
1. Inledning
Högskoleverket har fått regeringens upp-
drag att i sexårsintervaller genomföra be-
dömningar av dels grundutbildningen,
dels forskarutbildningen av alla ämnen
vid samtliga lärosäten i landet. Högskole-
verket har exempelvis redan utvärderat
ämnen som arkitektur, design, datalogi,
media och kommunikation samt utbild-
ningen för journalister, socionomer och
läkare. År 2001 kom turen till ekonomi-

ämnena. Sålunda har nationalekonomi
och företagsekonomi var för sig varit fö-
remål för sådana utvärderingar under det
gångna året. Syftet är att få ett bättre kun-
skapsunderlag om förutsättningarna för
att vidta eventuella förbättringar i utbild-
ningen vid de olika lärosätena. Nu före-
ligger Högskoleverkets bedömarrapport
(Högskoleverket [2002]) för ämnet natio-
nalekonomi. 

Avsikten med denna artikel är att pre-
sentera mina personliga bedömningar
från de platsbesök vid tio högskolor i lan-
det som jag gjort tillsammans med leda-
möter i bedömargruppen. Förutom in-

1 Jag tackar bedömargruppens medlemmar,
liksom Högskoleverkets projektledare Jana
Hejzlar, för värdefulla synpunkter på mina ar-
tiklar i detta nummer av Ekonomisk Debatt.
Dessutom vill jag rikta ett särskilt tack till
Margareta Johannesson, f d anställd på Stock-
holms universitet, för många fina synpunkter.
Jag tackar också Ekonomisk Debatts redaktö-
rer för deras förslag till omarbetningar.
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trycken från platsbesöken baseras mina
bedömningar på en genomläsning av
samtliga självvärderingar från bortemot
tjugotalet lärosäten samt diskussioner in-
om bedömargruppen. Artikeln är dispone-
rad i två delar. Avsnitt två består sålunda
av en diskussion av målen för utbildning-
en i ämnet, väsentliga resursrestriktioner
samt vilka bedömningskriterier och be-
dömningsunderlag som bör användas för
lärosäten med olika uppgifter och resur-
ser. I avsnitt tre presenteras dels mina ge-
nerella intryck av utbildningen i ämnet,
dels intrycken av de tio platser som jag
har fått i uppdrag att närmare bedöma. I
sammanfattningen ges en bedömning av
hur väl statsmakternas olika mål uppfylls
och vad som saknas. Dessutom presente-
ras några viktigare rekommendationer. 

För varje ämne som skall bedömas till-
sätter Högskoleverket en bedömargrupp.
För ämnet nationalekonomi har en sådan
tillsatts bestående av åtta professorer; fy-
ra från Sverige och fyra från de övriga
nordiska länderna Dessutom ingår i grup-
pen studeranderepresentanter för såväl
grundutbildning som forskarutbildning.2

Som underlag för gruppens bedömning
har Högskoleverket samlat in skriftliga
uppgifter från respektive lärosäte, s k
självvärderingar. Varje lärosäte har fått
besvara ett ganska digert frågeformulär.
Frågorna avser antal studenter på olika
nivåer, antal timmar som avdelas för före-
läsningar, övningar och seminarier per
vecka, vilka kurser och vilken kurslittera-
tur som man har på olika nivåer, antal lä-
rare och deras akademiska status, antal
framlagda avhandlingar, verksamhetens
och ledningens organisation. Frågorna
syftar dessutom till en s k SWOT-analys,
dvs en analys av verksamheternas styrkor
och svagheter. Dessutom ska bedömar-
gruppen genomföra intervjuer med repre-
sentanter för respektive lärosäte, s k plats-
besök, dvs åka runt i landet och besöka
varje lärosäte med utbildning i ämnet.
Under en dag reserverad för varje lärosäte
intervjuas representanter för institutio-

nens ledning, studenter, lärare och profes-
sorer om dess verksamhet. Eftersom det
skulle ha blivit ganska tidskrävande om
alla i bedömargruppen skulle besöka alla
bortemot tjugotalet platser i landet på vil-
ka utbildning i nationalekonomi bedrivs,
har besöken fördelats på mindre grupper.
Dessa mindre grupper har var och en be-
sökt åtta–tio platser. 

2. Mål, resurser och
bedömningskriterier för
utbildningen i nationalekonomi
2.1 Mål för utbildningen

Målet för såväl grundutbildning som fors-
karutbildning kan allmänt sägas vara att
studenter och forskarstuderande skall få
examina med en kunskap om ett ämnesin-
nehåll som håller hög kvalitet eller stan-
dard. Tanken är naturligtvis att ökad kun-
skap ger bättre förutsättningar för studen-
terna på arbetsmarknaden. Enligt högsko-
leförordningen skall grundutbildningen
vara forskningsbaserad. Grundutbildning-
en kan sägas ha två syften: dels att få
fram studenter med en magisterexamen
med ett ämnesinnehåll som efterfrågas på
arbetsmarknaden, dvs som har karaktär
av en yrkesutbildning, dels att ge en god
grund för de studenter som vill gå vidare
med en forskarutbildning. Nationaleko-
nomi är ett stödämne vid den omfattande
grundutbildningen av ekonomer, ofta med
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2 Bedömargruppens åtta professorer är Ma-
rianne Stenius, Svenska Handelshögskolan i
Helsingfors (ordförande), Birgit Grodal, Kö-
penhamns universitet, Finn Försund, Oslo uni-
versitet, Olvar Bergland, Norges Lantbruks-
högskole, Lennart Hjalmarsson, Göteborgs uni-
versitet (ordförande), Roland Andersson, KTH,
Stockholm, Lars Hultkrantz, Högskolan Da-
larna, Ewa Rabinovicz, Livsmedelsekonomiska
institutet, Lund. Studeranderepresentanter är
Anna Larsson, Högskolan i Gävle, Jimmy
Hollén, Högskolan i Skövde, Daniel Walden-
ström, Handelshögskolan i Stockholm samt
Christer Berglund, Luleå Tekniska Universitet. 
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företagsekonomi som huvudämne. Detta
har lett till att ämnet tilldelas relativt
många studenter på A-nivån. Upplägg-
ningen av utbildningen anpassas därför i
hög grad till målet om en yrkesutbildning
på denna nivå. Detta innebär att det er-
fordras en successivt ökad svårighets-
grad, en s k progression, på de följande
nivåerna för att dels kunna ge de studen-
ter som väljer att specialisera sig på na-
tionalekonomi för sin magisterexamen en
god utbildning i ämnet, dels att ge en god
grund för dem som väljer att gå vidare
med en forskarutbildning. 

När det gäller kraven för doktorsexa-
men i nationalekonomi finns det en inter-
nationellt etablerad kvalitetsstandard.
Normen för avhandlingen är att det krävs
tre artiklar som bedöms vara publicerings-
bara i välrenommerade internationella
vetenskapliga tidskrifter med ett referee-
förfarande. Från detta krav kan upplägg-
ningen av forskarutbildningen härledas.
Den innehåller två års kurser varav ett
obligatoriskt år med inriktning på kurser i
ämnets kärnområden makro- och mikro-
teori samt metodkurser i matematik för
ekonomer samt ekonometri. För att man
skall kunna tillgodogöra sig dessa kurser i
forskarutbildningen krävs det att en pas-
sande uppläggning av grundutbildningen
på ett motsvarande sätt härleds mellan de
olika utbildningsnivåerna som betingas av
problemens ökade komplexitet och svårig-
hetsgrad. Det synsätt som nu presenterats
kan sägas vara det typiska professorsper-
spektivet i ämnet. Som professor vill man
nämligen få fram doktorer som håller in-
ternationell standard. 

