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Rekrytering till högre utbildning – en 
utmaning i ett mångkulturellt samhälle 

Joakim Palestro och Crister Skoglund 

Inledning  
”Kunskap är makt”, är en mycket sliten fras av Francis Bacon som vi 
ofta citerar utan att riktigt tänka på vad vi säger. För självfallet ger 
kunskap i sig ingen makt. Om så vore skulle många av våra invandrade 
akademiker ha en enorm makt. För de besitter ofta ett väldigt mått av 
kunskap som de erövrat under många års studier, parat med den 
kunskap som en mångfacetterad livserfarenhet ger. Men inte heller den 
svenskfödde docenten i antikens kultur och samhälle besitter särskilt 
mycket makt, trots att han eller hon kan ha en enorm mängd kunskap. 
Nej, kunskap i sig ger ingen makt, men rätt kunskap vid rätt tidpunkt 
kan ge väldigt mycket makt. Att ha kunskap om hur man skall ta sig 
fram i det politiska eller ekonomiska systemet i ett land kan exempelvis 
ge en person väldig makt. Likaså kan kunskaper som många efterfrågar, 
eller som av någon anledning framstår som livsnödvändiga för en stor 
grupp, ge en väldig makt, åtminstone en kort tid. 

Samtidigt som man kan konstatera att kunskap i sig inte ger makt, 
så kan vi se att högre utbildning för enskilda medborgare ofta varit den 
viktigaste språngbrädan för att uppnå delaktighet och inflytande i 
samhället. Utbildning har varit, och är fortfarande, en viktig faktor i den 
process som leder till social mobilitet, och därmed också till positioner 
som på sikt kan ge makt i olika former.  

Den högre utbildningens roll handlar emellertid om mer än enskilda 
individers livsvillkor och handlingsmöjligheter. I lika stor utsträckning 
handlar den om makt- och inflytandestrukturer i samhället i stort, inte 
minst genom att högre utbildning spelar en så stor roll när det gäller att 
forma makthavarnas världsbild. Vid våra universitet och högskolor 
utbildas våra ledande samhällsfunktionärer. Här får domare, advokater, 
ämbetsmän, generaldirektörer, kommunaltjänstemän, lärare, förvaltare 
och ekonomiska beslutsfattare av olika slag sin teoretiska skolning. Här 
lär de sig skilja mellan vad som anses ”viktigt och oviktigt”. Här formas 
föreställningar om vad som är möjligt och önskvärt och här lär man sig 
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vad som skall uppfattas som problem och vad som är självklart. Kort 
sagt här lär man sig se på världen på ett visst sätt. 

Eftersom den högre utbildningen är så viktig när det gäller att forma 
den samhälleliga maktelitens världsbild, är det i högsta grad relevant att 
reflektera över hur studenterna rekryteras. Hur ser sammansättningen 
ut? Från vilka samhällsskikt eller grupper i samhället rekryteras de? 
Vad har de sett och upplevt som barn? Om de tänker tillbaka på ljud 
som varit viktiga i deras föräldrahem, är det då pappas hummanden när 
han lyssnade på börsrapporten i radio de minns, eller är det arabiska 
sånger från TV:n vars parabol alltid var riktad mot hemlandet? 

I denna artikel skall vi koncentrera oss på frågan om hur rekryte-
ringen till våra högre lärosäten ser ut, och debatten om hur den borde 
vara. Vi skall börja med en diskussion om det fenomen som kallats 
”snedrekrytering” och vilka argument som anförts för vikten av att vissa 
grupper inte systematiskt utestängs från högskolesystemet. Skälet för 
denna historiska tillbakablick är att även om en del av argumenten 
utvecklats långt tillbaka i tiden, ingår de i allra högsta grad i vår samtida 
diskurs. De åberopas och turneras på olika sätt i mångfaldsplaner, 
propositioner och remisser. Och de används som utgångspunkter för 
handlingsstrategier och rekryteringsåtgärder som i hög grad påverkar 
dagens ungdomar. 

Därefter går vi in på en nulägesbeskrivning och frågan om det finns 
några former av snedrekrytering i dagsläget. Inte minst viktigt i det här 
sammanhanget är frågan om det förekommer något man skulle kunna 
kalla etnisk snedrekrytering till universitet och högskolor. Vi utgår här 
från vad man kan få fram genom att utnyttja offentligt tillgänglig 
statistik.  

Artikeln avslutas med ett avsnitt i vilket vi diskuterar vilka föränd-
ringar vi kan se i inställningen till mångfaldsfrågorna vid våra univer-
sitet och högskolor idag. Åtminstone på den officiella nivån. Mellan 
åren 1999–2003 hamnade frågan om rekryteringen till de högre utbild-
ningsinstitutionerna högt upp på den utbildningspolitiska agendan. 
Detta kom att leda till särskilda insatser från såväl Utbildningsdepar-
tementets som från Högskoleverkets sida. Utifrån en diskussion om 
detta nyvaknade intresse och en genomgång av mångfaldsplaner och 
övriga policydokument från svenska lärosäten, söker vi svar på frågan 
om vart vi är på väg. Står vi inför en förändring som innebär att förut-
sättningar nu skapas för en breddad rekrytering så att alla grupper 
oavsett kön, bostadsort, socialt ursprung eller modersmål, blir repre-
senterade vid våra universitet och högskolor i proportion till andelen av 
befolkningen? Eller är det enbart en modefluga, ungefär som när 
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säldöden 1988 under några år ledde till ett väldigt miljöintresse, som 
sedan klingade av? 

Diskursen om snedrekrytering 
Begreppet ”snedrekrytering” har sitt ursprung i en diskussion om vilka 
som genom studier ges kvalifikationer för att ”ikläda sig statens högre 
ämbeten”. En linje i den debatten utgick från att sammansättningen av 
studentpopulationen vid universitet och högskolor borde avspegla 
sammansättningen av befolkningen i stort. Avvikelsen från den för-
väntade sammansättningen sågs som en sned fördelning och det var 
framförallt tre sådana snedfördelningar som uppmärksammades.1 

Den i våra ögon mest påfallande snedrekryteringen historiskt sett har 
varit den könsmässiga. Fram till 1870-talet fick kvinnor överhuvudtaget 
inte ta examen vid svenska lärosäten, och de akademiska institutionerna 
har av tradition varit exklusivt manliga arenor. Länge sågs detta inte 
som något problem och när de första kvinnliga studenterna släpptes in 
förväntades det att endast ett mycket begränsat antal skulle vilja ägna 
sig åt akademisk utbildning och undervisning. Det tycks vara först 
under senare delen av 1950-talet som den könsmässiga 
snedrekryteringen börjar upplevas som ett problem. Därefter stiger 
medvetenheten om den könsmässiga snedrekryteringen gradvis, och 
under de sista decennierna på 1900-talet har den könsmässiga 
snedfördelningen ständigt varit i fokus. 

En annan snedrekrytering som det har ordats mycket om historiskt 
är den geografiska. Resonemanget bygger på att om inte studiemässig 
”begåvning” på något märkligt sätt är kopplat till föräldrarnas val av 
bostadsort, så borde andelen ungdomar som söker sig vidare från 
gymnasium till högre studier vara ungefär lika stor i alla landets 
kommuner. Så är emellertid inte fallet. I våra ursprungliga universi-
tetsstäder, och i stiftstäder med läroverk, har övergångsfrekvensen av 
tradition varit mycket hög. Å andra sidan har den i landsortskommuner 
och mindre städer varit betydligt lägre. Den stora satsningen på 
utbyggnad av gymnasier och spridning av universitet och högskolor 
över hela landet har inneburit att den geografiska snedrekryteringen 
minskat markant, men fortfarande finns stora skillnader mellan enskilda 
kommuner. 

                                                             
1 Kring frågan om snedrekrytering och sätten att se på den finns en rik litteratur. En bra 
ingång för den som är intresserad är Erikson och Jonsson 1993. 
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Frågan om den sociala snedrekryteringen har varit politiskt aktuell 
sedan slutet av 1800-talet. Man började då problematisera det faktum 
att nästan samtliga studenter som läste vid universitet eller tekniska 
högskolor kom från hem som var ”välbärgade”. Andelen som kom från 
arbetarhem, eller som var barn till lantarbetare, var däremot för-
svinnande liten. I den tidiga arbetarrörelsen uppstod en motsättning 
mellan två helt olika linjer om hur man skulle förhålla sig till fenomenet 
med den sociala snedrekryteringen. Enligt den ena linjen, vars främste 
företrädare var August Palm, var universiteten inget annat än 
reproduktionsinstitutioner av borgerligt tänkande och arbetarrörelsen 
måste därför bygga upp en helt egen högskola. Enligt den andra linjen, 
som företräddes av Hjalmar Branting och flertalet av de ledande per-
sonerna inom arbetarrörelsen, var universiteten och högskolor i grun-
den klassneutrala. Den rena vetenskapen tog inte ställning i klasstri-
derna. Den sneda rekryteringen och de politiska ställningstaganden som 
ändå gjordes av professorer och andra var, enligt Branting, att betrakta 
som felaktigheter i systemet som borde bekämpas. Istället för att bygga 
upp egna högre läroanstalter borde arbetarrörelsen kämpa för att också 
arbetarklassens barn skulle få tillträde till den högre utbildningen på 
lika villkor, och man skulle därför inte bygga upp några egna 
utbildningsinstitutioner (se vidare Skoglund 1991:68–). 

