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En väl fungErandE administration är nödvändig inom alla 
organisationer, inte minst inom offentlig sektor där det finns särskilda krav 
på transparens och rättssäkerhet. Samtidigt finns det en risk med en alltför 
omfattande administration, som inte stödjer kärnverksamheten utan snarare 
kontrollerar och styr den. I denna rapport studeras utvecklingen av de 
vanligaste yrkena vid svenska universitet och högskolor från 2004 till 2019. 
Analysen visar på en kraftig ökning av högutbildad personal i administrativa 
yrken och en minskning av administrativ personal med lägre formell 
utbildning. Det är dock oklart varför denna förändring sker. En fortsatt 
trend i denna riktning kan leda till försämrade förutsättningar för forskning 
och undervisning. Universitet och högskolor bör därför försöka bryta denna 
utveckling och fokusera på administrativ personal som avlastar kärnverksam-
heten i högre utsträckning, i stället för att anställa ytterligare fler högutbil-
dade administratörer. 
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sns analys | En stor del av den forskning som bedrivs är vid sin publicering anpassad för vetenskapliga 
tidskrifter. Artiklarna är ofta teoretiska och inomvetenskapligt specialiserade. Det finns emellertid mycket 
forskning, framför allt empirisk och policyrelevant sådan, som är intressant för en bredare krets. Målet med sns 
Analys är att göra denna forskning tillgänglig för beslutsfattare i politik, näringsliv och offentlig förvaltning och 
bidra till att forskningen når ut i medierna. Finansiellt bidrag har erhållits från Jan Wallanders och Tom 
Hedelius Stiftelse. Författarna svarar helt och hållet för analys, slutsatser och förslag.
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»Administration uppfattas som 
något som tar mycket tid men 
som inte underlättar eller stödjer 
resten av organisationen i någon 
större utsträckning.«

Att den interna administrationen fung-
erar väl är av stor vikt för att de 
anställda inom en organisation ska 
kunna prestera så effektivt som möjligt. 
Detta gäller såväl i privat som offentlig 
sektor. Det behövs administrativ perso-
nal för att löner ska betalas ut på ett 
korrekt vis och för att arbetsscheman 
måste läggas, rätt materiel köpas in med 
mera. 

Administrationen står dock sällan för 
kärnverksamheten i en organisation, 
utan existerar i stället för att stödja 
någon form av produktion. De flesta 
anställda inom offentlig eller privat sek-
tor jobbar just i någon form av produk-
tion, såsom produktion av kunskap i 
skolan, produktion av hälsa inom sjuk-
vården, produktion av bilar i en fabrik 
och så vidare. Att se till att dessa grup-
per ges goda förutsättningar att utföra 
sitt arbete är av stor vikt för att kunna 
leverera god samhällsservice och 
använda skattebetalarnas pengar på ett 
effektivt sätt. 

Samtidigt verkar det, i alla fall i den 
allmänna debatten, finnas en uppfatt-
ning att administrationen inom många 
organisationer snarare stjälper än hjäl-
per. Klagomål på ökad administration 
förekommer inom såväl vård och skola 
som inom andra delar av offentlig verk-
samhet.1 Även inom privat sektor disku-
teras ifall ökad administration leder till 
minskad produktivitet.2 Administration 
uppfattas som något som tar mycket tid 
men som inte underlättar eller stödjer 
resten av organisationen i någon större 
utsträckning. Den anses också växa i 
högre utsträckning än vad det finns 
behov av. 