Under senare år har statsmakterna star-
kare än tidigare markerat universitetens
och högskolornas ansvar för att ett samar-
bete med näringsliv och samhälle kom-
mer till stånd och att därigenom de resur-
ser man satsar på utbildning och forsk-
ning skall leda till för näringsliv och of-
fentliga organ användbara studenter med
grundexamen samt doktorer. Mera av
kontakter mellan högskola och näringsliv

och samhälle uppmuntras vad gäller såväl
utbildning som forskning. Utifrån ett av-
nämarperspektiv blir frågan vilka arbeten
som blivande nationalekonomer med exa-
mina på olika utbildningsnivåer kan för-
väntas att få samt om grundutbildningens
och forskarutbildningens nivå och inrikt-
ning vid de olika högskolorna har en
flexibilitet som väl matchar de krav som
ställs för de arbeten som studenterna kan
förväntas att få på marknaden. 

De många regionala högskolorna som
etablerats är ett uttryck för ett ytterligare
viktigt mål för statsmakternas högskole-
politik eller kanske man snarare skall sä-
ga deras regionalpolitik. Förhoppningen
med dessa högskolor är nämligen att de
skall ge positiva effekter på de olika re-
gionernas utveckling. Frågan är i vilken
utsträckning som en utbildning i national-
ekonomi kan bidra till att uppfylla ett så-
dant mål. Ytterligare mål, eller om man
hellre vill se det som restriktioner på må-
len, som statsmakterna lyft fram under
senare tid gäller ökad jämställdhet mellan
könen samt social och etnisk mångfald.
Ett ökat studentinflytande i utbildningen
betonas också med syftet att utbildningen
skall göras väl anpassad och ”lättillgäng-
lig” för studenterna. 

2.2 Resurser

När det gäller att bedöma de olika institu-
tionernas verksamheter och deras möjlig-
heter att uppnå utbildningsmålen måste
man göra klart för sig vad det är för resur-
ser som de förfogar över. Dessa bestäms i
huvudsak av statsmakterna men också av
högskoleledningens dispositioner av till-
delade studenter och medel. Därtill kom-
mer respektive institutionslednings priori-
teringar. Studentpengens storlek och det
antal studenter som går på kurserna avgör
intäkternas storlek. Avgörande är sålunda
hur många studenter man har på olika ni-
våer samt hur mycket de presterar och
vad det ger för intäkter för registrerade
helårsstudenter samt helårsprestationer
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samt dessutom vilka s k fakultetsanslag
för forskning som man kan räkna med.
Dessutom är det av intresse att få reda på
om det finns tillgång till externa medel
som kan användas i grundutbildning, for-
skarutbildning och för forskning. Resur-
serna som statsmakterna allokerar för ut-
bildning och forskning i nationalekonomi
har totalt sett ökat. Emellertid har realvär-
det av de resurser som är tillgängliga per
student successivt minskat, bland annat
för att lärarnas löner och administrations-
kostnaderna har ökat. Samtidigt har kra-
ven höjts på en ökad genomströmning.
Detta får naturligtvis negativa konsekven-
ser för möjligheterna att upprätthålla en
viss kvalitet i utbildningen för studenter-
na. 

Även den tid, begåvning och de för-
kunskaper som studenterna har till sitt
förfogande för sina studier är en viktig re-
surs. Statsmakterna har bestämt att för en
termins studier står 20 veckor till förfo-
gande. Detta innebär en restriktion på vad
de kan lära sig under en termin. Tids-
restriktionen blir också avgörande för vil-
ken svårighetsgrad för kurslitteraturen i
mikro- och makroteori som kan väljas
och hur svårighetsgraden kan öka mellan
de olika nivåerna, progressionen i utbild-
ningen. Tre terminers studier i ämnet, dvs
60 veckor, ska ge behörighet till forskar-
utbildningen. Den restriktionen påverkar
också den maximala ämnesfördjupning
och bredd som är möjlig att uppnå. Tids-
restriktionen för studenterna bestämmer
tillsammans med lärarnas antal och kom-
petens, kvantitet och kvalitet på administ-
rationen samt lokaler, datorer och liknan-
de infrastruktur möjligheterna att uppnå
utbildningsmålen. 

Som tilldelningssystemet ser ut gäller
det att få så många studenter som möjligt
att läsa grundkursen med en hög genom-
strömningshastighet för att få en god eko-
nomi för verksamheten i övrigt och för att
locka studenter att läsa vidare på högre
nivåer. Denna organisation av grundut-
bildningen och det därtill anpassade fi-

nansieringssystemet innebär som påtalats
ovan begränsningar när det gäller att ef-
fektivt genomföra en för forskarutbild-
ningen anpassad progression. En särskild
utredning borde tillsättas för att klara ut
hur finansieringssystemet bör utformas
för att dess incitamentseffekter bäst skall
utnyttjas för att uppnå statsmakternas oli-
ka mål med högskoleutbildningen.

Statsmakternas krav på en ökad ge-
nomströmningshastighet i utbildningspro-
cessen är ett uttryck för att man vill få ut
mera värde för insatta resurser, en högre
produktivitet. Exempelvis har statsmak-
terna bestämt att finansieringen av fyra
års doktorandstudier (forskarutbildning)
måste vara garanterad för att en institu-
tion skall få lov att anta en doktorand och
att det skall få ta högst fyra år i anspråk
för att bli doktor. Få doktorander klarar
denna tidsrestriktion givet professorernas
önskemål om en utbildning som håller in-
ternationell standard och därmed gör dok-
toranderna attraktiva på arbetsmarknaden.

2.3 Bedömningskriterier och
bedömningsunderlag

Uppgiften har varit att bedöma de ingåen-
de input-resurserna som indikatorer på
huruvida förutsättningarna för att den ut-
bildning som ges på olika nivåer samt lä-
roprocessen lett till resultat som ligger på
en rimlig kvalitetsnivå, dvs om utbild-
ningen i ämnet håller internationell stan-
dard och därigenom framstår som attrak-
tiv på arbetsmarknaden. De kurser som
ges och den kurslitteratur som används
kan vara goda indikatorer på detta. Dess-
utom ger information om lärarnas ämnes-
mässiga och pedagogiska kompetens ock-
så viktiga indikationer om detta liksom
tillgången till administration och utbild-
ningens infrastruktur i form av lokaler,
datorer, bibliotek etc; se Degerblad &
Hägglund [2001]. 

Vad bör det då krävas för lärarkompe-
tens för att en institution skall kunna be-
driva en god grundutbildning på grund-
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och fortsättningskurserna (A- respektive
B-nivå)? Lektorskompetens bör kunna
räcka för detta. Vad gäller påbyggnads-
och fördjupningskurserna (C- respektive
D-nivå) bör man ha någon ansvarig som
är minst docentkompetent men helst en
professor inom ämnet på en högskola, ef-
tersom det bland annat är fråga om forsk-
ningsförberedande kurser samt handled-
ning av examensarbeten. 

Vad skall man då ställa för krav på en
lärarkompetens för att en institution skall
kunna bedriva en forskarutbildning? För
det första bör institutionen ha kapacitet
att ge handledning till doktorander inom
minst ett specialområde. För att uppnå en
akademisk miljö som uppfyller kravet på
minsta kritiska massa krävs det minst ett
halvt dussin forskare inom ett specialom-
råde; se Lindbeck [2001]. För det andra
krävs att man kontinuerligt kan ge eller
på annat sätt har tillgång till ett utbud av
kurser inte bara inom ett specialområde
utan även inom de områden som vid de
flesta lärosäten med forskarutbildning i
ämnet är obligatoriska i nationalekonomi
(matematik för ekonomer, mikroteori,
makroteori, ekonometri m m). Enligt
Dixit, Honkapohja & Solow [1992] (D-
H-S) krävs det minst åtta ”full profes-
sors” på en institution för att uppfylla ett
sådant krav. 

Som påpekats ovan är ett viktigt mål
för statsmakterna med de regionala hög-
skolorna att ge positiva effekter på regio-
nernas tillväxt. Då blir det angeläget att
välja en specialisering och ett fokus med
nära anknytning till respektive regions
framtida verksamheter. Ett sådant val av
fokus kan vara riskfyllt. Om det inte blir
framgångsrikt, har man inget annat områ-
de att falla tillbaka på. 

