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Saco Studentråds yttrande avseende ”Promemoria 
om urval till högskoleutbildning med hänsyn till 
kön” U2010/832/UH 

 

Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående förslag om ändrade 

regler vid urval till högskoleutbildning med hänsyn till kön.  

 

Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör 

endast vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen 

studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och 

nuvarande studenter. 

 

Saco Studentråd tillstyrker promemorians förslag om avskaffande av 

positiv särbehandling eftersom det är en trubbig metod som tar sikte på 

symptom snarare än strukturer.  

 

Saco Studentråd anser att det är viktigt med en heterogen högskola. 

Däremot ska kön, etnisk bakgrund med mera inte spela roll vid 

antagningen till högskolan, utan denna ska ske efter meriter. Saco 

Studentråd ser att det idag finns djupgående strukturer som informellt 

leder till att personer av visst kön, socioekonomisk bakgrund med mera, 

söker till högskolan och vissa utbildningar. Saco Studentråd vill därför 

uppmana till mycket tidigare insatser för att få en heterogen högskola, och 

att dessa inte enbart fokuserar på kön.  

 

I en tid då val som görs i mellanstadiet får konsekvenser för möjligheterna 

att bli antagen till högskolan, krävs det att elever och presumtiva studenter 

får tydlig och likvärdig information. Istället för utjämnande metoder vid 

antagningen till högskolan vill Saco Studentråd att insatser ska sättas in i 
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grundskolan för att komma tillrätta med den senare eventuella 

obalanserade könsfördelningen på vissa program. En sådan insats kan vara 

tidig studievägledning och ett nytt förhållningssätt till pojkar och flickor 

och deras prestationer i skolan. Saco Studentråd anser vidare att åtgärder 

inte enbart ska fokusera på de prestigeutbildningar som har brister i 

könsfördelningen, utan även rikta sig mot utbildningar som sjuksköterske- 

och lärarutbildningarna samt teknikutbildningar.  

 

Saco Studentråd vill uppmärksamma det grammatiska fel som finns i den 

föreslagna lagtexten och föreslår att sista stycket får lydelsen: 

Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras genom prov, 

intervjuer eller lottning. 
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