Klagomål på ökad administration 
inom högre utbildning är inte endast 
ett svenskt fenomen. Exakt samma dis-
kussion finns i USA, med tillägget att 
den ökade administrationen beskylls för 
att delvis orsaka de kraftigt ökade ter-
minsavgifterna.3 Även i Danmark har 

administrationen ökat inom högre 
utbildning.4 Inom svensk sjukvård har 
också administrationen ökat kraftigt 
under senare år.5 Delar av klagomålen 
är mer generella, men i vissa fall pekas 
särskilda yrkesgrupper ut som särskilt 
bidragande till expansionen. Till exem-
pel har Göteborgs stad fått kritik för 
sina 250 kommunikatörer.6 

Det finns skäl att tro att utvecklingen 
i Sverige liknar den i Danmark och 
USA, samt att utvecklingen inom 
högre utbildning är jämförbar med 
utvecklingen i andra delar av offentlig 
sektor. Därför studeras i denna rapport 
utvecklingen av administrationen på 
svenska universitet och högskolor 
under åren 2004–2019. Med hjälp av 
registerdata från Statistiska centralby-
rån (SCB) går det att exakt följa vilka 
yrken som ökar och minskar på univer-
sitet och högskolor. Särskilt fokuserar 
analysen på att försöka studera ifall 
ökningen av administrationen är gene-
rell eller koncentrerad till ett fåtal 
yrkesgrupper. 

Administration kan både 
förbättra och försämra 
organisationers 
produktivitet
Administration och byråkrati framhålls 
sällan som något positivt, trots att det 
är uppenbart att det behövs inom alla 
verksamheter. Särskilt på större arbets-
platser behövs specialister som kan han-
tera personalfrågor, sköta extern kom-
munikation, beställa insatsvaror med 
mera. Inom offentlig sektor tillkommer 
krav på registrering och arkivering, 
vissa juridiska krav och ökade krav på 
att följa lagar och regler jämfört med 
privata företag. Att det finns fler admi-
nistratörer i offentlig sektor behöver 
således inte vara något negativt, utan 
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kan ses som nödvändigt för att följa 
lagar och regler. Särskilt den store soci-
ologen Max Weber framhöll tidigt det 
stora värde som en effektiv byråkrati 
bidrar med inom offentlig sektor.7 

Det finns en omfattande ekonomisk 
forskning om vad som avgör hur pro-
duktiva organisationer, framför allt 
företag, är. Även på en konkurrensut-
satt marknad finns det förvånansvärt 
stor variation när det gäller hur produk-
tiva företag är.8 En viktig förklaring till 
denna variation är just skillnader i orga-
nisation och management.9 Duktiga 
chefer ser till exempel till att personalen 
trivs, vilket minskar personalomsätt-
ningen och leder till vinster i produkti-
vitet då erfaren personal är skickligare 
än nyanställda.10 I en välgjord studie av 
Bloom med flera, där vissa företag fick 
hjälp av managementkonsulter, visade 
det sig att det går att kraftigt öka pro-
duktiviteten i indiska textilföretag 
genom att förbättra administrationen. 
Företagen hade bland annat dålig kon-
troll på produktkvalitet, såg inte till att 
maskiner servades i rätt tid och saknade 
allmän ordning och reda.11 

Det finns dock omfattande forskning 
som visar att administrationen i framför 
allt offentlig sektor kan öka till nivåer 
som snarare är negativa än positiva för 
verksamheten. En tidig iakttagare av 
ökad administration var den brittiske 
författaren och marinhistoriken Cyril 
Northcote Parkinson, som bland annat 
noterade att den brittiska flottan fått 
fler amiraler än fartyg, och att det 
anställdes fler tjänstemän på den brit-
tiska myndighet som ansvarade för 
kolonierna, samtidigt som storleken på 
imperiet minskade.12 Det verkade såle-
des inte finns någon koppling mellan 
antalet anställda och de arbetsuppgifter 
de hade att utföra. Parkinson formule-
rade, något skämtsamt, sina reflektioner 
i följande uttryck: »En arbetsuppgift 
kommer att utvidga sig så att den fyller 
den tid som är tillgänglig för att utföra 
den.« 

