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Remiss gällande UU:s Självvärdering av Breddad
Rekrytering

UUFS vill inledningsvis tacka för möjligheten att ge våra åsikter kring UU:s självvärdering
angående breddad rekrytering.

UUFS anser att det självvärderingen är god och innehåller både reflektion kring vad som är bra
och vad som är mindre bra samt belyser vad som görs i dagsläget och tankar kring vad som
missas. Trots detta har vi dock fortfarande en del kommentarer kring det som tas upp i
självvärderingen.

Spridning bland sökande respektive antagna
Något som sällan diskuteras när det kommer till breddad rekrytering är en analys över vilka som
söker sig till högre utbildning i förhållande till de som kommer in. Hur ser spridningen ut innan
urvalsprocessen? Kan det finnas en koppling till höga t.ex. antagningskrav eller begränsade
urvalsprocesser när vi år efter år ser en konsekvent snedrekrytering trots de arbetsinsatser som
gjorts. UU nämner att den sociala snedrekryteringen inte minskat varken vid UU eller nationellt
trots det omfattande arbetet som gjorts.

Presentation av variation
Användningen av procentsatser för att tydliggöra variation eller spridning används i texten något
inkonsekvent. På några ställen saknar vi därför ett tydliggörande av hur stor variationen är av till
exempel antal sökande till doktorandtjänster mellan olika vetenskapsområden.

Alternativt urval
Precis som UU lyfter i självvärderingen så har utformningen av urval stor betydelse för breddad
rekrytering. UU nämner här Juridiskt grundår som ett exempel på hur de jobbar med detta och vi
tänker då direkt på liknande program så som tekniskt-naturvetenskapligt basår och Ingång för
samhällsvetare som också är goda exempel. Däremot kan en ökad användning av alternativa
urval liknande de intervjuprocesser som finns på andra lärosäten vara önskvärt att pröva för att
ytterligare jobba med detta.
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Mottagandeåtgärder
Under rubriken om mottagandeåtgärder skriver UU att “De studenter som arrangerar mottagningar för
nya studenter utbildas inför terminstart av Studentavdelningen.”. Här skulle vi vilja se ett förtydligande
över vilken del av Studentavdelningen som ansvarar för denna utbildning samt vilka studenter
som räknas in i denna studentgrupp. För oss studenter är det många fler som kan räknas in till
denna grupp än de som troligen syftas på. En utbildning brukar, enligt kårernas vetskap, hållas
för de som är ansvariga för de större mottagningarna. Dock är det många fler studenter än så
som är med och på något sätt arrangerar olika delar av mottagandet och som gör denna
formulering missvisande.

Styrkor och svagheter
I självvärderingen lyfts att många som söker sig till UU är från Uppsala med närområde och även
flera goda exempel på insatser för breddad rekrytering som görs lokalt. Denna lyckade lokala
rekrytering kan enligt oss både ses som en styrka och en svaghet. Genom att främst rikta insatser
lokalt kommer stor del av studentpopulationen spegla den lokala befolkningen och inte den
nationella befolkningen vilket är målet med den breddade rekryteringen.

Informationsdag 2020
Under “4. Informationsdag 2020” presenteras det informationstillfälle som UU i samverkan med
lokala aktörer anordnade under våren 2020. Det framgår även att ett liknande evenemang
planeras för våren 2021. UUFS skulle här välkomna ett förtydligande om hur
informationsdagens deltagare rekryterats. UUFS önskar även att det i texten förtydligas om en
plan för att nå flera personer genom initiativet finns, och i så fall hur detta ska ske.

Studentpopulation
Vid återkommande tillfällen i självvärderingen lyfts vikten av att kunna följa upp och analysera
studentpopulationen. Det framgår dock att det i dagsläget saknas möjligheter för sådan
uppföljning, och att den uppföljning som sker inte görs på något samlat sätt. UUFS skulle här
gärna se en tydligare målsättning för en enhetlig uppföljning av studentpopulationen.
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Möjligheter och hot
Bostadssituationen och utvecklingen av studiemedel är ett ansvar som universitet generellt ofta
kastar ifrån sig och det ser vi även här där dessa hot förklaras som yttre faktorer. Visserligen
ligger inte hela ansvaret för detta på UU men delar av ansvaret måste tas av universitetet om man
vill se förändring vad gäller breddad rekrytering både nationellt och internationellt. UUFS anser
att detta ämne har fått alldeles för litet utrymme i denna självvärdering och att en reflektion kring
universitetets roll i detta bör inkluderas.


