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Samtidigt har motsvarande andel 
fortsatt att öka i övriga OECD-länder. 
Finlands relativa placering när det gäl-
ler andelen högskoleutbildade har så-
ledes sjunkit märkbart. Det här fram-
står som speciellt anmärkningsvärt, 
eftersom Finland på 90-talet placer-
ade sig främst i detta avseende bland 
OECD-länderna. Expansionen av den 
finska högskolesektorn fortsatte he-
la 90-talet i och med att instituten 
förändrades till yrkeshögskolor och 
dessa producerade flera utexaminera-
de än de gamla universiteten. 1) Det 
berodde också på att intagningen av 
studeranden till universiteten ökade.
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I den senaste rapporten som rådet för 
utvärdering av den ekonomiska poli-
tiken publicerade i april i år, konstateras 
bland annat att de högskoleutbildades 
andel bland 25–34 åringar knappast 
vuxit alls efter år 2000. Andelen har 
stannat vid 40–41 procent av årskullen. 
Den fråga som nu uppstår är om det 
finns skäl till oro på grund av detta eller 
om det kanske finns acceptabla förkla-
ringar till stagnationen.
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Sen start i Finland
Det är uppenbart att internationella jämförelser 
är problematiska, också när det gäller antalet 
högskolestuderande. Vid diskussioner med un-
dervisningsrådet Jukka Haapamäki 2) visar det 
sig för det första att få OECD-länder har tillförlit-
liga register över utexaminerade, vilket Statistik-
centralen i Finland däremot upprätthåller. I dessa 
fall tyr man sig till intervjuundersökningar, så 
kallade “labour market surveys”. För det andra 
ökar antalet finländska utexaminerade om man 
inte beaktar lägre högskoleexamina i jämförel-
seländerna. I Finland har de allra flesta bland 
de yngre generationerna nämligen högre högsko-
leexamen. Vidare, för det tredje, beaktar regist-
ren inte examina, som avlagts utomlands. För det 
fjärde, förbättras den finska statistiken av att man 
också tar hänsyn till personer, vilka utexamine-
rats efter det att de fyllt 25 år, eftersom de fin-
ländska studerandena, som känt, ofta påbörjar 
sina studier senare och följaktligen avslutar dem 
senare än sina kolleger utomlands. Den senare 
starten har enligt unga undertecknad talat med 
ofta att göra med krävande inträdesförhör, vil-
ket leder till flera försök. Dessutom uppstår för-

seningar på grund av förvärvsarbete under stu-
dietiden då många föredrar att inte ta studielån. 

De refererade förklaringarna ger i huvudsak en 
bild av varför Finland placerar sig sämre än tidi-
gare vid en jämförelse inom OECD, men ger inte 
en fullgod förklaring till stagnationen. Å andra si-
dan kan man fråga sig varför man skall fästa sig 
vid den procentuella andelen. Kanske andra mä-
tare, såsom den uppnådda kunskapen och fär-
digheten, är mer relevanta än kvantiteten? Dess-
utom kan 40 procent av årskullen i och för sig va-
ra en acceptabel nivå – vilket likväl betvivlas i ut-
räkningar gjorda av VATT. 3)

Sämre verbal och matematisk
förmåga
Det som kanske gör en mer fundersam än de hög-
skoleutbildades totalantal är hur utvecklingen in-
om olika sektorer utvecklat sig mellan åren 2001 
och 2011. Medan de övriga studieområdena, så-
som pedagogik, samhällsvetenskaper, merkanti-
la ämnen, förvaltning och juridik, naturvetenska-
per, hälsovård, et cetera, hållit sig relativt kon-
stant vad examina beträffar, har databehandling 
och -kommunikation (ICT) samt tekniska ämnen 
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sjunkit markant. 4) Eftersom de här uppgifterna 
inte är alldeles färska kan det naturligtvis under 
de allra senaste åren ha skett en förändring, sär-
skilt med hänsyn till den förhärskande diskussio-
nen om digitaliseringen och betoningen av pro-
grammeringens betydelse. Den uppmärksamhet 
medierna ger till exempel artificiell intelligens, ro-
botisering, industriellt internet och 3D-printning 
är inte heller obetydlig och kan bidra till att öka 
ungdomars intresse för en teknisk utbildning.

En intressant uppgift, som framgår av de test, 
som regelbundet genomförs bland beväringar 
och som täcker cirka 70 procent av den man-
liga populationen, är att den verbala förmågan 
och den matematiska slutledningsförmågan för-
sämrats sedan 90-talet för att först klart ha för-
bättrats under de två föregående decennierna. 5) 
Motsvarande trend har kunnat skönjas i de övri-
ga nordiska länderna. Några övertygande förkla-
ringar har enligt rådet för utvärdering av den eko-
nomiska politiken inte presenterats. Här förestäl-
ler man sig i alla fall en koppling mellan den för-
sämrade matematiska slutledningsförmågan och 
det sjunkande antalet utexaminerade i ICT och 
tekniska ämnen. 

Uppenbart är att om Finland avser följa med 
i den tekniska utvecklingen, för att inte tala om 
att kunna utveckla vår teknologiexport, men också 

miljöteknik, så krävs åtgärder för att bryta trenden 
inom de nämnda områdena. Robotiseringen inom 
olika sektorer, också hälsovården, kräver snarare 
fler än färre högskoleutbildade. Dessa kan därtill 
räkna med att förtjäna bättre. Det borde med andra 
ord också föreligga ett lämpligt incitament.