En viktig förklaring till den expande-
rande administrationen är att drivkraf-
terna för de ansvariga i organisationen 
inte alltid sammanfaller med uppdrags-
givarens mål med verksamheten. En 
chef på en myndighet kan till exempel 
se ett egenvärde i en expanderad bud-
get och ytterligare personal, då detta 
gör myndigheten viktigare och ökar 
chefens prestige.13 En större myndighet 
innebär även ökade möjligheter för 
chefer att ta på sig fler arbetsuppgifter 
som de själva anser vara relevanta för 
samhället. Detta är inte nödvändigtvis 
vad uppdragsgivaren vill, men då denna 
sitter inne på betydligt mindre informa-
tion än den som genomför verksam-
heten är det svårt att åtgärda. Proble-
men som uppstår på grund av olika mål 

för beställare och utförare är inte unikt 
för offentlig sektor. För privata företag 
är ett typiskt problem att ledningen för 
ett företag inte är dess ägare, och att 
ledning och ägare kan ha vitt skilda mål 
om vad som är bäst för företaget.14 Pri-
vata företag försöker lösa sådana pro-
blem genom till exempel bonussystem 
som ser till att ledningen för ett företag 
har samma incitament som dess ägare. 
Sådana lösningar är dock inte möjliga i 
offentlig sektor, där målen för verksam-
heten är mer diffusa och komplexa än 
att maximera företagets vinst. 

Offentlig sektor löper en större risk 
än privata företag att drabbas av att 
administrationen ökar mer än vad som 
är optimalt. Detta för att företag som 
blir alltför improduktiva på en konkur-
rensutsatt marknad, förr eller senare 
kommer att gå i konkurs. I offentlig 
sektor finns inte någon konkursrisk på 
samma vis, i stället finns en så kallad 
mjuk budgetbegräsning som innebär 
att organisationer som överskrider sin 
budget inte drabbas av nedläggning.15 

Offentlig verksamhet har också ett 
syfte som är svårt att mäta. Det är inte 
helt uppenbart exakt hur man bäst 
mäter till exempel kvaliteten på utbild-
ning, vård eller polisiär verksamhet, vil-
ket gör att resurser kan försvinna från 
den primära verksamheten utan att det 
blir tydligt att kvaliteten blir sämre. Ett 
alltför stort fokus på att mäta svårmät-
bara aktiviteter och resultat kan dess-
utom få negativa effekter, då verksam-
heten därmed riskerar att fokusera just 
på det som går att mäta, snarare än på 
det som är viktigt.16 Arbetet med att 
öka effektiviteten i offentlig sektor 
genom att kopiera managementmeto-
der från privat sektor, ofta kallat New 
Public Management (NPM), har av kri-
tiker ansetts leda till just problem med 
överdrivet mätande. I stället för ökad 
effektivitet har resultatet blivit det 
omvända, då resurser används för att 
mäta och utvärdera insatser. Dels tar 
mätandet tid från dem som ska utföra 
arbetet, dels tas resurser i anspråk för 
att anställa personal som övervakar och 
kontrollerar. Debatten om effekten av 
NPM på offentlig sektor har varit inten-
siv, men har inte gett något tydligt svar 
på ifall metoden lett till ökad eller mins-
kadt effektivitet.17 

Datamaterial
För att studera om administrationen 
har ökat under perioden 2004–2019 
används registerdata över alla anställda 
vid svenska universitet och högskolor, 
med undantag för konst- och yrkeshög-
skolor.18 

Universitet och högskolor är intres-
santa att studera, dels i egenskap av att 
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de är stora arbetsgivare vars betydelse 
för ekonomin och samhället är stor, 
dels för att produktionen sköts av rela-
tivt få yrkesgrupper. Inom universitet 
och högskolor består kärnverksam-
heten av ett fåtal yrkesgrupper kopp-
lade till forskning och utbildning, vilket 
gör det lättare att skilja mellan produk-
tionen och administrationen. Inom till 
exempel sjukvården är detta betydligt 
mer komplicerat eftersom fler yrkes-
grupper är involverade i kärnverksam-
heten, det vill säga produktion av sjuk-
vård. En ostädad föreläsningssal har en 
betydligt mindre negativ effekt än en 
ostädad sjukhussal, för att bara ta ett 
exempel. Vidare utförs sjukvård i en 
komplex organisation där det finns 
både privata och offentliga aktörer, som 
i sin tur finansieras på regional nivå men 
i stor utsträckning regleras på statlig 
nivå. Den högre utbildningen är min-
dre komplex eftersom den främst 
bedrivs av statliga myndigheter.19 
Högre utbildning regleras dessutom 
endast av staten. Detta gör att det blir 
lättare att isolera interna skäl för even-
tuell ökad administration, jämfört med 
externa skäl kopplade till en komplex 
situation rörande huvudmannaskap. 