Utgången av diskussionen mellan de båda linjerna blev något av en 
kompromiss. Någon separat Arbetarhögskola inrättades inte, däremot 
kom arbetarrörelsen att stödja vissa folkhögskolor som Brunnsvik och 
Hola. Många ledande socialdemokrater kom också att få sin veten-
skapliga skolning på Socialinstitutet i Stockholm, som skilde sig från 
de traditionella universiteten och högskolorna genom att man inte 
krävde studentexamen för att bli antagen. På sikt var dock målet att 
också arbetarklassens barn skulle ges samma möjligheter att studera 
vidare genom att kunna gå samma väg som övriga, d.v.s. via gymna-
sium direkt till universitet eller högskola. Mycket av 1900-talets 
utbildningspolitiska debatt och reformsträvanden måste ses i ljuset av 
ambitionen att komma tillrätta med den sociala snedrekryteringen. 

I debatten om den sociala snedrekryteringen i början av 1900-talet 
använde man genomgående uttryck som arbetarklass, medelklass och 
överklass. Senare skulle, som bekant, begreppet ”klass” ses som alltför 
politiskt laddat och vi får en indelning i socialgrupper numrerade från 
ett till tre. På senare tid har Statistiska centralbyrån (SCB) och liknande 
organisationer försökt sig på en indelning efter anställnings-
förhållanden istället. Man skiljer grovt mellan arbetare, tjänstemän och 
egna företagare. Arbetarna delas sedan in i två grupper, fackutbildade 
arbetare och icke-fackutbildade arbetare. Även tjänstemannakategorin 
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delas in i två grupper lägre respektive högre tjänstemän. Denna 
indelning är emellertid inte helt oproblematisk. I kategorin ”egna 
företagare” hamnar mest småföretagare, hantverkare etc. Som direktör 
för ett aktiebolag, även om man har aktiemajoriteten själv, räknas man 
som högre tjänsteman eftersom man rent formellt är anställd av 
bolaget.2 

Till diskussionen om könsmässig, geografisk och social sned-
rekrytering fogades i början av 1990-talet termen etnisk snedrekryte-
ring. I analogi med definitionen av social snedrekrytering pekade man 
på skillnaden mellan den andel av studentpopulationen som borde ha 
utgjorts av invandrade eller barn till invandrade och de faktiska siffror 
som redovisades. 

Varför bör man söka eliminera snedrekryteringar? 
Innan vi går in på om man kan tala om en etnisk snedrekrytering vid 
universitet och högskolor idag, måste frågan ställas om det överhuvud 
taget är önskvärt med en representativt jämn rekrytering? Det är ju inte 
självklart att man skall sträva efter att motverka snedrekrytering i sig. 
Man skulle ju lika gärna kunna hävda att det viktiga är att universitet 
och högskolor fyller sina platser med personer som lever upp till vissa 
givna minimikrav, som att de skall vara kapabla att ta till sig akademisk 
undervisning. Om sedan alla dessa kommer ur akademikerfamiljer från 
universitetsstäderna med omland eller inte är ointressant. 

Så har det länge också låtit vid akademiska sammanträdesbord och 
i kollegierum, men idag är det få som resonerar på det sättet. Åtmins-
tone inte öppet. Istället verkar utbildningsdebattörer och företrädare för 
universitet och högskolor vara tämligen överens om att samhället måste 
försöka påverka rekryteringen på olika sätt. I sin argumentation knyter 
de då som regel an till en diskurs som pågått i den akademiska världen 
åtminstone ett sekel, och det kan därför vara värt att dröja vid några av 
de viktigaste inslagen i denna. 

Fem olika argument kan urskiljas i debatten om varför det är viktigt 
att försöka komma tillrätta med snedrekryteringar av olika slag. De har 
varierats och turnerats lite olika över tid, men visar ändå en stor 
kontinuitet.3 Flera av dem återkommer också, som vi skall se längre 
                                                             
2 För en intressant genomgång av de problem som följer med SCB:s stelbenta 
klassificering, se t.ex. Broady, Börjesson och Palme 2002:18–. 
3 Genomgången av argumenten kring snedrekryteringsproblematiken utgår från ännu 
icke publicerad forskning av Crister Skoglund. Den bygger på en genomgång av 
utredningar, statliga styrdokument och pressmaterial under perioden 1930–1945. En 
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fram, i de mångfaldsplaner som svenska lärosäten skrivit under år 2002. 
Vilket eller vilka av argumenten man ansluter sig till kommer därför 
också att spela en roll för hur man ser på mångfald och bemötande av 
ungdomar med utländsk bakgrund vid svenska universitet och 
högskolor idag. 

Rättviseargumentet 

När Hjalmar Branting argumenterar för varför också arbetarklassens 
barn skall ges möjlighet att få studera vid universitet och högskolor, gör 
han det genom att påpeka att den högre utbildningen är en allmän 
angelägenhet som vi alla betalar genom uttag av skattemedel. Eftersom 
vi alla är med och betalar får systemet inte vara konstruerat så att vissa 
grupper systematiskt stängs ute. Branting, och många debattörer efter 
honom, ser det som djupt orättfärdigt med ett system som leder till att 
ungdomar, som skulle ha en utmärkt förmåga att klara avancerade 
akademiska studier, inte ges möjlighet att studera p.g.a. olika former av 
ekonomiska hinder. Att motverka snedrekryteringar av alla slag ses som 
en rättvisefråga och vi kan kalla detta argument rättviseargumentet. 

Demokratiargumentet 

Ett argument som påminner mycket om rättviseargumentet, men som 
ändå bör ses som ett separat argument, är demokratiargumentet. De som 
argumenterar utifrån det, brukar hävda att i en demokrati måste alla få 
samma möjlighet att utvecklas så långt som möjligt och att testa sina 
egna gränser. Därav följer inte att alla skall komma lika långt, men man 
får inte skapa ett utbildningssystem där stora grupper tvingas avbryta 
sin bildningsgång på grund av faktorer som inte har med förmågan att 
tillägna sig utbildningen att göra. Rätten till högre utbildning ses som 
en jämlikhetsfråga så till vida att det handlar om att alla skall ha jämlika 
villkor oavsett bostadsort, kön eller social bakgrund. Att stillatigande 
nonchalera olika former av snedrekrytering till den högre utbildningen 
innebär enligt detta sätt att se att man accepterar att ett i grunden 
ojämlikt samhälle reproduceras generation efter generation. 

                                                             
liknande sammanställning av argument finns i Erikson och Jonsson 1993:30–. De 
argument de tar upp sammanfaller delvis med de här upptagna med den skillnaden att 
kvalitetsargumentet är så pass nytt att de inte fått med det i sin undersökning. 
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Resursargumentet 

Ett annat argument, som också dyker upp tidigt i den svenska debatten, 
betonar de samhällsekonomiska förluster som en snedrekrytering leder 
till. Om man utgår från att intellektuell kapacitet inte har något med 
bostadsort, kön eller föräldrarnas ekonomiska status att göra borde 
begåvningarna vara jämt spridda i alla befolkningsskikt över landet. Att 
då rekrytera studenter endast från ett litet, geografiskt, könsmässigt och 
socialt avgränsat skikt i samhället innebär att man missar ett antal 
studiebegåvningar, samtidigt som man fyller platserna vid universitet 
och högskolor med mindre lämpade. Snedrekryteringar till de 
akademiska yrkena innebär därför dålig samhällsekonomi, eftersom 
man då inte tar tillvara de intellektuella resurserna i samhället på bästa 
sätt. Ibland har man kallat detta argument begåvnings-
reservsargumentet, eftersom man så starkt betonat att det i samhället 
finns en begåvningsreserv som inte tas till vara. Det är dock, enligt vårt 
förmenande, bättre att benämna det resursargumentet eftersom det är 
det dåliga resursutnyttjandet som är det centrala i resonemanget. 

De senaste årens stora expansion av den högre utbildningen har gjort 
detta argument mot snedrekrytering än mer aktuellt. För om man ökar 
antalet studieplatser i den högre utbildningen dramatiskt, samtidigt som 
man fortsätter att enbart rekrytera studenter från samma snävt 
avgränsade skikt som tidigare, innebär det att den begåvningsmässiga 
nivån på studenterna kommer att sjunka i takt med expansionen. Om 
man å andra sidan kan vidga rekryteringsbasen, och utnyttja en tidigare 
outnyttjad begåvningsreserv, skulle inte en ökning av studentantalet i 
sig leda till att man skulle behöva ta in studenter med sämre 
studieförutsättningar. 

