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Yttrande över regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050  

Inledning 
Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill 
läsa vidare på högskola, samordnar antagningen till 37 lärosäten genom en 
gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer 
utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. UHR ansvarar 
också för att främja breddad rekrytering till högskolan och för att motverka 
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter.  

Breddad rekrytering bör vara en tydlig del av RUFS 2050  
UHR delar uppfattningen att kapaciteten inom den högre utbildningen i regionen 
bör öka. Myndighetens bedömning är dock att RUFS 2050 inte i tillräcklig 
utsträckning beaktar att olika grupper är underrepresenterade på 
Stockholmsregionens universitet och högskolor, även om ett stort arbete med 
breddad rekrytering bedrivs av regionens lärosäten. 1  
 
UHR är positivt till inriktningen i RUFS 2050 att stärka inkluderingen och att skapa 
trygga uppväxtvillkor och möjlighet till etablering i arbets- och samhällslivet och 
att alla ska nå behörighet till gymnasieskolan. UHR är också positivt till målen att  
öka kvaliteten och genomströmningen i regionens grundskole- och 
gymnasieutbildning samt att stimulera till könsneutrala studieval. Det är vidare 
positivt att en prioriterad åtgärd i RUFS 2050 är att öka insatserna för 
språkutbildning och validering för utlandsfödda. Det är likaså positivt att 
arbetsgivare och utbildningssamordnare i regionen konstateras ha ett ansvar för 
att utveckla digitala mötesplatser. 
 
Att RUFS 2050 inte aktivt använder breddad rekrytering i sin analys begränsar dock 
den strategi som läggs fram för hur inkludering ska uppnås. I det fortsatta arbetet 
bör därför en tydlig satsning på breddad rekrytering ingå som inte bara fokuserar 

                                                           
1 Universitets- och högskolerådet (2016) Kan excellens uppnås i homogena 
studentgrupper?, sid 132, 140 och 142. 
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på könsneutrala val utan även lägger vikt vid andra underrepresenterade gruppers 
rekrytering till högre utbildning. 
 
UHR vill också betona betydelsen av att åtgärder för detta sätts in tidigt i 
utbildningssystemet. Nyare utbildningsforskning tyder på att om tanken på 
högskolestudier väckts före 14 års ålder ökar sannolikheten för att personen i fråga 
ska gå vidare till högskolestudier.2 Det är därför viktigt att  RUFS 2050 tar fram fler 
konkreta mål och åtgärder för hur alla led i utbildningssystemet ska bidra till  
breddad rekrytering för att skapa den socialt, ekonomiskt hållbara, resilienta och 
inkluderande Stockholmsregion som RUFS 2050 eftersträvar. För att lyckas i detta 
behöver regionens problem med breddad rekrytering adresseras konkret redan 
nu. 

Beslut 
Beslut i detta ärende har fattats av stabschef Ulrica Engström Nilsson efter 
föredragning av biträdande stabschef Magnus Hjort. I handläggningen har även 
utredarna Peter Barck Holst, Aleksandra Sjöstrand och Carina Hellgren medverkat. 
 
 
 

                                                           
2 Anders, Jake och Micklewright, John (2015) Teenagers’ expectations of applying to 
university: How do they change? Education Sciences 5:281-305. 




