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HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING 
Bakgrund 

I början av 2000-talet påbörjades det breda arbetet med breddad rekrytering. Då betonade regeringen i sin 
proposition Den öppna högskolan1 att mångfalden i samhället borde återspeglas bland högskolans studenter. 

Samma höst kompletterades högskolelagen med en paragraf om att varje universitet och högskola ska arbeta 
aktivt med att främja och bredda rekryteringen.  

På regeringens uppdrag har Högskoleverket följt upp lärosätenas arbete för breddad rekrytering. Vid 
utvärderingen 2006 konstaterades att det var få lärosäten som kunde uppvisa resultat i form av en faktiskt 
breddad rekrytering. Studenter med olika bakgrund var fortfarande i högsta grad ojämnt fördelade över olika 
typer av högskolor och utbildningar.2 

I högskoleverkets senaste uppföljning sammanställdes lärosätenas återrapporteringar om de resultat som 
uppnåtts inom området under perioden 2006 - 2008. Sammanställningen visade att många lärosäten har en 
gedigen verksamhet för breddad rekrytering, men den tyder också på att det finns vissa brister i arbetet.3 

Situationen vid Göteborgs universitet är enligt universitets eget måldokument 2010 att ”andelen studenter 
med lågutbildade föräldrar är låg och den har tydligt minskat under 00-talet, medan andelen med 
högutbildade föräldrar ökar”. Statistiken visar också att andelen studenter med utländsk bakgrund i Göteborg 
är lägre än snittet för lärosäten i Sverige.  

 

Breddad rekrytering och jämlikhet 

Göteborgs universitet har som en del i sitt uppdrag att verka för öppenhet och inkludering av människor med 
olika bakgrund och på så sätt att demokratisera den högre utbildningen, d.v.s. att verka för ett breddat 
deltagande av underrepresenterade grupper i vår verksamhet. Universitetets verksamhet ska spegla det 
omgivande samhället i sammansättningen av doktorand- och studentkollektivet. Detta sker inom ramen för 
arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande. 

I propositionen Den öppna högskolan handlar breddad rekrytering om åtgärder som syftar till att öka 
mångfalden samt minska den sociala snedrekryteringen.  Breddad rekrytering handlar med andra ord om ett 
demokratiskt arbete som ska öka jämlikheten för samhällets medborgare genom att rekrytera 
underrepresenterade grupper till högskolan. 

I praktiken handlar arbetet inte bara om att på ett mer rättvist sätt ge underrepresenterade grupper tillträde till 
högskolan utan även om att motivera fler personer ur underrepresenterade grupper att söka till högskolan. 

                                                      

 
1 Regeringens proposition 2001/02:15 Den öppna högskolan. Utbildningsdepartementet.  
2 Högskoleverket (2007) Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet och högskolor. En samlad bild. 
Rapport 2007:43 R. 
3 Högskoleverket (2009) Uppföljning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering 2006-2008. Rapport 2009:18 R. 
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Arbetet handlar också om att upparbeta beredskap för att ta emot och stödja alla studenter genom hela deras 
utbildning. För att uppnå detta krävs det en konkretion och planmässighet.  

Ytterst tar arbetet med breddad rekrytering sin utgångspunkt i grundläggande värderingar som rör allas rätt 
till likabehandling.  

Arbetet med breddad rekrytering utgår från en vid bestämning av begreppet med uppräkning av flera 
exempel på möjliga underrepresenterade grupper. Särskilt ska den rådande sociala snedrekryteringen 
uppmärksammas. Social och socio-ekonomisk bakgrund är väsentliga aspekter när det gäller strävan efter en 
mer rättvisande och jämlik rekrytering till högre studier. Studenter med korttidsutbildade föräldrar är en 
viktig målgrupp för arbetet med breddad rekrytering. 

Ett växande problem är den minskande rekryteringen av unga män till högre studier. Det är dock en praktisk 
och strategisk fråga vilka grupper som är relevanta för breddad rekrytering till olika utbildningar. Det är 
också en strategisk fråga för ett lärosäte vilken/vilka underrepresenterade grupper som bör prioriteras i 
arbetet under en viss tidsperiod eller i samband med olika utbildningar.  

Därtill kommer att olika utbildningar kan ha problem med olika jämlikhetsaspekter när det gäller breddad 
rekrytering. 

Vid anställningar ska likabehandlingsperspektivet alltid beaktas och skev rekrytering avseende kön, etnisk 
bakgrund och andra diskrimineringsgrunder ska motverkas. Detta gäller även vid rekrytering till 
ledningsuppdrag. Göteborgs universitet ska vidare motverka en social, etnisk och könsmässig 
snedrekrytering till utbildning på forskarnivå.  
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Åtgärder för breddad rekrytering och breddat deltagande 
Föreliggande handlingsplan innehåller beskrivning av ett antal olika aktiva åtgärder i syfte att öka och bredda 
universitetets insatser inom området breddad rekrytering och breddat deltagande; flera av aktiviteterna är inte 
möjliga att enkelt kvantifiera och följa upp. Handlingsplanen ska utvärderas varje år liksom de åtgärder som 
prioriterats med utgångspunkt i ett antal insatsområden enligt nedan.  

 

Behörighet, urval och antagning 

Göteborgs universitet ska: 

• i ökad utsträckning ta tillvara de möjligheter som finns att tillämpa alternativt urval (andra urvalsformer än 
betyg och resultat på högskoleprov) till universitetets utbildningar.  

