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BILAGA 6. HÖGRE UTBILDNING I DE NORDISKA LÄNDERNA

Bilaga 6 Högre utbildning i de nordiska länderna
Statens styrning och reglering av högskolesektorn varierar mellan de nordiska länderna. I tabellen nedan jämförs de olika ländernas system
utifrån ett antal parametrar.
Tabell B4 Högre utbildning i de nordiska länderna
Sverige

Danmark

Island

Finland

Binärt system - akademiskt
Binärt system - akademiskt
Enhetligt system
inriktade resp. yrkesinriktade inriktade resp. yrkesinriktade
(8 resp 26)
(10 resp 22)

Binärt system - akademiskt
inriktade resp. yrkesinriktade
(15 resp 26)

Antal lärosäten totalt år 2014

37

34

32

7

41

Andel lärosäten med fler än 20 000
studenter på grundnivå och
avancerad nivå år 2014

19 %

6%

Inga uppgifter

0%

2%

Andel statliga lärosäten (av
samtliga) år 2014

84 %

73 %

91 %

57 %

49 %

Styrning

Årliga regleringsbrev

Tvååriga utvecklingskontrakt, Treåriga utvecklingskontrakt
verksamhetsdialog med
2006–2017, fr.o.m. 2018
Kunskapsdepartementet
fyraåriga strategiska
ramkontrakt

Treåriga resultatbaserade
kontrakt

Fyraåriga kontrakt

Statliga lärosäten är
myndigheter

Statliga lärosäten är
myndigheter

Lärosäten är inte myndigheter Inga uppgifter
utan ”statsfinansierade
självägande institutioner
inom den offentliga
förvaltningen”

Omvandlades till
offentligrättsliga eller
stiftelser efter en reform 2010

Ett för utbildning, ett för
forskning

Samlat anslag för utbildning
och forskning

Ett för utbildning, ett för
forskning

Samlat anslag för utbildning
och forskning

Anslagstilldelning

2

Norge

System för institutioner inom högre Enhetligt system
utbildning

Inga uppgifter

Basanslag + resultatbaserade Basanslag + resultatbaserade
anslag
anslag. Anslaget omfattar
långsiktiga och strategiska
medel

Nytt system fr.o.m. 2019:
Basanslag + resultatbaserade Resultatbaserade anslag
basanslag + resultatbaserade anslag
anslag + aktivitetsbaserat
anslag

Kostnad per student (både
utbildning och forskning),
köpkraftsjusterade USD, år 2014

24 072

20 962

16 568

11 435

17 893

Kostnader för eftergymnasial
utbildning som andel av BNP år
2014, inkl. privata medel

1,7 %

1,7 %

1,7 %

Inga uppgifter

1,8 %
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