Studerande behöver klart mer stöd
I regeringens dokument Vision 2030 har man 
uppsatt som mål att 50 procent av årskullen av-
lägger en högskoleexamen. Detta skulle innebä-
ra en tillväxt på cirka 10 procentenheter jämfört 
med nuvarande nivå. Konkreta åtgärder för att 
uppnå målet saknas likväl.

En ökad intagning bidrar på kort sikt till det-
ta. Det blir intressant att se vilken inverkan be-
toningen på skol- och framför allt studentbe-
tyg återigen kommer att ha. Men här krävs sär-
skilt reformer för att förbättra genomströmningen 
av högskolestuderande, till exempel stöd för att 
minska på antalet som avbryter sina studier av 
olika orsaker. En annan anledning, som inte ven-
tilerats särskilt mycket offentligt, men som under-
tecknad upplevt gång efter annan, är att stude-
randena behöver klart mer stöd för att genomfö-
ra sitt slutarbete. Tentamina avläggs för det mes-
ta planenligt, men prograduarbetet framstår för 
många som både arbetsdrygt och emellanåt som 

Reformer krävs för att förbättra genomströmningen av högskolestudenter. På bilden svängdörrarna till Portha-
nia-byggnaden vid Helsingfors universitet.
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svårbemästrat, speciellt om man redan i slutske-
det av sina studier börjat förvärvsarbeta på hel-
tid. Frågan är om inte högskolorna borde tillde-
las extra resurser för detta – särskilt som antalet 
utexaminerade ingår som en viktig komponent i 
resultatavtalen mellan högskolorna och Under-
visnings- och kulturministeriet.  

Skäl att hålla öga på resurserna
Det är helt uppenbart, och det råder relativt stor 
enighet om, att de stora inbesparingar inom ut-
bildningssektorn som vidtogs för några år sedan 
var missriktade. Det kommer att krävas många år 
för att normalisera och förbättra läget. Den frå-
ga som diskuteras här och som pågått en längre 
tid kan i och för sig inte omedelbart kopplas till 
dessa, men förstärker trenden om åtgärder inte 
vidtas för att vända den.

Enligt rådet för utvärdering av den ekonomis-
ka politiken har den nuvarande regeringen lik-
väl vidtagit åtgärder, som den funnit värda att 
understöda. 6) Dessa kan eventuellt på lång och 
kortare sikt också påverka de högskoleutbildades 
antal. Sänkningen av dagvårdsavgifter bidrar till 
att fler deltar i småbarnspedagogiken. Reformen 
av yrkesutbildningen, som leder till att studeran-
dena tillbringar mer tid i näringslivet, kan bidra 
till ökad studiemotivation. Ändringen av syste-
met för antagning till högskolestudier kan öpp-
na upp för fler högskolestuderande och på sikt 
fler utexaminerade. Systemet med inträdesförhör 
och som en konsekvens olika mer eller mindre 
dyra preparationskurser, kanske har gjort trös-
keln onödigt hög.

Rådet påpekar likväl att sänkningen av dag-
vårdsavgiften inte nödvändigtvis inverkar på de 
som har det allra sämst ställt, eftersom föräldrar-
nas motivation inte ändras. Vidare betonar man 
att reformen av yrkesutbildningen inte får leda 
till att de allmänbildande ämnena försummas, 
eftersom dessa bidrar till möjligheten att senare 
ändra yrkesinrikting och sålunda till flexibilitet i 
arbetslivet. Rådet konstaterar slutligen att det vis-
serligen är nödvändigt att effektivera högskole-
antagningen, men ännu viktigare är att öka kvo-
terna av intagna i förhandlingarna mellan hög-
skolorna och Undervisnings- och kulturministe-
riet. Detta kräver också att högskolorna tilldelas 
mer medel. 7) 

En viktig bit i att öka antalet högskoleutbilda-
de är naturligtvis också att PISA-resultaten för-
bättras. Den nya läroplanen för grundskolan är 
sannolikt ett steg i rätt riktning. Implementering-
en är naturligtvis också här i nyckelställning. 

Det är knappast missriktat att påstå att en väl-
utbildad befolkning är en av de viktigaste resur-
serna i ett litet exportberoende land har. Det är 
således skäl att hålla ett vaksamt öga på resurs-
tilldelningen till utbildningssektorn på alla nivå-
er, också vuxenutbildningen. En signal om att 
man tar detta på allvar är att Undervisnings- och 
kulturministeriet uppmärksammat det faktum att 
antalet högskoleutbildade stagnerat. 8)  

 

Fotnoter:

1) Rapport utgiven av Rådet för utvärdering av den eko-
nomiska politiken 2017 (Rapport) s. 92.

2) 6.8.2018 på Undervisningsministeriet. Haapamäki har 
deltagit som sakkunnig i rådets arbete. Se Rapport s. 5.

3) Framgick vid diskussionen med Haapamäki. Valtion ta-
loudellinen tutkimuskeskus (VATT). Statens ekonomiska 
forskningscentral. 

4) Rapport s. 95 graf 6.1.3.

5) Rapport s. 99.

6) Rapport s. 121.

7) Aa.

8) Framkom vid diskussionen med undervisningsrådet 
Jukka Haapamäki 6.8.2018.  Se också den 26.1.2018 publi-
cerade högskolevisionen 2030.

”Tentamina avläggs för det mesta 
planenligt, men prograduarbetet 
framstår för många som både ar-
betsdrygt och emellanåt som svår-
bemästrat, speciellt om man redan 
i slutskedet av sina studier börjat 
förvärvsarbeta på heltid.”
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