Representativitetsargumentet 

Ett argument mot snedrekrytering inom den högre utbildningen som 
under en period sällan anfördes, men som på senare tid återkommit i 
debatten, är representativitetsargumentet. Här kan man skönja starka 
influenser från den amerikanska ”diversity-debatten”. Argumentet går 
ut på att vid universitet och högskolor utbildas våra viktigaste sam-
hällsfunktionärer som domare, lärare, ämbetsmän och tjänstemän av 
olika slag, och sammansättningen av dem bör vara representativ för 
samhället i stort. Att exempelvis enbart rekrytera domare och jurister 
bland pojkar födda och uppvuxna i vissa högreståndsmiljöer riskerar att 
leda till att rättssystemet på sikt förlorar sin legitimitet. Särskilt 
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problematiskt kan det bli i ett demokratiskt samhälle, där tilltron till 
gamla auktoriteter inte längre är given hos befolkningen. Enligt denna 
tanke behöver man i rättssystemet kunna återfinna människor som man 
kan identifiera sig med för att ta systemet på allvar. Behovet av 
representativa ämbetsmän gäller dock inte bara rättssystemet utan också 
andra samhällsområden. Det kan t.ex. gälla att vårdyrken, där man för 
att citera Karolinska Institutets mångfaldsplan påpekar att ”Med en mer 
heterogen studentpopulation har KI dessutom lättare att möta 
framtidens heterogena sammansättning av vårdtagare.” (Karolinska 
Institutet 2002:5). 

Kvalitetsargumentet 

Under 1900-talets sista decennier kom ett nytt argument för vikten av 
att bekämpa snedrekryteringar inom den högre utbildningen in i 
debatten, och det är ett argument som vi benämner kvalitetsargumentet. 
Sedan 1950 har intresset att ta reda på vad som driver den mänskliga 
kreativiteten och förmågan till nytänkande varit betydande. Från att i 
början betonat de enskilda exceptionella individernas – geniernas – 
betydelse för att nya idéer och synsätt kommer fram, har man alltmer 
kommit att intressera sig för vad som leder till kreativa miljöer. Flera 
forskare har visat på behovet av mångsidigt sammansatta arbetsgrupper 
för att långsiktigt kunna upprätthålla en hög grad av kreativitet.4 Lite 
enkelt uttryckt kan man säga att varje människa tenderar att ha vissa 
”blinda fläckar”. Socialisationen in i en kultur och tillägnandet av de 
dominerande synsätten i den grupp man lever gör att man klarar sig 
relativt smidigt i sin hemtama omgivning. Men samtidigt lär man sig att 
”inte fästa sig vid” vissa saker. I en väldigt homogen miljö tenderar 
dessa blinda fläckar att sammanfalla och man har svårt att tänka utanför 
givna ramar. I en grupp där individerna har olika bakgrund och olika 
kulturella referensramar är risken mindre att de blinda fläckarna 
sammanfaller. Förhoppningsvis kan någon ”se att kejsaren är naken”. 
Eftersom universitet och högskolor i så hög grad är beroende av 
kreativitet och nytänkande för att utvecklas, har man dragit slutsatsen 
att en kulturell mångfald ökar antalet perspektiv och bidrar därmed till 
att kvaliteten höjs. Att motverka olika former av snedrekrytering blir 
därför en kvalitetsfråga för universitet och högskolor.  

                                                             
4 Det finns en rikhaltig litteratur om kreativitet och kreativa miljöer. För en introduktion 
på svenska, se t.ex. Rollof 1999:100–. 
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De olika argumenten ovan är inte ömsesidigt uteslutande, utan man 
kan mycket väl kombinera flera olika argument med varandra. Det 
verkar också vara det vanligaste i de mångfaldsplaner som lärosätena 
formulerat. Men det kan vara värt att notera att det finns en egenskap i 
kvalitetsargumentet som skiljer det från de övriga när det gäller ange-
lägenhetsgrad för akademin. 

De som har pläderat för att de högre utbildningsanstalterna borde 
göra något åt snedrekryteringen och anfört rättvise- eller demokrati-
argumentet har kunnat avfärdas med att denna typ av problem inte kan 
vara högskolans sak att åtgärda. Det samma har gällt om man utifrån 
resursargumentet hävdat att samhället gör en förlust om inte alla 
begåvningar tas till vara. Likaså om man utifrån representativitets-
argumentet visar på att viktiga samhällsinstitutioner på sikt riskerar att 
förlora i legitimitet till följd av snedrekrytering till den högre utbild-
ningen. Motargumentet har hela tiden varit, att även om man ser pro-
blemets vidd, så är det inte något som de enskilda universiteten och 
högskolorna kan ta ansvar för. Istället hänvisar man till större över-
gripande samhälleliga åtgärder som finansiellt studiestöd etc. 

I och med att kvalitetsargumentet kommit in i debatten har emel-
lertid frågan blivit en fråga också för de enskilda lärosätena. Även den 
mest förhärdade professor som struntar blint i individuella rättvise-
aspekter och jämlikhetskrav, och som dessutom anser att eventuellt 
samhälleligt resursslöseri eller legitimitetsfrågor är ointressanta för 
akademin bör, om han eller hon delar kvalitetsargumentets premisser, 
ändå se snedrekrytering som något som bör bekämpas. Det ligger 
därmed i varje universitet eller högskolas eget intresse att få till stånd 
en breddad rekrytering. Denna förändring i synsättet har, vill vi mena, 
haft stor betydelse för den förändring i attityd till social och etnisk 
mångfald som man kan notera under de senaste åren. 

Könsmässig, social och geografisk snedrekrytering 
– hur ser det ut idag? 
Den könsmässiga snedrekrytering till högre studier är, som tidigare 
nämnts, en fråga som diskuterats mycket under senare delen av 1900-
talet. Här kan vi märka en process som gått från en mycket stor sned-
rekrytering, över en relativt jämn fördelning till en återigen ökande 
snedrekrytering, men nu med omvända förtecken. Sedan 1960-talet har 
andelen kvinnliga studenter på universitet och högskolor ständigt ökat, 
och idag utgör andelen kvinnor i studentpopulationen över 60 procent. 
Till viss del är dock den snabba ökningen en skenförändring, orsakad 
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av att definitionen av vad som inbegrips i begreppet student har 
utvidgats. Så har t.ex. ett antal traditionellt kvinnodominerande 
utbildningar som sjuksköterskeutbildningarna och utbildningen till låg- 
och mellanstadielärare fått högskolestatus efter 1977. Men även om 
man korrigerar för den faktorn, har andelen kvinnliga studenter ökat 
dramatiskt i den akademiska grundutbildningen. 

Bryter man ned ökningen på olika utbildningsformer finner man 
dock, att fortfarande väljer kvinnor och män i hög utsträckning utbild-
ning i linje med gamla traditioner. Kvinnor väljer t.ex. gärna vårdut-
bildningar samt humanistisk-samhällsvetenskapliga utbildningar, 
medan män fortfarande är överrepresenterade på tekniska utbildningar. 
Det är mycket ovanligt att en enskild student hamnar i en hög-
skoleutbildning med jämn könsfördelning, d.v.s. med ungefär lika 
många kvinnor som män. Men även om de gamla utbildningsmönstren 
visat sig seglivade kan man dock se vissa nya trender. Tidigare har t.ex. 
längre yrkesutbildningar som jurist- och läkarprogrammet varit 
dominerade av män, men under de senaste åren har andelen kvinnor 
även här ökat markant.5 Det har alltså lyckats relativt väl att bryta gamla 
mönster och öka andelen kvinnor på traditionellt mansdominerade 
utbildningar. Däremot kan man inte se samma förändring när det gäller 
att rekrytera män till traditionellt kvinnodominerande utbildningar. Här 
tycks orsaken främst varit att utifrån lärosätenas perspektiv har detta 
inte varit en särskilt prioriterad fråga. Resultatet har blivit att de minst 
”jämställda” utbildningarna idag finns inom vårdutbildningarna och 
lärarutbildningarna (Forneng 2002a). 

Om kvinnorna numera dominerar inom de akademiska grundut-
bildningarna, har förändringen ännu inte slagit igenom när det gäller 
kategorin lärare och forskare. Antalet kvinnliga akademiker som inne-
har högre lärar- och forskartjänster är fortfarande betydligt lägre än de 
manliga akademikernas. Endast 14 procent av professorerna i Sverige 
år 2001 är kvinnor. Däremot har en stor ökning av antalet kvinnliga 
doktorander under senare år lett till att förhållandet mellan andelen 
kvinnliga och manliga doktorander idag väger jämt.6 Även här finns 
dock stora skillnader om man jämför olika typer av forskarutbildningar. 

Det första stora steget för att komma tillrätta med den geografiska 
snedrekryteringen var satsningen på att inrätta gymnasieskolor över 
hela landet. I dag tar vi det för självklart att varje kommun skall ha 
                                                             
5 Det är idag endast vid Handelshögskolan i Stockholm och vid de tekniska högskolorna 
(Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola samt Luleå tekniska 
universitet) som de manliga studenterna utgör en majoritet. 
6 Se Högskoleverket 2002:70 för en utförligare diskussion om förhållandena på 
doktorandsidan. 
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åtminstone ett eget gymnasium och ge i stort sett alla ungdomar möj-
lighet att läsa upp till en nivå så att de åtminstone har formell behörighet 
att söka till högre utbildning. Men expansionen av gymnasieskolan 
skedde inte utan diskussion och politiska motsättningar eftersom många 
ansåg att den ledde till en degradering av värdet av på studentexamen. 