Ansvar för genomförande: Respektive prefekt och Lärarutbildningsnämnden. 

•  i ökad utsträckning ta tillvara de möjligheter som finns att utforma behörighetskrav som syftar till att 
rekrytera studenter med olika bakgrund.  

Ansvarig: Respektive prefekt och Lärarutbildningsnämnden. 

• att i ökad utsträckning tydliggöra möjligheten för sökande att prövas för reell kompetens.  

Ansvar för genomförande: Universitetsdirektören. 

• att intensifiera arbetet med att utveckla metoder och redskap för att pröva och tillgodoräkna (validera) 
tidigare studier och annan relevant erfarenhet i sådana utbildningar där detta låter sig göras.  

Ansvar för genomförande: Universitetsdirektören och respektive prefekt. 

 

Initial information, kontakt, samverkan och rekrytering 

Göteborgs universitet ska: 

• i informationsmaterial av skilda slag tydliggöra möjligheten till prövning och tillgodoräknande av tidigare 
studier och annan relevant erfarenhet.  

Ansvar för genomförande: Universitetsdirektören.  

• öka kontakter och samverkan med grund-, gymnasie- och folkhögskolor samt vuxenutbildningen kring 
rekryteringsinsatser och ömsesidigt erfarenhetsutbyte.  

Ansvar för genomförande: Universitetsdirektören, respektive prefekt samt Lärarutbildningsnämnden. 

• förbättra rekryteringsmaterial och information om studier av skilda slag (inkl. forskarutbildningen) genom 
ökad användning av personer med olika bakgrund i fokusgrupper och liknande.  
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Ansvar för genomförande: Universitetsdirektören avseende den universitetsgemensamma informationen och 
respektive prefekt avseende den lokala informationen. 

• utforma ett introduktionsprogram till högskolestudier för presumtiva studenter.  

Ansvar för genomförande: Föreståndaren för Centrum för urbana studier i samarbete med 
Universitetsdirektören. 

• ta tillvara lokala och internationella erfarenheter kring breddad rekrytering och föra in dem i en 
kunskapsutvecklingsprocess om breddad rekrytering inom Göteborgs universitet.  

Ansvar för genomförande: Föreståndaren för Centrum för urbana studier i samarbete med 
Universitetsdirektören. 

 

Samverkan/erfarenhetsutbyte  

Göteborgs universitet ska: 

• öka möjligheterna till erfarenhetsutbyte och samverkan rörande breddad rekrytering genom aktiv 
medverkan i det nationella nätverket INCLUDE4 samt det internationella nätverket Expando5.  

Ansvar för genomförande: Universitetsdirektören. 

• öka möjligheterna till erfarenhetsutbyte och samverkan genom att aktivt främja nätverk och 
samarbetsformer mellan utbildningar och verksamheter inom Göteborgs universitet som har ett uttalat syfte 
att stärka den breddade rekryteringen.  

Ansvar för genomförande: Föreståndaren för Centrum för urbana studier i samarbete med 
Universitetsdirektören.  

 

Studentservice/studentstöd  

Göteborgs universitet ska: 

• öka möjligheterna till kontakt med studie- och karriärvägledare genom andra kanaler. 

Ansvar för genomförande: Universitetsdirektören avseende den universitetsgemensamma verksamheten samt 
respektive prefekt (motsv.). 

 

                                                      

 
4 Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering inom högre utbildning. Mer information finns på 
http://www.include.nu 
5 Expando är ett internationellt samverkansprojekt med syfte att verka för livslångt lärande och breddat deltagande inom 
högre utbildning. Mer information finns på http://expandingopportunities.eu/ 

http://www.include.nu/
http://expandingopportunities.eu/
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• öka och informera om utbudet av kurser/workshops kring studieteknik och språkhandledning/språkstöd.  

Ansvar för genomförande: Universitetsdirektören.  

• utveckla metoder och redskap för att underlätta och aktivt arbeta med att följa upp studenters individuella 
studieprestationer i kurser och program.  

Ansvar för genomförande: Universitetsdirektören. 

• öka informationen och förbättra tydligheten i densamma kring olika utbildningars 
arbetsmarknadsanknytning (inkl. utbildning på forskarnivå).  

Ansvar för genomförande: Universitetsdirektören avseende den universitetsgemensamma informationen och 
respektive prefekt avseende den lokala informationen. 

 

Utvärdering, uppföljning och resultat 

Göteborgs universitet ska: 

• inom ramen för högskolepedagogisk utbildning öka medvetenheten om olika pedagogiska metoders och 
arbetsformers betydelse ur ett mångfaldsperspektiv.  

Ansvar för genomförande: Chefen för PIL-enheten. 

• i utveckling av olika studentstödjande insatser också adressera insatsernas effekter för studenter inom 
målgrupperna för denna handlingsplan och utforma insatserna så att dessa också inkluderar dessa 
målgrupper.  

Ansvar för genomförande: Universitetsdirektören avseende det universitetsgemensamma studentstödet och 
respektive prefekt avseende det lokala studentstödet. 

• i utvecklingen av olika stödformer till doktorander och studenter särskilt uppmärksamma stödformernas 
betydelse och effekter för studenter med annan studiebakgrund. 

Ansvar för genomförande: Universitetsdirektören för den universitetsgemensamma nivån samt respektive 
prefekt avseende den lokala nivån. 
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