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Sammanfattning 
 
Vårterminen 2002 startade en sjuksköterskeutbildning i Lycksele. Syftet med denna uppsats är att 
undersöka om denna utbildning är samhällsekonomiskt lönsam. Detta görs ur två perspektiv, ett 
samhällsekonomiskt och ett regionalekonomiskt. Utgångspunkten för den regionalekonomiska analysen är 
kommunalförbundet Partnerskap inlands region. Lönsamheten för utbildningen beräknas med hjälp av 
kostnads- och intäktsanalys (CBA). 
 
Utifrån de antaganden som görs i uppsatsen är den studerade utbildningen regionalekonomiskt lönsam 
redan första gången den ges. För samhällsekonomisk lönsamhet krävs att utbildningen ges minst fyra 
gånger. Ges utbildningen de sex gånger som krävs för att täcka behovet av sjuksköterskor i regionen är 
lönsamheten ungefär tio gånger större för kommunalförbundets region än för samhället i helhet.  
 
Resultatet är dock känsligt för ändringar av de antaganden som gjorts. För båda perspektiven är val av 
diskonteringsränta avgörande för resultatet. Den regionalekonomiska lönsamheten påverkas också av hur 
stor andel av studenterna som väljer att stanna kvar i regionen. 
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

 
 
1 Inledning 
 
Detta kapitel inleds med en bakgrund till sjuksköterskeutbildningen i Lycksele och den valda 
problemställningen. Därefter presenteras syfte, frågeställningar och metod. Övrig forskning 
inom området kommenteras. Kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsen.  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
De norrländska inlandskommunerna har under 90-talet kämpat med en mängd problem. 
Regionen brottas med frågor som ungdomar som flyttar, åldrande befolkning och brist på 
utbildad arbetskraft. För att bekämpa dessa problem har 13 norrländska inlandskommuner 
bildat kommunalförbundet Partnerskap inland. Kommunerna i kommunalförbundet har under 
de senaste fem åren haft en negativ nettomigration och 71 procent av dem som flyttat är i 
åldrarna 20 till 64 år.1 Två viktiga frågor för detta förbund är hur ungdomarna skall lockas att 
stanna kvar samt hur man kan tillgodose det behov av utbildad arbetskraft som regionen har. I 
detta sammanhang har utbildningssatsningar i regionen framkommit som en tänkbar lösning. 
Denna uppsats syftar till att utvärdera den samhällsekonomiska och regionalekonomiska 
lönsamheten av en sådan utbildningssatsning. 
 
Satsningar på utbildning har varit centrala inslag i regeringens ekonomisk-politiska strategi 
under 1990-talet. Motivet till utbildningssatsningarna har bland annat varit den starka tilltron 
till att utbildning ökar tillväxten.2 Regeringens mål är att 50 procent av en årskull ska ha 
börjat studera på högskolan vid 25 års ålder.3 Ett led för att nå detta mål är propositionen om 
den öppna högskolan.4 Propositionen innehåller regeringens förslag för att bredda 
rekryteringen och öppna fler vägar till högskolan. Ett av dessa förslag är samordningen av 
universitetens och högskolornas internetbaserade distansutbildning i ett svenskt nätuniversitet. 
 
Även i budgetpropositionen för år 1997 framhöll regeringen behovet av att högskolan blir 
tillgänglig för alla i både geografiskt och socialt hänseende. Högskolans betydelse för den 
regionala utvecklingen poängterades också. Dessutom pekade de på det ökade 
sysselsättningsbehovet i bland annat tjänsteproduktionssektorn.5 Kommunalförbundet 
Partnerskap inlands idé om utbildningssatsningar var således helt i linje med regeringens 
målsättning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 www.scb.se  030501 
2 Björklund, Anders (1999) 
3 Faktablad Utbildningsdepartementet U01.015 september 2001 
4 Proposition 2001/02:15 
5 Riksdagens revisorer (2000) 
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 
 
Av de 13 kommunerna i kommunalförbundet är majoriteten lokaliserade i Västerbotten. Den 
totala folkmängden i regionen uppgår till 112 297 personer år 2002.6  
 
 
Figur 1: Karta över Partnerskap inlands region Tabell 1: Befolkningsstatistik för 

regionen 
 

  
 
Källa: Akademi Norr7   Källa: SCB8 

 
Inom kommunalförbundet finns en operativ utvecklingsenhet, Akademi Norr, som har som 
mål att skapa högre utbildning anpassad efter regionens behov. Akademi Norr är finansierad 
dels av de kommuner som ingår, dels via EU-medel. De utbildningar som Akademi Norr 
erbjuder sker på plats i regionen och köps in från universitet och högskolor. Utbildningarna 
som ges kan anpassas både efter regionens näringslivs och offentliga sektors behov och efter 
enskilda individers önskemål. 
 
För att klargöra vilka typer av utbildningar som kan vara aktuella för regionen fick Södra 
Lapplands Forskningsenhet i Vilhelmina i uppdrag av Akademi Norr att under år 2000 
utvärdera behovet av utbildningssatsningar inom Akademi Norr regionen.9 De kom bland 
annat fram till att det i regionen kommer att vara brist på sjuksköterskor de närmaste åren. I 
sin rapport fastställer de att behovet av nyanställda sjuksköterskor den närmaste 
femårsperioden uppgår till ungefär 160 tjänster.10 En sjuksköterskeutbildning skulle således 
angripa både den negativa migrationsutvecklingen (erbjuda högskoleutbildning på orten kan 
medföra att individer stannar) och behovet av kompetens inom vården. 
 
 
 
 
                                                 
6 www.scb.se  030501 
7 Karta från http://www.akademinorr.se 
8 befolkningsstatistik från SCB,  www.scb.se  030501 
9 Fåhraeus, Maria & Lundberg, Sofia (2002) 
10 Ericsson, Ann Jessica och Sjölander, Per (2000) 

Kommun Folkmängd 
Arjeplog     3 291 
Arvidsjaur     7 017 
Dorotea     3 247 
Kramfors   20 711 
Lycksele   12 884 
Malå     3 553 
Sollefteå   21 384 
Sorsele     3 046 
Storuman     6 679 
Strömsund   13 371 
Vilhelmina     7 655 
Vindeln     5 960 
Åsele     3 499 
Total folkmängd  112 297 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att genomföra en utvärdering av en universitetsutbildning ur både 
ett samhällhällsekonomiskt och ett regionalekonomiskt perspektiv. Uppsatsen fokuserar 
därmed på två frågeställningar: 
 
1)  är sjuksköterskeutbildningen i Lycksele samhällsekonomiskt lönsam? 
2)  är sjuksköterskeutbildningen i Lycksele regionalekonomiskt lönsam? 
 
 
Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (CERUM) har av institutionen för 
omvårdnad fått i uppdrag att utvärdera sjuksköterskeprogrammet i Lycksele. Utvärderingen 
skall omfatta förberedelsetid och själva utbildningsprocessen men även det 
samhällsekonomiska utfallet av satsningen. Det reella samhällsekonomiska utfallet av 
utbildningssatsningen kan inte erhållas förrän efter sjuksköterskestudenterna slutfört sin 
utbildning och arbetat ett antal år. Det kan dock vara intressant att redan nu räkna på några 
olika tänkbara utfall. Dessa uträkningar kan ge en indikation på hur det slutliga resultatet kan 
tänkas se ut och visa vad som krävs för att projektet skall vara lönsamt.  
 
En intressant aspekt av uppsatsen är det regionalekonomiska perspektivet. En vanlig 
utgångspunkt i liknande utvärderingar är att analysen görs ur ett samhällsekonomiskt och ett 
kommunalekonomiskt perspektiv. Det kommunalekonomiska perspektivet blir i dessa 
sammanhang företagsekonomiskt, där reella finansiella strömmar beaktas. För Akademi Norr 
är det inte det finansiella resultatet som är intressant, utan den regionalekonomiska 
samhällsnyttan. Därför kommer denna uppsats att bortse från det kommunalekonomiska 
perspektivet och i stället komplettera den samhällsekonomiska analysen med en 
regionalekonomisk analys. I denna analys ses kommunalförbundet Partnerskap inlands region 
som en avgränsad ekonomisk enhet som kan erhålla samhällsnytta motsvarande den som en 
nation erhåller. Studenternas val av bostadsort blir i detta sammanhang en viktig faktor då 
regionen vid en eventuell flytt kommer att få stå för studentens utbildningskostnad men inte 
erhålla utbildningens intäkter för densamma. Referenser med regionala angreppssätt har varit 
svåra att finna och de referenser som hittats är främst inom transport- och 
infrastrukturområdet.11 Bristen på referenser gör dock inte problemställningen mindre 
intressant. 
 
Litteraturen inom utbildningsekonomiområdet är omfattande. Dock har de flesta författare ett 
annat fokus än vad denna uppsats har. De studier som finns är ofta komparativa länderstudier, 
som antingen jämför avkastning på utbildning mellan länder eller inom ett land under en 
längre tidsperiod. Till exempel har Psacharopoulos undersökt avkastning på utbildning i en 
mängd olika länder.12 Palme och Wright har gjort motsvarande för Sverige.13 På senare tid har 
en stor del av den svenska forskningen inom utbildningsekonomi fokuserat på effekterna av 
arbetsmarknadsutbildning.14 
 

 

                                                 
11 Se till exempel Westin, Lars & Forsman, Mats (1997) och Asplund, Patrik, Bergkvist, Erik & Westin, Lars  
(1999) 
12 Psacharopoulos, George (1985) 
13 Palme, Mårten & Wright, Robert E (1998) 
14 Se till exempel Axelsson, Roger (2001), Regnér, Håkan (1997) och Stenberg, Anders (2003) 
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Svenska forskningsresultat visar att avkastningen på högskolans grundutbildning är positiv, 
men i många undersökningar exkluderar man utbildningens samhällsekonomiska kostnader  
och anlägger ett privatekonomiskt perspektiv.15 Denna uppsats syftar, till skillnad från ovan 
nämnda studier, inte till att hitta generella lönsamhetsmått för universitetsutbildning i Sverige 
utan syftet är att mäta lönsamheten av en enskild utbildning ur regionalt och 
samhällsekonomiskt perspektiv där utbildningens samhällsekonomiska kostnader inkluderas i 
analysen. Liknande undersökningar har varit svåra att hitta, kanske beroende på 
mätsvårigheter och på att kostnaden för den typen av utvärderingar ofta är höga. 
 
 
1.3 Metod 
 
I uppsatsen används samhällsekonomisk utvärderingsmetod som kallas cost-benefit-analys 
(CBA). Teorin bakom CBA beskrivs närmare i kapitel 3. 
 
