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Olika förutsättningar för 
eftergymnasiala utbildningar
– En eftersatt högskola i behov av satsningar

Sveriges ambitioner som kunskapsnation måste matchas med satsningar på 
högre utbildning. Jusek konstaterar att regeringens prioriteringar på yrkes
högskola skapar  olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar att 
finansiera  och bedriva sin verksamhet. För utbildningar inom till exempel 
ekonomi  och juridik  får anordnare inom yrkeshögskolan omkring 30 procent 
mer resurser än landets högskolor och universitet. Därför får en blivande 
redovisnings ekonom på yrkeshögskolan minst dubbelt så mycket undervisning 
som en ekonomstudent på högskolan. 

Utbildningsutbudet har exploderat  
Antalet helårsstudenter på Sveriges universitet och högskolor har mer än fördubblats 
sedan början av 1990-talet, från omkring 130 000 till drygt 300 000.1 Också möjlig-
heten att bedriva yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå har ökat. År 2010 läste 
43 337 studenter en yrkeshögskoleutbildning eller kvalificerad yrkesutbildning. 
Hösten  2011 erbjuder Yrkeshögskolan 235 utbildningar.2

Det är hög tid att fokusera på kvalitet inom det samhällsvetenskapliga 
utbildningsområdet. Kvalitetstänkande i den högre utbildningen är 
nödvändigt för att Sverige ska behålla positionen som kunskapsnation 
i en allt hårdare internationell konkurrens.
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Utbildningarna inom yrkeshögskolan ska möta arbetslivets behov av kvalificerad 
arbetskraft eller medverka till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande 
inom smala yrkesområden. Högskolan har ett mer långsiktigt bildningsuppdrag och 
ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund. 

Resurserna till högskolan har urholkats sedan 1990-talet. Under mitten av 90-talet 
ökade antalet studieplatser dramatiskt medan lärosätena fick mindre pengar per 
student . Kvaliteten fick stå tillbaka för ökad kvantitet. Besparingarna var permanenta 
och ersättningsbeloppen har inte återställts. Resursbristen leder bland annat till att 
studenterna inte erbjuds tillräcklig lärarledd tid, vilket påverkar utbildningskvaliteten 
negativt. 

Finansiering 
Högskolan och yrkeshögskolan finansieras i huvudsak genom direkta statliga anslag. 
Resurserna till högskolan styrs genom att regeringen fastställer ett takbelopp för 
varje läro säte. Efter årets slut har lärosätena rätt att avräkna antalet helårsstudenter 
och helårsprestationer mot det ersättningsbelopp för olika utbildningsområden som 
fastställs i regleringsbrev. Ersättningen är styrd utifrån vilket utbildningsområde 
ämnet tillhör. Lärosätena har sedan möjlighet att själva omfördela pengar mellan 
utbildningsområden med olika ersättningsnivåer. Detta görs endast i begränsad 
omfattning idag.3

När det gäller yrkeshögskolan ställer regeringen tvärtom inga krav på hur många 
utbildningsplatser som ska erbjudas utifrån de anslag de får. Myndigheten för yrkes-
högskolan (YH-myndigheten), den instans som fördelar pengarna mellan olika 
utbildningsanordnare, sätter själva schablonbeloppen för olika utbildningsområden 
och kan välja att höja ersättningarna till utbildningsanordnarna. De kan på så sätt 
prioritera kvalitet före kvantitet.4

Olika resurser – olika mycket undervisningstid 
Idag erbjuder yrkeshögskolan och högskolan utbildningar inom liknande områden. 
Mellan vissa utbildningar finns en konkurrenssituation. I en jämförelse mellan hur 
mycket undervisningstid respektive utbildning får kommer landets högskolor och 
universitet ut dåligt. 