Tack vare den data som SCB samlar 
in över alla anställda genom så kallade 
SSYK-koder (Standard för svensk yrkes-
klassificering) är det möjligt att för varje 
år identifiera de 20 vanligaste yrkena 
inom högre utbildning. I stället för att 
på förhand bestämma vilka yrken som 
vi ska studera, med risk att missa struk-
turförändringar på arbetsmarknaden, 
tar vi därmed hänsyn till att vissa yrken 
över tid blir vanligare medan andra blir 
mindre vanliga. En nackdel med meto-
den är dock att den kan skapa ett 
intryck av överdriven variation när ett 
yrke försvinner från topp 20-listan. 
Dessutom omklassificerades SSYK-ko-
derna år 2014, när SCB gick över från 
de tidigare SSYK96-koderna till de nya 
SSYK2013-koderna. Detta innebär inte 
bara att själva koderna ändras, utan 
även att nya yrken tillkommer och att 
vissa professioner delas upp i flera kate-
gorier. Relevant för denna rapport är 
att yrket »Universitets- och högskolelä-
rare« som fanns i SSYK96 i och med 
SSYK2013 nu är uppdelat i »Professo-
rer«, »Universitets- och högskolelekto-
rer« samt »Övriga universitets- och 
högskolelärare«. Även yrket »Personal-
tjänstemän och yrkesvägledare« delas 
från och med 2014 upp i två olika 
yrken: »Personal- och HR-specialister« 
samt »Studie- och yrkesvägledare«. Att 
försöka slå ihop professionerna blir där-
med mycket komplicerat och skulle 
skapa en stor risk för mätfel. I stället 
delas analysen upp i två delar; perioden 
2004–2013 och perioden 2014–2019. 
Detta är inte helt optimalt, bland annat 

på grund av att tidsserien 2014–2019 
blir mycket kort.   

Ytterligare problem med SSYK-koder 
är att dessa bestäms av arbetsgivaren 
och att det är enkelt för en arbetsgivare 
att byta kod på någon utan att personen 
de facto har fått ändrade arbetsuppgif-
ter. Detta kan leda till vissa snabba 
svängningar i statistiken och vi kan såle-
des inte heller veta exakt vad varje indi-
vid faktiskt gör, utan bara vad denne 
har för formell titel. 

Trots dessa problem möjliggör 
SSYK-koder en betydligt mer detaljerad 
analys än vad som tidigare använts i stu-
dier om administration. SSYK-koderna 
innehåller information om vilken 
utbildning som krävs för yrket. Ju lägre 
siffra, desto högre är kravet på formell 
utbildning. Yrken där SSYK-koden bör-
jar på 1 är yrken med chefsansvar, yrken 
med en kod som börjar på 2 kräver 
minst en kandidatexamen och så vidare. 
Yrken som börjar på siffran 9 har inga 
formella utbildningskrav. 