Viktiga källor som används är utbildningens budget och statistik från Verket för 
högskoleservice (VHS) och Statistiska centralbyrån (SCB). En annan viktig källa är den enkät 
som studenterna som började på sjuksköterskeprogrammet i Lycksele ombads att svara på när 
de antogs till utbildningen.16 Enkäten fungerar som underlag för vissa antaganden i cost-
benefit analysen. För syftet relevanta resultat av enkäten presenteras i kapitel 2.2. 
 
Poängteras bör att eftersom studenterna ännu inte kommit ut på arbetsmarknaden baseras inte 
CBA-resultatet på ett reellt utfall.  Uppsatsens resultat bygger till stor del på uppskattade och 
budgeterade intäkter och kostnader. De antaganden som görs påverkar också resultatet. För att 
utvärdera betydelsen av detta görs flera känslighetsanalyser. 
 
 
1.4 Disposition 
 
Uppsatsen disponeras enligt följande:  
 
I kapitel 2: Sjuksköterskeutbildningen i Lycksele presenteras den undersökta utbildningen och 
dess studenter.  
 
Kapitel 3: Teori och metod beskriver kortfattat grunderna i samhällsekonomisk analys. Vidare 
presenteras cost-benefit analysens olika steg. Kapitlet innehåller även en redovisning av teori 
bakom diskontering och avslutas med hur cost-benefit analys kan appliceras på den studerade 
utbildningen.   
 
I kapitel 4: Antaganden och utgångspunkter fastställs tidshorisont och diskonteringsränta. 
Antaganden som ligger till grund för uppsatsen diskuteras. Kapitlet avslutas med att precisera 
de antaganden som analysen utgår ifrån.  
 
 
 
                                                 
15 Riksdagens revisorer (2000) 
16 Enkäten har utförts och bearbetats av Sofia Lundberg och Maria Fåhraeus vid Centrum för regionalvetenskap 
(CERUM) vid Umeå universitet 
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Kapitel 5: Samhällsekonomiskt perspektiv innehåller den samhällsekonomiska analysen. 
Kostnader och intäkter fastställs och en samhällsekonomisk kostnads- och intäktsanalys 
genomförs. Vidare innehåller kapitlet en känslighetsanalys där betydelsen av några av de 
antaganden som gjorts testas. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 
 
I kapitel 6: Regionalekonomiskt perspektiv görs motsvarande analys ur regionens perspektiv. 
Distinktionen mellan samhällsekonomisk och regionalekonomisk lönsamhet beskrivs. Även 
detta kapitel innehåller en känslighetsanalys och en sammanfattning. 
 
Uppsatsen avslutas med kapitel 7: Analys och diskussion. I detta kapitel analyseras resultaten 
och uppsatsen i sin helhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

6
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2 Sjuksköterskeutbildningen i Lycksele 
 
Detta kapitel beskriver utbildningen och de deltagande studenterna. 
 
 
2.1 Utbildningen  
 
Sjuksköterskeutbildningen i Lycksele påbörjades vårterminen 2002. Intresset för utbildningen 
var stort.  Utbildningen i Lycksele kom på åttonde plats av 42 när man jämförde antalet 
förstahandssökande per utbildningsplats för de sjuksköterskeutbildningar som startade i 
Sverige vårterminen 2002.17  Slutligen antogs 30 sökanden. Den sex terminer långa 
utbildningen är en traditionell sjuksköterskeutbildning kompletterad med en IT- och 
glesbygdsprofil.18 Det huvudsakliga ansvaret för utbildningens uppbyggande och 
genomförande har institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.   
 
Utbildningen finansieras dels av statliga medel, dels av Akademi Norr, Lycksele kommun och 
Södra Lapplands sjukvårdsdistrikt. De statliga medlen finansierar baskostnaderna och 
motsvarar det basanslag som institutionen för omvårdnad skulle ha erhållit om utbildningen 
varit förlagd till Umeå. Baskostnaderna är ca 6,3 miljoner kronor. Merkostnaderna består av 
indirekta kurskostnader inom och utom Umeå universitets kostnader19 samt 
projekteringskostnader. Merkostnaderna uppgår till ca 8,2 miljoner kronor. 
 
Den totala budgeterade kostnaden för utbildningen uppgår till 14 527 600 kronor.20 Detta 
motsvarar 484 253,33 kronor per student. Jämfört med sjuksköterskeutbildningen i Umeå är 
detta ett högt belopp. Det ersättningsbelopp som universitetet erhåller för en helårsstudent på 
sjuksköterskeutbildningen i Umeå är 210 000 kronor. Den stora skillnaden beror till stor del 
på höga startkostnader. En annan orsak är utbildningens IT-profil och att den till stor del är 
internetbaserad. Studenterna har erhållit varsin dator och webbkamera. Dessutom har en 
konferensstudio byggts upp i Umeå med mottagarenhet i Lycksele.21 
  
 
2.2 Studenterna 
 
Information om studenterna på sjuksköterskeprogrammet i Lycksele har erhållits från 
CERUM:s första rapport angående sjuksköterskeutbildningen i Lycksele.22 Rapporten 
omfattar tiden från idéstadium till kursstart. I rapporten presenteras information om 
studenterna som baseras dels på en av CERUM utförd enkät, dels på information från Verket   
för högskolestudier (VHS). I enkäten användes de som antogs till sjuksköterskeutbildningen i     
 

                                                 
17www.vhs.se (030501) 
18 Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet i Lycksele, Umeå universitet 
19Inom Umeå universitets kostnader; Intern utbildning av lärare, utbildningsmaterial, kommunikation, resor och 
boende, projektledning, , Utanför Umeå universitets kostnader: bibliotek, praktik, kliniskt träningscentra, teknik 
och utrustning m m  
20 Intern budget för sjuksköterskeprogrammet i Lycksele 
21 Fåhraeus, Maria & Lundberg, Sofia (2002) 
22 ibid 
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Umeå samma termin som referensgrupp. Målet med enkäten var bland annat att kartlägga 
studiebakgrund, levnadsförhållanden, förväntningar och vilka faktorer som varit viktiga för 
valet av utbildning. Studenterna tillfrågades även om vad de skulle ha gjort om inte 
utbildningen blivit av. De har dessutom fått frågor som rör deras framtidsplaner. Med hjälp av 
detta material jämförs de som sökte eller antogs till Umeå respektive Lycksele. 
 
Om man tittar på de studenter som antagits och påbörjat utbildningen är den geografiska 
spridningen större för Umeåstudenterna än för Lyckselestudenterna. 96,6 procent av 
Lyckselestudenterna kommer från Västerbottens län varav 6,6 procent är från Umeå kommun. 
Motsvarande siffra för Umeåstudenterna var 69,7 procent (varav 53 procent från Umeå 
kommun). De som antogs till utbildningen i Lycksele var signifikant äldre än de som antogs 
till utbildningen i Umeå (33 år i Lyckselefallet jämfört med 25 år i Umeå). Skillnaderna är 
även stora i levnadsförhållanden. 96,7 procent av Lyckselestudenterna är gifta eller 
sammanboende medan detta gäller för endast 50 procent av Umeåstudenterna. 
Lyckselestudenterna bor i huvudsak i en villa som de äger (73,3 procent) medan 
Umeåstudenterna främst bor i hyreslägenhet alternativt studentbostad. Lyckselestudenterna 
har i genomsnitt 1,9 barn i jämförelse med 0,4 barn per Umeåstudent. Lyckselestudenterna är 
också mer obenägna att byta bostadsort. Bland dessa studenter var det ungefär 66 procent som 
aldrig flyttat under de senaste tio åren. Motsvarande siffra för Umeåstudenterna var 25 
procent.  
 
Studenterna tillfrågades också om önskad framtida bostadsort. De ombads välja mellan 
Lycksele, annan ort i Lappland än Lycksele, Umeå, Skellefteå, Stockholm eller Norge (dock 
saknade enkäten ett alternativ söder om Stockholm). Enkäten visar att 
sjuksköterskestudenterna som läser i Lycksele i första hand vill arbeta i sin hemort. Endast en 
tiondel vill arbeta i Umeå och ingen vill arbeta i Skellefteå, Stockholm eller Norge. 
Studenterna som läser i Umeå är mer positiva till arbete i Stockholm eller Norge (13,8 
procent). En stor andel (61,5 procent) vill arbeta i Umeå efter examen. Endast 1,5 respektive 
3,1 procent önskar arbeta i Lycksele respektive Skellefteå.   
 
Studenterna ombads att ange hur hög lön de krävde för att ta anställning på en annan ort än 
sitt förstahandsval. Svarsfrekvensen på denna fråga var betydligt lägre än för enkäten i övrigt. 
Många angav istället att det var familjen och en önskan att bo kvar på den nuvarande 
bostadsorten som avgjorde var de skulle arbeta. Lönen hade mindre betydelse i detta 
sammanhang. Bland dem som angett önskad löneskillnad ville Lyckselestudenterna ha 
signifikant mer i lön än Umeåstudenterna för att ta anställning i Stockholm eller Norge, och 
signifikant mindre för att arbeta i Lycksele. Dock kan man inte hitta några signifikanta 
skillnader när det gäller Umeå, Skellefteå eller annan ort i Lappland än Lycksele.   
 
Studenterna fick också svara på frågor om vad de skulle ha gjort om de inte påbörjat 
utbildningen. Enkäten visar att av de 30 som svarat på frågan skulle 18 arbeta som 
undersköterska eller motsvarande om utbildningen inte blivit av. Två skulle ha arbetat som 
barnskötare och en som ambulansman. Fyra studenter angav att de skulle ha läst 
sjuksköterskeutbildningen på annan ort om den inte blivit av i Lycksele. Två angav att de 
skulle ha varit barnlediga och tre personer kunde inte riktigt definiera vad de skulle göra.   
 
Utbildningens initiativtagare önskade attrahera en studentgrupp som med stor sannolikhet 
skulle komma att stanna kvar i regionen efter slutförd utbildning. Utifrån ovanstående  

 
 



 
 

8

2. Sjuksköterskeutbildningen i Lycksele 
___________________________________________________________________________ 
 
presentation ser vi att utbildningen attraherat precis den grupp som initiativtagarna önskade. 
Många av dem som påbörjat utbildningen har en bakgrund inom vården. De kommer nästan 
uteslutande från Västerbotten, men andelen som kommer från Umeå är låg. Ett av deras motiv 
för utbildning är att kunna bo kvar på sin bostadsort. Detta medför att sannolikheten för att de 
blir kvar i regionen efter avslutad utbildning är stor. Ur uppsatsens perspektiv är denna 
slutsats viktig för det regionalekonomiska resultatet och för de antaganden som görs i den 
analysen.  
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3 Teori och metod 
 
Kapitlet beskriver kortfattat grunderna i samhällsekonomisk analys. Cost-benefit analysens 
olika steg presenteras. Vidare diskuteras teori bakom diskontering. Kapitlet avslutas med att 
fastställa de olika poster som kan identifieras när cost-benefit analys tillämpas på den 
studerade utbildningen.  
 
