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I detta remissvar lämnas Universitetskanslersämbetets (UKÄ) synpunkter på de
bedömningar och förslag i Konstnärspolitiska utredningens betänkande Konstnär –
oavsett villkor? (SOU 2018:23) som särskilt riktar sig till UKÄ.

Kommenterar av förslagets delar
9.3.2 Konstnärliga högskolornas satsningar mot snedrekryteringar
Utredningen bedömer att UKÄ bör ges i uppdrag att i samråd med Universitets- och
högskolerådet utvärdera berörda universitets och högskolors arbete för att bredda
rekryteringen till konstnärlig högskoleutbildning.
UKÄ ser ett framtida behov av att utvärdera eller analysera breddad rekrytering till högre
utbildning, men då ur ett bredare perspektiv som innefattar hela högskolesektorn. En
sådan utvärdering skulle som utredningen nämner kunna genomföras som en tematisk
utvärdering inom det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning. En annan
möjlighet är att UKÄ genomför en analys av breddad rekrytering inom myndighetens
analysverksamhet.
Tidigare Högskoleverket utvärderade 2006-2008 på regeringens uppdrag universitets och
högskolors arbete med breddad rekrytering till grundutbildningen.1 Resultaten från
utvärderingen vad gäller konstnärliga utbildningar överensstämmer i hög grad med den
aktuella bild som tecknas av i Konstnärspolitiska utredningens betänkande.
Högskoleverket uppmärksammade samtidigt stora skillnader i de konstnärliga
högskolornas rekryteringsvillkor, med utbildningar av sinsemellan olika karaktär och
innehåll som attraherar olika typer av sökande. Detta antyder att en framtida utvärdering
eller analys av lärosätenas arbete med breddad rekrytering, i vilken konstnärliga
utbildningar skulle ingå, kan behöva ta hänsyn till sådana skillnader.

1

Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet och högskolor. En samlad bild.
Högskoleverkets rapportserie 2007:43 R.
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Beslut om yttrandet har fattats av generaldirektör Anders Söderholm efter föredragning
av utredaren Ulf Hedbjörk i närvaro av avdelningschefen Karin Järplid Linde och
strategi- och planeringsansvarige Per Westman.
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