Ett närliggande mål som rimligtvis har
med bedömningskriterierna att göra är
vilka arbeten som de blivande national-
ekonomerna kan förväntas få. Inom vilka
yrken har man glädje av en utbildning i
nationalekonomi? Matchar den grundut-
bildning och forskarutbildning som ges

på de olika platserna väl de arbeten som
studenterna kan förväntas få? Är den till-
räckligt flexibel för arbetsmarknadens
krav? Kan studenterna få sådana arbeten
där de utbildas eller måste de flytta efter
utbildningen? Hur är det med deras kun-
skaper i dessa frågor? Vad gör ämnets fö-
reträdare för att ge näringsliv och offentli-
ga organ en information om detta? Det är
också frågor som är av intresse att få be-
lysta som bland andra faller under univer-
sitetens och högskolornas s k tredje upp-
gift.

Platsbesöken framstår som värdefulla
för att inte säga nödvändiga komplement
till självvärderingarna som underlag för
våra bedömningar. Institutionerna har
nämligen valt lite olika tonfall i sina re-
spektive presentationer. Som exempel kan
nämnas att vissa institutioner har valt ett
positivt tonfall och gärna marknadsför si-
na visioner som Luleå och Jönköping.
Andra tar uppnådda resultat som själv-
klart givna och fokuserar istället på att
självkritiskt reflektera över kvarstående
problem som Umeå. Rapporten från insti-
tutionen vid Luleå tekniska högskola ger
genomgående uttryck för goda ambitio-
ner och idéer, en god självkänsla och ett
optimistiskt tonfall. Till och med platsens
litenhet beskrivs som en fördel och det
kan mycket väl finnas skäl för detta vad
gäller studenternas kontakter med lärarna.
I rapporten från Umeå pekar man inte ba-
ra på sina fördelar utan ser också i större
utsträckning kritiskt på de problem som
återstår att lösa. Samtidigt är det uppen-
bart att institutionen i Umeå i kraft av till-
gången till flera professorer och andra
forskare som framgångsrikt publicerat sig
vetenskapligt har en betydligt starkare
akademisk miljö än Luleå. Möjligheterna
att bedriva forskarutbildning och forsk-
ning i Luleå kommer under överskådlig
tid att vara beroende av att kunna utnyttja
de resurser som står till buds i Umeå.

Frågan är om bedömningsunderlaget
skulle kunna förbättras? Jag tror att pro-
duktivitetsanalyser skulle kunna bli ett
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värdefullt komplement. Tanken är att
mätbara data om investeringar i utbild-
ningen relateras till olika slags resultat.
Genom input-output-analys med använd-
ning av en produktionsfunktion kan man
få fram med varandra jämförbara mått på
produktiviteten eller ”avkastningen” vid
de olika lärosätena. Inputdata skulle kun-
na vara anslag till en institution per år
över en längre tidsperiod. Outputdata
skulle kunna vara antal examinerade stu-
denter, doktorer, licentiater, antal artiklar
accepterade i internationella vetenskapli-
ga tidskrifter, artiklar i nationella tidskrif-
ter samt böcker och andra skrifter, antal
docenter och professorer som en institu-
tion har fått fram etc. Sådana kvoter kan
vara av stort värde när det gäller att bedö-
ma hur väl olika lärosäten har lyckats.
Exempel på ett intressant sådant mått pre-
senteras av professor Per-Anders Edin vid
Uppsala universitet (Edin [2001]) i en re-
dovisning av hur en bedömning och rang-
ordning av forskningen kan bli olika be-
roende på hur man väljer att presentera
statistik över vetenskapliga publiceringar
i totala siffror eller i kvoter per ”faculty-
member”. Vid produktivitetsstudier förut-
sätts att en viss given kvalitetsnivå upp-
fylls, exempelvis uttryckt i form av kravet
på ett antal publiceringsbara artiklar för
en godkänd doktorsavhandling som det
kan finnas anledning att kvalificera. Na-
turligtvis finns det ingen anledning att
förringa de mätproblem av olika slag som
är förknippade med sådana analyser. Men
ett sådant komplement skulle stärka vär-
det av Högskoleverkets bedömningar som
beslutsunderlag för statsmakternas fram-
tida allokering av resurser till högskolan.

Tyvärr kom ett förslag från min sida att
på olika sätt söka mäta de olika institutio-
nernas produktivitet för sent in i proces-
sen för att kunna genomföras, eftersom
data för självvärderingarna då redan var
framtagna. Att be institutionerna om en
mängd ytterligare uppgifter i detta skede
bedömdes som en känslig fråga. Jag vill
dock för regering och ansvariga myndig-

heter för framtiden peka på denna möjlig-
het att genomföra produktivitetsanalyser
för att få fram ett sådant bedömningsun-
derlag där resultaten för varje plats på ett
mätbart sätt kan nära relateras till resurs-
insatserna. 

3. Hur väl uppfyller lärosätena
mål och bedömningskriterier?
I den rapport som Högskoleverkets bedö-
margrupp presenterat ges en betydligt
mera utförlig och systematisk redovisning
av varje lärosäte än vad som är möjligt att
ge i denna artikel. Där presenteras också
bedömargruppens rekommendationer.
Om dessa enbart baserades på målet om
högsta kvalitet i utbildningen givet den
internationella konkurrensen, skulle grup-
pen föreslå en drastisk minskning av an-
talet institutioner med egen forskarutbild-
ning liksom antalet institutioner som er-
bjuder C- och D-nivåerna på grundutbild-
ningen. Ett viktigt skäl för denna bedöm-
ning är att studentunderlaget på dessa ni-
våer är för litet vid de mindre institutio-
nerna samtidigt som lärarkapaciteten där
är begränsad. Fördelningen på så många
lärosäten som idag är därför resurskrä-
vande och möjliggör knappast överallt en
akademisk miljö som uppfyller kravet på
en kritisk massa. En koncentration av ut-
bildningen på dessa nivåer till ett fåtal lä-
rosäten skulle därför bli mera kostnadsef-
fektiv och samtidigt innebära en kvalitets-
förbättring. Gruppens uppfattning är
emellertid att en sådan rekommendation
inte skulle vara praktisk politik med tanke
på att statsmakterna har flera andra mål
för högskolan, såsom regionalpolitiska
mål. Därför kommer de rekommendatio-
ner som ges att utgå från att statsmakter-
na även i fortsättningen vill ha kvar ett
flertal av det stora antalet institutioner.
Dessa förslag kommer att innebära ett be-
hov av resursförstärkningar.

I avsnitt 3.1 presenteras mina generella
intryck från självärderingarna från tjugo-
talet lärosäten samt tio platsbesök. I av-
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snitt 3.2 presenteras fallstudier av de tio
lärosäten med utbildning i ämnet som jag
besökt.

3.1 Generella intryck

Vad gäller utbildningen på grundkurserna
på A- och B-nivåerna föreligger det inte
så stora skillnader mellan de stora institu-
tionerna som har kapacitet att ge en kom-
plett forskarutbildning och de små regio-
nala högskolorna. De förra har givetvis
lättare för att garantera en utbildning på
vetenskaplig grund. Men i flera fall har vi
noterat att den pedagogiska skickligheten
och engagemanget för grundutbildningen
på små regionala högskolor kan vara väl
så bra och på sina håll även överträffa vad
man kan finna vid de större institutioner-
na (A-nivån i Södertörn är ett sådant ex-
empel). Det är på påbyggnads- och för-
djupningskurserna som kvalitetsskillna-
der kan noteras. Skillnaderna kan då gälla
inte bara kvalitetsnivån utan också bred-
den på det utbud av kurser som ges.
Samtidigt har noterats att det på C- och
D-nivåerna vid de regionala högskolorna
oftast finns endast ett fåtal studenter, vil-
ket innebär att utbildningen där blir
mycket resurskrävande. 

