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Höj kvaliteten i den akademiska 
utbildningen
Kunskap är Sveriges framtid. En av den svenska ekonomins viktigaste styrkor 
har varit stora satsningar på högre utbildning och forskning. Det har gett oss en 
hög andel kvalificerade arbeten. Men om Sverige ska utveckla sin position som 
en konkurrenskraftig kunskapsnation måste den högre utbildningen hålla en allt 
högre kvalitet .

Dagens fördelning av resurser till lärosätena slår hårt mot utbildningar inom 
juridik , ekonomi, systemvetenskap, personalvetenskap och andra samhälls veten
skapliga ämnen. En utbildning inom matematik ger till exempel dubbelt så mycket 
till läro sätet som en utbildning inom nationalekonomi. Resursbristen leder till 
att studenterna får begränsad lärarledd tid, försämrad forskningsanknytning och 
lägre nytta av sin utbildning.

Politikerna har uppmärksammat kvalitetsbristerna på högskolan inom samhälls
vetenskap och humaniora. Vid flera tillfällen har extra resurser tillförts, men tyvärr 
visar den här rapporten att de inte har resulterat i fler lärarledda timmar.

Jusek gjorde för fem år sedan den första nationella undersökningen om under vis
nings tid. Studenterna på de samhällsvetenskapliga utbildningarna hade då i genom
snitt åtta timmars undervisning i veckan. Vi har nu följt upp den under sökningen. 
Det visar sig att situationen inte har förbättrats – studenterna har fortfarande bara 
åtta timmars undervisning i veckan. Var femte student har så lite som fyra timmar 
eller mindre. Det är långt i från tillräckligt.

Den lärarledda tiden måste öka inom det samhällsvetenskapliga området. Med mer 
undervisning skulle nyttan med utbildningen öka och fler studenter skulle fullfölja 
sin utbildning och nå sina drömmar.

Nu är det dags för politikerna att göra en ordentlig satsning på kvaliteten i undervis
ningen. Resurserna till samhälls vetenskapliga utbildningar måste kraftigt stärkas.

Sofia Larsen 

Sofia Larsen, ordförande Jusek
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Kvalitetsbristerna har uppmärksammats 
av politikerna
Jusek har länge drivit frågan om vikten av att satsa på kvalitet och inte bara kvantitet 
i den högre utbildningen. Det är därför mycket glädjande att politikerna sedan några 
år tillbaka har uppmärksammat de kvalitetsbrister som finns på utbildningarna inom 
Juseks medlemsgrupper.

Alliansregeringen (2006–2014) uppmärksammade kvalitetsbristerna inom humaniora 
och samhällsvetenskap och gjorde flera satsningar i syfte att öka den lärarledda tiden. 
Också den rödgröna regeringen som tillträdde 2014 har uppmärksammat kvalitets
bristerna. 

Politikerna har alltså ökat resurserna till humanistiska och samhälls vetenskapliga 
utbildningar de senaste åren. Men tyvärr visar vår undersökning att de extra resurs
förstärkningarna inom det samhällsvetenskapliga området inte har lett till fler lärar
ledda timmar – antalet lärarledda timmar var åtta timmar per vecka för fem år sedan 
och är detsamma i dag. Under visningssituationen är därmed oförändrad.

Heltidsstudier ska kräva 40 timmar per vecka. Kraven på studenterna måste öka.
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Lärarledd tid ökar nyttan av utbildningen
Juseks undersökning visar att studenter på samhällsvetenskapliga utbildningar har 
åtta lärarledda timmar per vecka. Var femte har endast fyra timmar eller färre.  
Två av tre studenter tror att mer lärarledd tid skulle öka nyttan av utbildningen. 

Undervisning en dag i veckan

En vanlig studievecka har heltidsstuderande inom juridik, ekonomi, systemveten
skap, personalvetenskap och andra samhällsvetenskapliga utbildningar åtta lärarledda 
timmar . Det inkluderar all form av lärarledd undervisning så som före läsningar, 
seminarier och handledningstid. 