 
3.1 Samhällsekonomisk analys 
 
 
Utgångspunkten inom samhällsekonomisk utvärdering är att beslutsfattande organ inom den 
offentliga sektorn antas bry sig om vad en åtgärd betyder för medborgarna i samhället. Det 
primära syftet med de samhällekonomiska analyserna är att identifiera och kartlägga alla 
effekter som direkt eller indirekt betyder något för medborgarna. Effekterna skall definieras i 
relation till den situation som skulle föreligga om åtgärden ej vidtas, allt annat lika. Alla 
effekter som medborgarna anser negativa kan kallas åtgärdens samhällsekonomiska 
kostnadsposter och allt som betraktas som positivt kallas samhällsekonomiska intäktsposter. 
De olika effekterna skall sedan översättas i en gemensam måttenhet så de kan jämföras.23  
 
Samhällsekonomiska bedömningar fungerar ofta som komplement till bedömningar som 
begränsas enbart till de verkningar vilka berör beslutsfattaren själv. Dessa analyser tenderar 
att bli komplicerade och tekniska till sin natur då de har ambitionen att ta hänsyn till alla slag 
av verkningar på alla medborgare. 24 Även om metoden är allmänt accepterad möter den 
kritik, ofta på grund av att det måste göras en mängd antaganden för att en analys skall vara 
möjlig.25 En invändning är att på grund av subjektivt fastställda antaganden kan analysen 
manipuleras i någon intressents syften. Trots denna kritik är samhällsekonomisk analys ofta 
det bästa alternativet när projekt som påverkar medborgarna skall utvärderas. Det existerar 
inget likvärdigt alternativ till denna typ av analys om systematik och jämförbarhet 
eftersträvas.26 
 
 
3.1.1 Teoretiska utgångspunkter 
 
Alternativkostnad 
 
Alternativkostnaden motsvaras av de intäkter man skulle ha erhållit vid bästa alternativa 
användning av de resurser som tas i anspråk när den berörda åtgärden eller projektet 
genomförs.27 Det som skall mätas är alltså vad samhället går miste om genom att använda 
resurserna på ett visst sätt.28 Exempelvis brukar samhällets kostnad för att använda arbetskraft 
antas motsvara bruttolönen inklusive sociala avgifter. Då ett projekt genomförs dras  

 
                                                 
23 Bohm, Peter (1985) 
24 ibid 
25 Hough, J R (1994) 
26 Statskontoret (1992) 
27 Dahlberg, Åke (1990) 
28 Mattsson, Bengt (1988) 
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arbetskraft bort från annan verksamhet där denna skulle ha kunnat producera varor och/eller 
tjänster. Arbetskraftens alternativkostnad motsvaras i detta fall av värdet på de varor och 
tjänster som arbetskraften skulle ha åstadkommit om den stannat kvar i sin tidigare 
sysselsättning. Detta är den reala arbetskraftskostnaden för projektet. Vid anställning av 
arbetskraft som skulle ha varit arbetslös i alternativfallet blir samhällets kostnad lägre än 
lönen. Alternativkostnaden motsvaras då av den nytta som den arbetslöse hade kunnat få ut av 
sin påtvingade fritid.29 
 
Skatter 
 
När man fastställer samhällsekonomiska kostnader skall skatter och avgifter normalt inte ingå 
i analysen. Skatterna ses då inte som någon samhällsekonomisk kostnad utan är endast en 
intäktsöverföring från producentledet till statskassan.30  Undantaget är skatter som införts för 
att korrigera ett ur samhällets perspektiv felaktigt satt pris. För att erhålla det verkliga 
samhällsekonomiska värdet i dessa fall måste skatten inkluderas i den samhällsekonomiska 
posten. Exempel på detta är skatter som införts för att korrigera för miljöeffekter. Dock finns 
det ingen enkel tumregel för hur skatter skall behandlas i analysen, utan värderingen beror av 
vad alternativet består av.31 Därför skall t ex en indirekt skatt som moms ibland inkluderas i 
beräkningarna (t ex då konsumenter visar att deras betalningsvilja på marginalen är 
produktens pris, inklusive moms) medan momsen vid andra tillfällen skall dras bort (t ex om 
ett företaget som tillverkar varan har möjlighet att öka sin produktion så att efterfrågan på den 
aktuella varan inte dras från den övriga marknaden).32 
 
Externa effekter 
 
Externa effekter förekommer när marknaden misslyckats med att allokera resurserna på ett ur 
effektivitetssynpunkt optimalt sätt. En extern effekt kan sägas föreligga om en konsument 
eller ett företag inte bär hela kostnaden (eller intäkten) för den skada (eller den nytta) som 
uppkommer på grund av dess handlingar. Miljöförstöring är ett klassiskt exempel på en 
negativ extern effekt. 33 Externa effekter kan medföra att en åtgärd som är företagsekonomiskt 
lönsam inte är lönsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.34 
 
 
3.1.2 Vad är CBA? 
 
Kostnads- och intäktsanalys (CBA) är en samhällsekonomisk metod som syftar till att 
systematiskt beskriva och mäta effekter av ett projekt eller en åtgärd. Metoden ger möjlighet 
att anlägga både ett långsiktigt perspektiv (tidsmässigt) och ett brett perspektiv (tar hänsyn till 
sidoeffekter).35 De kostnader och intäkter som man identifierar jämförs sedan med de effekter 
som skulle ha uppkommit om åtgärden inte vidtagits. Effekterna kan vara av både ekonomisk 
och icke-ekonomisk art.36 Detta innebär att metoden även tar hänsyn till effekter som inte 
motsvaras av direkta betalningsströmmar, t ex miljöeffekter och trivsel.  
 
                                                 
29 Mattsson, Bengt (1979) 
30 Bohm, Peter (1985) 
31 Mattsson, Bengt (1979) 
32 För en utförligare diskussion om skatter, se t ex Mattsson, Bengt (1988) och Mattsson, Bengt (1979) 
33 Carlton, Dennis W & Perloff, Jeffrey M (2000) 
34 Dahlberg, Åke (1990) 
35 Hough, J R  (1994) 
36 Dahlberg, Åke (1990) 



 
 

11

3. Teori och metod 
___________________________________________________________________________ 
 
Ett alternativ till denna samhällsekonomiska analys är den företagsekonomiska. Inom gängse 
företagsekonomisk teori tar man dock enbart hänsyn till finansiella netton. Investeringar som  
ej har en formell, fysisk intäktssida blir enligt denna metod olönsamma. Indirekta verkningar 
och externa effekter som kan ha samhällsekonomisk betydelse negligeras och marknadspriser 
används, även vid de tillfällen när dessa saknar samhällsekonomisk relevans. CBA kan 
inkludera även indirekta effekter och vid behov försöker man räkna fram priser som bättre än 
marknadspriserna visar det samhällsekonomiska värdet av olika poster. En CBA har alltså 
möjlighet att ta hänsyn till fler typer av faktorer än en traditionell företagsekonomisk kalkyl 
gör.37 
 
 
3.1.3 Cost benefit analysens olika steg 
 
Litteraturen anger en mängd olika sätt att strukturera genomförandet av en CBA.38 Här 
sammanfattas författarnas upplägg till fem steg; identifiering, värdering, diskontering, 
nuvärdestest och känslighetsanalys. 
 
 
Steg 1: Identifiering 
 
Första steget innebär en identifiering av de kostnads- och intäktsposter som skall ingå i 
analysen. Här skall även icke-ekonomiska och externa effekter fastställas. Det är inte alltid 
möjligt att ta med samtliga effekter som ett projekt eller en åtgärd medför. Om en avvägning 
måste göras är en tumregel att storleken på de förväntade effekterna avgör hur värdefullt det 
är att ta med dessa i analysen.39 
 
 
Steg 2: Värdering 
 
I det andra steget värderar man de identifierade effekterna. Icke-monetära effekter översätts 
om möjligt till monetära, t ex via betalningsviljeundersökningar eller tidsvinstbedömningar. 
Om marknadspriserna inte motsvarar det samhällsekonomiska värdet justeras dessa.  
 
 
Steg 3: Diskontering40 
 
De kostnader och de intäkter som skall jämföras i en samhällsekonomisk analys inträffar ofta 
vid olika tidpunkter. För att kunna göra en jämförelse av dessa poster måste de översättas till 
värden vid en och samma tidpunkt. Detta kan göras genom diskontering. Vid diskontering 
väljer man en räntesats som speglar preferenserna mellan konsumtion i dag jämfört med 
konsumtion i framtiden. Oftast använder man sig av en positiv diskonteringsränta. Det 
innebär att kostnader och intäkter som inträffar i framtiden värderas lägre än om de skulle 
inträffa i nuet.41  
 
 

                                                 
37 Bohm, Peter (1996)  
38 Bohm, Peter (1996),  Spash, Clive L & Hanley, Nick (1993), 
39 Statskontoret (1992) 
40 Teori bakom diskontering beskrivs närmare i kapitel 3.2 
41 Axelsson, Roger & Karl-Gustaf Löfgren (1992) 
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Med diskonteringsränta i och antal år som beloppet skall diskonteras t får vi följande formel 
för diskontering 
 
(1)  1/(1+i)t    

  

 
Steg 4: Nuvärdestest 
 
Som tidigare nämnts är ett av CBA:s huvudsyften att ge beslutsunderlag för huruvida ett 
projekt eller en åtgärd är samhällsekonomiskt effektiv. Det finns olika slags beslutskriterium 
för att avgöra detta. Ett vanligt tillvägagångssätt är att göra en nuvärdestest. I detta test 
jämförs nuvärdet av projektets kostnader och intäkter efter att de diskonterats med hjälp av en 
räntesats, i.42 Nuvärdet (PV) av kostnader eller intäkter (X) erhållna vid tidpunkten t kan 
skrivas som: 
 
(2)  PVt = Xt (1+i) – t   

  
Beslutskriteriet är att om summan av de diskonterade intäkterna överstiger summan av de 
diskonterade kostnaderna skall projektet genomföras. Detta betyder att projektet skall 
genomföras om nettonuvärdet NPV>0. Differensen skrivs: 
 
(3)  NPV= ∑Bt (1+i) - t - ∑Ct (1+i) – t  

  
där B motsvarar intäkter (benefits) och C motsvarar kostnader (costs).  
 