Men de allra största skillnaderna finns
när det gäller utbudet av handledare inom
olika specialområden samt av kurser på
forskarutbildningen. Då avses inte bara
förutsättningarna att kontinuerligt ge de
obligatoriska kurserna utan även kurser
inom olika specialområden. Det krävs en
akademisk miljö med flera forskarkompe-
tenta personer. D-H-S:s krav om minst åt-
ta professorer per institution för en akade-
misk miljö som ger en minsta kritisk
massa är långtifrån uppfyllt vid de nya
universitetens och de regionala högsko-
lornas institutioner. Högskolan i Jönkö-
ping, med en fokusering på regional eko-
nomi och internationell handel och till-
gång till tre professorer i ämnet inom ra-
men för sin Ekonomihögskola, har enligt
detta kriterium fortfarande långt kvar till

att uppnå den kritiska massan i sin fors-
karutbildning. Detta gäller också Linkö-
ping som har en profilering med sina två
professorer i transportekonomi respektive
rättsekonomi precis som Växjö också
med två professorer. I Umeå har man 5–6
professorer på heltid och ligger därför nå-
got i underkant om man utgår från D-H-
S:s kriterium. Uppsala, Lund och Göte-
borg uppfyller däremot detta kriterium
och har därigenom betydligt större förut-
sättningar att ge ett bredare spektrum av
kurser precis som Handelshögskolan
(HHS). Forskarutbildningen i Stockholm
står i särklass genom det mångåriga sam-
arbetet mellan HHS och Stockholms uni-
versitet samt genom tillgången i utbild-
ningen till forskarna vid Institutet för in-
ternationell ekonomi och Institutet för so-
cial forskning. Härigenom förfogar man i
Stockholm för forskarutbildningen över
inalles 24 professorer. Det ger förutsätt-
ningar till en mångfald vad gäller kursut-
bud, handledare, tillgång till internatio-
nella kontakter etc som inte finns för öv-
riga institutioner i landet. Det bör dock
här också påminnas om Lindbecks krite-
rium (Lindbeck [2001]) om minst en
grupp om ett halvt dussin forskare inom
ett specialområde för att det skall förelig-
ga minsta kritiska massa för forskning in-
om ett område. Detta gäller givetvis för
såväl stora som små institutioner. Produk-
tionen av antal doktorsavhandlingar un-
der perioden 1993-99 har enligt SCB:s
statistik varit hög i Göteborg, på HHS
och i Lund samt förhållandevis stor i
Uppsala och Umeå. Med tanke på det sto-
ra antal professorer som finns vid Stock-
holms universitet har denna där dock varit
begränsad jämfört med övriga större in-
stitutioner. 

En viktig avsikt med de regionala hög-
skolorna som regeringen gett uttryck för i
sina regionalpolitiska propositioner är att
de skall ge positiva effekter på de olika
regionernas utveckling. Resultat har ta-
gits fram som tyder på att så också har
blivit fallet; se Andersson, Quigley &
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Wilhelmsson [2002]. Emellertid kan man
ställa frågan om just ämnet nationaleko-
nomi är särskilt väl lämpat för att uppnå
en sådan målsättning med tanke på att ca
50 procent av exempelvis studenterna i
Luleå, Umeå och Östersund flyttar till
Stockholm för att få bra arbete efter sin
utbildning. Därutöver flyttar ytterligare
en hög procentandel av dem söderut till
andra större städer. Det betyder att det
snarare blir bland annat i Stockholms ut-
veckling som utbildningen i ämnet vid
dessa högskolor ger positiva effekter.
Frågan är därför om statsmakternas sats-
ningar på ämnet nationalekonomi vid de
regionala högskolorna är ett optimalt val.
Kanske satsningar på andra ämnen som i
naturvetenskap och teknik skulle kunna
ge en större avkastning för ett sådant mål.
Man kan därför ställa frågan om det inte
kan finnas anledning för regeringen att
överväga att lägga ner utbildningen i na-
tionalekonomi på ett antal platser i landet,
kanske med undantag för kurserna på A-
och B-nivåerna där nationalekonomi ut-
gör ett stödämne i ekonomutbildningen
och kan generera nya studenter till ämnet.
Samma problem gäller givetvis även för
en rad andra samhällsvetenskapliga äm-
nen, exempelvis statskunskap, sociologi
och kulturgeografi.

En annan fråga som också har med må-
len för utbildningen att göra är vilken
glädje och nytta som studenterna får av
att läsa nationalekonomi? Ett svar som vi
fick från en student vid ett av våra plats-
besök var följande: ”Man tycker sig
plötsligt förstå vad som händer i världen.
Alla borde läsa nationalekonomi!” Natur-
ligtvis noterade vi detta svar med stort
gillande. Men på frågan vad man kan bli
som nationalekonom är studenterna ge-
nomgående mera ovetande. En student
svarade: ”Nobelpristagare!” Ett bestående
intryck från flera av platsbesöken är så-
lunda att studenterna inte vet mycket om
vilka arbeten som de kan få genom att lä-
sa nationalekonomi och att de inte får sär-
skilt mycket information om detta i sin

utbildning. Här föreligger det en, med nå-
gra få undantag, för flertalet nationaleko-
nomiska institutioner mindre lyckad tra-
dition som det skulle vara lätt att bryta
med och åtgärda med en relevant infor-
mation. Denna typ av information skulle
kunna ges till studenterna på alla platser i
form av en enkel broschyr, gärna med ex-
empel på lyckade karriärer för national-
ekonomer. Vid exempelvis KTH i Stock-
holm finns det en större medvetenhet om
betydelsen av att informera studenterna
om möjliga yrkesuppgifter än vid de na-
tionalekonomiska institutionerna. Dess-
utom är det mycket vanligt förekomman-
de med studiebesök och med gästföreläs-
ningar insprängda i kurserna. Visserligen
förekommer gästföreläsningar även i den
nationalekonomiska utbildningen men
enligt studenternas samfällda uppfattning
i en alltför begränsad utsträckning. 

Jämställdheten i ämnet är svag. Detta
gäller såväl könsfördelningen i lärarsta-
berna som bland de forskarstuderande.
Det är svårt att peka på någon bestämd
orsak till detta annat än traditionens makt,
eftersom ämnet som sådant rimligen inte i
sig fungerar diskriminerande. Hur detta
skall kunna förändras är ingen lätt upp-
gift. Förebilder betyder mycket. Kanske
man kan anlita framstående kvinnliga
forskare från utlandet som föreläsare? 

3.2 Tio fallstudier

Nedan presenteras mina intryck av de tio
lärosäten med utbildning i nationalekono-
mi som jag har besökt tillsammans med
en bedömargrupp vars sammansättning
varierat mellan besöken. Intrycken från
de olika lärosätena redovisas i följande
ordning: Uppsala universitet, Högskolan i
Dalarna, Högskolan i Gävle, Mitthög-
skolan, Karlstads universitet, Örebro uni-
versitet, Högskolan i Skövde, Södertörns
högskola, Skogsekonomiska institutionen
i Umeå samt Institutionen för ekonomi i
Ultuna; de båda senare tillhör Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU). 
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Uppsala universitet

Institutionen hyser bland sitt bortemot
tiotal professorer några av landets veten-
skapligt mest meriterade forskare inom
sina respektive områden. De har dock re-
lativt nyligen tappat två framstående pro-
fessorer till andra lärosäten. Eftersom en
av dem har finansiell analys som en av si-
na specialiteter och man gärna vill ge av
studenterna efterfrågade kurser i detta
ämne är detta naturligtvis ett avbräck.
Såväl Högskolan i Dalarna som Institutet
för Bostadsforskning (IBF) i Gävle är an-
knutna till Uppsala. Man tar in ett tiotal
nya doktorander varje år. Antalet framlag-
da doktorsavhandlingar är gott och kvali-
teten på dem genomsnittligt hög, vilket
andelen av dem med internationella
publiceringar vittnar om; se Edin [2001].
Forskarna i Uppsala har goda internatio-
nella kontakter. Vetenskapliga bidrag av
hög kvalitet produceras och publiceras i
välrenommerade internationella veten-
skapliga tidskrifter. Deras viktigaste om-
råden är arbetsmarknad, makro, offentlig
ekonomi och ekonometri. Även en så
pass stor institution som Uppsala har så-
lunda specialiserat sig på vissa av ämnets
delområden. Detta förefaller mera vara en
konsekvens av att man syftat till att rekry-
tera goda professorer som verkar inom
vissa specialområden än följden av en
mera genomtänkt strategi för val av områ-
den. 