Som det andra stora steget för att komma till rätta med den geogra-
fiska snedrekryteringen kan man se den kraftfulla expansion, både 
geografiskt och kvantitativt av det högre utbildningssystemet, som skett 
under det sista decenniet av 1900-talet. Dels har det skett genom att en 
rad nya högre utbildningsinstitutioner tillkommit, dels genom en 
dramatisk ökning av antalet studieplatser. Från läsåret 1987/88 till 
kalenderåret 2000 ökade exempelvis antalet helårsstudenter vid uni-
versitet och högskolor från 127 500 till 256 900, d.v.s. en ökning med 
100 procent. Visserligen har man talat om ökningen av antalet studenter 
under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet som en 
”utbildningsexplosion” men ökningstakten då var ändå lägre än den 
under 1990-talet i antalet nytillkomna studieplatser på universitet och 
högskolor. Det går inte heller att, som när det gäller kvinnornas ökade 
andel, förklara ökningen med att det är en skeneffekt genom en vidg-
ning av begreppen. Visserligen har under senare halvan av 1900-talet 
ett antal utbildningsinstitutioner, som tidigare inte räknats som aka-
demiska, graderats upp och fått högskolestatus. Men denna förändring 
kom redan 1977 och ligger alltså före den senaste tidens expansion. 
Däremot har under de sista två decennierna på 1900-talet en rad helt 
nya lärosäten tillkommit (Högskoleverket 1998).7 

Även om studentantalet vid de gamla klassiska universitetsstäderna 
Uppsala och Lund har vuxit markant under 1990-talet, är det utanför de 
traditionella universitetsorterna som den största ökningen av antalet 
studieplatser skett. Vid de nya högskolor som tillkommit sedan 1977 
och framåt har utbildningsvolymen mer än fyrdubblats sedan läsåret 
1987/88. Eftersom de flesta av dem ligger utanför storstadsregionerna 
har flera debattörer hävdat att högskolesverige ”regionaliserats”. Den 
starka ökningen av utbildningsvolymen vid de nya högskolorna sedan 
1977 har inneburit att år 2000 fanns fyrtio procent av landets helårs-
studenter vid dessa lärosäten. Läsåret 1987/88 var andel för motsva-
rande grupp tjugo procent (Högskoleverket 1998). 

En uttalad tanke bakom satsningen på de nya utbildningsorterna har 
varit att skapa en bättre regional balans – och alltså motverka den 

                                                             
7 Till dem hör högskolorna i Halmstad och Skövde (1983), Karlskrona/Ronneby (1988), 
Trollhättan/Uddevalla (1990), Södertörns högskola (1997), samt Malmö högskola och 
Högskolan på Gotland (1998). 
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geografiska snedrekryteringen.8 Utifrån antagandet att ungdomar från 
hem utan akademiska traditioner borde ha lättare att ge sig in på våg-
spelet att söka till en högskola om den ligger på hemorten, än om man 
måste flytta till en annan ort för att studera, så har man räknat med att 
den också skulle motverka den sociala snedrekryteringen. En omdis-
kuterad fråga har varit om de nya lärosätena verkligen bidragit till detta. 
De som hävdar att så är fallet kan visa på att de nya högskolorna är 
betydligt bättre på att rekrytera studenter med arbetarbakgrund än de 
äldre universiteten. Vid Högskolan Dalarna har t.ex. 37 procent av 
högskolenybörjarna läsåret 2000/01 arbetarbakgrund, jämfört med 18 
procent vid Uppsala universitet (Forneng 2002c). 

De som varit mer skeptiska till de regionala högskolornas utjäm-
nande effekt har däremot hävdat att den viktigaste orsaken till skillna-
den i rekrytering inte ligger i lokalisering utan i lärosätenas skilda 
utbildningsutbud. På de äldre universiteten finns ett flertal längre 
yrkesutbildningar såsom jurist-, läkar- och civilingenjörsutbildningar 
som av tradition i första hand rekryterar ungdomar från samhällets övre 
skikt. Vid de nya högskolorna utgör däremot utbildningar som haft 
lättare att dra till sig ungdomar från hem utan studietradition en större 
andel. Hit hör t.ex. lärarutbildningar, korta ingenjörsutbildningar och 
kortare utbildningar inom vårdområdet (se t.ex. Kim 1999). 

Sett över Sverige i stort, och över hela studentpopulationen sam-
mantagen, kan man hävda att vi idag inte har kvar någon påtaglig 
geografisk snedrekrytering. Däremot framträder betydande skillnader 
beroende på bostadsort om man bryter ned statistiken och gör jämfö-
relser på kommunnivå eller mellan olika stadsdelar i en kommun. I ett 
län som Stockholms län, som generellt har en hög övergångsfrekvens 
av ungdomar från gymnasium till universitet och högskolor finns det 
t.ex. väldiga skillnader mellan olika kommuner. Från Danderyd söker 
sig 62,5 procent av gymnasieungdomarna vidare till högre studier, 
medan det t.ex. i Södertälje endast är 29,6 procent.9 

Vi har valt att diskutera förändringarna i den könsmässiga och 
geografiska snedrekryteringen rätt ingående av två skäl. Det första är 
att historien visar att det faktiskt går att förändra mönster som länge sett 
ut att vara oerhört stabila och opåverkbara. Skulle någon för femtio år 
sedan hävdat, att kvinnliga studenter skulle vara lika många som de 
manliga på forskarutbildningsnivån år 2003, skulle han eller hon 
knappast bli trodd. Men idag är vi närapå där. Det andra skälet för att 

                                                             
8 För en mer ingående analys av geografisk snedrekrytering, se Wikhall 2001. 
9 Siffrorna gäller avgångna från gymnasieskolan 1996/97 som påbörjat högskolestudier 
t.o.m. 1999/2000 (SCB 20XX). 
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dröja vid den könsmässiga och geografiska snedrekrytering är att 
utvecklingen på dessa områden visar att processen framstår som mer 
komplex och mångfacetterad om man lämnar den nationella och 
aggregerade nivån. När det gäller den könsmässiga snedrekryteringen 
kan vi exempelvis se eftersläpningar när det gäller lärar/forskarsidan på 
universiteten och i vissa val av studieinriktningar. Likaså finns det inte 
längre någon landsända med extremt låg övergångsprocent, men 
däremot hittar vi ett antal enstaka kommuner eller stadsdelar där vi 
fortfarande se en markant geografisk snedrekrytering. 

Den sociala snedrekryteringen tycks dock vara betydligt svårare att 
göra något åt än den könsmässiga eller den geografiska. Fortfarande är 
andelen studenter som kommer från hem där föräldrarna kategoriseras 
som ”högre tjänstemän” klart överrepresenterade samtidigt som stu-
denter vars föräldrar har arbetarbakgrund är betydligt färre än vad som 
motsvaras av gruppens storlek. Läsåret 2000/01 hade exempelvis 
knappt 25 procent av studenterna vid Sveriges universitet och hög-
skolor arbetarbakgrund. I befolkningen som helhet är andelen med 
arbetarbakgrund i samma åldersgrupp 37 procent, så vi kan onekligen 
tala om en betydande snedrekrytering (Forneng 2002c). 

Finns det någon etnisk snedrekrytering? 
Att det finns en betydande social snedrekrytering till högre utbildning i 
Sverige framgår, som vi sett, tydligt av statistiken. Frågan är om det 
också finns en lika markant etnisk snedrekrytering. Här blir bilden inte 
lika tydlig. Ett problem är att det inte finns någon enhetlig, av forskar-
samhället allmänt accepterad, statistik att göra jämförelser utifrån. 
Beroende av på vilket sätt man avgränsar gruppen utländsk bakgrund 
får man olika siffror. Men enligt SCB:s rapport över ”högskolestude-
rande med utländsk bakgrund höstterminerna 1998 och 1999” (SCB 
2000) så kan vi urskilja en etnisk snedrekrytering på grundutbild-
ningsnivån. Skillnaden mellan etnisk bakgrund och föräldrarnas 
utbildningsbakgrund och dess sociala bakgrund är däremot inte särskilt 
anslående. Klass och utbildningsbakgrund har större betydelse för 
benägenheten att börja studera på högre utbildning än personens etniska 
ursprung.10 

För att få fram rimliga jämförelsetal har SCB jämfört andelen av 
hela populationen i åldersgruppen 18–29 år, som höstterminen 1998 

                                                             
10 För en summarisk genomgång av forskningen på detta område, se SOU 2000:47:57–
. 
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studerade vid något universitet eller någon högskola. Ser vi till alla 
födda i Sverige med minst en svenskfödd förälder var det 15 procent, 
och det blir alltså det jämförelsetal som vi kan ställa andra grupper i 
relation till. Av alla personer i den aktuella åldersgruppen som var 
födda i Sverige, men hade två utrikesfödda föräldrar – d.v.s. de som 
ibland kallas ”andra generationens invandrare” var andelen 10 procent. 
Av gruppen utrikes födda, d.v.s. de som är invandrade i egentlig 
mening, var andelen 9 procent, och då är ändå en stor del av dessa 
adopterade och alltså uppvuxna med allt det kulturella kapital i form av 
språkkunskaper etc. som infödda svenskar brukar ha med sig. Tar vi 
bort de adopterade blir andelen ännu lägre.  

