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1. Inledning  
 

 ”Högskolan skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till      
högskolan”.  

   
 
Breddad rekrytering kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för universitetets arbete 
för ett mer inkluderande lärosäte. Det handlar om att göra universitetet mer tillgängligt 
och att arbeta för att alla grupper i samhället får lika stor tillgång till högre utbildning. 
Effektiv breddad rekrytering handlar också om huruvida de nya studentgrupperna 
erbjuds möjligheter att klara av studier och den faktiska genomströmningen.  
 
Mångfaldsarbetet ska även främja en bred rekrytering till forskarutbildning. Då 
studievalet också påverkas av utsikterna att få anställning efter avslutad utbildning, är 
åtgärder för att öka studenternas anställningsbarhet ytterligare ett led i arbetet för att 
göra universitetets utbildningar attraktiva för sökande från studieovana miljöer.  
 
 
Stockholms universitets långsiktiga verksamhetsplan 
”I Stockholms universitets Långsiktiga plan 2009-2013 framgår följande: 
 
Universitetets uppgift är att ompröva gamla och nya synsätt och söka kunskap som 
inte tidigare varit känd. För den kunskapsproducerande verksamhet som universitetet 
bedriver är därför jämställdhet och jämlikhet även en fråga om kvalitet. I grupper där 
studenter och anställda har skiftande erfarenheter berikas utbildning och forskning av 
att olika perspektiv bryts mot varandra. Social och etnisk mångfald och balans mellan 
kvinnor och män ger därför högre kvalitet och större bredd i forskningen (sid. 22)”. 
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Delmål1 
 

Mångfalden bland nyrekryterade studenter på alla nivåer ska fortsätta att utvecklas. 

Tillgängligheten för personer med funktionshinder till universitetets utbildningar och 
lokaler ska förbättras. 
 
 
2. Statistik 
Stockholms universitet har i förhållande till upptagningsområdet, en hög andel 
nybörjarstudenter med utländsk bakgrund. Däremot finns en mer eller mindre 
oförändrad social snedrekrytering gällande andelen studenter med arbetarbakgrund.   
Lärarutbildningarna som tidigare bedrevs på Lärarhögskolan i Stockholm är fr.o.m. 
första januari 2008 en integrerad del av verksamheten vid Stockholms universitet. 
Detta kan komma att innebära, som framgår av statistiken i bilagan att den totala 
andelen studenter med arbetarbakgrund ökar.  
 
Antalet studenter med kända funktionshinder ökar för varje år på lärosätet, men det är 
fortfarande en underrepresenterad studentgrupp. Rekryteringsinsatser ska även göras 
inom detta område, och frågor som rör tillgänglighet, mottagande och bemötande av 
människor med olika behov och bakgrund ska ges hög prioritet i verksamheten. 
 
3. Organisation och arbetsfördelning  
Rektor har det övergripande ansvaret för det långsiktiga arbetet med breddad 
rekrytering och mångfaldsarbetet. Studentavdelningen har uppdraget att ta fram 
handlingsplanen för breddad rekrytering, samt att målen i planen verkställs. 
Arbetsgruppen för breddad rekrytering och Jämlikhetsgruppen finns som stöd för 
verksamheten. Prefekter och dekaner har också ett ansvar för att vissa åtgärder vidtas 
så att delmålen i verksamhetsplanen kan uppnås.   
 

                                                 
 
1 Samtliga av delmålen som finns i handlingsplanen under rubriken ”Jämställdhet, jämlikhet och 
likabehandling”, är inte redovisad i följande dokument, utan endast de delmål som är relevanta inom 
området breddad rekrytering. 
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4. Nya studentgrupper - rekrytering 
 
Mål: Det är en angelägen uppgift för hela universitetet att öka den sociala och etniska 
mångfalden. I samtliga aktiviteter ingår insatser speciellt riktade till blivande studenter 
från studieovana hem ur ett socialt och etniskt perspektiv. 
 

4.1. Aktivitet – Mentorsverksamheten - Medvind. Studenter vid Stockholms 
universitet är mentorer åt elever på utvalda grundskolor inom Stockholms län. 
Målgrupp: År 6, 7 och 8 i grundskolan. Pågående verksamhet omfattar 4 skolor. 
Samarbetspartner: Kommuner inom Stockholms län 
Målvärde: Öka antalet skolor till ca 10 och därmed antalet elever 
Tidsplan: Hela perioden 
Ansvarig: Chefen för Studentavdelningen 
 
4.2. Aktivitet – Universitetet erbjuder grundskolor att vara Fadderskolor till 
institutioner på Stockholms universitet. 
Målgrupp: År 7, 8 och 9; Pågående verksamhet omfattar 15 fadderskolor 
Samarbetspartner: Institutioner vid Stockholms universitet och skolor i Stockholms 
län 
Målvärde: Öka antalet institutioner som har fadderskolor till ca 25. 
Tidsplan: Hela perioden 
Ansvarig: Prefekter eller motsvarande vid Samarbetsinstitutionerna och chefen för 
Studentavdelningen. 