 
Steg 5: Känslighetsanalys 
 
Osäkerheten när man genomför en CBA är ofta stor. Det kan till exempel vara svårt att 
fastställa posterna i analysen och både tidshorisont och diskonteringsräntor kan vara svåra att 
definiera. Då osäkerheten är så påtaglig används ofta ett redskap som kallas 
känslighetsanalys. En känslighetsanalys innebär att man undersöker hur projektets nuvärde 
påverkas av olika tänkbara värden på exempelvis diskonteringsränta och/eller tidshorisont. 
Om räntekänsligheten är låg spelar inte valet av räntesats så stor roll. Om den däremot är hög, 
kanske hela undersökningens resultat predikteras av val av räntesats.43 
 
 
3.2 Diskontering 
 
 
3.2.1 Varför behöver vi diskontera? 
 
Diskontering genomförs för att skapa jämförbarhet över tiden mellan intäkter och kostnader 
som uppkommer vid olika tillfällen.44 Utgångspunkten är att resurser som vid en viss tidpunkt 
inte används till konsumtion kan ge en real avkastning som överstiger värdet av de insatta 
resurserna. Vidare antas att medborgarna förutsätts kräva real kompensation för att avstå från  

                                                 
42 Spash, Clive L & Hanley, Nick (1993) 
43 Sugden, Robert & Williams, Alan (1978)  
44 Mattsson, Bengt (1979) 
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konsumtion idag, till förmån för konsumtion vid en framtida tidpunkt. Utifrån detta kan 
varumängder idag bytas mot en större varumängd vid en senare tidpunkt. Denna typ av byten 
ger upphov till ”växelkurser” mellan värden idag och värden i framtiden. Dessa växelkurser 
kan uttryckas i form av räntesatser. Med hjälp av en sådan räntesats kan kostnader och intäkter 
som inträffar i framtiden diskonteras till värden idag (se exempel i figur 2). 45 
 
 
Figur 2: Illustration av diskontering 
 

 
 
 
 
 
 
Källa: Mattsson (1979) 
 
 
Diskonteringsräntor kan anta både positiva och negativa värden. En negativ 
diskonteringsränta kan vara motiverad om en minskad framtida produktion förväntas. Då 
detta sällan är fallet används vanligtvis en positiv diskonteringsränta. Detta kan förklaras med 
att individer i vår typ av ekonomi generellt föredrar att få en viss fördel nu framför senare. 
Individerna kan dessutom tänka sig att avstå från en viss del av fördelen bara de får den 
tidigare. Vi vet också att sparande och investeringar kan leda till en större 
konsumtionsmöjlighet i framtiden än om beloppet konsumerades omedelbart. Då 
investeringar ofta har en positiv avkastning finns utrymme för kompensation till den som 
avstår från konsumtionen och sparar. Eftersom individerna i allmänhet hellre konsumerar än 
sparar krävs denna kompensation för att de skall avstå från konsumtion.46 
 
 
3.2.2 Hur bestäms samhällets diskonteringsränta? 
 
Tanken bakom diskonteringsräntan är att samhällets investeringar skall värderas med en 
räntesats som avspeglar hushållens tidspreferens samt ett rimligt mått på risk. Räntan kan 
också ses som ett slags samhälleligt avkastningskrav på samhälleliga investeringar.47  Det 
finns olika förslag för hur samhällets diskonteringsränta skall fastställas. Fyra vanligt  
 

 
                                                 
45 Bohm, Peter (1996) 
46 Mattsson, Bengt (1988) 
47 SIKA rapport 2002:7 
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förekommande förslag är att samhällets diskonteringsränta skall motsvara: 
 

1) Marknadsräntan i en ideal ekonomi 
2) Avkastningen på privata investeringar (den avkastning som privata (till skillnad från 

offentliga) investeringar ger företagen) 
3) Konsumtionsräntan (den kompensation individerna kräver för att avstå från 

konsumtion) 
4) En vägd summa mellan konsumtionsräntan och avkastningen på privata investeringar 

 
Inom ramen för denna studie går vi inte djupare in på de olika förslagen utan vi nöjer oss med att 
konstatera att det inte finns ett allmänt accepterat förhållningssätt till hur diskonteringsräntan 
fastställs.48 Den vanligaste metoden verkar vara att en godtycklig ränta som ligger i närheten av 
gällande diskonto väljs. Detta brukar kompletteras med en känslighetsanalys för att kontrollera 
betydelsen av den valda räntan.49 
 
 
3.3   CBA applicerat på utbildning50 
 
Vid en tillämpning av CBA på sjuksköterskeutbildningen i Lycksele kan följande typer av 
kostnader och intäkter identifieras:51 
 
Kostnader: 
 

• Värdet av de varor och tjänster som i alternativfallet skulle ha producerats av de som 
genomgår utbildningen 

• Värdet av de anställdas, d v s lärare, servicepersonal m m, produktion i alternativfallet 
• Värdet av de varor och tjänster som förbrukas i undervisningen 
• Förslitning på de maskiner och inventarier som används i utbildningen 
• Utbildningslokalernas värde i deras alternativa användning 

 
Intäkter: 
 

• Värdet av de varor och tjänster som producerats av dem som genomgår utbildningen 
 
 
En del av dessa kostnads- och intäktsposter kan man finna i utbildningens budget. I många 
fall är det rimligt att anta att det budgeterade värdet motsvarar det samhällsekonomiska 
värdet. Detta gäller till exempel lokalernas värde. Dock finns det vissa poster som måste 
justeras för att vi skall erhålla det samhällsekonomiska värdet. En sådan post är löner. De 
lönekostnader som ingår i budgeten går inte att särskilja och kan därför inte korrigeras. 
Sjuksköterskestudenternas förväntade framtida löner, både i alternativfallet och 
utredningsfallet kan dock korrigeras. Bruttolönen måste då multipliceras med 
lönebikostnaderna för att det samhällsekonomiska värdet skall erhållas. 
 

                                                 
48 För en utförligare genomgång av de olika förslagen se t ex Mattson , Bengt (1988)) och Sugden, Robert & 
Williams, Alan (1978) 
49 Mattsson, Bengt (1970) 
50 De beräkningar som görs i senare kapitel utgår från denna modell 
51 Framställningen bygger på Axelsson, Roger & Löfgren, Karl-Gustaf  (1992) 
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Det samhällsekonomiska värdet av arbete kan därmed beräknas utifrån följande: 
 
 
(4)  SW=W*(1+Є)    
där 
 
SW = samhällsekonomiskt värde av en individs utförda arbete 
W   = individens bruttoinkomst (årsarbetsinkomst) exklusive transfereringar 
Є = lönebikostnader i procent av individens bruttolön (årsarbetsinkomst) 

Vi utgår från ett förväntat värde utifrån de senaste tio årens värden som 
motsvarar 38,92 procent52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                 
52 Fakta om Sveriges ekonomi 2002  
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4 Antaganden och utgångspunkter för analysen 
 
Detta kapitel inleds med en redovisning av den tidshorisont och den diskonteringsränta som 
analysen skall utgå ifrån. Vidare diskuteras de antaganden som ligger till grund för de olika 
posterna i analysen. Slutligen fastställs de grundantaganden som används i beräkningarna. 
 
 
4.1 Tidshorisont 
 
På grund av att analysen av sjuksköterskeutbildningen i Lycksele är framåtblickande och inte 
tillbakablickande råder en viss grad av osäkerhet. Detta gäller såväl kostnader och intäkter, 
som val av tidshorisont och diskonteringsränta.  
 
Valet av tidshorisont är avgörande för det slutliga resultatet. I litteraturen råder det dock stor 
oenighet om hur länge effekten av en utbildning kvarstår. I vissa studier av 
arbetsmarknadsutbildning har man antagit att inkomstskillnaderna efter utbildningens slut 
bibehålls på en konstant nivå fram till pensionsåldern. Andra författare anser att all kunskap 
blir föråldrad och antar istället att effekten minskar med åren. I dessa studier avskrivs det 
samhällsekonomiska produktionstillskottet med ett visst antal procent varje år.53 
 
Studenterna i denna uppsats genomgår en universitetsutbildning som förhoppningsvis leder 
till mer kvalificerade och högre avlönade arbetsuppgifter jämfört med de arbetsuppgifter som 
studenterna hade innan utbildningen. Därför är det rimligt att anta att studenterna erhåller en 
högre lön till följd av den genomgångna utbildningen och att den samhällsekonomiska 
effekten av utbildningen kvarstår fram till pension. Då de studenter som antogs till 
utbildningen i genomsnitt var 33 år och den genomsnittliga pensionsåldern för sjuksköterskor 
i Sverige är ca 63 år54 utgår vi från en tidshorisont på 30 år. 
 
 
4.2 Val av diskonteringsränta 
 
Den reala diskonteringsräntans storlek har varierat starkt mellan offentliga myndigheter. I 
olika investeringskalkyler har realräntor mellan två och tio procent använts.55  Uppfattningen 
verkar vara att en rimlig diskonteringsränta för offentliga investeringar ligger mellan tre och 
sex procent. I denna uppsats används, om inget annat anges, en real diskonteringsränta på fyra 
procent.56 Dock kontrolleras betydelsen av diskonteringsräntans storlek i känslighetsanalyser i 
kapitel 5 och 6. 
 
 
 
 
 
                                                 
53 Axelsson, Roger & Löfgren, Karl-Gustaf (1992)  
54 Vårdförbundet, elektroniskt brev 
55 Axelsson, Roger & Löfgren, Karl-Gustaf (1992) 
56 Rekommenderas av Statens Institut för Kommunikationsanalys, se SIKA rapport 2002:4 
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4.3 Antaganden 
 
Då denna analys skall beräkna kostnads- och intäktsposter som ännu inte uppkommit måste 
en mängd antaganden göras. Nedan diskuteras bakgrunden till en del av de antaganden som 
görs. I kapitel 4.4 fastställs sedan de antaganden som gäller om inget annat anges. 
 
En osäker faktor är vilken sysselsättning de deltagande egentligen har, före, under och efter 
utbildningen. Utifrån uppgifter i enkäten vet vi vad studenterna skulle ha gjort om 
utbildningen inte hade blivit av. Dessutom vet vi vad utbildningen är tänkt att leda till för 
yrke. Men utfallet av de som väljer att arbeta som sjuksköterskor är osäkert då det inte går att 
fastställa hur länge de arbetar som sjuksköterskor och vilken lön de kommer att möta i 
framtiden.  
 
Utifrån enkäten är det dock rimligt att anta att de som genomgår utbildningen väljer att arbeta 
som sjuksköterskor fram till pension. Detta medför att den förväntade inkomstskillnaden 
förväntas vara konstant under den fastställda tidshorisonten.  
 
Det finns även många andra faktorer förutom sysselsättning som kan påverka intäkter och 
kostnader. Exempel på den typen av faktorer är arbetslöshet och barnledighet. Då behovet av 
sjuksköterskor är så stort väljer vi att bortse från risken för arbetslöshet.57 Vi väljer även att 
bortse från barnledighet då dessa studenter i genomsnitt redan uppnått det antal barn som 
motsvarar genomsnittet för landsbygds-, glesbygds och övriga mindre kommuner.58 Andra 
faktorer som är svårare att bortse ifrån är sjukdom och dödsfall. Dessa faktorer förkortar den 
produktiva tiden men de är svåra att bestämma i en framåtblickande analys. Denna analys 
bortser från dessa faktorer. Ett alternativ hade varit att utgå från genomsnittliga värden för 
hela befolkningen. 
 