Var femte student har under en genomsnittlig vecka så lite som fyra eller färre lärar
ledda timmar medan en tredjedel har mellan nio och tolv timmar. 

I undersökningen motsvarar 45 minuters undervisning en timme. För de som 
studerar  på deltid har antalet timmar räknats om till heltid. Respondenterna upp
manades att utgå ifrån den senaste normala studieveckan; de ska bortse från veckor 
med till exempel uppsatsskrivande eller tentor.

� 0–4 timmar

� 5–8 timmar

� 9–12 timmar

� 13 timmar eller mer

Hur många timmar lärarledd tid hade du den senaste veckan 
(alternativt senaste normala studieveckan)?

37%

19%

30%

14%

Om Sverige ska ha en konkurrenskraftig högre utbildning och en välutbildad 
arbetskraft måste studenterna få mer lärarledd tid.
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Mer nytta av utbildningen med mer undervisning

Två av tre studenter uppger att mer lärarledd tid ökar nyttan av utbildningen 
efter examen. 

Självstudier

En övervägande majoritet av studenterna ägnar 20 timmar eller mindre åt själv
studier. 

Om studenterna räknar ihop den tid de ägnat åt självstudier och lärarledd under
visning den senaste normala veckan är det en majoritet som lägger ner 30 timmar 
eller mindre. Det är väl belagt att ett sätt att öka det totala antalet studie timmar är 
att öka antalet undervisningstimmar.

� Ökar

� Minskar

� Ingen förändring

� Vet ej

Tror du att mer lärarledd tid generellt sett ökar, minskar eller inte nämnvärt 
förändrar vilken nytta du får av din utbildning efter examen?

2% 65%

29%

3%

� 0–10 timmar

� 11–20 timmar

� 21–30 timmar

� 31–40 timmar

� Över 40 timmar

Hur många timmar lade du på självstudier under den senaste veckan 
(alternativt senaste normala studieveckan)?

30%

26%

5%

23%

15%
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Dagens resurstilldelningssystem 
Hur mycket pengar lärosätena får för studenterna styrs genom ett resurstilldelnings
system. För de olika utbildningsområdena fastställer regeringen årligen de ersätt
ningsbelopp som ska tillämpas. 

Det satsas idag nästan dubbelt så mycket på utbildningar inom naturvetenskap och 
teknik som samhällsvetenskap och humaniora, omkring 94 000 kronor jämfört med 
48 000 kronor per helårsstudent som tar sina högskolepoäng. Ingen hänsyn tas till 
undervisningsformer och hur resurskrävande de är. Det som avgör resursernas storlek 
är endast vilket utbildningsområde ämnet tillhör. 

6

Jusek tycker: Systemet som styr fördelningen av resurser behöver ses över. 
Systemet bör inte endast utgå från ämnet utan istället kopplas till undervisnings
metoder så som praktiska inslag, laborationer, individuell handledning och användning 
av särskilda utrustningar med mera. 

När studenter hänvisas till självstudier blir det svårt att motivera sig till heltids studier. 
Risken är att det blir en ond spiral där kraven och förväntningarna sänks. 
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Resurser för att nå målet om tio timmars undervisning
Idag har studenter i juridik, ekonomi, systemvetenskap, personal
vetenskap och andra samhällsvetenskapliga utbildningar åtta timmar 
lärarledd tid i veckan. I beräkningen nedan antar vi att dagens resurser 
räcker till åtta timmar lärarledd tid. Vi vill att studenterna  erbjuds tio 
timmar i veckan. 

Ett sätt att beräkna ersättningsbehovet är att utgå från dagens ersättning per student 
och justera den för den procentuella ökningen av antalet undervisningstimmar som 
Jusek förordnar. På så sätt inkluderas alla typer av kostnader till sitt fulla värde. 

