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Om undersökningen
Syftet med undersökningen är att kartlägga hur mycket lärarledd tid studenter inom 
det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet har och vad de anser om det.

Undersökningen genomfördes 2–8 november 2009. I undersökningen intervjuades 
drygt 900 studenter per telefon, ett urval som motsvarar Juseks 20 000 studerande
medlemmar. Målpopulationen delades upp i kvotgrupper, som har anpassats enligt 
en viktningsmodell för att resultatet ska vara helt representativt .

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

Jusek organiserar jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och 
samhällsvetare .

Presskontakt
Kristina Mäler
08-665 29 55
070-665 29 55
kristina.maler@jusek.se 



3

Resurser till samhälls vetenskapliga 
utbildningar
Studenter investerar mycket tid och pengar i sina utbildningar. Resursbrister 
inom juridik, ekonomi, systemvetenskap, personalvetenskap och andra samhälls
vetenskapliga ämnen leder till att studenterna får begränsad lärarledd tid, försämrad 
forsknings anknytning och inte får maximal nytta av sin utbildning. Bristande 
resurser  riskerar  att på lång sikt undergräva kvalitén i utbildningen. 

Det kunskapsintensiva näringslivet kräver  välutbildad arbetskraft med hög kompetens. 
Det är framför allt tjänstesektorn som växer och därmed behovet av akademiker. 
Om Sverige ska ha som mål att vara en konkurrenskraftig kunskaps nation, måste 
den högre utbildningen hålla en hög kvalité.

Det satsas idag mindre än hälften så mycket på utbildningar inom samhällsvetenskap 
och humaniora som på till exempel naturvetenskap och teknik, omkring 40 000 kronor 
jämfört med drygt 90 000 kronor per helårsstudent som tar sina högskolepoäng. Ingen 
hänsyn  tas till undervisningsformer och hur resurs krävande de är. Det som avgör 
resursernas storlek är endast vilket utbildningsområde ämnet tillhör. Skillnaderna 
mellan hur mycket olika utbildningsområden får är större i Sverige än i andra länder.
 
Under mitten av 1990talet ökades antalet studieplatser dramatiskt medan lärosätena 
fick mindre pengar per student. Kvalitén fick alltså stå tillbaka för ökad kvantitet. 
Besparingarna var permanenta och ersättningsbeloppen har inte återställts. Resurserna 
har dessutom urholkats genom att kostnadsutvecklingen inte har kompenserats 
tillräckligt  genom ökade anslag.

Jusek anser att den lärarledda tiden måste öka inom det samhällsvetenskapliga området . 
Antalet undervisningstimmar bör i genomsnitt inte understiga tio per vecka. Där  utöver 
måste lärarna ges tidsmässigt utrymme till kontinuerlig individuell kontakt med 
studenterna . Resurserna till samhällsvetenskapliga utbildningar måste därför ökas.

Om Sverige ska ha som mål att vara en 
konkurrenskraftig kunskaps nation, måste den 
högre utbildningen hålla en hög kvalité.
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Lärarledd tid på samhällsvetenskapliga 
utbildningar
Juseks undersökning visar att studenter på samhällsvetenskapliga utbildningar i 
genomsnitt har åtta lärarledda timmar per vecka. Var fjärde har sex timmar eller 
mindre. Nära hälften skulle vilja ha mer lärarledd tid och två av tre studenter 
tror att det skulle öka nyttan av utbildningen.

Åtta timmar är genomsnittet
En vanlig studievecka har heltidsstuderande inom juridik, ekonomi, systemvetenskap, 
personalvetenskap och andra samhällsvetenskapliga utbildningar i genomsnitt åtta 
lärarledda timmar. Det inkluderar all form av lärarledd undervisning så som före
läsningar, seminarier och handledningstid. 

Var fjärde student har en genomsnittlig vecka sex lärarledda timmar eller mindre. 
En sjättedel av studenterna har så lite som fyra timmar eller färre.

I undersökningen motsvarar 45 minuters undervisning en timme. För de som 
studerar  på deltid har antalet timmar räknats om till heltid. Respondenterna 
uppmanades  att utgå ifrån den senaste normala studieveckan, det vill säga bortse 
ifrån veckor med till exempel uppsatsskrivande eller tentor.

Antal lärarledda timmar

 0–4 timmar

 5–8 timmar

 9–12 timmar

 13 timmar eller mer

16 %

25 %

15 %

44 %

Jusek anser att 

• antalet undervisningstimmar minst bör vara tio per vecka plus handledningstid
•	resurserna	till	samhällsvetenskapliga	utbildningar	måste	ökas
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Varannan vill ha mer lärarledd tid
Nästan hälften av Juseks studerandemedlemmar skulle vilja ha mer lärarledd tid än 
vad de har idag. De studenter som har minst andel lärarledd tid tycker i ännu större 
utsträckning att tiden inte räcker till. Av de som har fyra eller färre lärarledda timmar 
i veckan vill sex av tio ha mer än nu.

0–4

Skulle du vilja ha mer, mindre eller ungefär lika mycket lärarledd tid?

Lärarledda timmar idag
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 Mer  Mindre  Lika mycket  Vet ejProcent

Nära hälften av studenterna skulle vilja ha mer 
lärarledd tid och två av tre tror att det skulle 
öka nyttan av utbildningen.
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Kvalitén i utbildningen 
Många av studenterna som läser juridik, ekonomi, systemvetenskap, personalveten
skap och andra samhällsvetenskapliga utbildningar är mycket eller ganska nöjda med 
sin nuvarande utbildning. De studenter som har åtta timmar lärarledd tid eller 
mindre  är i mindre utsträckning mycket nöjda med utbildningen jämfört med de 
som har 13 timmar eller mer lärarledd tid i veckan.

0–4

Är du nöjd eller missnöjd med kvalitén på din nuvarande utbildning?

Lärarledda timmar idag
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 Mycket nöjd  Ganska nöjd  Ganska missnöjd  Mycket missnöjdProcent

Mer nytta av utbildningen med mer undervisning
Två av tre studerande inom juridik, ekonomi, systemvetenskap, personalvetenskap 
och andra samhällsvetenskapliga ämnen tror att mer lärarledd tid generellt sett ökar 
den nytta man får av utbildningen efter examen.

Tror du att mer lärarledd tid påverkar nyttan du får av din utbildning?

 Ökar

 Minskar

 Ingen förändring

 Vet ej

1 %

26 %

6 %

67 %
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Jusek i korthet
Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal vetare 
och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek har över 
80 000 medlemmar och är ett av de största förbun den för akademiker i Sverige. 