Låt oss börja med kategorin invandrade studenter, d.v.s. de som i 
SCB:s statistik kallas utrikesfödda. Även här har vi som mått valt att 
jämföra med invandrade personer i åldersgruppen 18–29 år, och sedan 
se hur stor andel av denna grupp ”potentiella studenter” som faktiskt 
återfanns vid något svenskt lärosäte höstterminen 1998. Vi har valt att 
enbart jämföra de invandrargrupper i vilka den här aktuella ålders-
gruppen är större än 1 000 individer, eftersom annars skulle tillfällig-
heter kunna få ett alldeles för stort genomslag. Vi har också valt bort de 
länderkategorier från vilka mer än 66 procent registrerats som 
adopterade av skäl som anförts ovan.11 
 

                                                             
11 Hur man skall hantera de adopterade i en statistisk sammanställning av det här slaget 
är problematiskt eftersom det från vissa länder finns både en stor grupp adopterade och 
flyktingar eller barn till flyktingar. Vi valde att inte ta med grupper där två tredjedelar 
eller mer av gruppen var adopterade, men den gränsen kan naturligtvis diskuteras. 
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Andel i åldersgruppen 18–29 år som studerade vid svensk högskola höstterminen 
1998 uppdelat på födelseland. 
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Danmark 3 073 9 10 8 

Finland 9 632 13 16 10 

Norge 4 179 12 14 10 

Bosnien Hercegovina 9 781 7 9 6 

Frankrike 1 218 11 15 8 

Jugoslavien 8 967 3 4 3 

Polen 5 970 12 12 12 

Storbritannien 2 213 9 11 8 

Tyskland 2 741 12 13 11 

Rumänien 2 255 14 15 12 

Ungern 1 296 13 12 14 

Etiopien 3 716 7 5 9 

Somalia 4 196 2 1 3 

Chile 6 975 6 8 5 

Colombia 1 584 8 8 7 

USA 2 046 9 10 8 

Filippinerna 1 227 3 2 6 

Irak 8 594 3 3 4 

Iran 9 125 16 16 16 

Libanon 6 074 4 4 4 

Syrien 3 292 5 4 6 

Turkiet 7 871 4 4 3 

Vietnam 2 848 7 6 8 

     

Källa:  SCB 2000. 
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Som synes av tabellen ovan är utrikes födda ingen enhetlig grupp 
och det finns mycket stora variationer när det gäller övergången till 
högre utbildning. Å ena sidan har vi de av iranskt ursprung av vilka hela 
16 procent av åldersgruppen 18–29 år studerade vid ett högre lärosäte. 
Det innebär att det bland dem finns en högre andel studenter än i 
gruppen infödda svenskar. Särskilt påfallande är den stora andelen män 
som studerar i den iranska gruppen. Här är andelen tre procent högre än 
för infödda svenska män i motsvarande åldersgrupp. 

Av alla de som har bakgrund i något nordiskt grannland var andelen 
studerande i högskolan 12 procent. Denna grupp domineras helt av dem 
med finländskt ursprung, som är en av de stora grupperna av invandrade 
i Sverige. Om dem kan man konstatera att de lyckats tämligen bra, och 
har en andel på 13 procent, alltså bara något under vad som gäller för 
infödda svenskar. Däremot kan det väcka viss förvåning att det bland 
de ungdomar som flyttat hit från Storbritannien, USA och andra 
västeuropeiska länder är en så liten andel som studerar vidare, jämfört 
med gruppen infödda svenskar. Här kan dock förklaringen ligga i att de 
ungdomar som valt att läsa vidare vid en lärosäte i föräldrarnas hemland 
inte räknas med. Att ”resa hem” för att studera är en möjlighet som står 
öppen för många ungdomar vars föräldrar flyttat hit av arbetsskäl eller 
liknande, men som inte finns för dem som tvingats fly av politiska 
orsaker. 

Det finns också svårförklarliga skillnader mellan grupper som 
kommer från länder som ligger nära varandra och från vilka man borde 
kunna förvänta likartade övergångssiffror till högre utbildning i 
Sverige. Slående är t.ex. skillnaden mellan de med iransk bakgrund, och 
de som kommer från grannländerna Irak eller Syrien. De studerandes 
andel bland iranierna är, som nämnts, 16 procent medan den bland 
irakierna enbart är 3 procent och bland de från Syrien 5 procent. En 
annan slående skillnad finns mellan olika grupper från Balkan. Största 
immigrantgruppen 1998 var de som kom från Bosnien-Hercegovina, 
och av dem var sju procent inskrivna som studenter, medan av de som 
registrerats som jugoslaver var studenternas andel bara tre procent. 
Annars är studenter med en bakgrund i det forna östblocket som Polen, 
Rumänien och Ungern rätt väl representerade vid våra lärosäten, med 
andelar bara några procentenheter lägre än för infödda svenska 
studenter.  

När man ser så tydliga skillnader mellan olika grupper är det oerhört 
frestande att leta samvariationer mellan olika variabler som 
invandringsår, geografiskt område, typ av invandringsskäl etc. Finner 
man sedan att två variabler samvarierar tas det lätt till intäkt för att det 
föreligger ett orsakssamband. Därifrån är det inte långt till att formulera 
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hypoteser, som i sin tur får ligga till grund för politiska åtgärder. Vi har 
valt att avstå från denna exercis eftersom vi anser att det fordrar en 
väsentligt mer långtgående analys med bl.a. undersökning om det kan 
finnas någon eller några bakomliggande variabler som påverkat utfallet, 
innan man överhuvudtaget kan ställa upp några hypoteser. Likaså måste 
man enligt vår mening göra noggranna studier av kvaliteten på ingående 
data och urvalets storlek innan man kan dra några meningsfulla 
slutsatser. 

Det samma gäller förklaringar med hänvisning till kulturella skill-
nader i synen på högre utbildning. Enligt detta sätt att resonera skulle 
det exempelvis i ”den iranska kulturen” vara positivt värdeladdat att 
studera vid universitet eller högskola. Detta skulle i sin tur få till följd 
att iranska föräldrar, även om de tvingats fly till ett annat land, skulle 
göra allt för att deras barn skulle få studera vidare i det nya landet. De 
som utgår från detta sätt att förklara skillnader måste då anta att vissa 
andra kulturer skulle kännetecknas av en aversion mot högre utbildning 
vilket gör att ungdomar från dessa kulturer inte intresserar sig för en 
akademisk utbildning. Vi ställer oss skeptiska till detta, enligt vår 
mening lättvindiga, sätt att förklara skillnader i utbildningspreferenser. 
Visst är det möjligt att det kan finnas kulturella skillnader i synen på 
högre utbildning, men innan man uttalar sig om dessa, fodras enligt vår 
mening, en gedigen forskning på området. Och då en forskning som 
utgår från dagens svenska kontext och där man inte startar med ett 
beteende och sedan bakvägen försöker sluta sig till en intention eller 
”kulturellt mönster”. Risken är annars att man kommer fram till lika 
enfaldiga förklaringar som de debattörer som i början av 1900-talet 
hävdade att ”Det finns så få arbetarungdomar vid våra universitet, alltså 
måste arbetarklassen ha en aversion mot högre studier”. 

Antalet nybörjare med utländsk bakgrund ökar 
Ett annat mått att pröva, om man vill få klarhet i den etniska sned-
rekryteringen, är att titta på kategorin högskolenybörjare och andelen 
med utländsk bakgrund bland dem. I samband med att en student antas 
till en högskola första året registreras en lång rad uppgifter, och med 
dem som utgångspunkt borde man kunna få fram en del intressanta 
siffror. Inte minst eftersom vi här har lite senare uppgifter än de från 
SCB:s undersökning av studenterna 1998. Eftersom man som regel är 
student tre till fem år så bör procentsiffrorna vara ungefär en tredjedel 
av de som gäller för studentpopulationen i stort, och det stämmer också 
om man tittar på gruppen infödda svenskar. Nybörjare med svensk 
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bakgrund uppgick till 5,9 procent av befolkningen mellan 19–25 år. 
Motsvarande siffror för ungdomar med två utrikesfödda föräldrar var 
5,1 procent medan siffran för personer som är utländskt födda var 4,4 
procent läsåret 2001/02. Genom expansionen av högskolesystemet har 
en det skett en ökning av andelen inom åldersgruppen 19–25 år som 
studerar. Den ökningen har varit snabbare i gruppen med utländsk 
bakgrund, som ökat tolv procent mellan 2000 och 2001, jämfört med 
sju procent för dem med svensk bakgrund. Det kan vara värt att notera 
att i samtliga grupper är kvinnor representerade i högre grad än män 
(SCB 2000). 

Skillnaden mellan olika utbildningar och lärosäten  
Det finns stora skillnader i vilken studieinriktning som ungdomar med 
utländsk bakgrund väljer att läsa. På en del utbildningar utgör de som 
har en annan än traditionellt svensk bakgrund en stor del av studenterna. 
Av de tandläkarstuderande hade exempelvis hela 46,8 procent utländsk 
bakgrund 2001 (SCB 2003). En annan utbildning där den etniska 
mångfalden är relativt stor är läkarutbildningen (28,4 procent). Sedan 
är det ett hopp ned till socionomutbildningen (11,5 procent) och 
ingenjörs- och civilingenjörsutbildningarna (9,0 respektive 8,8 procent) 
Av alla de som läste på fristående kurs hade 7,8 procent utländsk 
bakgrund, medan lärarutbildningarna återfinns i den andra ändan av 
spektret med så låg andel som 2,9 procent för grundskollärare inriktade 
mot klasserna 1–7. 