En osäkerhetsfaktor som endast är relevant i den regionalekonomiska analysen är om en eller 
flera av studenterna väljer att flytta från regionen. En flytt skulle påverka resultatet avsevärt 
då det skulle medföra att regionen får bära kostnaderna men ej erhålla intäkterna för 
utbildningen. I grundantagandena sätter vi sannolikheten för flytt till noll. Detta motiveras 
med att studenterna visar tecken på trögrörlighet då många av dem är villaägare och föräldrar, 
vilket är grupper som ofta har låg flyttbenägenhet. I enkäten kan vi dessutom utläsa att 
orsaken till att de valt att läsa utbildningen till stor del är att de vill stanna i regionen.59 Detta 
antagande kommer vi att modifiera i känslighetsanalysen i kapitel 6.  
 
 
4.4 Grundantaganden 
 
För att analysen skall bli hanterbar är utgångspunkten för analysen följande grundantaganden. 
Samtliga studenter antas komma från regionen, slutföra utbildningen och stanna i regionen 
efter avslutad utbildning. För att förenkla beräkningarna antas att alla arbetade heltid som 
undersköterskor innan utbildningen, d v s ingen var arbetslös. Denna förenkling anses rimlig 
utifrån det faktum att större delen av de som antogs till utbildningen arbetade som  
 
                                                 
57 SCB:s arbetskraftsbarometer, www.scb.se (030501) 
58 SCB rapport om barnafödande,  http://www.scb.se/publkat/filer/be51st0303%5F08.pdf (030608) 
59 Fåhraeus, Maria & Lundberg, Sofia (2002) 
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undersköterskor eller hade en sysselsättning i motsvarande löneklass. Vidare förutsätts att alla 
arbetar heltid som sjuksköterskor fram till pension samt att de i alternativfallet arbetat heltid 
som undersköterskor fram till pension. En genomsnittlig pensionsålder motsvarande 63 år 
används vilket ger en tidshorisont på 30 år. Mättidpunkten är år noll, vilket betyder att 
intäkter och kostnader diskonteras till den tidpunkt då utbildningen startade första gången.  
 
I analysen används en fyra-procentig diskonteringsränta. Analysen bortser från årlig 
procentuell löneökning och inflation, men antar att de nyutexaminerade sjuksköterskorna efter 
fem år i yrket får lön motsvarande den lön som erfarna sjuksköterskor får. Slutligen antas 
samtliga studenter som genomgår utbildningen sommarjobba som undersköterskor 8 veckor 
varje sommar under utbildningstiden. Dessa antaganden gäller om inget annat anges i 
beräkningarna.  
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5 Samhällsekonomiskt perspektiv 
 
Detta kapitel presenterar de samhällsekonomiska kostnaderna och intäkterna. En 
samhällsekonomisk analys genomförs. Vidare innehåller kapitlet en känslighetsanalys och 
avslutas med en sammanfattning. 
 
 
5.1 Samhällsekonomiska kostnader 
 
Den samhällsekonomiska kostnaden kan definieras som varans/tjänstens värde i alternativ 
användning, det vill säga värdet som det hade haft om det ej använts inom utbildningen.  I 
många fall kan vi dock använda oss av kostnaden som uppkommer inom utbildningen. Till 
exempel kan vi anta att lärarna hade haft samma värde i annan verksamhet och att detta värde 
motsvaras av deras lön. I dagsläget är de faktiska kostnaderna okända och därför utgår vi från 
de budgeterade kostnaderna. Då de identifierade kostnaderna uppkommer i början av 
tidshorisonten behöver de ej diskonteras. Undantaget från detta är värdet av alternativ 
produktion, som uppkommer under hela tidshorisonten och därför måste diskonteras. 
 
 
5.1.1  Kostnader om utbildningen ges endast en gång60 
 
I budgeten finns kostnader som faller både inom och utom Umeå universitet. Kostnaderna 
inom Umeå universitet finansieras delvis av staten, delvis av beställaren (Akademi Norr). 
Kostnaderna utom Umeå universitets kostnader finansieras helt av beställaren.  
 
Huvuddelen av kostnaderna inom Umeå universitet finansieras via basanslag, vilket är det 
statliga bidrag som universitet erhåller per student. Inom Umeå universitet hittar vi även 
projekteringskostnader, direkta kurskostnader och indirekta kurskostnader. 
Projekteringskostnaderna består av utvecklingskostnader för att utbildningen skulle kunna 
starta. En stor post är beredning, samordning och praktiskt stöd. Exempel på andra 
utvecklingskostnader är kostnader för projektledning, projektsekreterare och IT-samordnare. I 
de direkta kurskostnaderna ingår den typ av kostnader som utbildningen hade haft om den 
genomförts på traditionellt vis. I denna post ingår kurskostnader, IT-support, 
kursadministration och studenthälsovård. De indirekta kurskostnaderna består av kostnader 
som uppkommit till följd av lokaliseringen i Lycksele. Exempel på dessa kostnader är 
utbildning av lärare, produktionskostnad av utbildningsmaterial, kommunikationskostnader 
och resor och boende.  
 
De kostnader som ligger utanför Umeå universitet finansieras som tidigare nämnts helt av 
beställaren och dess ingående kommuner och landsting. Dessa kostnader består bland annat 
av kostnader för bibliotek och kostnader för lärarnas resor och studenternas resor och boende 
vid praktik. Två stora poster är ersättning till landstinget vid praktik och teknikkostnader. I 
posten teknikkostnader ingår bärbara datorer, webbkameror och licenser till samtliga 
studenter. En videokonferensutrustning i vårdvetarhuset, pedagogiska hjälpmedel och 
projektorer ingår också i denna post. En sista stor post är det kliniska träningscentra som 
byggts upp i Lycksele.  
                                                 
60 Nedanstående framställning baseras på den interna budgeten för sjuksköterskeprogrammet i Lycksele 
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De kostnader som anges är för hela utbildningsperioden, d v s för tre år. Om ovanstående 
delposter adderas till huvudposter identifieras följande kostnader i den interna budgeten för 
sjuksköterskeutbildningen i Lycksele med start vårterminen 2002: 
 
 
Tabell 2: Kostnader för sjusköterskeutbildningen i Lycksele 
 
 

Kostnader inom Umeå universitet  
Projekteringskostnader:   1 225 000 kr 
Direkta kurskostnader:    6 950 000 kr 
Indirekta kurskostnader:      807 000 kr 
Summa:   8 982 000 kr 
 
Kostnader utanför Umeå universitet 

 

Summa:   5 545 600 kr 
  
Totala kostnader: 14 527 600 kr 

 
 
 
Totalt budgeteras kostnaderna uppgå till 14 527 600 kronor. Då en antagningsomgång består 
av 30 studenter kostar således varje student 484 253,33 kronor.  
 
 
5.1.2  Uppdelning i startkostnader och rörliga kostnader 
 
Om utbildningen ges fler än en gång, blir den genomsnittliga kostnaden per omgång lägre än om 
utbildningen bara ges en gång. Nedan indelas kostnaderna i startkostnader och rörliga kostnader. 
Denna indelning har betydelse för beräkningarna av kostnader för utbildningen då den ges fler 
gånger än en.  
 
Vissa kostnadsposter uppkommer bara vid projektets början och kan benämnas startkostnader. 
Exempel på dessa kostnader är: projekteringskostnader, utbildning av lärare, inköp till 
bibliotek och inköp av teknisk utrustning. Dessa startkostnader uppgår till: 
 
Tabell 3: Startkostnader för sjuksköterskeutbildningen i Lycksele 
 
 

Projekteringskostnader:  1 225 000 kr 

Indirekta kurskostnader:     263 536 kr 

Kostnader utanför Umeå universitet  2 550 000 kr 

Totalt  4 038 536 kr 
 
 



 
 

21

5. Samhällsekonomiskt perspektiv 
___________________________________________________________________________ 
 
De rörliga kostnaderna per antagen kull består av direkta kurskostnader, resor och boende, 
kommunikationskostnader, bärbara datorer och ersättning för klinikförlagda studier. Dessa 
kostnader uppgår till: 
 
 
Tabell 4: Rörliga kostnader för sjuksköterskeutbildningen i Lycksele 
 
 

Direkta kurskostnader:   6 950 000 kr 
Indirekta kurskostnader:      543 073 kr 
Kostnader utanför Umeå universitet   2 995 600 kr 

Totalt: 10 488 673 kr 
 
 
Den rörliga kostnaden per student motsvarar 349 622,43 kronor. 
 
 
5.2 Samhällsekonomiska intäkter 
 
Tidigare fastslogs att de intäkter som skall beaktas i analysen består av: 
 

• Värdet av den produktionsökning som studenterna bidrar till som utbildade 
sjuksköterskor.  

 
 

Denna produktionsökning mäts via deras lön. Lönen de får som sjuksköterskor jämförs med 
lönen de skulle ha erhållit i alternativfallet (d v s lönen som sjuksköterskor motsvarar en 
intäkt och värdet av den tidigare sysselsättningen motsvarar en kostnad). I 
grundantagandena61 fastställdes att studien utgår från att samtliga arbetade heltid som 
undersköterskor innan de påbörjade utbildningen och att de även skulle ha gjort detta i 
alternativfallet.  
 
För att kunna räkna ut produktionsökningen måste vi veta det värde som ovanstående 
sysselsättningar motsvarar. Detta värde fastställs med hjälp av ingångslön för 
nyutexaminerade sjuksköterskor samt den lön de förväntas få som erfarna sjuksköterskor. För 
båda grupperna bortser vi från förväntad löneökning. Då denna analys inte är 
tillbakablickande utan framåtblickande har dessa värden ännu inte uppkommit och är därför 
svåra att exakt definiera. Ett alternativ är att beräkna väntevärden utifrån de löneuppgifter som 
finns att tillgå idag. I denna uppsats utgår vi från SCB:s arbetskraftsbarometer. 
Arbetskraftsbarometern genomförs varje år, i form av en enkätundersökning till ett urval av 
arbetsgivare. Ur denna enkät erhålles information om löner för nyutexaminerade, löner för 
yrkeserfarna samt rekryteringsbehov. 62 Från arbetskraftsbarometerns uppgifter får vi följande 
genomsnittslöner: 
 
 
 
                                                 
61 Se kapitel 4.4  
62 www.scb.se (030214) 



 
 

22

5. Samhällsekonomiskt perspektiv 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tabell 5: Viktad genomsnittslön63  
 
  

Nyutexaminerade kvinnliga sjuksköterskor:   20042 kr 

Yrkeserfarna kvinnliga sjuksköterskor:  22433 kr 

Yrkeserfaren kvinnlig omvårdnadspersonal:  17401 kr 

 
 
 
Sommarjobb under studietiden påverkar också den samhällsekonomiska intäkten. I 
grundantagandena utgår vi från att samtliga studenter sommarjobbar 8 veckor inom vård och 
omsorg, med den genomsnittslön för omvårdnadspersonal64 som redovisas ovan.   
 