Med Juseks förslag om minst tio timmar lärarledd tid ökar antalet undervisnings
timmar med 25 procent – från åtta timmar till tio timmar. Det innebär att ersätt
ningen per helårsstudent bör öka med ungefär 11 000 kronor. Med 120 000 hel
årsstudenter på HJSTutbildningarna innebär det att kostnaden för att öka antalet 
undervisningstimmar från åtta till tio för HJSTstudenterna uppgår till ungefär 
1,3 miljarder kronor per år.

Resursförstärkning – schablonbelopp 
Ersättningsbelopp per helårsstudent (HÅS) 2015 för humanistisk,  
samhällsvetenskaplig, juridisk och teologiskt utbildningsområde (HSJT) 29 140
Ersättningsbelopp per helårsprestation (HÅP) 2015 (HSJT) 
med en prestationsgrad på 78 procent + 15 426
Genomsnittlig ersättning per helårsstudent = 44 566
 
Två ytterligare undervisningstimmar innebär en ökning av resurser  
på 25 procent per helårsstudent × 25%
Ytterligare resurser som behövs per helårsstudent = 11 142 
 
Antal helårsstudenter HSJT 2013 × 120 000
Resurser som behöver skjutas till = 1,3 miljarder per år

 
Räkneexemplet är en grov uppskattning. Då det idag finns många studenter som 
har så lite som fyra timmars undervisning i veckan behövs egentligen större resurs
ökningar för att garantera att alla studenter ska komma upp i minst tio timmars 
undervisning i veckan. Studenterna har enligt vår undersökning undervisning i 
stora undervisningsgrupper. Det gäller framför allt nybörjarstudenterna. Ambitionen 
bör vara att minska undervisningsgrupperna. Också detta innebär att mer resurser 
måste satsas. 

Resurserna har urholkats sedan dagens system sjösattes 
Det finns också andra sätt att illustrera de resursförstärkningar som behövs. Sveriges  
universitetslärarförbund, SULF, beräknade år 2012 att HJSTutbildningarna var 
underfinansierade med 22 procent i förhållande till den ambitionsnivå som slogs fast 
när dagens finansieringssystem etablerades i början av 1990talet. Jusek har tagit del 
av de beräkningar SULF gjort och sedan tagit hänsyn till de senaste årens satsningar 
på HJSTutbildningarna. 

Om 
studenterna får 

bra stöd kan fler 
drömmar bli 
verklighet 
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När hänsyn tagits till den extra resursförstärkningen har underfinansieringen 
minskat  till cirka 20 procent. Det innebär att staten måste skjuta till ungefär 
1,1 miljarder  kronor per år till HJSTområdet för att nå upp till den kvalitetsnivå 
som fastslogs för 20 år sedan. 

Att resursförstärkningen inte lett till mer undervisning kan till en betydande del för
klaras av det produktivitetskrav som åläggs lärosätena. De förväntas varje år öka sin 
produktivitet i takt med den privata tjänstesektorn. Det innebär att lärosätena inte 
fullt ut kompenseras för de kontinuerligt växande lönekostnaderna. Ett för ändrat 
produktivitets krav skulle frigöra resurser till ökade satsningar på utbildnings kvaliteten.

En miljard i kvalitetssatsning – som ett första steg 
Sammantaget resulterar dessa två beräkningsmetoder till slutsatsen att staten behöver  
skjuta till en miljard kronor per år för att förbättra kvaliteten på HJSTutbild ningarna . 
En sådan förstärkning skulle vara ett första steg men ligger fort farande långt under 
de ambitioner som det finns samstämmighet kring – att Sverige ska vara en ledande 
och konkurrenskraftig kunskaps nation med många och ett växande  antal hög
förädlande arbets tillfällen.