På samma sätt som när det gäller den sociala snedrekryteringen finns 
det stora skillnader mellan olika lärosäten avseende den etniska 
snedrekryteringen. Till viss del hänger det samman med de ovan 
berörda skillnaderna i val av studieinriktning så till vida att lärosäten 
som har mycket vårdutbildningar eller tekniska utbildningar också har 
en hög andel studenter med utländsk bakgrund. Att studieval dock inte 
är den enda orsaken visas av att Södertörns högskola (24 procent) är det 
lärosäte i landet som, näst efter Karolinska Institutet (31 procent), har 
högst andel med utländsk bakgrund trots att utbildningen där domineras 
av humaniora och samhällsvetenskap. Andra utbildningsinstitutioner 
med relativt hög andel studenter som själva, eller vars föräldrar, är 
födda utomlands är Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (22 
procent), och Malmö högskola (20 procent). Som synes ligger samtliga 
dessa lärosäten i storstadsområden med en stor andel personer med 
utländsk bakgrund. Ett annat universitet där man kunde vänta sig en stor 
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andel är Göteborgs universitet (15 procent), men de har en något lägre 
siffra (Forneng 2002b). 

I andra änden av skalan, d.v.s. lärosäten som har en mycket låg andel 
studenter med utländsk bakgrund finner vi Sveriges Lant-
bruksuniversitet (4 procent), Högskolorna på Gotland och i Kalmar (6 
procent respektive 7 procent) och några lärosäten i norra Sverige där 
andelen invandrade personer är relativt liten som Mitthögskolan, Luleå 
tekniska universitet och Umeå universitet (alla med 7 procent). Även 
Idrottshögskolan och de konstnärliga högskolorna har en relativt låg 
andel, men där är studentantalet så litet att siffrorna blir relativt otill-
förlitliga (Forneng 2002b). 

När det gäller de stora universiteten ligger de rätt väl samlade runt 
riksgenomsnittet. Stockholms universitet har högst andel med 18 pro-
cent, följt av Göteborg med 15 procent, Lund med 13 procent och 
Uppsala universitet med 12 procent. Tolv procent studenter med 
utländsk bakgrund har också de nya universiteten i Växjö och Örebro. 
Lite förvånande är att Linköpings universitet, som har både tekniska 
och vårdinriktade utbildningar, enbart har 9 procent och att Karlstads 
universitet (8 procent), som annars lyckats väl med att minska den 
sociala snedrekryteringen, inte har lyckats lika väl med den etniska 
(Forneng 2002b). 

Andel invandrare i det geografiska närområdet, liksom samman-
sättningen av utbildningsprofilen, är två faktorer som vi kan se påverka 
rekryteringen av studenter med utländsk bakgrund. Men också 
lärosätenas egna insatser och attityder till ungdomarna tycks spela roll. 
I Högskoleverkets granskning av arbetet med jämställdhet, 
studentinflytande och social och etnisk mångfald 1999/2000 var det två 
högskolor, Södertörns högskola och Malmö högskola, som utmärkte sig 
när det gällde arbetet med social och etnisk mångfald. Båda såg 
mångfald som en profilfråga, och vid bägge högskolorna hade man 
avsatt medel för arbetet med att nå nya grupper (jfr Sjögren, denna 
volym). Vid Malmö högskola var IMER-institutionen12 drivande och 
vid Södertörns högskola hade man inrättat ett särskilt sekretariat för 
främjande av social och etnisk mångfald vid högskolan. Båda hade 
också, som vi sett, en hög andel studenter med utländsk bakgrund. 

                                                             
12 IMER står för Internationell Migration och Etniska Relationer. 
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Att befrämja ”etnisk mångfald”  
Om vi nu kan konstatera att det finns en betydande social och etnisk 
snedrekrytering vid våra universitet och högskolor, blir nästa fråga vad 
lärosätena tänker göra åt fenomenet och om de överhuvudtaget ser det 
som ett problem. För att söka svar på den frågan har vi gått igenom de 
mångfaldsplaner och andra dokument som de svenska lärosätena 
lämnade in till Högskoleverkets granskning av arbetet med 
jämställdhet, studentinflytande samt social och etnisk mångfald 
1999/2000 och uppföljningen av samma granskning 2003 (Högskole-
verket 2000; Högskoleverket 2003b). 

Vi kan konstatera att det skett en betydande märkbar attitydför-
ändring i frågan om högskolorna skall bry sig om att sträva efter ”social 
och etnisk mångfald” mellan 1999 och 2003. Den stora skepsis och 
ibland öppna motstånd som fanns 1999 har förbytts i ett allmänt 
accepterande av att det är en viktig fråga för alla akademiska institu-
tioner. Åtminstone på den nivå officiella styrdokument författas och där 
man formulerar sig utåt i policyfrågor. En lång rad aktiviteter har också 
startats för att aktivt försöka få till stånd en rekrytering som ökar den 
sociala och etniska mångfalden. Till detta skall vi återkomma, men först 
en tillbakablick. 

När den nytillträdde universitetskanslern Sigbrit Franke på våren 
1999 meddelade att hon gett Högskoleverket i uppdrag att göra en 
nationell utvärdering avseende kvalitetsaspekterna jämställdhet, stu-
dentinflytande samt social och etnisk mångfald ledde det till stor irri-
tation och nedsättande kommentarer inom den akademiska världen. 
Många upplevde blotta tanken att en statlig myndighet skulle driva på 
universitet och högskolor att redogöra för i vad mån man hade en etnisk 
mångfald vid lärosätet, som mycket provocerande. Skulle man nu 
tvingas ta reda på vilken etnisk bakgrund varje student hade? Hur skulle 
man i så fall göra det? Skulle man tvinga alla att fylla i ett formulär 
ungefär på samma sätt som man på trettiotalet registrerade ras-
tillhörighet i några av våra grannländer? 

Det intressanta i det här sammanhanget är att Högskoleverket mar-
kerade att ”social och etnisk mångfald” skulle betraktas som en kvali-
tetsaspekt jämte andra etablerade kvalitetsaspekter såsom student-
inflytande och jämställdhet. Att man på detta sätt huvudsakligen 
använde sig av kvalitetsargumentet i motiveringarna för granskningen 
upplevdes som nytt och kändes främmande för många. Inför gransk-
ningen sände Högskoleverket ut ett formulär med frågor till samtliga 
lärosäten, och flera av de svar som kom in rymde mer eller mindre 
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uttalad irritation över att de frågor som ställdes rörde ett ”kvalitets-
kriterium” man inte väntat sig bli bedömd utifrån. 

Diskussionen 1999 innehöll också en annan nyhet. Begreppet 
”social och etnisk mångfald” hade inte tidigare brukats i officiella 
svenska sammanhang på området. Tidigare har man däremot diskuterat 
samma fenomen i termer av ”snedrekrytering”. Det nya språkbruket står 
för en intressant förändring i synsättet. Talar man om sned rekrytering 
riktas ljuset mot en brist i högskolesystemet, som uppstått genom att de 
högre läroanstalterna inte lyckats rekrytera studenter från alla skikt i 
samhället i den utsträckning man kunde önska. Genom att i stället 
använda uttrycket ”social och etnisk mångfald” markeras att man ser 
mångfald som en tillgång och ett positivt tillstånd att sträva efter. 
Istället för att fokusera på bristen i överensstämmelse mellan förväntad 
och faktisk andel av studenter i olika kategorier lyfte man fram etnisk 
mångfald som en kvalitetsaspekt. Att ett enskilt universitet eller 
högskola inte lyckats rekrytera studenter med utländsk bakgrund i den 
utsträckning som man kunnat förvänta sig, blir då ett problem för 
lärosätet, inte en del i någon slags allmän ”integrationsproblematik”. 

Även Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) drev kvalitetsargu-
mentet hårt i sina kommentarer, och det kan vara värt att notera att 
studenterna i SFS inte bara passivt stödde, utan var aktivt drivande, när 
det gällde att finna vägar att öka den sociala och etniska mångfalden. 
De har också riktat frän kritik mot högskolesystemet för att 
förändringstakten är för långsam. Inte minst gäller det rapporten: Långt 
från ord till handling – SFS kartläggning av arbetet med jämställdhet, 
mångfald och likabehandling på de svenska högskolorna (Sveriges 
Förenade Studentkårer 2003). Att svenska studenter genom sina 
organisationer på detta sätt tar ställning för en ökad mångfald och en 
breddad rekrytering måste betecknas som något unikt. Internationellt 
har det annars varit vanligt att studentorganisationer varit kritiska till en 
breddad rekrytering med hänvisning till att utbildningarna skulle förlora 
i värde om de miste sin exklusivitet. 