Platsbesöket blev i det stora hela en po-
sitiv upplevelse. Studenterna på alla nivå-
er var mycket positiva till institutionen.
De tyckte att lärarna var tillgängliga för
frågor och merendels lyhörda för deras
önskemål. En av de forskarstuderande
höll förberedande kurser i matematik på
olika nivåer som var mycket uppskattade
av studenterna och som väsentligt under-
lättade deras studier. 

Institutionen har tagit initiativ till ett
nytt program inom grundutbildningen,
FINSAM, med stora inslag av makro och
mikro, finansiell ekonomi, ekonometri

och ekonomisk historia. De studenter som
valt detta program var mycket nöjda.
FINSAM utgör också ett lovvärt undan-
tag när det gäller att informera studenter-
na om möjliga yrkeskarriärer i ämnet.
Här ställer ledamöterna i ett s k arbets-
marknadsråd, bestående av prominenta
företrädare för näringsliv och offentliga
organ, upp under en dag och informerar
studenterna om sina respektive arbeten
och karriärer, något som uppskattades
mycket av studenterna. 

Övriga studenter ville gärna se mera av
gästföreläsningar och studiebesök. De
forskarstuderande framhöll att de tyckte
att de obligatoriska kurserna kändes
mycket betungande och önskade någon
lättnad i dessa. På institutionen har man
vidtagit åtgärder för att underlätta för stu-
denterna utan att minska på kravnivån.

En omständighet som professorerna
tryckte på var att kurserna i ekonometri
låg på institutionen för statistik, dvs utan-
för institutionens kontroll, trots att den
har landets främsta kompetens i detta äm-
ne. Studenterna fick därigenom inte den
”hemkänsla” på institutionen som man
önskade. 

Ett annat kanske allvarligare problem
som framkom var att medelåldern i lek-
torsgruppen var hög och att lektorerna
verkade vara något utarbetade med alltför
få möjligheter att bedriva egen forskning
och alltför liten tid för deltagande i kon-
ferenser. Två lektorat är för närvarande
under tillsättning i Uppsala med ett
mycket stort antal sökande. Det är ange-
läget att institutionsledningen i framtiden
ger lektorer möjligheter till forskning i
tjänsten.

Högskolan i Dalarna

Verksamheten är ambitiöst bedriven både
vad gäller grundutbildning och forskar-
utbildning. Det finns relativt många stu-
denter på A-nivån med ett högt sökande-
tryck men få studenter på C- och D-nivåer-
na. Fokus mot transportekonomi är väl valt
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med tanke på att både Vägverkets och
Banverkets huvudkontor ligger i Borlänge.
Man har goda finansieringsmöjligheter
och ambitiösa forskningsprojekt. Kompe-
tensen är mycket god och de nära upparbe-
tade kontakterna med Uppsala när det gäl-
ler forskarutbildningen är berömvärda. De
internationella kontakterna inom avdel-
ningens nisch, transportekonomi, är också
goda. Högskolan har ingen egen examina-
tionsrätt på forskningsnivå men har fått
fram ett antal doktorer som examinerats i
Uppsala. 

Platsbesöket bekräftade och förstärkte
det mycket goda intryck av verksamheten i
Borlänge som självvärderingen givit.
Exempelvis innebär de ekonomiska expe-
rimenten med eleverna en pedagogisk för-
nyelse, för vilken läraren uppmärksam-
mats med flera pedagogiska priser.
Framgångsreceptet förefaller ligga i flera
samverkande orsaker: profileringen av
forskningen mot transporter och turism,
personalstyrkans goda kompetens som
skapats trots avdelningens relativa litenhet
genom två professorer, att man så att säga
startat verksamheten ”från toppen” med
professorer och andra forskare, tillgång till
ett flertal doktorer som lärts upp i
Borlänge, att ett bra team skapats, den nära
affilieringen till Uppsala vad gäller
forskarutbildningen samt naturligtvis de
mycket goda branschkontakterna som ska-
pat en god extern finansiering, bland annat
från Väg- och Transportinstitutet (VTI),
för vilket en av avdelningens forskare är
lokal forskningschef. Sammantaget kan
verksamheten vid den nationalekonomis-
ka avdelningen i Borlänge tjäna som ett
föredöme för hur små regionala högskolor
kan verka på ett framgångsrikt sätt. 

Enligt entydiga uppgifter vid platsbe-
söket från såväl studenter som personal
har det förelegat en konflikt med rektorn
för högskolan angående verksamhetens
inriktning på forskning. Avdelningen har
genom samarbetet med VTI fått tillgång
till externa medel och säkrat en finansie-
ring för sin forskning. Det är anmärk-

ningsvärt att rektor på högskolan inte för-
mått uppskatta avdelningen för dess
mycket framstående insatser. Arbets-
glädjen på avdelningen skulle säkert vin-
na på en mera professionell hantering
från ledningens sida i framtiden. 

Högskolan i Gävle

Högskolan har ganska många elever på
A-nivån precis som flera av de andra re-
gionala högskolorna. Lärarantalet är dock
relativt litet. En klart fokus saknas för
högskolan, trots att Gävle kommun gärna
vill marknadsföra sig under begreppet
”samhällsbyggarstaden”. Informella kon-
takter med Uppsala universitet och Insti-
tutet för Bostadsforskning (IBF) i Gävle
är dock goda. 

Platsbesöket gav ett i huvudsak positivt
intryck. Visserligen bedrivs det inte nå-
gon nämnvärd forskning på avdelningen
för nationalekonomi i Gävle och det är en
långdragen och tungrodd process att för-
söka rekrytera nya kompetenta lärare och
forskare. Man förefaller inte heller ha till-
gång till några nämnvärda incitament att
kunna locka till sig sådana från de större
lärosätena, vilket är bekymmersamt. Men
intrycket vad gäller grundutbildningen är
gott. Denna leds av en äldre, karismatisk
lärare med goda idéer om vad studenterna
behöver för att lyckas i sina studier i na-
tionalekonomi. Exempelvis har han infört
kursen i matematisk ekonomi som är
lyckad för de studenter som avser att läsa
vidare i ämnet. Han har dessutom lyckats
entusiasmera de yngre lärarna till goda
insatser. De få forskarstuderande var nöj-
da och entusiastiska över sina studier. 

Vid IBF finns två professorer i natio-
nalekonomi med särskild inriktning mot
bygg-, bostads- och fastighetsområdena,
nu med sin undervisningsskyldighet för-
lagd till Uppsala universitet. Frågan är
om inte ett utbyggt och mera formaliserat
samarbete med dessa forskare skulle kun-
na förhandlas fram vad gäller grundut-
bildningens högre nivåer något som sam-
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tidigt skulle kunna ge avdelningen en in-
tressant forskningsprofil? Också med tan-
ke på att Lantmäteriverket ligger i Gävle
vore det naturligt att profilera högskolan
mot fastighetsområdet. Högskolan har re-
dan en utbildning för fastighetsmäklare.
Högskolan skulle sålunda kunna ansöka
om rätten att ge en magisterutbildning
med en profilering mot bygg- och fastig-
hetsekonomi, om lärarkapaciteten på så
sätt förstärktes i denna riktning. En sådan
profilerad magisterutbildning, gärna i
kombination med finansiell analys, skulle
kunna dra stor nytta av kurserna i mate-
matisk ekonomi och ekonometri. Hög-
skolan i Gävle skulle på så sätt kunna
åstadkomma en lyckad kraftsamling med
en fokusering precis som Högskolan i
Dalarna med tillgång till professorer, fast
på ett annat specialområde. Affilieringen
till Uppsala bör givetvis inte bara stå kvar
utan kanske byggas ut vad gäller forskar-
utbildningen. 

