet följer upp att 

lärosätena levererar högkvalitativ utbildning och forskning. Dessa principer bör gälla 

även i användningen av de anslag som tilldelas verksamheten. 

Vidare gäller att den rådande uppdelningen av anslagen hindrar ett mer effektivt använ-

dande utifrån lärosätenas egna förutsättningar och inte heller speglar det faktum att 

utbildning, i synnerhet på forskarnivå, och forskning i stor utsträckning är integrerade 

verksamheter.  

En ökad frihetsgrad i användningen av anslagen hindrar förstås inte att lärosätena redo-

visar kostnaderna för utbildning och forskning separat, i enlighet med modellen för full 

och rättvisande kostnadsredovisning. 

 

Akademiska Hus 

Stockholms universitet anser att regeringen genom reviderade ägardirektiv för 

Akademiska Hus behöver justera formerna för de avkastningskrav som finns. Att 

Akademiska Hus överskrider sina avkastningsmål innebär att resurser som skulle kunna 

användas till exempelvis mer undervisningstid istället går till en långt utöver målet ökad 

soliditet hos företaget. 

Enligt Akademiska Hus egna beräkningar har de under perioden 1994-2011 överskridit 

avkastningsmålen med 3 783 mnkr. Stockholms universitet anser att dessa resurser 
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under kommande år bör komma lärosätena tillgodo i form av lägre hyror, dämpade 

hyreshöjningar eller förbättringar av fastigheterna. 

Ett stort antal av de fastigheter som lärosätena hyr av Akademiska Hus kan inte sägas 

vara en del av en vanlig fastighetsmarknad. De är så kallade ”ändamålsfastigheter” där 

Akademiska Hus inte har någon alternativ hyresgäst och lärosätena inte heller har något 

alternativ till att fortsätta hyra fastigheten. Stockholms universitet anser att lärosätena 

utan särskilt tillstånd ska få möjlighet att teckna mycket långa hyreskontrakt, vilket 

skulle kunna pressa ner hyrorna avsevärt eftersom Akademiska Hus då inte behöver 

baka in en riskpremie för tomma lokaler i hyran. 

Stockholms universitet anser vidare att det förbud som finns för lärosäten att själva äga 

fastigheter är ett problem i de fall lärosätet får en donation i form av en fastighet. 

Stockholms universitet önskar därför att regeringen låter Finansdepartementet utreda 

möjligheten för lärosätena att själva få äga vissa fastigheter, t ex donationsfastigheter, 

utöver systemet med Akademiska Hus. 

 

Investeringar (tabell 4)och lokalförsörjning (tabell 5) 

Uppgifter beträffande investeringsnivå samt lån hos Riksgäldskontoret för finansiering 

av investeringar i anläggningstillgångar redovisas i tabell 4, medan lokalförsörjningen, 

däribland lokalarea och lokalkostnader, redovisas i tabell 5. Beloppen i båda tabellerna 

anges i 2013 års prisnivå. 

Följande prognos gäller investeringsbehoven under den period som budgetunderlaget 

omfattar. 

År 2012 (utfall) 2013 

(prognos) 

2014 2015 2016 

Belopp 23 mkr 110 mkr 145 mkr 150 mkr 120 mkr 

 

Investeringar i anläggningstillgångar finansieras med lån i Riksgäldskontoret. De 

beräknade amorteringarna och räntekostnaderna framgår av tabell 4. De faktorer som 

främst påverkar låneramens storlek är investeringsbehovet samt lånens löptid. Med 

hänsyn tagen till dessa faktorer beräknas behovet av låneram att uppgå till beloppen 

nedan. 

År 2012 (disp) 2013 (besl) 2013 (försl) 2014 (försl) 2015 (försl) 

Belopp 340 mkr 430 mkr 430 mkr 430 mkr 430 mkr 
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Universitetets förslag till förändrade anslag för utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå samt för forskning och utbildning på forskarnivå förväntas inte leda till några 

förändringar av låneramen. 

Avgiftsbelagd verksamhet (tabell 6) 

Den avgiftsbelagda verksamheten, som återfinns i tabell 6, består i huvudsak av beställd 

utbildning och uppdragsutbildning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

samt uppdragsforskning inom forskning och utbildning på forskarnivå. Liksom tidigare 

år är en stor intäktskälla när det gäller uppdragsverksamheten är de medel som kommer 

främst från Skolverket. 
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