Utredningen Mångfald i högskolan 
Högskoleverkets granskning var inte ensam i sitt slag. Ett annat 
exempel på det nyvaknade intresset för etnisk mångfald i slutet av 1990-
talet var den statliga utredningen Social och etnisk mångfald i 
högskolan som regeringen tillsatte i oktober 1999. Utredningen som 
leddes av rektorn vid Lunds universitet, Boel Flodgren, lade fram flera 
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förslag som syftade till att öka den etniska mångfalden.13 För att skapa 
stadga och kontinuitet i arbetet föreslog utredningen, att alla lärosäten 
skall inrätta mångfaldsplaner i vilka man formulerar tydliga målsätt-
ningar för att öka den etniska mångfalden både bland anställda och 
studenter. Men utredarna kom också med en rad mer konkreta förslag 
för att bredda rekryteringen och göra det lättare för studenter som inte 
har svenska som modersmål att klara sina studier. Man föreslog t.ex. att 
språkverkstäder skall finnas på varje högskola, samt att introduk-
tionsutbildningar och språkliga basår skall utvecklas. Utredningen 
föreslog även att ansvaret för den språkliga träningen i svenska språket 
bör ske i högskolans regi, och inte som idag i kommunala utbild-
ningsinstitutioner såsom Svenska för invandrare (SFI). Detta för att 
utländska akademiker på ett tidigt stadium ska ges möjlighet att till-
godogöra sig det svenska språket i en akademisk miljö (SOU 
2000:47:121–). 

En egenhet som lyfts fram i utredningen är att akademiska institu-
tioner av tradition är mycket internationaliserade, men därav följer inte 
med nödvändighet att de också är mångkulturella. En forsk-
ningsinstitution kan t.ex. ha ett stort inslag av utländska gästforskare, 
men inte rekrytera några invandrade personer varken till lärarbefatt-
ningar eller till administrativa funktioner. Möjligtvis då med undantag 
för städ och servicepersonal där de invandrade kan vara i majoritet. När 
det gäller gästforskare ses de som regel just som gäster. De är inte 
medarbetare på samma villkor som de ”egna forskarna” genom att de 
ofta har tidsbegränsade anställningar och inte sällan arbetar åtskilda 
från det stora flertalet andra forskare (SOU 2000:47:126). 

Propositionen Den öppna högskolan 
Många av de konkreta förslagen i utredningen om social och etnisk 
mångfald verkar ha lagts på is tills vidare. Det gäller t.ex. utredningens 
förslag om en introduktionstermin för alla nya studenter. Regeringen 
tog i propositionen Den öppna högskolan (Prop. 2001/02:15) emellertid 
fasta på en del av förslagen i den Flodgrenska utredningen, och ställer 
nu högre krav på att universitet och högskolor skall främja en breddad 
rekrytering till högskolan. Detta markeras genom ett tillägg i 
Högskolelagens (HL) 1 kap. 5 §. Där heter det nu: 
                                                             
13 Utredningens betänkande Mångfald i högskolan. Reflektioner och förslag om social 
och etnisk mångfald i högskolan (SOU 2000:47). publicerades i maj 2000 och 
innehåller mycket intressant material för den som är intresserad av olika teorier kring 
etnicitet och utbildning. 
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I Högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid 
iakttas och främjas. 
 
Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och 
internationella förhållanden. Högskolorna skall också aktivt främja och bredda 
rekryteringen till högskolan.  
 

Den sista meningen i lagtexten ger alltså högskolornas ett tydligt eget 
ansvar för arbetet med att ”bredda rekryteringen”. För att följa upp 
arbetet med hur statliga lärosäten arbetar med mångfaldsfrågor har 
Högskoleverket i och med 2003 års ämnes- och programutvärderingar 
börjat bedöma mångfald som en kvalitetsaspekt i samtliga av verkets 
kvalitetsutvärderingar (Högskoleverket 2003a). Ändringen av hög-
skolelagen är enligt vår mening den enskilt viktigaste åtgärden som 
kom till stånd av propositionen då den legitimerar och systematiserar 
breddad rekrytering som en kvalitetsaspekt. 

Rekryteringsdelegationen 
För att ge universitet och högskolor ekonomiska förutsättningar att 
arbeta med det nya uppdraget gav regeringen lärosätena sammanlagt 
875 miljoner kronor. Av dessa medel avsattes 120 miljoner till en sär-
skild Rekryteringsdelegation med uppgift att under tre verksamhetsår 
(2002–2004) anslå medel till projekt med syfte att bredda rekryteringen 
till universitet och högskolor. Delegationen fick också i uppdrag att 
verka för att så kallade collegeutbildningar (introduktionsutbildningar) 
inrättas på ett flertal högskolor. Under de tre ansökningsomgångar som 
Rekryteringsdelegationen genomfört har sammanlagt 621 projektidéer 
inkommit. Av dem beviljades 100 (d.v.s. ca 16 procent) bidrag. De 
flesta av dessa handlar som väntat om inrättande av collegeutbildningar 
och språkverkstäder (Rekryteringsdelegationen 2002). Den regionala 
spridningen av beviljade projekt är märkligt nog inte särskilt stor. De 
flesta har gått till Stockholm, Göteborg, Malmö samt Linköping. 
Däremot har få projekt beviljats till lärosäten norr om Gävle. De flesta 
av ansökningarna till delegationen har kommit in från universitet och 
högskolor, men det kan vara värt att märka att även kommunala 
vuxenutbildningar, gymnasieskolor, grundskolor samt folkhögskolor 
har ansökt om medel för åtgärder som man hoppas skall underlätta 
övergången till akademiska studier. 
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Nya mångfaldsplaner i gammal diskurs 
Under år 2002–2003 initierade Högskoleverket en uppföljning av den 
utvärdering av lärosätenas arbete med bland annat social och etnisk 
mångfald som publicerades år 2000. Samtliga lärosäten, med undantag 
av Handelshögskolan i Stockholm, skickade in skrivelser till verket och 
redogjorde för hur de idag arbetar med social och etnisk mångfald. 
Högskoleverket bad också att få in samtliga policydokument som styr 
arbetet med mångfaldsfrågorna. 

I de inlämnade dokumenten är det uppenbart att man anknyter till 
den tidigare diskursen om snedrekrytering, även om man idag som regel 
talar om breddad rekrytering och önskan att nå nya grupper snarare än 
att bekämpa snedrekryteringen.  

Det allra vanligaste argumentet för att man från lärosätets sida skall 
sträva efter att öka den etniska mångfalden är kvalitetsargumentet. En 
vanlig formulering är den som återfinns i Högskolan i Borås plan för 
jämställdhet och mångfald: 

 
Att främja jämställdhet och mångfald innebär att kvaliteten utvecklas. Möten 
mellan människor av olika bakgrund och med olika erfarenheter ger upphov till 
en mångfald av tankar och idéer och detta samspel mellan olika människor 
utvecklar verksamheten. (Högskolan i Borås) 
 

De går sedan vidare och ger exempel på hur kvaliteten kan stärkas vid 
deras lärosäte. Liknande formuleringar återkommer på andra håll, och 
genomgående är tanken att om en mångfald av olika perspektiv och 
erfarenheter konfronteras så ökar skärpan i argumenten och kvaliteten 
på undervisning och forskning blir bättre. Några lärosäten påpekar dock 
att en mer heterogen studentpopulation i sig inte automatiskt leder till 
högre kvalitet i undervisningen. Den måste följas upp med en 
pedagogik som tar vara på de möjligheter som mångfalden ger.  

Ofta är resonemangen allmänt hållna, men några högskolor har 
kopplat tanken på att mångfald ökar kvaliteten närmare till den egna 
verksamheten. Ett exempel är Operahögskolan som konstaterar att:  

 
Breddad rekrytering kan för Operahögskolan innebära möjlighet till ett större 
och kanske ännu rikare röstmaterial. (Operahögskolan 2003:3) 
 

Operahögskolan är vår minsta högskola, men värt att notera är att tan-
ken på att mångfald ökar kvaliteten slagit igenom också i stora och 
traditionstyngda universitet som de i Lund och Uppsala. I Lund har man 
exempelvis fört in ambitionen att nå en ”ökande andel från 
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underrepresenterade grupper vad avser kön samt social och etnisk 
bakgrund” i universitetets program för kvalitetsutveckling 2001–2004. 
Det innebär att mångfaldsfrågorna ges likvärdig status som olika 
insatser för att öka kvaliteten inom forskning och utbildning i allmän-
het. 

Näst efter kvalitetsargumentet är resursargumentet det som är van-
ligast förekommande i de styrdokument som sänts in till Högskole-
verket våren 2003. Det kan turneras på olika sätt men vanligast är att 
man likt Karlstads universitet hävdar att: 

 
Snedrekryteringen innebär att personer med goda förutsättningar att klara 
högskolestudier inte studerar. Samhället utnyttjar därigenom inte sina begåv-
ningsresurser, samtidigt som efterfrågan successivt kommer att öka på personer 
med högre utbildning. Snedrekrytering är då en misshushållning med mänsklig 
kompetens, erfarenhet och begåvning. (Karlstads universitet 2002:9) 
 

När det gäller både kvalitetsargumentet och resursargumentet är det 
uppenbart att författarna till mångfaldsplaner och handlingsprogram har 
sneglat på den inledande texten i propositionen Den öppna högskolan. 
Det gäller också återknytandet till ett annat argument som ofta 
återkommer, nämligen rättviseargumentet. I propositionen hävdas det 
bland annat: 

 
Det är orättvist att familjebakgrunden spelar så stor roll för valet att gå vidare 
till högskolan. Högskolestudier leder till en rad fördelar. I genomsnitt har de 
som studerat på högskolan t.ex. mindre risk för arbetslöshet, fler yrkesverk-
samma år, mindre ohälsa, längre livslängd och högre lön. (Prop. 2001/2:15:19). 
 