 
4.3. Aktivitet – Studentambassadörer besöker gymnasieskolor och andra          
utbildningssamordnare och informerar om Stockholms universitet. Vid 
gymnasiebesöken skall det även eftersträvas att nå fler elever på 
yrkesförberedande program. 
Målgrupp: Gymnasiet, Komvux, SFI-studenter och Folkhögskolor  
Samarbetspartner: Kommuner inom Stockholms län 
Målvärde: Utveckla målgruppsinriktad information om utbildningar på Stockholms 
universitet, framförallt till utbildningssamordnare med låg övergång till 
universitetsstudier.  
Tidsplan: Hela perioden 
Ansvarig: Chefen för Studentavdelningen  
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4.4 Aktivitet – Framtagande av statistik över studenter som kommer från 
studieovana miljöer, fakultetsvis inom Stockholms universitet. 
Målgrupp: Antagna studenter till universitetet 
Tidsplan: 2009 
Ansvarig: Chefen för Studentavdelningen 

 
4.5. Aktivitet – Chatt 
Målgrupp: Sökande till Stockholms universitet 
Målvärde: Öka möjligheterna att nå grupper som vanligtvis inte söker information 
om högskolan.  
Tidsplan: Hela perioden 
Ansvarig: Chefen för Studentavdelningen 

 
4.6. Aktivitet – Särskilt riktad information under Öppet Hus i mars till elever 
som känner sig främmande för den akademiska miljön.     
Målgrupp: Gymnasiet år 3, Folkhögskolor, Komvux 
Målvärde: Ökad riktad information till presumtiva studenter som känner sig 
främmande för den akademiska miljön.  
Tidsplan: Hela perioden under Öppet Hus dagen 
Ansvarig: Chefen för Studentavdelningen 

 
4.7. Aktivitet - Informationsinsatser för blivande studenter med 
funktionshinder  
Målgrupp: Elever, studievägledare och specialklasser. 
Målvärde: Informationsinsatser till blivande studenter med funktionshinder 
Tidsplan: Höstterminen 2009 och framåt 
Ansvarig: Chefen för Studentavdelningen 

 
 
5. Under studierna – kvarvaro av studenter  

 
Mål: De nya studentgrupperna erbjuds olika former av stöd för att klara av sina studier 
under studietiden detta för att förhindra tidiga avhopp. 

 
5.1. Aktivitet - Breddad rekrytering till forskarutbildning  
Målgrupp: Studenter      
Indikator: Utöka informationsinsatserna 
Tidsplan: Höstterminen 2009 och framåt 
Ansvarig: Prefekter eller motsvarande 
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5.2. Aktivitet - Erbjuda mentorsprogram till förstaårsstudenter på 
institutionerna inom Stockholms universitet. Verksamheten utvecklas 
tillsammans med institutionerna. 
Målgrupp: Antagna till universitetet – som kommer från studieovana miljöer 
Målvärde: Involvera institutioner som utvecklar ett mentorsprogram för sina 
nybörjarstudenter. 
Tidsplan: Höstterminen 2009 och framåt 
Ansvarig: Prefekter eller motsvarande och chefen för Studentavdelningen. 

 
5.3. Aktivitet - Utveckla verksamheten kring Mitterminsdagar med särskilt 
riktad information till studenter som känner sig främmande i den akademiska 
miljön. 
Målgrupp: Första års studenter  
Indikator: Utöka antalet studenter som kommer från studieovana miljöer 
Tidsplan: Höstterminen 2009 och framåt 
Ansvarig: Chefen för Studentavdelningen 

 
5.4. Aktivitet - Utveckla ett Early Warning System (EWS), som syftar till att 
tidigt identifiera och rikta särskilda insatser till studenter med behov av hjälp 
och stöd i sina studier. 
Målgrupp: Förstaårsstudenter 
Målvärde: Minska studieavhoppen 
Tidsplan: 2010 och framåt 
Ansvarig: Prefekter eller motsvarande och chefen för Studentavdelningen 
 
5.5. Aktivitet - Utveckla webbaserad studieteknik och studievanor 
Målgrupp: Studenter  
Målvärde: Minska studieavhoppen 
Tidsplan: Ht 2009 och framåt   
Ansvarig: Chefen för Studentavdelningen 
 
