
Lika villkor och jämställdhetsintegrering vid 
Akademin för textil, teknik och ekonomi 
Sammanställning av aktiviteter 2018 och plan 2019 

Akademin genomförde i januari ett utbildningsprogram för akademiledning och chefer inom lika 
villkor och jämställdhet. Insatserna syftade till att ge deltagarna en ökad medvetenhet om frågor som 
rör jämställdhet, mångfald och en ökad förståelse för att ett lika villkorsarbete behöver bedrivas.  

En inledande föreläsning behandlade följande frågor: 
• Varför är det nödvändigt att arbeta med frågor om jämställdhet, mångfald och lika villkor? 

Vad är det för problem som behöver lösas? Så ser det ut i högskolevärlden. 
• Vad är orsaken till denna problematik? 
• Hur löser vi detta? Presentation av två sätt att organisera förändringsarbetet - 

jämställdhetsintegrering och arbetet för lika villkor. 
 

Två halvdagsseminarier för akademins chefer behandlade följande ämnen: 
 

• Så ser situationen ut i högskolan. Finns det liknande problematiker vid Högskolan i Borås? 
• Grundläggande kunskaper om genus och diskriminering i teori och praktik.  
• Jämställdhetsintegrering och lika villkor som metoder.  
• Hur bör kränkningar bland studenter och medarbetare hanteras och förebyggas ur ett 

arbetsmiljö- och diskrimineringsperspektiv? Vad rekommenderar arbetsmiljöverkets 
föreskrifter, liksom diskrimineringslagen och dess förarbeten? Konkreta tips och metoder för 
att förebygga kränkningar.  

• Inkluderande ledarskap. Deltagarna får lära sig om vad vetenskap och beprövad erfarenhet 
kan lära oss om hur vi kan bli en mer inkluderande ledare.  

 

Akademin har vid ledningsmöte gått igenom Studentbarometern för 2017 samt gjort en 
sammanställning av resultatet i Studentbarometern för åren 2015-2017 för att kunna följa 
utvecklingen av de områden som undersök. Inom ramen för strategiarbetet vid akademin har mål 
gällande förbättring av Nöjdstudentindex satts upp.  

 

Sektionen för design 

Lärare vid sektionen har gått kurs i Normkritisk Pedagogik och Normkreativitet anordnad av PUF 

Sektionschef har gått kursen Jämställdhetsintegrering anordnad av PUF och resterande medarbetare 
vid sektionen kommer gå kursen i februari 

Akademins samordnare för lika villkor - Åsa Haggren har presenterat vad hennes roll innebär på ett 
sektionsmöte. Samtidigt diskuterades HB.s policy för Lika Villkor 

Peter Sigrén var på sektionsmöte och presenterade Studentbarometern 

Medarbetarna har erbjudits enskilda samtal med Previa 



Sektionen för textilteknologi 

Diskussion på ett sektionsmöte under 2019 med tema ”Hur uttrycker vi oss i möten med studenter, 
vilka exempel vi ger i föreläsningar utifrån kön och andra kategorier?”.  

 

Sektionen för företagsekonomi och textilt management 

Under 2018 har frågan om jämställdhet hanterats i samband med den lokala utvärderingen av våra 
utbildningsprogram inom Handel & IT. Det har ingått som en aspekt i vår egen analys av 
utbildningarna och dokumenterats i självvärderingar.  

Diskussion om jämställdhetsintegrering har förts inom sektionsledningen vid sektionsledningsmöten. 
Vi har också diskuterat utmaningar och lösningar i att tillgodose behov gällande anpassad 
examination för studenter med funktionshinder.  

Under 2019 planerar sektionen att använda material från Diskrimineringsombudsmannens e-
utbildning – Studenters rätt i högskolan som utgångspunkt för diskussioner vid personalmöten. 
Vidare kommer man i sektionsledningen använda sig av material från Diskrimineringsombudsmannen 
för att diskutera aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. 

 

Sektionen för ingenjörsvetenskap 

Under 2018 har sektionen arbetat med att ta fram en gemensam värdegrund. 

Under 2019 planerar sektionen att använda sig av material från Diskrimineringsombudsmannen för 
att diskutera aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. 

 

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad 

Under 2018 har sektionen genomfört projektet Genomlysning av Byggingenjör utifrån ett 
jämställdhet- och genusperspektiv. 

Under 2019 kommer sektionen påbörja genomförandet av rekommendationer från slutrapporten 
från genomlysningen av byggingenjörsutbildningen. Vidare planerar sektionen att använda sig av 
material från Diskrimineringsombudsmannen för att diskutera aktiva åtgärder för att förebygga 
diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. 

 


