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Lika villkor 
Högskolan i Borås arbetar strategiskt för ökad mångfald, jämställdhet och tillgänglighet och 
har som övergripande mål att alla individer; sökande, studenter och anställda, ska ha lika 
villkor och lika möjligheter oavsett kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etniskt 
ursprung, religion eller annan trosuppfattning eller funktionsnedsättning. 

Lika villkor innefattar samtliga delar av tillgänglighets-, mångfalds- och jämställdhetsarbetet 
och ingår i högskolans kvalitetsarbete som innebär att systematiskt utveckla och bedriva 
verksamheten.  

Lika villkorsarbetet samordnas med högskolans arbete för hållbar utveckling och med 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att diskutera och samverka kring kartläggning, analys 
och aktiviteter utifrån dessa olika aspekter är nödvändigt för att skapa en helhetssyn kring lika 
villkor och dess betydelse för en hållbar utveckling och för en god arbetsmiljö. 

Arbetet för lika villkor tar utgångspunkt i Högskolelagen samt i högskolans övergripande mål 
för lika villkorsarbetet som finns angivna i Policy för lika villkor (dnr 847-12).  Det 
systematiska arbetet innefattar dels likabehandling av studenter, i enlighet med 
Diskrimineringslagens krav på högskolan som utbildningsanordnaren, dels jämställdhets- och 
jämlikhetsarbetet för anställda i enlighet med Diskrimineringslagens krav på Högskolan som 
arbetsgivare. Högskolans lika villkorsarbete styrs även av Förordning (2001:526) om de 
statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken. Ett särskilt 
avsnitt, Tillgänglighet, innefattar handlingsplan för det arbetet. 

Dokumentationen innehåller beskrivningar av övergripande kartläggningar, 
analyser, fortlöpande och särskilda åtgärder. Utöver den övergripande dokumentationen 
ansvarar enheten Verksamhetsstöd och respektive akademi för att dokumentera lika 
villkorsarbetet med lokala kartläggningar, analyser och åtgärder. Uppföljning av åtgärderna 
görs kontinuerligt och dokumentationen revideras vid minst två tillfällen, vår – samt 
hösttermin. Särskilda insatser följs upp i den årliga verksamhetsberättelsen. 

Under 2016-2019 pågår ett även ett särskilt arbete för jämställdhet i akademin. Läs mer om 
jämställdhetsintegrering. 

Vägledande och styrande dokument 

• Diskrimineringslagen (extern länk) 
• Policy för lika villkor vid Högskolan i Borås (dnr 847-12-01) (pdf) 
• Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av 

funktionshinderspolitiken 
• Rutiner vid misstänkt diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling eller 

negativ påverkan på studiemiljö genom kränkning. (pdf) 
• Dokumentation av arbetet och uppföljning av särskilda åtgärder 2017 

  

https://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Jamstalldhetsintegrering/
https://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Jamstalldhetsintegrering/
http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
https://www.hb.se/PageFiles/1363/Policy%20f%c3%b6r%20lika%20villkor%20vid%20h%c3%b6gskolan%20i%20Bor%c3%a5s.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010526.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010526.htm
https://www.hb.se/Global/lika%20villkor/Rutin%20vid%20hantering%20av%20misst%c3%a4nkt%20diskriminering.pdf
https://www.hb.se/Global/lika%20villkor/Rutin%20vid%20hantering%20av%20misst%c3%a4nkt%20diskriminering.pdf
https://www.hb.se/Global/J%c3%a4mst%c3%a4lldhetsintegrering/Dokumentation%20%20-%20H%c3%b6gskolans%20ansvar%20som%20utbildningsanordnare%202017.pdf
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Organisation 
Området lika villkor planeras och samordnas genom rektors samordnare för lika villkor. 
Samordnaren är organisatoriskt placerad i rektors stab och har till uppgift att bevaka, initiera 
och samordna det högskoleövergripande arbetet i frågor som rör lika villkor. Arbetet utförs i 
nära samarbete med studentombudsman, samordnaren för studenter med 
funktionsnedsättning, samordnaren för hållbar utveckling, HR samt Studentkåren. Vid varje 
akademi finns en samordnare som har till uppgift att samordna arbetet på akademinivå. 
Utöver samordnarfunktionerna finns en arbetsgrupp, arbetsgruppen för lika villkor, ALV, som 
sammanträder en gång i månaden. Gruppen diskuterar, föreslår och formulerar mål och 
åtgärder i arbetet för lika villkor samt tar upp aktuella händelser och frågor inom området. 

