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Självvärdering inom ramen för 
Universitetskanslersämbetets utvärdering av SLU:s 
arbete med breddad rekrytering 2021 

Beslut 
Rektor beslutar 
att fastställa SLU:s självvärdering inom ramen för Universitetskanslersämbetets 
(UKÄ) utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering 2021, enligt 
bilaga. 

Redogörelse för ärendet 
UKÄ har regeringens uppdrag att genomföra en tematisk utvärdering av 
universitets och högskolors arbete med breddad rekrytering. Utvärderingen ingår i 
det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning som riksdagen har 
beslutat om. Förutom tematiska utvärderingar ingår granskning av lärosätenas 
kvalitetssäkringsarbete, utbildningsutvärderingar och prövning av examenstillstånd 
i systemet.  

Syftet med denna tematiska utvärdering av breddad rekrytering är att på nationell 
nivå synliggöra hur landets lärosäten arbetar med breddad rekrytering, visa på vilka 
resultat som har uppnåtts och vilka utvecklingsbehov som finns och att på så vis 
bidra med kunskap och utveckling. Detta utesluter inte att lärosätena även redogör 
för arbete med breddat deltagande som ett verktyg för arbetet med breddad 
rekrytering.   

SLU:s självvärdering är utformad  i enlighet med UKÄ:s Vägledning för tematisk 
utvärdering av breddad rekrytering och är resultat av en process i flera steg där 
personer med olika roller, positioner och erfarenheter från olika delar av SLU, 
inklusive studenter, har deltagit. En tillfällig arbetsgrupp, som har letts av prorektor 
och haft bred representation från framförallt stödverksamheten, lämnade i ett tidigt 
skede underlag till analysen. Vidare har utbildningsnämnden (UN), rådet för 
utbildning på forskarnivå (FUR), program-, forskarutbildnings- och fakultets-
nämnder, rådet för jämställdhet och lika villkor (JLV-rådet) samt samverkansrådet 
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genom en internremissbehandling kommenterat ett förslag på strategi för SLU:s 
arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande.  

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Maria Knutson Wedel efter föredragning 
av utredare Helena Eklund Snäll och i närvaro av universitetsdirektör Martin 
Melkersson. I beredningen av ärendet har även prorektor Karin Holmgren , 
avdelningsdirektör Lotta Hansson och avdelningsdirektör Kristina Julin deltagit.  

Maria Knutson Wedel 

Helena Eklund Snäll 

Sändlista 
UN, FUR, JLV-rådet genom deras ordförande och sekreterare och den 
utbildningsadministrativa noden, vicerektorer, dekaner, pro- och 
vicedekaner, avdelningschefer inom administrationen 

Kopia för kännedom 
SLUSS, SLUSS-DN, Internrevisionen 

Bilaga 
1. Självvärdering inom ramen för Universitetskanslersämbetets tematiska

utvärdering av breddad rekrytering.
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