5.6. Aktivitet – Akademisk skrivande 
Målgrupp: Studenter inom lärarutbildningen 
Målvärde: Minska studieavhoppen 
Tidsplan: Löpande 
Ansvarig: Chefen för Studentavdelningen 
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   5.7. Psykologiskt stöd -  våga tala -  stresshantering  
   Målgrupp: Studenter  

Målvärde: Minska studieavhoppen 
Tidsplan:  Löpande   
Ansvarig: Chefen för Studentavdelningen 

 
   5.8. Tala inför grupp och presentationsteknik  
   Målgrupp: Studenter  

Målvärde: Minska studieavhoppen 
Tidsplan:  Löpande   
Ansvarig: Chefen för Studentavdelningen 

 
6. I slutet av studierna 
 
Mål: Då studievalet också påverkas av utsikterna att få anställning efter avslutad 
utbildning, är åtgärder för att skapa en bredare rekrytering till arbetslivet ytterligare ett 
led i arbetet för att göra universitetets utbildningar attraktiva för sökande från 
studieovana miljöer.  
    
 
   6.1. Aktivitet - Mentorer från arbetslivet till studenter som saknar ”nätverk” 

Målgrupp: Studenter   
Målvärde: 20 alumner som blir mentorer för 40 studenter 
Tidsplan: Höstterminen 2009 och framåt 
Ansvarig: Chefen för Studentavdelningen 
 
6.2. Aktivitet - Hur får jag jobb - arbetsmarknadsseminarier till studenter som 
saknar ”nätverk” 
Målgrupp: Studenter och doktorander 

   Tidsplan: Höstterminen 2009 och framåt 
Ansvarig: Chefen för Studentavdelningen 
Målvärde: Utöka antalet målinriktade seminarier  

 
7. Uppföljning och utvärdering  
Studentavdelningen genomför årsvisa uppföljningar och rapporterar kontinuerligt till 
Arbetsgruppen för breddad rekrytering och Jämlikhetsgruppen samt svarar för 
uppföljning och utvärdering vid periodens slut.  
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Högskoleverkets statistik ur Rapport 2007:43 R           bilaga 
 

 
Stockholms universitet    
 
Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent 
  01/02   02/03   03/04     04/05   05/06 
Stockholms universitet  39        38         40         41         42 
Jämförelsetal   * 1,47   1,41     1,44      1,42        1,49 
*Ett jämförelsetal över 1 innebär en högre andel än genomsnittet för befolkningen i det 
huvudsakliga rekryteringsområdet. 
 
Andel med arbetarbakgrund, nybörjare respektive läsår, procent 
                                               01/02    02/03    03/04    04/05    05/06 
Stockholms universitet            17        18         16          16         16 
Jämförelsetal                        * 0,65    0,66       0,64       0,67      0,65 
*Ett jämförelsetal under 1 innebär en lägre andel än genomsnittet för befolkningen i det 
huvudsakliga rekryteringsområdet. 
 
Andel med utländsk bakgrund, nybörjare respektive läsår, procent 
                                                  01/02     02/03     03/04     04/05    05/06 
Stockholms universitet                 18        22           22          22         22 
Jämförelsetal   * 0,87   0,98       0,96      0,93       0,93 
*Ett jämförelsetal under 1 innebär en lägre andel än genomsnittet för befolkningen i det huvudsakliga rekryteringsområdet. 

  
Lärarhögskolan 
 
Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent 
  01/02    02/03    03/04    04/05    05/06 
Lärarhögskolan i Stockholm          21        18          21         20         23 
Jämförelsetal  * 0,98   0,83       0,91      0,83      0,95 
*Ett jämförelsetal under 1 innebär en lägre andel än genomsnittet för befolkningen i det huvudsakliga 
rekryteringsområdet. 
Andel med arbetarbakgrund, nybörjare respektive läsår, procent 
  01/02    02/03    03/04    04/05    05/06 
Lärarhögskolan i Stockholm         29         30         26          28         27 
Jämförelsetal   * 0,93    0,97      0,96        1,03      0,98 
*Ett jämförelsetal under 1 innebär en lägre andel än genomsnittet för befolkningen i det huvudsakliga 
rekryteringsområdet. 
 
Andel med utländsk bakgrund, nybörjare respektive läsår, procent 
  01/02    02/03    03/04    04/05    05/06 
Lärarhögskolan i Stockholm         15         18         21         23          22 
Jämförelsetal     * 0,77   0,87     0,95     1,06        0,94 
*Ett jämförelsetal under 1 innebär en lägre andel än genomsnittet för befolkningen i det huvudsakliga rekryteringsområdet. 
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