Yrkeshögskolan erbjuder till exempel en tvåårig utbildning till juristassistent. En 
vanlig  vecka får studenterna enligt utbildningsanordnarna mellan 15–20 timmars 
undervisning.5 Detta kan jämföras med juristutbildningen vid något av Sveriges 
lärosäten , där studenterna får åtta lärarledda timmar. Var fjärde får ännu mindre, 

Jusek tycker
Inom tjänstesektorn är jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, samhälls-
vetare och andra akademiker centrala för att skapa förståelse och sammanhang 
och att kritiskt reflektera kring samhällets utveckling. För att möta samhällets 
behov måste kvaliteten i de samhällsvetenskapliga utbildningarna höjas.
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högst sex timmar i veckan. Det har Jusek tidigare visat i en kartläggning av den 
lärarledda tiden för studerande inom det samhällsvetenskapliga området.6

Även studenter som läser till redovisningsekonom på en yrkeshögskola får enligt 
utbildningsanordnare i genomsnitt mer än dubbelt så mycket undervisningstid som 
en ekonomstudent på en högskola eller ett universitet.7 Undervisningstiden varierar 
mellan utbildningar inom yrkeshögskolan, men 15–20 timmars undervisning bedöms 
av utredare på Myndigheten för yrkeshögskola vara genomsnittlig undervisningstid 
en vanlig vecka.8

Att yrkeshögskolan kan erbjuda så mycket mer undervisning beror på ersättnings-
systemet. En anordnare för yrkesutbildningar inom till exempel ekonomi får enligt 
schablonbelopp minst 52 000 kronor per studerande och år, medan universitet och 
högskolor får 40 600 kronor. För studenter som läser på yrkeshögskolan krävs det 
inte någon prestation för att ersättningen ska betalas ut. Högskolor och universitet 
får hälften av intäkterna först när studenterna klarat kurserna. 

Prioriteringar på högskolan är nödvändig
Den eftergymnasiala utbildningen ska konkurrera under lika förutsättningar. 
Det gör den inte idag. Systemet som styr fördelning av resurser till högskolor och 
universitet  har också tidigare kritiserats för att vara orättvist och ge olika mycket 
pengar för liknande  typer av studier. Till exempel ger utbildningar inom national-
ekonomi och statistik den lägsta ersättningsnivån medan matematik innebär mer 

Jusek tycker
Det behövs kraftigt ökade resurser till humanistiska och samhällsvetenskapliga 
utbildningar inom högskolan, som idag får minst resurser, för att god utbild-
ningskvalitet ska kunna upprätthållas. 

Undervisningstid i timmar 
per studerande per vecka vid heltidsstudier

8

Självstudier

15–20

Jämförelse mellan högskolan och yrkeshögskolan

 Högskola  Yrkeshögskola

Ersättningsbelopp i kronor
per studerande och år

40 600
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än dubbelt så mycket resurser. Det är därför nödvändigt att se över hela resurs-
tilldelningssystemet. 

Det behövs också kraftigt ökade resurser, framför allt till studier inom samhälls-
vetenskap och humaniora, för att studenterna ska få mer undervisning och högre 
kvalitet i utbildningen. 

I regeringens höstbudget utlovas en höjning av grundutbildningsanslagen på inled-
ningsvis 200 miljoner kronor 2012 och därefter 400 miljoner kronor. Höjningen ska 
läggas på utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap genom att ersätt-
ningen per helårsstudent inom dessa områden höjs. Regeringens egna beräkningar 
visar att höjningen ökar ersättningen per helårsstudent inom samhällsvetenskap och 
humaniora med cirka 1 600 kronor eller cirka 7 procent 2012. Ökningen skulle mot-
svara 3 200 kronor eller cirka 15 procent  från och med 2013.9

Juseks uppfattning är att regeringens satsning är betydligt mindre än vad 
som krävs för att säkerställa utbildnings kvaliteten. Juseks bedömer att 
det behövs satsningar i storleksordningen 2,1 miljarder kronor per 
år för att de utbildningar som idag har minst resurser ska komma 
upp i rimlig undervisningstid. Den genomsnittliga ersättningen  
för en helårsstudent  inom de humanistiska och samhällsveten-
skapliga om rådena skulle med resursförstärkningen motsvara 
cirka 53 000 kronor. Med mer resurser skulle mer undervisnings-
tid kunna erbjudas liksom mer varierande under visningsformer. 

Regeringens vision är ett land med bästa möjliga utbildning och 
forskning. Regeringen måste nu visa i handling att man menar allvar 
med de fina orden och prioritera på en eftersatt högskola som är i 
behov av satsningar. 