Baserat på kvalifikationskraven för 
yrkena skapas fyra olika grupper av 
yrken: forskare och lärare, administra-
tiva assistenter och stödpersonal, hög-
utbildad administration och chefer 
samt övriga. Gruppen forskare och 
lärare innehåller de professioner som är 
direkt kopplade till själva kärnverksam-
heten vid universitet och högskolor, 
som professorer, doktorander och lek-
torer. Administrativa assistenter och 
stödpersonal är den grupp som har 
lägst utbildningskrav, där professioner 
som ekonomiassistent, sekreterare och 
lokalvårdare ingår. Högutbildad admi-
nistration och chefer innehåller admi-
nistrativa yrken med krav på högskole-
utbildning, såsom bibliotekarier, arki-
varier, HR-specialister, kommunikatö-
rer samt alla former av chefer. Gruppen 
övriga innehåller samtliga andra profes-
sioner som inte finns med i de tre andra 
grupperna. Dessa är typiskt kopplade 
till forskning utan att vara direkta fors-
kare, till exempel laboratoriepersonal 
och ingenjörer. 

Utvecklingen för varje grupp visas i 
figur 1. 

Har administrationen vid 
universitet och högskolor 
ökat eller minskat?
Figur 1 visar att antalet anställda inom 
gruppen högutbildad administration 
och chefer har ökat från 6 000 personer 
år 2004 till drygt 10 000 år 2019. 
Antalet forskare och lärare har under 
samma period varit relativt stabilt, detta 
trots att antalet studenter har ökat med 
cirka 10 procent, från cirka 439 000 till 
cirka 486 000. Det har således blivit 

 
»Det har således blivit 
fler studenter per lärare, 
men färre studenter per 
administratör.«

 19. Undantaget är de tre privata 
stiftelsehögskolorna Chalmers 
tekniska högskola, Högskolan i 
Jönköping och Handelshögskolan 
i Stockholm.
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fler studenter per lärare, men färre stu-
denter per administratör. Det vore inte 
märkligt ifall en ökning av antalet stu-
denter hade lett till en ökning av det 
totala antalet lärare och forskare, då fler 
studenter dels medför en ökad under-
visningsbörda, dels ökar intäkterna 
genom den finansiering de för med sig. 

Det är av intresse att se ifall ökningen 
av gruppen högutbildad administration 
och chefer drivs av enskilda yrken eller 
om det är en generell förändring. Om 
ökningen endast sker inom ett enda 
yrke, till exempel IT, är detta en annor-
lunda utveckling av administrativ per-
sonal än om det sker en bred ökning av 
flera kategorier. Det första fallet skulle 
tyda på att ett visst yrke blivit viktigare 
för verksamheten, medan en bred 
ökning skulle stämma bättre överens 
med teorierna kring en generell ökning 
av byråkratin. Då universiteten är en 
betydligt större arbetsgivare än högsko-
lorna är det rimligt att fokusera på 
dessa. Dels spelar universiteten en 
större roll då de har såväl fler forskare 
som fler studenter, dels är det enklare 

att se tydliga mönster då det finns fler 
anställda att studera – ju större datama-
terial att arbeta med, desto enklare blir 
det att skilja långsiktiga trender från 
tillfällig variation. 

I figur 2 visas samtliga personalkate-
gorier som ingår i gruppen högutbildad 
administration och chefer. Kategorin 
administration består under perioden 
2004–2014 av professionen adminis-
tratörer i offentlig förvaltning och från 
och med 2014 av professionen plane-
rare och utredare med flera. Kategorin 
revisorer innefattar revisorer med flera 
och är således inte bara auktoriserade 
revisorer. Det är tydligt att vissa grup-
per bara ökat marginellt eller knappt 
alls, såsom bibliotekarier. Givet den 
stora ökningen av antalet studenter är 
det intressant att det inte har behövts, 
eller prioriterats, någon ökning av dessa 
yrkesgrupper. De stora ökningarna sker 
i stället inom kategorier relaterade till 
IT, HR, kommunikation och generell 
administration. Som tidigare nämnts 
splittras HR-kategorin från och med 
2014 och kategorin studievägledare 

Figur 1. Antalet anställda i respektive kategori 2004–2019. Den streckade linjen vid 2014 
visar när bytet av personalkategorier sker, vilket förklarar de hopp som syns i några av 
graferna.
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tillkommer, vilket förklarar trendbrot-
tet 2014 för kategorin HR och att det 
inte finns några observationer för stu-
dievägledare före 2014. Även IT-kate-
gorin delas upp i flera mindre underka-
tegorier efter 2014, vilket förklarar var-
för det ser ut som att det blir färre 
anställda inom IT. 