I den samhällsekonomiska analysen kan vi bortse från studiemedel då dessa bara är en 
transferering ur samhällsekonomiskt perspektiv. Studiemedel inkluderas dock i den 
regionalekonomiska analysen. 
 
Det finns även andra intäkter som man skulle kunna beaktat i analysen. Till exempel hur 
studenterna värderar möjligheten att bo kvar på orten och hur de mer kvalificerade, och 
förhoppningsvis intressantare, arbetsuppgifterna värderas. En annan aspekt ur den offentliga 
sektorns perspektiv är hur en utbildad fast anställd sjuksköterska värderas jämfört med 
vakanta tjänster eller inhyrda sjuksköterskor. Då dessa intäkter är svåra att uppskatta kommer 
de inte att beaktas i denna studie. Deras värde kommenteras dock i den slutliga analysen i 
kapitel 7. 
 
 
5.3 Resultat av den samhällsekonomiska kostnads- och intäktsanalysen 
 
För att utbildningen skall vara lönsam skall det diskonterade värdet av den 
samhällsekonomiska intäkten vara större än de diskonterade kostnaderna. Analysen utgår från 
de gjorda grundantagandena65 angående studenternas framtida val och alternativscenario. Då 
detta är en samhällsekonomisk analys ur hela samhällets perspektiv bortses från val av 
bostadsort.  Beräkningarna görs utifrån följande : 
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63 Beräkningen är gjord utifrån kvinnolöner. Andel i sektorn har multiplicerats med lönen för varje andel och 
sedan har de olika andelarna summerats 
64 Utifrån lön för erfarna 
65 Se kapitel 4.4 
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(7)  CBA-beräkning:  ( )nRKSKiZYn t
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n =  antal studenter (en kull=30 studenter) 
SK =  total startkostnad  
RK =  rörlig kostnad per student 
Yt =  samhällsekonomisk intäkt i utredningsalternativet för år t ( = Wt*(1+Є)) 
Zt =  samhällsekonomisk intäkt i alternativfallet för år t (= Wt*(1+Є)) 
i =  diskonteringsränta = 4 % 
 
 
5.3.1 Samhällsekonomiskt CBA-resultat utifrån grundantagandena 
 
Om utbildningen ges endast en gång med en kull på 30 studenter och diskonteringsräntan är 
fyra procent erhålles, utifrån grundantagandena, ett negativt resultat motsvarande följande: 
 
- 2 851 909 kronor.  
 
Detta negativa resultat innebär att om utbildningen endast ges en gång och grundantagandena 
anses vara rimliga är sjuksköterskeutbildningen i Lycksele inte samhällsekonomiskt lönsam.  
 
 
5.4 Känslighetsanalys 
 
En känslighetsanalys visar vilken betydelse de val och antaganden som gjorts har för det 
slutliga resultatet. I den samhällsekonomiska känslighetsanalysen undersöks vilken betydelse 
valet av diskonteringsränta har för kostnads- och intäktsanalysens resultat.  Vidare undersöks 
hur resultatet påverkas av hur många gånger utbildningen ges. 
 
 
5.4.1 Vad händer om vi väljer en annan diskonteringsränta? 
 
En modifiering av diskonteringsräntan ger stort utslag på resultatet. Om utbildningen ges 
endast en gång ger olika diskonteringsräntor följande resultat: 
 
 
Tabell 6: Samhällsekonomiskt resultat beräknade med olika diskonteringsräntor 
 
 

Ränta Resultat 
2 %    8 352 261 kr 
3 %    2 155 403 kr 
4 %  - 2 851 909 kr 
5%  - 6 915 920 kr 
6 % - 10 227 902 kr 
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Väljs en diskonteringsränta på fyra procent är utbildningen, om den endast ges en gång, inte 
lönsam. Om diskonteringsräntan istället fastställs till tre procent är utbildningen lönsam. En 
procentenhets ränteförändring är således avgörande för resultatet. 
 
 
5.4.2 Hur påverkas resultatet om utbildningen ges fler gånger? 
 
Vi kan även räkna på hur resultatet påverkas av en upprepning av utbildningen. Varje 
utbildningsomgång består av 30 studenter. Om vi återgår till en diskonteringsränta på fyra 
procent får vi följande resultat: 
 
 
Tabell 7: Samhällsekonomiskt resultat om utbildningen upprepas 
 
 

Antal studenter  Resultat 
30 - 2 851 909 kr 
60  - 1 665 282 kr 
90    - 478 655 kr 
120      707 972 kr 
150   1 894 599 kr 
180   3 081 226 kr 

 
 
Resultatet visar det totala resultatet för respektive antal utbildningsomgångar. Exempelvis 
motsvarar resultatet för 180 studenter det totala resultat som erhålls om utbildningen ges sex 
gånger. Ovanstående tabell visar att under de givna antagandena måste utbildningen ges 
minst fyra gånger för att vara samhällsekonomiskt lönsam. Om utbildningen ges fyra gånger 
uppgår det totala resultatet till drygt 700 000 kronor. Om utbildningen ges sex gånger uppgår 
det positiva resultatet till drygt tre miljoner kronor. 
 
 
5.5 Sammanfattning av det samhällsekonomiska resultatet 
 
En komplett sammanställning av diskonteringsräntans och antalet kullars betydelse för 
resultatet visar följande: 
 
 
Tabell 8: Sammanställning av det samhällsekonomiska resultatet 
 

     i 
   n 

       0,02 
 

      0,03 
 

       0,04 
 

      0,05 
 

       0,06 
 

  30 8 352 261 2 155 403 -2 851 909 -6 915 920 -10 227 902 
  60 20 743 058 8 349 343 -1 665 282 -9 793 305 -16 417 268 
  90 33 133 854 14 543 282 -478 655 -12 670 689 -22 606 634 
120 45 524 651 20 737 221 707 972 -15 548 074 -28 796 001 
150 57 915 448 26 931 160 1 894 599 -18 425 458 -34 985 367 
180 70 306 245 33 125 100 3 081 226 -21 302 843 -41 174 733 
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Utifrån detta kan slutsatsen dras att under de givna antagandena måste utbildningen ges minst 
fyra gånger för att den skall vara samhällsekonomiskt lönsam. Väljs en lägre 
diskonteringsränta än fyra procent är utbildningen lönsam från första gången den ges, medan 
en högre diskonteringsränta ger ett negativt resultat oavsett hur många gånger utbildningen ges.  
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6 Regionalekonomiskt perspektiv 
 
Detta kapitel behandlar samhällsekonomisk lönsamhet ur kommunalförbundet Partnerskap 
inlands perspektiv. Skillnaden mellan den samhällekonomiska och regionalekonomiska 
analysen beskrivs kortfattat. Kapitlet innehåller även en känslighetsanalys. En 
sammanfattning avslutar kapitlet. 
 
 
Den regionalekonomiska analysen utgår från kommunalförbundet Partnerskap inlands 
perspektiv. Analysen avgränsas av det geografiska området och intressenterna är både de 
ingående kommunerna och de landsting som ingår i förbundet. Största skillnaden mellan den 
samhällsekonomiska och den regionalekonomiska analysen är att valet av bostadsort 
påverkar intäkterna i den regionalekonomiska analysen. Kostnaderna definieras nu utifrån 
vem som betalar. Det innebär att de poster som betalas via statliga anslag skall exkluderas ur 
de regionalekonomiska beräkningarna. 
 
Utgångspunkten är samma grundantaganden som i den samhällsekonomiska analysen.66 
Exempelvis antas att alla studenter som påbörjat utbildningen slutför den och arbetar som 
sjuksköterskor fram till pension vid 63 års ålder. Diskonteringsräntan antas vara fyra procent. 
En justering av delar av antagandena görs i känslighetsanalysen i kapitel 6.6. Där testas bland 
annat vad som händer med den regionalekonomiska lönsamheten om några av studenterna 
väljer att lämna regionen samt vilken betydelse val av diskonteringsränta har för resultatet.  
 
 
6.1 Regionalekonomiska kostnader  
 
Eftersom de faktiska kostnaderna i dagsläget är okända utgår vi från de budgeterade 
kostnaderna. De regionalekonomiska kostnaderna överensstämmer i viss mån med de 
samhällsekonomiska kostnaderna. Vissa av de samhällsekonomiska posterna skall dock ej 
vara med. Till exempel skall en stor del av de direkta kurskostnaderna dras bort, eftersom de 
finansieras via statliga anslag. En annan post som skall dras bort är ersättningen till 
landstinget för klinikförlagda studier. Den posten ses nu som en transferering och sätts 
därmed till noll. Observeras bör också att Umeå kommun och därmed Umeå universitet inte 
är en del av regionen. 
 
 
De kostnader som uppkommer för regionen som en följd av utbildningens genomförande är 
följande 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 Se kapitel 4.4 
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Tabell 9: Regionalekonomiska kostnader för sjuksköterskeutbildningen i Lycksele: 
 
 

Kostnader inom Umeå universitet  
Projekteringskostnader  1 225 000 kr 
Direkta kurskostnader     650 000 kr 
Indirekta kurskostnader    807 000 kr 
Summa: 2 682 000 kr 
  
Kostnader utanför Umeå universitet  
Bibliotek, kick-off, resor    736 000 kr 
Teknik 1 549 600 kr 
Utvärdering    500 000 kr 
Kliniskt träningscentrum (KTC) 1 500 000 kr 
Summa: 4 285 600 kr 
  
Totala kostnader: 6 967 600 

 
 
Totalt motsvarar de regionalekonomiska kostnaderna 6 967 600 kronor.  
 
 
6.2 Regionalekonomiska intäkter  
 
De regionalekonomiska intäkterna kan beräknas utifrån följande: 
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där p är andelen av de som genomgår utbildningen som stannar i regionen67, n är antal 
studenter som genomgår utbildningen, Y är regionalekonomisk intäkt i utredningsalternativet 
(sjuksköterskor) och Z är regionalekonomisk intäkt i alternativfallet (undersköterskor). 
 