Läs mer på  jagvillhaundervisning.nu
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Resursförstärkning som behövs för höjd grundersättning 2011 

Område Kronor

Ersättningsbelopp per helårsstudent (HÅS) för humanistiskt, samhällsvetenskapligt,  
juridiskt och teologiskt utbildningsområde  (HSJT)  21 614

Ersättningsbelopp per helårsprestation (HÅP) HSJTområdena 18 972

Antal helårsstudenter inom HSJT (senaste uppgifter från 2009)  124 508

Prestationsgrad HSJT (senaste uppgifter från 2009) 0,74

Genomsnittlig ersättning per student (HÅS + HÅP* prestationsgrad) 35 653

Mål enligt Resurser för kvalitet SOU 2007:81, 50 000 kronor/student 2007  
+ årliga pris och löneomräkningar 53 143

Fattas per student med genomsnittlig ersättning 17 489

Behöver skjutas till, genomsnittlig prestationsgrad  
(antal helårsstudenter* fattas per student) 2 177 575 716

Beräkningarna har gjorts med hänsyn till årliga pris och löneomräkningar (löner, hyror och övriga 
förvaltnings kostnader) under åren 2008–2011.

I betänkandet Resurser för kvalitet (SOU 2007:81) beräknas hur mycket resurser som 
behövs för att grundersättningen återställs till den nivå som gällde 1993, när det 
nuvarande systemet som styr fördelning av resurser infördes. Grundersättningen före-
slås från 2007 vara 50 000 kronor. I beräkningen ovan har siffrorna justerats efter 
dagens ersättningsnivåer och antal helårsstudenter. Vid beräkningen har den före-
slagna ersättningsnivån för 2007 justerats för årlig pris- och löneomräkning (löner, 
hyror och övriga förvaltningskostnader).

I beräkningen framgår att det behövs drygt 2,1 miljarder kronor per år i resurs-
förstärkning till högskolan för att det humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska 
och teologiska utbildningsområdet ska få motsvarande nivåer i undervisnings- och 
seminarietimmar som beräkningarna grundade sig på när systemet infördes 1993. 
Då beräknades de lägsta ersättningsnivåerna täcka 6 timmars undervisning i grupper 
om 30 personer och 3 timmars undervisning i grupper om 15 personer. Det kan inte 
alla utbildningar erbjuda idag. 

Modellen med gruppens storlek eller undervisningens omfattning behöver, som också 
betänkandet från resursutredningen konstaterar, inte passa alla utbildningar. Men 
beräkningen visar på den resursbrist som uppstått genom den urholkning av resurser 
som skett sedan systemet infördes 1993. Urholkningen har även påverkat ämnen med 
högre ersättningsbelopp.

Jusek tycker
Systemet som styr fördelning av resurser till högskolan är inte rättvist och måste 
ses över. Fördelningen bör inte endast utgå från ämnet utan istället kopplas till 
undervisningsmetoder, praktiska inslag, laborationer, individuell handledning 
och användning av särskild utrustning med mera.



7

1 Uppgifter från läsåret 1991/92 samt läsåret 2009/10. Uppgifter från Högskoleverket. 

2 Uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan. 

3 Resursstyrning i högskolans grundutbildning, RiR 2009:25, Riksrevisionen

4 Samtal med myndighetshandläggare på Utbildningsdepartementet. 

5 Samtal med anordnare för yrkeshögskoleutbildningen till juristassistent i Stockholm och Göteborg. 

6 Juseks rapport Mer undervisning för ökad kvalitet – Lärarledd tid bland Juseks studerandemedlemmar, november  2009.

7 Samtal med anordnare för yrkeshögskoleutbildning till redovisningsekonom i Stockholm. 

8 E-post från utredare på Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning, Myndigheten för yrkeshögskolan.  

9 Regeringens budgetproposition 2011, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.  

Om rapporten 
Rapporten är skriven under perioden januari–februari 2011. 

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

Jusek tycker
För att ge studenter förutsättningar för att få en djupare förståelse och lära sig 
att kritiskt granska och tillämpa sina kunskaper krävs lärarledd tid i form av 
föreläsningar, seminarier och handledning.

Den eftergymnasiala utbildningen ska 
konkurrera under lika förutsättningar. 
Det gör den inte idag. 
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Om Jusek
Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhälls
vetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och 
villkor. Med cirka 80 000 medlemmar är vi ett av de största akademikerförbunden. 
Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet.

Jusek.
Stockholm: Nybrogatan 30, 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 