En viktig fråga är givetvis ifall 
ökningen av personal också åtföljs av 
ökade utgifter. För att justera för infla-
tion har lönekostnaderna justerats med 
konsumentprisindex så att de är jämför-
bara över hela perioden. Bortsett från 
gruppen administrativa assistenter och 
stödpersonal har de totala lönekostna-
derna ökat för alla grupper. Löneök-
ningarna är i sig inget märkligt då 
lönerna generellt sett ökar över tid, 
även i offentlig sektor. Om lönerna inte 
ökade skulle det vara svårt för offentlig 
sektor att behålla personalen, då 
lönerna hela tiden ökar i privat sektor 
tack varje produktivitetsförbättringar. 
Att de totala lönekostnaderna har ökat 
är därför inget anmärkningsvärt. Av 
denna anledning är det bättre att foku-
sera på hur varje grupps relativa löner 

har ökat. 
I figur 3 visas förändringen av varje 

grupps löneandel, som andel av alla fyra 
gruppers totala lönesumma. Detta 
säger något om hur universiteten väljer 
att allokera sina resurser. Administrativa 
assistenter och stödpersonal samt fors-
kare och lärare, har sett sin löneandel 
minska, medan gruppen högutbildad 
administration och chefer samt övriga 
har ökat sina andelar. Det är dock inga 
stora skillnader under perioden. 

Leder fler högutbildade 
administratörer till att 
universitetslärare lägger 
mer eller mindre tid på 
administration? 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 
studerar tidsanvändningen bland perso-
nal på högskolor genom en enkät vart-
annat år. I figur 4 visas den genomsnitt-
liga tid som personalen lägger på 
»Administration som inte är direkt 

Figur 2. Antal anställda inom varje profession i kategorin »Högutbildad administration och 
chefer« vid universitet, 2004–2019.
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kopplad till FoU-verksamhet«. De hel-
dragna linjerna visar enkätsvaret och de 
skuggade områdena visar ett 95-pro-
centigt konfidensintervall, det vill säga 
den osäkerhet som är förknippad med 
det statistiska urvalet. Med 95 procents 
sannolikhet ligger det korrekta svaret 
inom de skuggade områdena. Resulta-
ten bygger dock på forskares och lärares 
egna uppskattningar av hur mycket tid 
de ägnar åt administration och inte på 
någon objektiv extern mätning av hur 
mycket tid de faktiskt använder.

Det handlar generellt om små för-
ändringar, men tiden som professorer 
och lektorer lägger ner på administra-
tion har minskat något sedan 2007, 
även om den verkar ha ökat något 
under de senaste åren. Den minskning 
som har skett har inte heller varit konti-
nuerlig, trots att ökningen av högutbil-
dad administrativ personal har skett 
kontinuerligt under denna period. Det 
finns dock ingen evidens för att forskare 
och lärare lägger alltmer tid på adminis-
tration. 

Vad är det som driver 
ökningen av administrativ 
personal? 
Det finns flera teorier om vad det är 
som driver ökningen av administrativ 
personal. Det behöver naturligtvis inte 
finnas endast en förklaring, utan det 
kan finnas flera samverkande faktorer. 
Det som är anmärkningsvärt från analy-
sen ovan är att ökningen är koncentre-
rad till ett fåtal, högutbildade professio-
ner. Kraven på att universitet och hög-
skolor ska samverka med det omgi-
vande samhället har ökat genom skärp-
ningar i lagstiftningen 1997 och 2009. 
Detta kan delvis förklara ökningen av 
antalet kommunikatörer. Samtidigt har 
antalet kommunikatörer även ökat kraf-
tigt inom andra delar av offentlig verk-
samhet.20 I flera kommuner finns det 
numera fler kommunikatörer än jour-
nalister, vilket kan ha negativa effekter 
på medborgarnas möjligheter att få 
transparent information om offentlig 
verksamhet.21 