I ALV-gruppen ingår:  
Linda Borglund, rektors samordnare för lika villkor (sammankallande). 
Åsa Haggren, samordnare för lika villkor på Akademin för textil, teknik och ekonomi. 
Anna-Karin Josefsson,  studentombudsman 
Anita Lindahl, samordnare för studenter med funktionsnedsättning 
Marcus Lindström, HR-specialist 
Vakant samordnare för lika villkor/hållbar utveckling på Akademin för bibliotek, 
information, pedagogik och IT. 
Camilla Eskilsson samordnare för lika villkor på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. 
Ewa Skelte, utbildningshandläggare 
Zeynep Kaya, Studentrepresentant. 

Möten höstterminen 2018 

Tisdag 13/9 kl. 09.30-12.00 
Torsdag 18/10 kl 09.30 - 12.00 
Torsdag 15/11 kl. 09.30-12.00 
Tisdag 18/12 kl. 09.30-12.00 

Möten vårterminen 2018 

25/1 kl 09.30-12.00  
16/3 kl 09.30-12.00 
12/4 kl. 09.30-12.00 
22/5 kl. 09.30-12.00 
14/6 kl. 09.30-12.00 

Högskolans ansvar som arbetsgivare 
Högskolan är i enlighet med diskrimineringslagens 3kap. skyldig att arbeta med aktiva 
åtgärder (fr.o.m. 1 januari 2017). Arbetet ska dokumenteras (dokumentationen ersätter 
tidigare krav på handlingsplan). Högskolan i Borås har valt att dokumentera arbetet dels 
utifrån det högskoleövergripande, centrala arbetet, dels utifrån respektive 
akademi/verksamhetsstödets arbete. Föreliggande rapport beskriver det högskoleövergripande 
arbetet.  

http://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/LID
http://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/HAG
https://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/AKA/
http://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/ANL
http://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/MRLI
https://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/ASC/
http://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/ESK
http://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/ESK
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Arbetet med aktiva åtgärder avseende verksamhetens arbetsförhållanden när det gäller den 
fysiska och psykosociala arbetsmiljön har många beröringspunkter med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Högskolan har för avsikt att i de delar regleringen i diskrimineringslagen 
och arbetsmiljöregelverket sammanfaller i det systematiska arbetsmiljöarbetet även beakta 
diskrimineringsperspektivet avseende samtliga diskrimineringsgrunder i arbetet med aktiva 
åtgärder. 

Diskrimineringslagen (2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering och på andra 
sätt främja lika rättigheter och lika möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. 

Aktiva åtgärder 

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet 
motverka diskriminering eller på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. 
I arbetet med aktiva åtgärder ska följande områden beaktas: 

– arbetsförhållanden 
– bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor 
– rekrytering och befordran 
– utbildning och övrig kompetensutveckling 
– möjligheter att förena arbete och föräldraskap. 

Därutöver åligger det högskolan som arbetsgivare att: 

- främja en jämn könsfördelning – även på ledande positioner  
-ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier (bestraffning)  
- genomföra årliga lönekartläggningar 

Aktiva åtgärder på högskolan 

Högskolan kartlägger och analyserar risker för diskriminering och trakasserier på en 
övergripande nivå, vilket beskrivs nedan. Utöver de övergripande kartläggningarna ansvarar 
respektive akademi/verksamhetsstöd för att undersöka och analysera risker inom respektive 
verksamhet. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Högskolan kartlägger risker för diskriminering främst genom ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas högskolans arbete med att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det skall 
omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för 
arbetsmiljön. Högskolan undersöker regelbundet arbetsförhållandena och bedömer riskerna 
för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Vi gör 
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risksinventeringar genom skyddsronder, medarbetarenkäter, tillbudsanmälningar eller annan 
riskbedömning. Mer om Högskolans arbetsmiljöarbete finns att läsa på högskolans hemsida:. 
http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Arbetsmiljo/ 

Medarbetarenkät 

Under våren 2017 fick högskolans anställda möjlighet att besvara en medarbetarenkät vars 
syfte var dels att följa upp arbetsmiljön som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet, dels 
att utvärdera olika delar av verksamheten och identifiera utvecklingsområden för att förbättra 
och effektivisera högskolan som organisation. Svarsfrekvensen var 79 % vilket får anses som 
god och ett tecken på engagerade medarbetare. Enkäten är den första av tre som kommer att 
genomföras tillsammans med samma leverantör vilket innebär att det kommer att bli en tydlig 
och systematiskt uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Enkäten sammanfattas i elva 
förbättringsområden vilka är: medarbetarkraft, arbetsrelaterade utmattning, arbetstakt, 
effektivitet, delaktighet, sociala klimat, lärande i arbete, återkoppling, ledarskap, 
medarbetarskap och målkvalitet samt ett område som berörde diskriminering, där alla 
diskrimineringsgrunderna beaktades, mobbing och trakasserier. De olika områdenas värden 
ger ett nuläge (prestationsnivån). Förbättringsområdenas värde har olika stor påverkan på 
prestationsnivån, och viktas därför olika. Totalt på högskolan har vi en prestationsnivå på 64 
vilket indikerar att högskolan befinner sig i en ”komfortzon”. Medarbetarenkäten behandlade 
samtliga diskrimineringsgrunder. Resultatet av medarbetarenkäten presenterades för 
medarbetarna och ett förbättringsarbete på respektive nivå i organisationen har påbörjats och 
kommer att följas upp årligen. 

