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UKÄ har uppmanats att yttra sig över regeringens förslag att 1 kap. 5 § högskolelagen
(1992:1434) ändras från ett krav på högskolorna att aktivt främja och bredda
rekryteringen till högskolan, till ett krav på att högskolorna aktivt främjar ett brett
deltagande i utbildningen.
Högskolesektorn är den största statliga sektorn och det är viktigt för högskolans
legitimitet att utbildning är tillgänglig för alla som har intresse och förmåga att ta del av
den. Trots det har social och etnisk bakgrund stor betydelse för i vilken utsträckning
ungdomar skaffar en högre utbildning. Den föreslagna ändringen av högskolelagen kan
kopplas till det åtagande som EU:s utbildningsministrar gjort, att den högre utbildningen
ska göras mer tillgänglig för studenter från missgynnade miljöer.
I debatten kring regeringens förslag har det framförts en oro för att ett breddat deltagande
skulle innebära fler studenter med sämre förkunskaper och sämre förmåga att
tillgodogöra sig högre utbildning. Det är dock inte nödvändigtvis fallet, vilket UKÄ visar
i rapporten Tidiga avhopp från högskolan. Analyser av genomströmning på de tio största
yrkesexamensprogrammen (2017:17). Högskolans arbete med missgynnade grupper
fokuserar också redan i stor utsträckning på deras deltagande och inte bara på rekrytering,
som framgår av rapporten Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper? från
Universitets- och högskolerådet.
UKÄ har mot denna bakgrund inget att invända mot förslaget, men har följande
synpunkter på lagtexten. I promemorian framhålls att formuleringen ”främja ett brett
deltagande” innefattar såväl rekryteringsfrämjande åtgärder som åtgärder för att i övrigt
främja ett brett deltagande bland de som har antagits. UKÄ anser att det bör uttryckas på
ett tydligare sätt och föreslår därför att bestämmelsen får följande lydelse:
Högskolorna ska också aktivt främja en breddad rekrytering till högskolan och ett brett
deltagande i utbildningen.
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kommunikationschefen Agneta Rolfer och strategi- och planeringsansvariga Per
Westman.
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