För att uppskatta årsinkomsterna utgår den regionalekonomiska analysen från samma 
underlag som den samhällsekonomiska analysen, men kompletterar detta med studiemedel. 
Till skillnad från den samhällsekonomiska analysen ses nu studiemedlet som en intäkt 
eftersom det finansieras av statliga medel. Studiemedlet beräknas uppgå till 67 760 kr per 
år.68  
 
6.3 Resultat av den regionalekonomiska kostnads- och intäktsanalysen 
 
Om samtliga studenter väljer att bo kvar inom Akademi Norrs region och diskonteringsräntan 
är fyra procent får vi följande resultat 
 
 
                                                 
67 Den andel som inte stannar i regionen antas flytta omedelbart efter avslutad utbildning 
68  www.csn.se (030501) 
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Tabell 10: Regionalekonomiskt resultat vid diskonteringsräntan fyra procent 
 
 

Antal studenter Resultat 
30 10 348 674 kr 
60 24 472 347 kr 
90 38 596 021 kr 
120 52 719 695 kr 
150 66 843 369 kr 
180 80 967 042 kr 

 
 
Utifrån ovanstående tabell är utbildningen lönsam för regionen. En upprepning av 
utbildningen ger ökad ackumulerad avkastning. Ges utbildningen de sex gånger som krävs 
för att täcka behovet av sjuksköterskor i regionen69 ger utbildningen regionen en total vinst 
som uppgår till drygt 80 miljoner kronor. Detta förutsätter dock att samtliga 180 stannar i 
regionen och erhåller arbeten med lön motsvarande sjuksköterskelön. 
 
 
6.6 Känslighetsanalys 
 
I den regionalekonomiska känslighetsanalysen undersöks hur val av flyttandel och 
diskonteringsränta påverkar resultatet. Vi börjar med att fråga oss vad som händer med det 
regionalekonomiska resultatet om en eller flera studenter väljer att lämna regionen. Utifrån 
formeln i kapitel 6.4 innebär detta att p modifieras. Om studenter flyttar från regionen ändras 
p och det medför att den regionalekonomiska intäkten minskar. p kan i detta sammanhang 
anta ett värde mellan 0 och 1. 
 
Ett tänkbart sätt att fastställa ett realistiskt p är att räkna ut en vägd flyttprocent för regionen. 
Detta kan göras genom att först beräkna hur många procent av invånarna i respektive 
kommun som flyttar varje år. Sedan viktas denna procentsats utifrån hur stor del av regionens 
invånare som bor i respektive kommun. I brist på uppgifter om hur stor andel av dessa som 
flyttar inom regionen antas att samtliga lämnar regionen vid eventuell flytt. Utgår vi från 
SCB:s uppgifter angående befolkningsförändringarna för 1997-2002 för åldersgruppen 20-44 
år får vi en utflyttningsandel för regionen som uppgår till 9,02 procent.70 Om vi ändrar 
ålderskategorin till 25-44 år blir flyttandelen 5,83 procent. Bortser vi helt från ålder och 
räknar ut en total flyttandel för hela regionens befolkning blir flyttandelen endast 2,66 
procent. Detta visar att bestämningen av relevant ålderskategori påverkar flyttandelen på ett 
avgörande sätt. Nedan räknas på två fiktiva andelar som ligger nära de för 20-44 åringar och 
25-44-åringar, tio procent och fem procent.  
 
 
 
 
 

                                                 
69 Regionens nyanställningsbehov av sjuksköterskor under den närmaste femårsperioden uppgår till 160 st, se 
Ericsson, Ann Jessica och Sjölander, Per (2000) 
70 SCB:s statistikdatabas, ämnesområde befolkning, www.scb.se (030501) 
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6.6.1 Resultat om tio procent lämnar regionen 
 
Om tio procent väljer att lämna regionen efter avslutad utbildning erhålles följande resultat: 
 
 
Tabell 11: Regionalekonomiskt resultat om tio procent av studenterna lämnar regionen efter 
avslutad utbildning 
 
 

Antal 
studenter P Resultat 

Antal 
kvarvarande studenter 

30 0,90 -6 431 257 27 
60 0,90 -9 087 515 54 
90 0,90 -11 743 772 81 
120 0,90 -14 400 029 108 
150 0,90 -17 056 286 135 
180 0,90 -19 712 544 162 

 
Det regionalekonomiska resultatet blir nu negativt oberoende av hur många gånger 
utbildningen ges. En upprepning av utbildningen medför endast en ökad total förlust. 
 
Regionens nyanställningsbehov av sjuksköterskor under den närmaste femårsperioden 
fastställdes av Södra Lapplands forskningsenhet till 160 st.71 Utifrån ovanstående resultat 
täcks behovet av sjuksköterskor i regionen om utbildningen ges sex gånger. 
 
 
6.6.2 Resultat om fem procent lämnar regionen 
 
Då ett av motiven till utbildningens införande var att minska flyttbenägenheten hos 
befolkningen är det även intressant att räkna på vad som händer om en lägre andel väljer att 
lämna regionen. Utifrån vad vi vet om studentgruppen och dess uppskattade flyttbenägenhet 
är fem procent en troligare flyttandel än tio procent. Om fem procent antas flytta erhålles 
följande resultat: 
 
 
Tabell 12: Regionalekonomiskt resultat om fem procent av studenterna lämnar regionen efter 
avslutad utbildning 
 
 

Antal 
studenter P Resultat 

Antal 
kvarvarande studenter 

30 0,95 1 958 708 29 
60 0,95 7 692 416 57 
90 0,95 13 426 125 86 
120 0,95 19 159 833 114 
150 0,95 24 893 541 143 
180 0,95 30 627 249 171 

                                                 
71 Ericsson, Ann Jessica och Sjölander, Per (2000) 
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Utifrån dessa antaganden är utbildningen lönsam för regionen. Resultatet är positivt från 
första omgången den ges. Även vid denna flyttandel krävs det att utbildningen ges sex gånger 
för att behovet av sjuksköterskor skall täckas.  
 
 
6.6.3 Hur stor andel av studenterna måste stanna kvar i regionen för noll-

resultat? 
 
En alternativ analytisk utgångspunkt är att fråga sig hur stor andel som måste stanna kvar i 
regionen för att utbildningen skall medföra ett nollresultat. Förutsatt att grundantagandena 
gäller krävs följande andelar för nollresultat: 
 
 
Tabell 13: Andel av studenterna som måste stanna kvar i regionen för regionalekonomiskt 
nollresultat 
 

Antal studenter Andel kvar för nollresultat 
30 0,9383 
60 0,9271 
90 0,9233 
120 0,9215 
150 0,9203 
180 0,9196 

 
 
Vi ser att ju fler gånger utbildningen ges ju mindre andel av studenterna behöver stanna kvar 
för att utbildningen skall vara lönsam. Beroende på hur många gånger utbildningen ges kan 
mellan 6,2 och 8,0 procent flytta utan att utbildningen blir olönsam för regionen.  
 
 
6.6.4 Vad händer om vi väljer en annan diskonteringsränta? 
 
I grundantagandena antas diskonteringsräntan motsvara fyra procent. För att avgöra hur 
viktig diskonteringsräntan är för resultatet kan regionalekonomiska CBA-resultat för olika 
diskonteringsräntor beräknas. En sammanställning av de resultat som erhålles med 
diskonteringsräntor mellan två och sex procent visar följande: 
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Tabell 14: Sammanställning av det regionalekonomiska resultatet 
 
 

 
i n andel kvar = 100 % 

 
andel kvar= 95% andel kvar = 90% 

 
i=0,02 30 21 773 987 10 591 707 -590 572 

 60 47 322 975 24 958 415 2 593 855 
 90 72 871 962 39 325 122 5 778 283 
 120 98 420 949 53 691 830 8 962 710 
 150 123 969 936 68 058 537 12 147 138 
 180 149 518 924 82 425 244 15 331 565 
     

i=0,03 30 15 464 778 5 814 567 -3 835 644 
 60 34 704 555 15 404 134 -3 896 288 
 90 53 944 333 24 993 700 -3 956 932 
 120 73 184 111 34 583 267 -4 017 576 
 150 92 423 888 44 172 834 -4 078 220 
 180 111 663 666 53 762 401 -4 138 864 
     

i=0,04 30 10 348 674 1 958 708 -6 431 257 
 60 24 472 347 7 692 416 -9 087 515 
 90 38 596 021 13 426 125 -11 743 772 
 120 52 719 695 19 159 833 -14 400 029 
 150 66 843 369 24 893 541 -17 056 286 
 180 80 967 042 30 627 249 -19 712 544 
     

i=0,05 30 6 179 280 -1 166 962 -8 513 205 
 60 16 133 560 1 441 075 -13 251 410 
 90 26 087 840 4 049 113 -17 989 614 
 120 36 042 121 6 657 151 -22 727 819 
 150 45 996 401 9 265 188 -27 466 024 
 180 55 950 681 11 873 226 -32 204 229 
     

i=0,06 30 2 765 183 -3 710 843 -10 186 870 
 60 9 305 365 -3 646 687 -16 598 739 
 90 15 845 548 -3 582 530 -23 010 609 
 120 22 385 731 -3 518 374 -29 422 478 
 150 28 925 914 -3 454 217 -35 834 348 
 180 35 466 096 -3 390 060 -42 246 217 

 
 

Räntekänslighetsanalysen visar att om samtliga studenter stannar i regionen efter studietiden 
är utbildningen lönsam vid samtliga diskonteringsräntor och oberoende av hur många gånger 
utbildningen ges. Om fem procent flyttar är utbildningen lönsam vid diskonteringsräntor 
lägre än fem procent. Vid fem procents diskonteringsränta är utbildning olönsam om den 
endast ges en gång, men lönsam om den ges mer än en gång. Om tio procent flyttar är  
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utbildningen olönsam vid diskonteringsräntor större än två procent. Vid två procents 
diskonteringsränta är utbildningen olönsam om den endast ges en gång och lönsam om den 
ges mer än en gång.  
 
 
6.7 Sammanfattning av det regionalekonomiska resultatet 
 
Utifrån grundantagandena är sjuksköterskeutbildningen i Lycksele regionalekonomiskt 
lönsam. En modifiering av antagandena påverkar dock resultatet. Diskonteringsräntans 
storlek och andelen av studenterna som väljer att lämna regionen efter avslutad utbildning är 
avgörande för resultatet.  
 
Beroende på hur många gånger utbildningen ges får inte mer än mellan 6,2 och 8,0 procent 
av studenterna flytta för att nollresultat skall uppnås. Flyttar så mycket som tio procent är 
utbildningen olönsam vid samtliga undersökta diskonteringsräntor (förutom om utbildningen 
ges mer än en gång vid två procent diskonteringsränta). Flyttar fem procent av studenterna är 
utbildningen lönsam vid diskonteringsräntor upp till och med fyra procent, samt vid fem 
procent om utbildningen ges mer än en gång. Om samtliga studenter stannar kvar i regionen 
är utbildningen lönsam vid samtliga undersökta diskonteringsräntor.  
 