Kontakter med prefekten för IBF i
Gävle, professor Bengt Turner, har visat
att man på detta forskningsinstitut är mån
om sitt oberoende. På Institutet ser man
dock gärna ett utökat samarbete med
Högskolan i Gävle, exempelvis vad gäller
möjligheterna att ge en magisterutbild-
ning i urbana frågor innefattande bygg-
och fastighetsekonomi. Turner ställer sig
dessutom positiv till ett samarbete med
högskolan i Gävle vad gäller forskarut-
bildning. Han understryker dock vikten
av fortsatta nära och kanske utökade kon-
takter med institutionen i Uppsala. En af-
filiering med Uppsala universitet skulle
kunna underlätta rekrytering av lärare och
forskare till Gävle, nämligen genom att
Uppsala universitets goda varumärke ut-
nyttjas bättre. Allt detta tyder sålunda på
att det skulle kunna finnas ett utrymme
för konstruktiva överläggningar i dessa
frågor mellan rektor för Högskolan i
Gävle och prefekten för IBF.

Mitthögskolan

Högskolan bedriver undervisning på två
olika platser, i ämnet nationalekonomi i
Östersund och Sundsvall. Planer finns på
att koncentrera denna utbildning till Ös-
tersund. Man har ganska många studenter
som läser på A-nivån. Undervisningen
har till viss del varit inriktad på miljöpro-
blem. Man uppger att forskning bedrivs
inom ”så olika områden som struktureko-
nomi, regionalekonomi, miljövärdering,
beslutsteori, integrationsteori”. Detta gör
att verksamheten ger ett ganska spretigt
intryck. Man saknar ett klart fokus på nå-
got avgränsat tillämpningsområde. Hög-
skolan har ett par docenter men saknar en
professor i ämnet, vilket understryks i
självvärderingen. Lokaliseringen av ”In-
stitutet för tillväxtpolitiska studier” till
Östersund framhålls som en möjlig sti-
mulanskälla till forskning om tillväxtpoli-
tiska frågor. Detta är ett tema som man
skulle kunna sätta i fokus för sin forsk-
ning. Relativt nyligen förlorade institutio-
nen rätten att ge magisterexamen i natio-
nalekonomi. I en skrivelse till Högsko-
leverket har man preciserat de förändring-
ar i kursprogrammet på B- och C-nivåer-
na som genomförts för att tillgodose de
brister som påtalats av Högskoleverkets
granskningskommitté. 

Platsbesöket blev dock positivt. Stu-
denterna var ganska nöjda med undervis-
ningen. Studenterna på C- och D-nivåer-
na var mycket nöjda med den handled-
ning som de fick på sina uppsatser, efter-
som lärarna använder mycket tid för
handledning. Antalet studenter på denna
nivå är dock litet. Det betyder att under-
visningen på dessa nivåer är förhållan-
devis dyrbar. Mot bakgrund av de för-
ändringar som genomförts i kursprogram-
met jämte det allmänna intryck av en för-
bättrad ”stämning” i lärarkåren i relation
till den förra bedömningen beslöt sig be-
dömargruppen för att rekommendera
kanslern att ge institutionen tillbaka rät-
ten att examinera till magisterexamen,
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vilket hon gjorde. I mötet med högsko-
lans rektor underströk gruppen behovet
av ett fokus för verksamheten samt en
auktoritativ vetenskaplig ledning i form
av en professur i ämnet med inriktning
mot exempelvis tillväxtpolitik.

Karlstads universitet

Institutionens verksamhet är inriktad på
grundutbildningen. När det gäller studen-
terna på C- och D-nivåerna klarar endast
5–10 procent uppsatsen inom terminen
som förmodligen är fallet även på flera
andra ställen. Det finns ingen forskarut-
bildning i ämnet. Det senare beror på att
man i stort sett saknar resurser för att be-
driva en sådan. Självvärderingen är själv-
kritiskt hållen. Det sägs exempelvis att
den demokratiska processen med krav på
konsensus gör att det tar det lång tid att
fatta beslut. Incitamentsstrukturen kritise-
ras som dålig, exempelvis vad gäller lö-
nepåslag. Åldersstrukturen på lärarstaben
sägs vara sådan att flera av lärarna kom-
mer att behöva ersättas inom en nära
framtid. De resignerade tonfallen i själv-
värderingen tyder på att stämningen vid
institutionen inte är den allra bästa. 

Platsbesöket bekräftade i mångt och
mycket det intryck som självvärderingen
givit. Nytt friskt blod behövs på avdel-
ningen i Karlstad i form av nya lektorer
som kan ge mera av liv och lust till verk-
samheten. Framför allt skulle det behövas
en professor, som kan ge en auktoritativ
vetenskaplig ledning, om statsmakterna
vill ha kvar en utbildning i ämnet på hö-
gre nivå i Karlstad.

Örebro universitet

Verksamheten är nystartad men man har
redan relativt många studenter på A-nivån.
Distansutbildningen är en idé som det
skall bli intressant att se hur den kommer
att utvecklas. Enligt självvärderingen är
infrastrukturen god. Det finns bra lokaler
och god tillgång till datorer. Biblioteket är

nytt och under uppbyggnad. Goda ambi-
tioner och idéer finns om hur verksamhe-
ten skall kunna utvecklas. Det finns en
professor som är inriktad mot internatio-
nell ekonomi samt två docenter och tre
doktorer. I förhållande till Karlstad verkar
det vara väl försett med lärarkompetens
men man vill ändå öka andelen disputera-
de lärare. Än så länge finns det inte så
mycket att visa upp när det gäller forskar-
utbildningen, eftersom det hela är relativt
nystartat. Man utnyttjar ett etablerat nät-
verk i forskarutbildningen mellan de nya
medelstora universiteten vad gäller ett ut-
byte av kurser. Man skulle dock hellre ha
kunnat söka anknytning också till någon
av de större institutionerna i nationaleko-
nomi, exempelvis i Stockholm och Upp-
sala, med en komplett uppsättning av kur-
ser för en forskarutbildning.

Platsbesöket gav vid handen att studen-
terna är mycket nöjda med sin grundut-
bildning i Örebro med undantag för ett
par kurser där de var mycket kritiska till
de ansvariga lärarnas kompetens och pe-
dagogiska förmåga. Lärarna uppvisade en
oenighet angående matematikens plats i
grundutbildningen, på B- eller C-nivån.
De forskarstuderande var emellertid
mycket nöjda med professorns insatser,
omsorg och idéer. Tyvärr skulle han nu
pensioneras, vilket kan leda till en bris-
tande kontinuitet. Mycket kommer då att
hänga på hans efterträdares egenskaper
och profilering. En kanske lämplig utväg
är att institutionen försäkrar sig om att
den nuvarande professorn kan anlitas på
deltid under en övergångsperiod. Intresse
visades för ett utvidgat nätverk vad gäller
forskarutbildningen till att även omfatta
Stockholm och Uppsala under förutsätt-
ning att man inte blev av med sina dokto-
rander som en följd av ett sådant utbyggt
samarbete.

Högskolan i Skövde

Man har relativt många studenter på A-ni-
vån och även en hel del elever på B-,
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C- och D-nivåerna. Institutionen satsar
bland annat på finansiell ekonomi och
ekonometri. Man har nära kontakter med
institutionen i Göteborg vad gäller for-
skarutbildningen. Dock behövs även i
Skövde en professur för att ge kompetens
och stadga åt verksamheten.

Platsbesöket bekräftade det goda in-
tryck som självvärderingen givit. Ett pro-
blem förefaller vara att man är engagerad
i fem olika utbildningsprogram, vilket
kanske är något för mycket. Bland annat
ger man det ambitiösa programmet
”Computational economics” med mate-
matik för ekonomer, statistik, national-
ekonomi och datateknik. Denna utbild-
ning drar inte till sig ett tillräckligt antal
studenter, endast ett tiotal studenter, för
att man skall kunna fortsätta att ge pro-
grammet på längre sikt. En utväg är kan-
ske att öka informationen om detta pro-
gram, exempelvis genom den marknads-
föring som man redan via duktiga studen-
ter genomför i gymnasierna. En annan ut-
väg är att rekrytera utländska studenter.
Kanske krävs det ett universitets större
studentunderlag för att kunna bära ett så
ambitiöst på metodämnen inriktat pro-
gram.