Trots denna förstärkning skulle de stora skillnaderna i ersättning per student mellan  
olika utbildningsområden komma att bestå. Ytterligare satsningar på humaniora och 
samhälls vetenskap krävs för att öka nyttan med utbildningen och för att stärka vår 
position  som kunskapsnation i en alltmer konkurrens utsatt global ekonomi.

Bristen på undervisningstid riskerar att leda till att studenterna inte full följer sin 
utbildning. Nu är det dags för politikerna att höja ambitionsnivån. 
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För en fullgod utbildning bör undervisningsformer varieras  och anpassas till vad 
studenterna ska lära sig.

9

Kunskap är 
Sveriges framtid



10

Juseks politik 

Erbjud alla studenter minst tio timmars undervisning 
Den lärarledda tiden måste öka inom det samhällsvetenskapliga området. Antalet 
undervisningstimmar bör inte understiga tio per vecka. Därutöver måste lärarna ges 
tidsmässigt utrymme till kontinuerlig  individuell kontakt med studenterna. 

Öka resurserna till de utbildningar som idag får minst 
Resurserna till samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar måste öka. 
Ett första steg är att öka resurserna med en miljard kronor per år. För att Sverige  ska 
stå sig som kunskapsnation behövs sedan ytterligare satsningar. 

Se över resurstilldelningssystemet 
Systemet som styr fördelningen av resurser till lärosätena behöver ses över. Det bör 
inte endast utgå från ämnet utan istället kopplas till undervisningsmetoder, praktiska 
inslag, laborationer , individuell handledning och användning av särskilda utrust
ningar med mera.

Öka kraven på studenterna 
Heltidsstudier ska normalt kräva en studieinsats på 40 timmar per vecka. Den 
genomsnittlige studenten lägger ner betydligt mindre tid än så. Det går att höja 
kvaliteten  genom att införa ytterligare moment i utbildningen och att ställa högre 
krav för godkänt betyg.

Ändra produktivitetsavdragets konstruktion
Lärosätena förväntas, liksom övriga myndigheter öka sin produktivitet varje år i takt 
med den privata tjänstesektorn. Det innebär att lärosätena inte fullt ut kompenseras 
för de kontinuerligt växande lönekostnaderna. Ett förändrat produktivitetskrav skulle 
frigöra resurser till ökade satsningar på utbildningskvaliteten. Istället för att produk
tivitetsavdraget ska spegla privat sektor bör det istället återspegla en produktivitets
tillväxt inom statliga sektorn som är rimlig utifrån respektive myndighets eller grupp 
av myndigheters förutsättningar.

Presskontakt
Kristina Mäler
08665 29 55, 070665 29 55
kristina.maler@jusek.se



11

Om rapporten
Undersökningen har genomförts i syfte att kartlägga hur mycket lärarledd tid 
studerande inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet har och vad 
studenterna anser om det. Jusek undersökte detta senast 2009. Undersökningen 
syftar alltså till att studera vad som har hänt under de senaste fem åren.

Undersökningen genomfördes 10–22 november 2014. I undersökningen inter
vjuades drygt 1000 av Juseks studerandemedlemmar per telefon. Urvalet var ett 
stratifierat slumpmässigt urval med syfte att säkerställa representation av alla 
utbildningsgrupper, kön och åldersgrupper.

Exquiro Market Research har på uppdrag av Jusek deltagit i enkätkonstruktion 
och urvalsmetodik samt har utfört fältarbetet.

Studenterna som ingått i undersökningen studerar juridik, ekonomi, system
vetenskap, personalvetenskap eller samhällsvetenskap.
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Om Jusek
Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer 
och samhälls vetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, 
trygghet och villkor. Med drygt 80 000 medlemmar är vi ett av de största akademiker
förbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet.

Jusek
Stockholm: Nybrogatan 30, Box 5167, 102 44 Stockholm 
Malmö: Carlsgatan 12 A, 211 20 Malmö 
Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, 412 56 Göteborg

Tel 08665 29 00. Epost jusek@jusek.se. www.jusek.se 