Regionens nyanställningsbehov av sjuksköterskor under den närmaste femårsperioden 
uppgår till 160 st. Behovet av sjuksköterskor täcks även om andelen som flyttar uppgår till 
tio procent. 
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7               Analys och diskussion 
 
I kapitel 7 diskuteras och analyseras resultaten. 
  
 
Resultatet visar att under de givna grundantagandena skiljer sig den samhällsekonomiska och 
den regionalekonomiska lönsamheten åt. Ur regionalekonomiskt perspektiv är utbildningen 
lönsam från första gången den ges, medan det krävs att utbildningen ges fyra gånger för att 
samhällsekonomisk lönsamhet skall uppnås. Om vi antar att fem procent lämnar regionen 
efter avslutad utbildning och utbildningen ges de sex gånger som krävs för att täcka behovet 
av sjuksköterskor i regionen är den regionalekonomiska lönsamheten tio gånger större än den 
samhällsekonomiska. Resultatet är dock känsligt och osäkert. En förändring av antagandena 
ger ett stort utslag på resultatet. Till exempel har val av diskonteringsränta och val av 
flyttandel stor betydelse.  
 
Båda perspektiven påverkas starkt av vilken diskonteringsränta som väljs. I det 
samhällsekonomiska perspektivet medför diskonteringsräntor större än fyra procent ett 
negativt samhällsekonomiskt resultat medan diskonteringsräntor lägre än fyra procent medför 
ett positivt resultat från första gången utbildningen ges. Ur regionens vinkel är det 
kombinationen av diskonteringsränta och flyttandel som är intressant. Om samtliga studenter 
stannar kvar i regionen är utbildningen regionalekonomiskt lönsam vid samtliga 
diskonteringsräntor, medan den i stort sett är olönsam vid samtliga diskonteringsräntor om tio 
procent flyttar. Den använda diskonteringsräntan på fyra procent är dock den 
diskonteringsränta som rekommenderas för analyser av offentliga projekt som detta. Enligt 
SIKA72 finns ingen anledning att ändra denna ränta och därmed kan vi använda oss av 
resultaten som erhålles med denna ränta. 
 
För att kunna tolka betydelsen av resultatet måste vi också fråga oss hur stor en realistisk 
flyttandel är. Utifrån enkäten kan vi sluta oss till att de som påbörjat utbildningen inte har för 
avsikt att lämna regionen. Vi vet också att de hade en relativt hög medelålder jämfört med 
traditionella utbildningars studenter och undersökningar har visat att det främst är den yngre 
befolkningen som flyttar. Dessutom hade studenterna i Lycksele i genomsnitt 1,9 barn och 
detta kan tänkas minska flyttbenägenheten liksom det faktum att en stor del av studenterna 
bor i egen villa. Utifrån detta kan vi anta att studenterna inte kommer att flytta i så stor 
omfattning att utbildningen blir olönsam för regionen. En flyttandel på fem procent är 
realistisk utifrån ovanstående. I detta sammanhang är det dock viktigt att komma ihåg att 
antagandet om att samtliga studenter kommer från regionen en förenkling. Av dem som 
började utbildningen vårterminen 2002 kom 6,6 procent från Umeå. Om detta ingått i 
beräkningarna skulle resultatet påverkats negativt då sannolikheten att dessa arbetar i regionen 
efter avslutad utbildning kan tänkas vara lägre än för de som ursprungligen kommer från 
regionen. 

 
En annan osäkerhetsfaktor är kommande studenters alternativsysselsättning och framtida 
sysselsättning. Det är svårt att fastställa vad studenterna kommer att göra och vad de skulle ha 
gjort i alternativfallet, 30 år framåt i tiden. För att kunna analysera problemet måste ett rimligt  

 

                                                 
72 Statens Institut för Kommunikationsanalys 
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antagande fastställas som kanske inte är det som verkligen sker, men som är tillräckligt 
rimligt för att en analys skall kunna genomföras. Denna studie utgår från de studenter som 
påbörjade utbildningen våren 2002. Större delen av dessa studenter arbetade inom vården 
innan de började studera. Utifrån detta valdes ett alternativscenario där samtliga arbetade som 
undersköterskor. Denna förenkling kan anses rimlig utifrån enkäten. Om utbildningen 
upprepas är det dock högst osäkert om följande kullars utseende kommer att likna den första 
kullen. Tänkas kan att antalet som arbetat heltid som undersköterskor eller motsvarande före 
utbildningen blir färre och att antalet som inte kommer från arbetslivet utan från tidigare 
studier kommer att öka. Detta skulle kunna påverka det samhällsekonomiska resultatet både 
positivt och negativt. Resultatet skulle påverkas positivt av att alternativkostnaden är lägre för 
en person som i alternativfallet skulle ha studerat något annat eller kanske varit arbetslös. 
Dessutom ger utbildning högre avkastning ju tidigare i livet den genomförs då utbildningens 
kostnader slås ut på fler år och den period då intäkter kan erhållas blir längre.73  Samtidigt kan 
man anta att yngre studenter är mer flyttbenägna, och detta kan istället påverka resultatet 
negativt.  
 
I uppsatsens analys saknas några viktiga poster som motsvaras av överspillning och externa 
effekter. Exempel på detta är värdet som individen upplever av att bo kvar på hemorten och 
upplevelsen av mer kvalificerade arbetsuppgifter. En annan fråga är hur samhället värderar 
tillgången till utbildade sjuksköterskor med anknytning till orten jämfört med andra alternativ 
som till exempel inhyrda sjuksköterskor som ej är bofasta i kommunen. Dessa faktorer har 
inte tagits med eftersom de är svåra att uppskatta. Det skulle ha varit intressant att se hur stora 
dessa effekter egentligen är. Troligt är att dessa poster är positiva och skulle ha medfört ett 
mer positivt resultat.  
 
Det hade även varit intressant att räkna på lönsamheten av ett alternativt projekt för att sedan 
jämföra resultaten. När man endast räknar på ett projekt är det svårt att tolka siffrorna. Hur 
lönsam utbildningen är relativt andra projekt går ej att fastställa utifrån denna studie. Då 
analysen är behäftad med osäkerhet hade det varit intressant att göra en jämförelse med ett 
annat projekt där samma antaganden gjorts. En jämförelse med lönsamheten av samma 
utbildning i Umeå hade till exempel varit ett motiverat alternativt tillvägagångssätt. 
 
Slutligen bör vi fråga oss om uppdelningen i samhällekonomiskt och regionalekonomiskt 
perspektiv var relevant. Slutsatsen är att uppdelningen ger viktiga och intressanta resultat. De 
olika perspektivens resultat är inte lika. Vi ser att det som är lönsamt för regionen kanske inte 
alltid är lönsamt för samhället i stort. Av detta kan vi dra slutsatsen att när liknande projekt 
planeras är det viktigt att precisera vems nytta som skall maximeras. Huruvida det är hela 
samhällets nytta som skall maximeras eller om det är regionens välfärd som skall prioriteras 
är en viktig fråga i liknande analyser. 
 
Den genomförda analysen visar att Akademi Norrs utbildningssatsning är mer lönsam för 
regionen än för samhället i stort. Om utbildningen ges mer än tre gånger är den dock lönsam 
ur båda perspektiven.  Analysen innehåller osäkra faktorer, men flera av dem är sådana som 
vid en förändring skulle leda till ett mer positivt resultat. Slutsatsen blir att 
utbildningssatsningen sannolikt är lyckosam och utifrån denna analys bör utbildningen 
upprepas. 
 
 
 
                                                 
73 Björklund, Anders (1999)  
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Bilaga:  Sammanställning av samhällsekonomiskt och regionalekonomiskt 

resultat för sjuksköterskeutbildningen i Lycksele 
 
 
Samhällsekonomisk analys   Regionalekonomisk analys  
        
 n   n andel kvar = 100 % andel kvar= 95% andel kvar = 90% 
      
i=0,02 30 8 352 261  30 21 773 987 10 591 707 -590 572
 60 20 743 058  60 47 322 975 24 958 415 2 593 855
 90 33 133 854  90 72 871 962 39 325 122 5 778 283
 120 45 524 651  120 98 420 949 53 691 830 8 962 710
 150 57 915 448  150 123 969 936 68 058 537 12 147 138
 180 70 306 245  180 149 518 924 82 425 244 15 331 565
        
i=0,03 30 2 155 403  30 15 464 778 5 814 567 -3 835 644
 60 8 349 343  60 34 704 555 15 404 134 -3 896 288
 90 14 543 282  90 53 944 333 24 993 700 -3 956 932
 120 20 737 221  120 73 184 111 34 583 267 -4 017 576
 150 26 931 160  150 92 423 888 44 172 834 -4 078 220
 180 33 125 100  180 111 663 666 53 762 401 -4 138 864
        
i=0,04 30 -2 851 909  30 10 348 674 1 958 708 -6 431 257
 60 -1 665 282  60 24 472 347 7 692 416 -9 087 515
 90 -478 655  90 38 596 021 13 426 125 -11 743 772
 120 707 972  120 52 719 695 19 159 833 -14 400 029
 150 1 894 599  150 66 843 369 24 893 541 -17 056 286
 180 3 081 226  180 80 967 042 30 627 249 -19 712 544
        
i=0,05 30 -6 915 920  30 6 179 280 -1 166 962 -8 513 205
 60 -9 793 305  60 16 133 560 1 441 075 -13 251 410
 90 -12 670 689  90 26 087 840 4 049 113 -17 989 614
 120 -15 548 074  120 36 042 121 6 657 151 -22 727 819
 150 -18 425 458  150 45 996 401 9 265 188 -27 466 024
 180 -21 302 843  180 55 950 681 11 873 226 -32 204 229
        
i=0,06 30 -10 227 902  30 2 765 183 -3 710 843 -10 186 870
 60 -16 417 268  60 9 305 365 -3 646 687 -16 598 739
 90 -22 606 634  90 15 845 548 -3 582 530 -23 010 609
 120 -28 796 001  120 22 385 731 -3 518 374 -29 422 478
 150 -34 985 367  150 28 925 914 -3 454 217 -35 834 348
 180 -41 174 733  180 35 466 096 -3 390 060 -42 246 217
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Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, , har
till uppgift att initiera och genomföra forskning om regional utveck-
ling, bedriva flervetenskapliga forskningsprojekt samt sprida forsk-
ningens resultat till skilda samhällsorganisationer. Forskningspro-
jekten sker i interaktion med de många vetenskapliga discipliner
som berör det regionalvetenskapliga forskningsfältet.

Publikationer i serien  Working Paper är arbetsrapporter
som, efter omarbetning, är avsedda för framtida publicering i andra
sammanhang. Rapporterna distribueras enbart i begränsad upplaga.
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