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Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder 
till ett högre seminarium inom det utbildningsrättsliga området med temat: 

• Rekrytering till högre utbildning i de nordiska länderna. En forsk-
nings- och policyöversikt 
 

Seminariet inleds av André Bryntesson, forskningssamordnare vid Centrum för högre 
utbildning och forskning som studieobjekt 
 

Uppsalaforskarna André Bryntesson och Mikael Börjesson har skrivit två nya rapporter om breddad rekry-
tering på uppdrag av Universitetskanslersämbetet som en del av den tematiska utvärderingen om breddad 
rekrytering. Den första rapporten, Breddad rekrytering till högre studier – En beskrivning och jämförelse 

av policy och utfall i de skandinaviska länderna, går igenom breddad rekrytering i Sverige, Norge och 
Danmark. Rapportens fokus ligger på perioden från 2010 och framåt. Syftet är att utifrån konkreta exempel 
och olika infallsvinklar och idéer stimulera diskussionen om hur man i Sverige kan gå vidare i arbetet med 
att bredda rekryteringen till den högre utbildningen. Den andra rapporten, Forskning om rekrytering till 

högre utbildning i de nordiska länderna, visar att skillnader i vilken utbildning och vid vilket lärosäte olika 
grupper studerar har blivit mer betydelsefulla i takt med att en större del av befolkningen läser en högre 

utbildning. Rapporten visar också att sambandet mellan föräldrars och deras barns utbildningslängd försva-
gats över tid i takt med att en allt större del av befolkningen läser en högre utbildning. Samtidigt har mönst-
ren där personer med olika kön eller socioekonomisk och nationell bakgrund läser olika slags utbildningar 

och på olika typer av lärosäten kvarstått, och i vissa fall förstärkts. 
 

André Bryntesson, forskningssamordnare vid Centrum för högre utbildning och forskning som studieob-
jekt (HERO) och forskningsassistent vid Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering 

(SIHE), presenterar rapporterna. 
 
Seminariet hålls torsdag den 8 december kl. 10.15-12.00 i sammanträdesrum 234, Munken 
1, Trädgårdsgatan 20. Efter seminariet följer en gemensam lunch, mer information om lun-
chen skickas ut när seminariet närmar sig. 
 
Anmälan sker via denna länk: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/76022 senast den 5 decem-
ber. Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserad! 
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Vid frågor, kontakta IfUs amanuens Maja Kristiansson-Gran (ifu@jur.uu.se) 


