
Hur har universitet och högskolor utvecklat sitt
arbete med breddad rekrytering?
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Högskolelagen (1992:1434)

• Ändring från 1 juli 2002 i HL (1 kap. 5 § SFS 2001:1263) om att
universitet och högskolor aktivt ska främja och bredda rekryteringen till 
högskolan.

• Syfte att uppnå en från social och etnisk utgångspunkt jämnare 
rekrytering med målsättningen att studentpopulationen i ökad grad
speglar befolkningens sammansättning i stort (prop. 2001/02:15).

• Regeringsuppdrag till UKÄ i november 2019 om utvärdering av 
lärosätenas arbete utifrån högskolelagens formulering, slutredovisades 
1 mars 2022.
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Män och kvinnor (Andel av registrerade studenter)
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Nationell bakgrund (Högskolenybörjare senast vid 25 års ålder)
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Social bakgrund (Högskolenybörjare senast vid 25 års ålder)
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Tematiska utvärderingens bedömningsområden 2022

• Styrning och organisation

1. Vad vill lärosätet uppnå med arbetet?

2. Hur skapar lärosätet ramar och förutsättningar för arbetet?

• Utformning, genomförande och resultat

3. Vad gör lärosätet i sitt arbete med breddad rekrytering?

4. Hur följer lärosätet upp resultat från arbetet med breddad 
rekrytering?
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Kartläggning och analys

• Snedrekryteringen kvarstod

• Avgörande faktorer
• Geografiskt läge

• Utbildningsutbud

• Rykte

• Goda intentioner fanns

• Uppföljning gjordes sällan

• Oftast inga strategier

• Samordning saknades
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2016

Breddad rekrytering → breddat deltagande → arbetsmarknaden

UHR rekommenderade regeringen att ge lärosätena i uppdrag: ta 
fram strategier, defintion, ansvarsfördelning,  studentpopulation, 
målsättning, stöd, reell kompetens och alternativt urval, uppföljning.



• Tolkning görs men oftast ingen analys

• Öppen statistik utnyttjas

• Handlingsplan och ramar finns

• Integrerat och ofta koppling till lika villkor, jämställdhet

• Ansvar och sammanhållning otydlig

• Samordnande funktioner saknas

• Stor idérikedom finns

• Uppföljning görs sällan

• Forskarutbildning diskuteras nästan inte alls

• Få reflektioner och lärdomar
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2022

Utvärdering av självvärderingar

Rekommendation till regeringen: stimulansmedel för att
inspirera samarbeten / Sökbara medel för regionala initiativ / 
Vägledning för uppföljning (UHR).
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Vad har då hänt, eller inte?

Stora likheter
Snedrekryteringen består

Det görs mycket men oklart resultat

Fokusförskjutning
Breddad rekrytering inbegriper alltmer 

breddat deltagande, genomströmning och 
anställningsbarhet

Fortsatt viktigt att ägna mer uppmärksamhet åt 
breddad rekrytering än vad vi gör!

Hur blir vi bättre?