I propositionen hävdas också att ”allas rätt till kunskap och utveckling” 
är en utgångspunkt för regeringens politik. Denna fras om ”allas rätt till 
kunskap” återkommer i flera mångfaldsplaner, utan att det framgår om 
man verkligen reflekterat över dess innebörd. 

Även representativitetsargumentet återkommer i olika former i de 
policydokument vi tagit del av. Så här heter det t.ex. i Uppsala uni-
versitets handlingsplan angående breddad rekrytering och ökad mång-
fald 2003: 

 
Många befattningar inom viktiga samhällsfunktioner förutsätter högskole-
utbildning. För att stärka integrationen i samhället och medverka till ökat för-
troende för samhällets institutioner, är det därför av yttersta vikt att personer 
med olika etnisk och social bakgrund ges likvärdiga möjligheter till hög-
skolestudier. (Uppsala universitet 2003) 
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Tanken på att det är viktigt att olika grupper är representerade i olika 
utbildningar och på olika befattningar är en återkommande tanke i 
Uppsala universitets handlingsplan, och som en konsekvens har man 
skrivit in att man aktivt skall verka för att ”underrepresenterade 
grupper” får representanter i universitetets beslutande organ. Som en 
annan konsekvens får man se det faktum att Uppsala universitet beslutat 
att pröva med s.k. ”alternativt urval” till 10 procent av nybörjarplatserna 
på juris kandidatprogrammet. För att komma ifråga för antagning till 
dessa platser (30 av 300) skall båda föräldrarna vara födda utomlands. 

Det av de olika argumenten vi tog upp inledningsvis, som åberopas 
minst är det vi kallat för demokratiargumentet. Om det beror på att detta 
sätt att resonera upplevs som passé eller om det finns andra skäl skall 
vi låta vara osagt. Ett av de få lärosäten som tar upp demokratiaspekten 
är Örebro universitet. Efter att ha gått igenom kvalitetsargumentet och 
rättviseargumentet argumenterar de för att det finns ytterligare en 
aspekt på mångfaldsproblematiken som måste tas i beaktande: 

 
Den tredje aspekten har vi kallat demokrati- och delaktighetsaspekten vilken 
innebär ett resonemang om att en väl tillvaratagen mångfald, ett inkluderande 
av alla grupper, utgör en förutsättning för demokrati. Samtidigt som demokrati 
är en förutsättning för en fungerande mångfald (Örebro Universitet 2002:4). 
 

Örebro universitet, som för övrigt har den mest genomarbetade mång-
faldsplanen av de vi tagit del av, har också i linje med demokrati-
argumentet lanserat devisen ”ett universitet för alla” vilket de tolkar 
som att strävan efter mångfald skall genomsyra hela verksamheten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att genomgången av de handlings-
planer och mångfaldsplaner som sänts in till Högskoleverket våren 
2003 varit en intressant läsning. Kvaliteten varierar emellertid väldigt, 
och det finns till skillnad från jämställdhetsområdet ingen konsensus 
om vad en plan skall innehålla och hur den bör se ut. Slående är dock 
vilket genomslag propositionen Den öppna högskolan fått. Inte sällan 
har de som författat mångfaldsplanen skrivit av stora stycken nästan 
ordagrant från denna, dock utan angivande av källa. Det ger ett på ytan 
genomtänkt intryck, men samtidigt väcker det frågan hur djupt den 
attitydförändring vi konstaterat verkligen gått.  
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Kommer attitydförändringen att bli bestående? 
Det stora antal ansökningar som kommit in till Rekryteringsdelegatio-
nen tillsammans med en dramatisk förändrad inställning till mångfald 
som en kvalitetsaspekt är tecken på att det för närvarande finns ett stort 
engagemang i mångfaldsfrågorna. Även i mångfaldsplaner och 
styrdokument finns uttryckt en klar vilja att minska den sociala och 
etniska snedrekryteringen. Många eldsjälar arbetar också med innova-
tiva projekt, och det finns gott om goda exempel på att arbetet med att 
öka den sociala och etniska mångfalden på våra lärosäten kan ge mycket 
bra resultat. Men samtidigt måste man ställa sig frågan om det ökade 
intresset för att arbeta med ”breddad rekrytering” är att se som uttryck 
för en bestående förändring i inställning och förhållningssätt. Eller är 
det vi ser idag mest aktiviteter igångsatta från lärosätenas sida för att 
tillmötesgå nya politiska önskemål, som dessutom är förknippade med 
en del extra resurser? 

Vad kommer t.ex. att hända när Rekryteringsdelegationens medel är 
slut, eller om den politiska agendan förändras och man fokuserar på 
andra frågor? Det finns anledning till oro eftersom förutsättningen för 
att det ökade intresset för att bedriva mångfaldsarbete hänger samman 
med den kraftiga expansionen av den högre utbildningen. Då expansio-
nen av antalet studieplatser inom grundutbildningen förr eller senare 
kommer att upphöra är det mycket möjligt att lärosätena väljer att för-
söka attrahera studenter från varandra, istället för att bredda rekryte-
ringsbasen. Det är en sak att tala vackert om mångfald på en ”expan-
derande marknad”, men vad händer om ”marknaden” krymper? 

I samband med genomgången av lärosätenas mångfaldsplaner kon-
staterade vi att det faktum att de mångfaldsplaner som upprättats till så 
stor del bygger på avskrift av texten i Den öppna högskolan leder till 
viss tvekan om hur djupt den attitydförändring vi iakttagit verkligen 
gått. Ännu är det för tidigt att uttala sig om den saken. Det kan mycket 
väl vara så att de tankar som formuleras i mångfaldsplaner och liknande 
representerar en förändring i attityd som varit på gång sedan länge. I så 
fall står vi inför en djupgående förändring i synen på social och etnisk 
mångfald. En annan tolkning är emellertid, att alla dessa planer och 
styrdokument enbart är att betrakta som tillfälliga uttryck för en 
”politisk korrekthet”, och att det förändrade språkbruket kommer att ha 
föga genomslag i den dagliga verksamheten. Vilken tolkning som är rätt 
får framtiden utvisa. 

Om vi skall sammanfatta så här långt kan vi konstatera att dagens 
diskussion om social och etnisk mångfald kan ses som en del i en äldre 
diskurs om olika typer av snedrekryteringar till högre utbildning. 
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Frågan har varit om man kan tala om en etnisk snedrekrytering på 
samma sätt som man tidigare talat om social snedrekrytering. Svaret är 
att på en aggregerad nivå där man utgår från alla ungdomar med 
utländsk bakgrund, så skiljer sig inte andelen av de som går vidare till 
högre studier i denna kategori nämnvärt från övriga i samma ålders-
skikt. Däremot finns det mycket stora skillnader om vi bryter ned 
statistiken utifrån ursprungsland – eget eller föräldrarnas. Likaså finns 
det mycket stora skillnader mellan olika utbildningar och olika 
lärosäten. 

Frågan är då om de stora inbördes skillnaderna mellan olika grupper 
skall ses som ett problem eller inte. Hur vi ser på den saken beror på 
vilken inställning vi har till argumenten för att försöka motverka 
snedrekrytering till högre utbildning. Delar vi rättvise- eller demo-
kratiargumentet hjälper det föga att konstatera att den etniska sned-
rekryteringen inte är betydande på en aggregerad nivå. Det är lika 
orättvist och problematiskt ur demokratisk synpunkt, ifall spridningen 
inom gruppen av ungdomar med utländsk bakgrund är mycket stor. 
Likaså är det faktum att andelen studenter från vissa grupper är mycket 
litet ett problem om vi anknyter till representativitetsargumentet, 
eftersom det innebär att stora grupper av nya svenskar inte blir 
representerade i ämbetsverk, styrelserum och förvaltningsorgan. 
Därmed riskerar också dessa institutioners legitimitet att undergrävas 
framöver. 

Glädjande nog kan vi konstatera att det bland svenska universitet 
och högskolor görs mycket för att bredda rekryteringen och nå nya 
grupper. Trots det finns det skäl för viss reservation när det gäller den 
framtida utvecklingen. Att bygga upp en mångkulturell miljö för 
forskning och lärande tar tid. Därför kan man inte uteslutande bygga 
upp verksamheten kring eldsjälar som driver tillfälliga projekt. Likaså 
är det viktigt att finna former, som inte enbart fokuserar på att ”bredda 
rekryteringen”, utan som också tar hänsyn till att de studenter lärosätena 
rekryterar skall trivas, ta sin examen och fortsätta ut i yrkeslivet. 
Entusiastiska projekt, mångfaldsplaner och styrdokument i all ära, men 
avgörande på sikt är, enligt vår mening, att lärosäten bygger upp de 
infrastrukturella förutsättningar, som gör att arbetet med att öka den 
sociala och etniska mångfalden får en kontinuitet över tid. Det handlar 
inte heller enbart om rekryteringen av studenter till grundutbildningen. 
En lika viktig fråga är mångfalden bland doktorander, lärare, forskare 
och administratörer. Kunskap ger inte makt, men makten över 
kunskapen och kunskapens institutioner får inte reserveras för ett 
begränsat skikt i samhället. 
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