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Yttrande över betänkande av Gestaltad livsmiljö – 

en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 

2015:88) 

Universitets- och högskolerådet (UHR) avgränsar sig i sitt remissvar till att 
lämna synpunkter på två av betänkandets förslag:  

- dels utredningens bedömning under avsnitt 10.9.1 att kvaliteten i 
utbildningarna inom arkitektur, form och design bör utvärderas ur perspektivet 
breddad rekrytering för att stärka mångfalden inom utbildningarna;  

- dels utredningens bedömning under avsnitt 10.9.4 att konsekvenserna av 
införandet av studieavgifter för form- och designutbildningar för studenter 
som är medborgare i stater utanför det Europeiska Ekonomiska 
Samarbetsområdet (EES) och i Schweiz bör utredas. 

Breddad rekrytering (10.9.1) 
UHR instämmer i den beskrivning som betänkandet ger av snedrekryteringen 
till högskoleutbildningar inom arkitektur, form och design, särskilt i fråga om 
social bakgrund. Personer från studieovana hem är tydligt 
underrepresenterade inom utbildningarna. Det är därför viktigt att mångfalden 
inom ovan nämnda utbildningar stärks.  

Breddad rekrytering är enligt UHR en viktig kvalitetsaspekt för den högre 
utbildningen. UHR anser därför att breddad rekrytering - liksom 
internationalisering och jämställdhet - tydligt bör integreras såväl i 
granskningen av lärosätenas egna kvalitetssäkringssystem som i 
Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärderingar och 
examenstillståndsprövningar av arkitektur-, form- och designutbildningarna. 
Även effekterna på breddad rekrytering av eventuella behörighetsprov och 
alternativt urval bör tas med i lärosätenas egen granskning. 

Däremot anser UHR att de tematiska utvärderingar av bland annat breddad 
rekrytering som föreslås i regeringens nya kvalitetssäkringssystem för högre 
utbildning är tydligt främjande och stödjande till sin karaktär och därför ligger 
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inom UHR:s uppdrag. UHR ska enligt sin instruktion främja breddad rekrytering 
till högskolan och har dessutom ett tydligt uppdrag att kartlägga och analysera 
lärosätenas arbete med breddad rekrytering till och breddat deltagande i 
högskolan. 

UHR:s ståndpunkt i denna fråga har tidigare framförts i myndighetens yttrande 
över promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning, U2015/1626/UH. 

Konsekvenser av studieavgifter (10.9.4) 
UHR anser att konsekvenserna av införandet av studieavgifter noga bör följas 
upp för samtliga studenter från länder utanför det Europeiska Ekonomiska 
Samarbetsområdet (EES) och i Schweiz. Vidare instämmer UHR i att effekterna 
på form- och designutbildningar, relativt små till omfattningen, kan behöva 
följas upp särskilt. UHR anser att man i sådan utredning också bör analysera 
om principerna för fördelning av stipendier för studenter från länder utanför 
det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och Schweiz är 
ändamålsenliga. Nuvarande fördelningsprincip tar inte hänsyn till utbildningars 
kostnader.  

UHR noterar att betänkandets bedömning i denna del endast berör form- och 
designutbildningar, men anser att en uppföljning av konsekvenserna av 
studieavgifter även bör omfatta arkitektutbildningar. 

Beslut 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ulf Melin, efter 
föredragning av utredare Ulf Hedbjörk och i närvaro av avdelningschef Tuula 
Kuosmanen. I handläggningen har också medverkat utredarna Aleksandra 
Sjöstrand, Frida Lundberg, Erica Finnerman och Anders Ahlstrand. 

 

 

 

Ulf Melin 

 

     Ulf Hedbjörk 


	Yttrande över betänkande av Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)
	Breddad rekrytering (10.9.1)
	Konsekvenser av studieavgifter (10.9.4)
	Beslut