Södertörns högskola

Södertörn är en nystartad högskola
(1997) med alla dess problem. Det finns
många studenter på A-nivån (ca 300) och
ett tjugotal på B-nivån. På C- och D-nivå-
erna är antalet elever litet. Endast grund-
utbildning bedrivs. Lärarstabens storlek
är begränsad. Lärarna bedriver en viss
egen forskning. Lärarnas internationella
kontakter är få. 

Platsbesöket visade att studenterna är
mycket nöjda med undervisningen. Detta
gäller framför allt på A-nivån, där lärarna
prisades högt. Studenterna upplevde en
väsentligt ökad svårighetsgrad från A- till
B-nivån, däremot inte någon större pro-
gression på C- och D-nivåerna. Som vid
alla andra högskolor och universitet i lan-

det som vi besökte sade sig studenterna få
en alltför liten kunskap om vad man skul-
le kunna få för arbete på grundval av sina
studier i nationalekonomi. Gästföreläs-
ningarna var få och studenterna skulle
gärna ha sett flera sådana. 

Lärarna har i första hand satsat på att
försöka uppnå en god kvalitet på grundut-
bildningen. Inom lärarstaben upplevde
man en stor osäkerhet om vad som skulle
hända vad gäller forskarutbildningen. Det
föreligger ett kommunikationsproblem i
relation till högskolans ledning. Lärar-
staben har sålunda inte alls klart för sig
vad ledningen har för avsikter i denna frå-
ga. Ledningens kommunikationer med lä-
rarstaben angående dess avsikter med
verksamhetens utveckling kan därför nog
förbättras. Dessutom saknar lärarstaben
befogenheter och kontroll över sin bud-
get. Detta har i sin tur att göra med att un-
dervisningen i nationalekonomi inte utgör
en egen avdelning eller institution utan
ingår i den samhällsvetenskapliga institu-
tionen. Det är angeläget att lärarstaben får
ett eget budgetansvar. 

Det finns goda skäl för högskolans led-
ning att avstå från att starta en egen fors-
karutbildning i ämnet i Södertörn. För det
första behöver den lilla lärarstaben i förs-
ta hand konsolidera sina insatser på
grundutbildningen. För det andra, och hu-
vudskälet till denna bedömning, landets
främsta forskarutbildning i ämnet ges re-
dan i Stockholm i samarbete mellan HHS
och Stockholms universitet. Om man det-
ta till trots vill starta forskarutbildning i
nationalekonomi på Södertörns högskola
krävs det kraftigt utökade resurser för
handledning och för kurser inom forskar-
utbildningen. Detta förutsätter för det
första att minst en professur i ämnet inrät-
tas. För det andra krävs det en affiliering
till de stora institutionerna på HHS och
Stockholms universitet så att tillgång till
nödvändiga såväl obligatoriska som val-
fria kurser säkras. 
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Institutionen för skogsekonomi, Umeå,
SLU

Institutionen för skogsekonomi i Umeå
samt den för ekonomi på Ultuna hör båda
till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).
Självvärderingen för Institutionen för
skogsekonomi, Umeå, är skriven i en re-
flekterande stil kring olika förekomman-
de problem. Institutionen gör ett gott in-
tryck både vad gäller dess grundutbild-
ning och forskning i nationalekonomi.
Den ansvarar för ekonomutbildningen
som del i utbildningen till skogsvetare.
Syftet med denna utbildning är att åstad-
komma en mera akademiskt inriktad ut-
bildning. Examen som skoglig magister
ersatte för några år sedan jägmästarexa-
men som var en mera traditionellt inrik-
tad yrkesutbildning. Det vikande sök-
trycket är ett problem för institutionen.
Det genomsnittliga antalet på en C-be-
tygskurs är nu nere i 4–5, vilket man i
självvärderingen anger som ohållbart i
längden, en bedömning som man kan in-
stämma i. 

Institutionen har en stark vetenskaplig
ställning inom sitt specialområde med go-
da internationella kontakter. Den ansvarar
för en vetenskaplig tidskrift, Journal of
Forest Economics. Fyra professorer och en
docent ger en ganska god handledarkapa-
citet. Dock är det en relativt sett liten insti-
tution med tanke på att dessa forskare är
fördelade på både företagsekonomi och
nationalekonomi. I båda ämnena har man
ett nära samarbete med respektive ämnes-
institutioner vid Umeå universitet. Man ut-
nyttjar dessa för en del kurser på grundut-
bildningen men framför allt vad gäller de-
ras kursutbud inom forskarutbildningen. 

Platsbesöket bekräftar i stort sett det
goda intryck som den välskrivna självvär-
deringen givit. Studenterna på såväl
grundutbildning som forskarutbildning
var nöjda med undervisningen. Den na-
tionalekonomiska gruppen uppvisar ett
imponerande antal licentiat- och doktors-
avhandlingar givet de få handledarna. I

självvärderingen hävdas det att licentiat-
avhandlingarna ligger på en mycket högre
nivå än vad fallet är vid andra institutio-
ner i ämnet i landet.

Det allvarliga problemet med det vi-
kande söktrycket till utbildningen av
skogsvetare har man sökt lösa genom att
motsvarande utbildning på Ultuna lagts
ner så att de sökande till denna utbildning
överflyttas till Umeå. Därigenom har den
omedelbara faran vad gäller det minskan-
de söktrycket kunnat avvärjas. Dessutom
har man tagit beslut om att återinföra den
traditionella jägmästarutbildningen paral-
lellt med utbildningslinjen för skogsveta-
re. Inom Institutionen för skogsekonomi
har man sålunda i efterhand insett att per-
soner med den gamla jägmästarexamen
efterfrågas inom skogsbranschen och att
det därför finns anledning att återinföra i
utbildningen. Man har nu goda förhopp-
ningar om att skogsbranschens stöd för
ett återinförande av den gamla jägmästar-
examen skall säkra efterfrågan på institu-
tionens examina även på längre sikt. 

Institutionen för ekonomi, Ultuna, SLU

Institutionen för ekonomi i Ultuna är gans-
ka lik den på Skogshögskolan dels genom
sin fokus på lantbruks- och miljöfrågor,
dels genom att det är en blandad institution
med både nationalekonomer och företags-
ekonomer vid samma institution. Institu-
tionen ansvarar för två utbildningspro-
gram, agronomprogrammet med ekono-
misk inriktning och ekonomprogrammet
med naturresursinriktning. Institutionen
har liksom den i Umeå problem vad gäller
dess litenhet. Den är i hög grad beroende
av sina respektive ämnesinstitutioner vid
Uppsala universitet vad gäller kurser för
grundutbildningen och för forskarutbild-
ningen. Även vid denna institution bekym-
rar man sig för ett över tiden stadigt mins-
kat söktryck. Detta speglar ett över tiden
minskat intresse för lantbruksfrågor. 

Vid platsbesöket framkom det att det
fanns tre olika profiler som s a s tävlade
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om att vara i fokus, nämligen för det förs-
ta den traditionella agronomutbildningen,
för det andra tankar på att etablera en ett-
årig, ny påbyggnadsutbildning, ”Entre-
prenörskolan i Uppsala”, i nära samarbete
med Uppsala universitet. Sökande till
denna utbildning skall vara inskriven i ett
av de tekniska eller naturvetenskapliga
programmen vid Uppsala universitet eller
SLU och vara klar med 120 poäng. Den
nya utbildningen har en profilering mot
småföretagande och innovationsteknik
med inriktning på bioteknik, livsmedels-
industri, veterinärmedicin m m. Avsikten
med den nya utbildningsinriktningen är
att marknadsföra SLU:s ekonomutbild-
ning för att söka bryta trenden med ett vi-
kande söktryck. Initiativet är ett beröm-
värt exempel på akademiskt entreprenör-
skap. För det tredje finns det en grundut-
bildning mot resurshushållning samt en
forskningsinriktning mot miljö- och na-
turresurshushållning. Professorn inom
området för miljö- och naturresurshus-
hållning svarade för det i särklass största
antalet doktorander inom institutionen. 