 20. Eriksson och Ivarsson Westerberg, 
2021.

 21. SVT Nyheter, 2015.

Figur 3. Relativa lönekostnader för respektive grupp 2004–2019.
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 22. Al-Ubaydli och McLaughlin, 2017.
 23. Olson, 1982.
 24. Bradley m.fl., 2022.
 25. Caplan, 2018.
 26. Spence, 1973.
 27. Karlson och Skånberg, 2012; 

Karlson, Grönbäck och Joyce, 
2017.

Undervisningen, och även forskning, 
vid svenska universitet behöver ta hän-
syn till flera olika perspektiv, såsom 
genus och hållbarhet, samt främja 
internationalisering och rekrytering av 
studenter från studieovana hushåll. För 
att integrera dessa perspektiv i under-
visningen behövs mer personal som kan 
utbilda lärare i dessa perspektiv, se till 
att de implementeras samt följa upp 
resultaten med mera. Även om dessa 
perspektiv har införts med goda inten-
tioner kan de ha lett till en ökning av 
mängden administration som skapar 
negativa effekter på undervisningen 
och forskningen genom att den kostar 
resurser. Amerikansk forskning har visat 
att mängden regleringar ökar över tid, 
då nya regler ständigt tillkommer och 
gamla sällan tas bort.22 På lång sikt kan 
en sådan ökad regelbörda få synnerli-
gen negativa konsekvenser.23 Det är inte 
heller tydligt ifall denna typ av regle-
ringar får någon reell effekt. Ameri-
kansk forskning visar till exempel inte 
på någon effekt vad gäller etnisk diver-

sitet ifall en högskola anställer personal 
med uppgift att öka mångfalden.24

Ytterligare en förklaring till ökningen 
av administrativ personal skulle kunna 
vara skillnaden mellan de utbildningar 
som studenter väljer och de utbild-
ningar som efterfrågas av näringslivet. 
Det är inte självklart att akademisk 
högre utbildning alltid är positivt för en 
individs möjlighet att få ett välbetalt 
och relevant jobb.25 Särskilt i situationer 
där det är vanligt med högre utbildning 
kan en individ känna sig tvingad att 
skaffa en sådan, endast för att inte fram-
stå som mindre kompetent än andra på 
arbetsmarknaden, även om utbild-
ningen i sig inte tillför någon relevant 
kompetens.26 Det verkar med andra ord 
finnas problem med matchningen på 
svensk arbetsmarknad, där de utbild-
ningar som individer väljer att läsa inte 
är samma som arbetsgivare efterfrågar.27 
En tänkbar förklaring skulle därmed 
vara att det finns en stor mängd indivi-
der med hög utbildning som inte är 
alltför eftertraktade av den privata sek-

Figur 4. Tid som används för »Administration som inte är direkt kopplad till FoU-
verksamhet« under perioden 2007–2019. De skuggade sektionerna visar ett 95-procentigt 
konfidensintervall. Data från UKÄ.
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torn, men som är skickliga på att skapa 
jobb åt sin kompetensprofil i offentlig 
sektor, där det finns en mjukare bud-
getbegränsning än i privat sektor. Detta 
skulle vara förenligt med de svårigheter 
som arbetsgivare i privat sektor har med 
att rekrytera personal med mera efter-
frågad och relevant utbildning. Att uni-
versiteten anställer mer högutbildad 
personal än vad som krävs för att avlasta 
kärnprofessionen skulle kunna förklara 
ökningen av högutbildad administrativ 
personal och minskningen av adminis-
trativ personal med lägre formell 
utbildning. Den kraftiga ökningen av 
antalet disputerade som arbetar med 
administration i förvaltningen inom 
högre utbildning är även detta förenligt 
med en bristande efterfrågan på sådan 
arbetskraft. 28

Slutsatser och 
rekommendationer 
Det har skett en kraftig ökning av välut-
bildad personal som arbetar i adminis-
trativa yrken vid svenska universitet och 
högskolor. Ökningen beror primärt på 
en ökning av ett fåtal yrkesgrupper 
kopplade till IT, HR och kommunika-
tion. De anställda inom dessa katego-
rier är kostsamma, då deras höga 
utbildning medför höga lönekostnader. 
Deras löneandel relativt andra yrkeska-
tegorier verksamma vid svenska univer-
sitet, såsom forskare och lärare, har ökat 
under den studerade tidsperioden. 
Denna slutsats stärks av tidigare studier 
som också finner en kraftigt ökad 
utbildningsnivå hos den administrativa 
personalen vid universitet och högsko-
lor.29 

Denna rapport kan inte belägga 
exakt vad ökningen beror på. Den kraf-
tiga ökningen av antalet kommunikatö-
rer skulle kunna bero på att den så kall-
lade tredje uppgiften, att sprida kun-
skap och forskningsresultat till andra 
grupper, har fått ökad prioritering över 
tid. Men motsvarande ökning av admi-
nistration, och i synnerhet kommunika-
törer, kan delvis ses i andra svenska sek-
torer och inom högre utbildning i 
andra länder, vilket talar emot denna 
förklaring. 

Ytterligare analys behövs för att 
avgöra ifall dagens fördelning av resur-
ser inom universitet och högskolor är 
den optimala, eller om verksamheten 
skulle kunna förbättras genom mindre 
resurser till högutbildad administration 
och mer resurser till administrativa 
assistenter och stödpersonal, såsom 
sekreterare. En fråga som inte studerats 
i denna rapport är ifall forskning och 
undervisning påverkas av att adminis-
trationen i allt större utsträckning 
används för att kontrollera och styra 

kärnverksamheten. Det är inte självklart 
att forskare och lärare har samma mål 
med sin verksamhet som högutbildade 
administratörer har, vilket kan leda till 
konflikter med negativ effekt för verk-
samheten. 

Då det inte går att isolera den pri-
mära förklaringen till den ökade admi-
nistrationen är det inte helt självklart 
vilka policyåtgärder som bör rekom-
menderas, eller om den alltmer högut-
bildade administrationen bidrar till att 
förbättra verksamheten. En lämplig 
åtgärd vore dock att fokusera på att den 
framtida rekryteringen av personal i 
mindre utsträckning riktas in på högut-
bildad personal. Det finns all anledning 
att utreda om minskningen av antalet 
sekreterare har varit av godo för pro-
duktivitetsutvecklingen inom högre 
utbildning. Lagstiftare bör också vara 
försiktiga vad gäller att öka krav och 
regleringar på universitet och högsko-
lor. Även om sådana regleringar kan 
vara välmotiverade kan den samlade 
effekten leda till ytterligare ökningar av 
högutbildad administration, vilket i sin 
tur ytterligare minskar tillgängliga 
medel för forskning och utbildning, 
med långsiktigt negativa konsekvenser 
för Sverige. 

Hur varje institution fördelar sina 
resurser kan i sin tur påverka hur 
mycket pengar som används för under-
visning och forskning jämfört med 
övriga arbetsuppgifter. I en djupanalys 
av Historiska institutionen i Lund 
visade det sig att endast en fjärdedel av 
de medel som tilldelas varje student 
läggs på faktisk undervisning.30 Det är 
intressant att notera att trots att under-
visningen borde vara den primära utgif-
ten så fördelas de medel som medförs 
varje student på ett sådant vis att 
undervisningen endast får det som blir 
över då andra, gemensamma, kostnader 
har dragits av. En ändrad resursfördel-
ning på varje institution borde därmed 
kunna minska möjligheten för adminis-
trationen att växa på ett sådant vis att 
det drabbar de tillgängliga resurserna 
för undervisning. 

 28. Agevall och Olofsson, 2020.
 29. Agevall och Olofsson, 2020.
 30. Andrén, 2009.
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