Det förefaller som om kvoten mellan
professorer och studenter är extremt hög
för denna institution. Flera av de fem-sex
professorerna är i ovanlig grad engagera-
de i undervisning på grundutbildningen.
Doktoranderna höll ett seminarium i egen
regi. Sina försiktiga uttalanden till trots
kunde de inte dölja sin besvikelse över
professorernas ringa intresse för att delta i
deras seminarieverksamhet. Ett högre se-
minarium lett av en professor kan inrät-
tas.

4. Slutsummering
Min uppfattning är att utbildningen i äm-
net nationalekonomi i det stora hela har
genomgått en positiv utveckling, vid nå-
gra lärosäten en alldeles utmärkt sådan,
som man där kan ha anledning att känna
stolthet över. Forskarutbildningen vid de
större institutionerna och vid enstaka re-
gionala högskolor håller internationell

standard. Med något undantag uppnår
samtliga institutioner i landet målet om
en god kvalitet i grundutbildningen på A-
och B-nivåerna, på vissa platser en myck-
et god sådan såsom på A-nivån vid Hög-
skolan i Södertörn. 

När det gäller utbildningen på C- och
D-nivåerna saknas vid de regionala hög-
skolorna och mindre universiteten ett till-
räckligt studentunderlag. På flera platser
är de för få för att kunna bilda tillräckligt
stora grupper. Antalet studenter på dessa
nivåer räcker inte till för att en kostnads-
effektiv undervisning skall kunna genom-
föras. Dessutom är lärarkåren vid dessa
skolor oftast för liten och sårbar för att
garantera en kvalitetssäkring i utbildning-
en. Det finns i flera fall en hängiven lärar-
kår som gör ett närmast heroiskt arbete.
Men problemet ligger i systemfelet med
alltför små enheter. Detsamma gäller i än-
nu högre grad forskarutbildningen vid de
regionala högskolorna och de mindre uni-
versiteten genom att de saknar en akade-
misk miljö som uppfyller kravet på en
minsta kritiska massa. 

Ett viktigt mål med de regionala hög-
skolorna som regeringen gett uttryck för i
sina regionalpolitiska propositioner är att
de skall ge positiva effekter på regioner-
nas utveckling. Emellertid kan man ställa
frågan om just ämnet nationalekonomi är
särskilt väl lämpat för att uppnå en sådan
målsättning med tanke på att en så stor
majoritet av de studenter som läser detta
ämne flyttar till Stockholm och andra
större städer för att få ett kvalificerat ar-
bete efter sin utbildning. Det betyder att
det snarare blir bland annat i Stockholms
utveckling som utbildningen i ämnet vid
dessa högskolor ger positiva effekter. Om
statsmakterna vill satsa på de regionala
högskolorna kanske allokering av resur-
ser till andra ämnen inom naturvetenskap
och teknik ger bättre avtryck i regioner-
nas tillväxt.

Ett bestående intryck från flera av
platsbesöken är att studenterna inte vet
mycket om vilka arbeten som de kan få
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genom att läsa nationalekonomi och att
de inte får särskilt mycket information
om detta i sin utbildning. De vill gärna få
bättre information om detta. Här finns det
en, med några få undantag, för flertalet
nationalekonomiska institutioner mindre
lyckad tradition som det skulle vara lätt
att bryta med och åtgärda med en relevant
information. 

Jämställdheten i ämnet är svag. Detta
gäller såväl könsfördelningen i lärarsta-
berna som bland de forskarstuderande.
Det är svårt att peka på någon bestämd
orsak till detta annat än traditionens makt,
eftersom ämnet som sådant rimligen inte i
sig fungerar diskriminerande. Ej heller
har statsmakternas mål om social och et-
nisk mångfald uppnåtts fullt ut, även om
situationen under åren förbättrats vid vis-
sa lärosäten.

Om rekommendationerna enbart base-
rades på målet om högsta kvalitet i den
rådande internationella konkurrensen,
skulle bedömargruppen föreslå att antalet
institutioner med egen forskarutbildning
liksom antalet institutioner som erbjuder
C- och D-nivåerna på grundutbildningen
drastiskt minskades. En koncentration av
utbildningen på dessa nivåer till ett fåtal
lärosäten skulle bli mera kostnadseffektiv
och samtidigt innebära en kvalitetssäk-
ring. Vår uppfattning är dock att en sådan
rekommendation inte skulle vara praktisk
politik med tanke på att statsmakterna har
flera andra mål för högskolan, såsom re-
gionalpolitiska mål. De rekommendatio-
ner som ges för att bättre uppnå kvalitets-
målet har därför som utgångspunkt att
statsmakterna även i fortsättningen vill ha
kvar flertalet av det stora antalet institu-
tioner i ämnet. I de följande att-satserna
sammanfattar jag några förslag om större
förändringar som skulle kunna övervägas
med syftet att förbättra förutsättningarna
för utbildningen i nationalekonomi i lan-
det:

Att ett begränsat antal större institutio-
ner i landet (”Ivy league”), officiellt får ta
ett huvudansvar för forskarutbildningen.

Detta bör i så fall gälla institutionerna i
Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och
Umeå. Övriga knyts till någon av dessa.
Exempelvis skulle Stockholm-Uppsala
kunna bilda en forskarskola, ett kluster
till vilket Borlänge och Gävle är knutna
men till vilket också Örebro, Linköping,
Södertörn samt Institutionen för ekonomi,
Ultuna skulle kunna anslutas. För en fi-
nansiering kan man ansöka om att få bli
en nationell forskarskola i nationalekono-
mi.

Att en nordisk forskarskola byggs ut i
anslutning till sådana konstellationer, om-
fattande ett existerande men utökat och
mera formaliserat nordiskt samarbete
med finansiering och koordination av
kurser för såväl doktorander som post
docs från Norden, gärna i form av som-
markurser i internat samt gästföreläsning-
ar och seminarier. Även här kan en finan-
siering vinnas genom en ansökan om att
få etablera en nordisk forskarskola i äm-
net.

Att doktorandens första år i forskarut-
bildningen med obligatoriska kurser är
fritt från krav på undervisningsskyldighet
vid alla lärosäten. Staten bör trygga en fi-
nansiering av tiden som krävs för dokto-
randerna att ta kurserna i forskarutbild-
ningen. 

Att en representant för det internatio-
nella forskarsamhället ingår i betygs-
nämnden vid disputationer som en kvali-
tetssäkring. Denne kan ersätta fakultetens
representant. Likaså bör opponenten ingå
i betygsnämnden.

Att man inrättar ett nytt femårigt pro-
gram i grundutbildningen som är direkt
anpassat för sådana studenter som har för
avsikt att välja nationalekonomi som hu-
vudämne samt för dem som har för avsikt
att påbörja forskarutbildning. Det bör ske
på åtminstone en plats i landet, förslags-
vis vid Stockholms universitet (med
cand.econ-utbildningen i Norge och
Danmark som förebild).

Att institutionerna i ämnet satsar resur-
ser på att informera studenterna om vilka
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arbeten de kan få om de läser national-
ekonomi samt på närmare kontakter med
näringsliv och offentliga organ, exempel-
vis i form av fler gästföreläsningar.

Att en särskild utredning tillsätts för att
klara ut hur finansieringssystemet gene-
rellt bör utformas för att ge bäst incita-
ment för att uppnå statsmakternas mål
med högskoleutbildningen, bland annat
med tanke på att medan kraven på ge-
nomströmning ökar, så minskar student-
pengens reala värde för studenterna

Högskoleverkets utvärderingar bör
kompletteras med input-output-analyser i
vilka inputs relateras till olika slags resul-
tat. Därigenom kan man få fram med var-
andra jämförbara mått på produktiviteten
eller ”avkastningen” vid de olika lärosä-
tena för en viss given kvalitetsnivå.
Tyvärr kom ett sådant förslag från min si-
da för sent fram i processen för att kunna
genomföras. Jag vill dock föreslå att re-
geringen beslutar om att en sådan utvär-
deringsmodell skall tas fram och att
Högskoleverket vid sina utvärderingar
framöver på grundval av en sådan genom-
för produktivitetsanalyser som ett kom-
pletterande underlag för regeringens be-
slut om allokering av resurser till högsko-
lan. 
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