Tillgänglighetsenkät 

Högskolan i Borås deltar årligen i Myndigheten för delaktighet, MFD, tillgänglighetsenkät. 
Det senaste resultatet visade att vi har mycket god tillgänglighet till lokaler, information och 
verksamhet då vi låg i topp av samtliga lärosäten och myndigheter. Analysen av resultatet 
föranledde därför inte några särskilda satsningar utan föregående års handlingsplan ligger fast. 

Arbetet sker i samverkan med fackliga organisationer 

Arbetstagarna företräds av fackliga organisationer som tillsammans med arbetsgivaren har 
ingått ett lokalt arbetsmiljöavtal som reglerar organisationen av högskolans arbetsmiljöarbete 

Arbetsförhållanden 

Arbetet med aktiva åtgärder avseende verksamhetens arbetsförhållanden när det gäller den 
fysiska och psykosociala arbetsmiljön har många beröringspunkter med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på högskolan i Borås. Arbetet med en anpassad arbetsmiljö omfattar såväl 
den fysiska arbetsmiljön som den psykosociala arbetsmiljön utifrån samtliga 
diskrimineringsgrunder. 

  

http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Arbetsmiljo/
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Fortlöpande åtgärder 

Värdegrund 

Högskolan i Borås värdegrund vilar på de grundläggande principerna i den statliga 
värdegrunden i harmoni med kärnvärden och konkreta handlingar för att främja en hållbar 
utveckling. Tillsammans skapar vi en lärande miljö präglad av akademiskt ansvar och frihet. 
Det pågår ett värdegrundsarbete på olika sätt och i olika former på respektive akademi eller på 
verksamhetsstödet. Mer information finns på högskolans hemsida: 
http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Vardegrund/ 

Det värdegrundsarbete som påbörjades 2015 fick ett uppföljande seminarium i början av 2018 
riktad till all personal. Under seminariet diskuterades hur högskolans värdegrund uppfattas 
och hur vi kan arbeta för att ”leva värdegrunden”.  

Inkludera diskrimineringslagen i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Högskolan har för avsikt att i de delar regleringen i diskrimineringslagen och 
arbetsmiljöregelverket sammanfaller i det systematiska arbetsmiljöarbetet även beakta 
diskrimineringsperspektivet avseende samtliga diskrimineringsgrunder för arbetet med aktiva 
åtgärder. Under 2018 beslutades att rektors samordnare för lika villkor ska ingå som ledamot i 
den centrala arbetsmiljökommittén och att akademisamordnarna ska ingå i de lokala 
arbetsmiljökommittéerna. Detta är ett led i att integrera lika villkorsarbetet i 
arbetsmiljöarbetet där så är möjligt och för att motverka parallella processer.  

Arbetsfördelningen och organiseringen  

Arbetsfördelningen och organiseringen av arbetsmiljöarbetet åligger varje chef med 
arbetsmiljöansvar enligt uppgiftsfördelningen att ansvara för. Läs mer på högskolans hemsid:. 
http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-
hogskola/Arbetsmiljo/Utgangspunkter/Uppgiftsfordelning/ 

Anpassning 

När det gäller anpassning av t.ex. byggnader och arbetsmiljö finns relativt omfattande 
lagstiftning genom plan- och bygglagen (2010:900) och arbetsmiljölagen som avgör vad som 
är skäligt i det enskilda fallet. Arbetet med tillgänglighet i våra lokaler beskrivs här 
http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Lika-villkor/Tillganglighet/ och inför 
ombyggnationer görs risk och konsekvensanalyser som kan omfatta utformning av 
kontorslokaler, tekniska hjälpmedel eller andra behov av anpassningar utifrån samtliga 
diskrimineringsgrunder. När det gäller diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning finns 
regler i arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter som ställer krav på 
anpassning av arbetsmiljön. Arbetsanpassning åligger varje chef med arbetsmiljöansvar enligt 
uppgiftsfördelning att ansvara för. Att det finns en bestämmelse som ska ge en enskild 
arbetstagare med funktionsnedsättning en anpassad arbetsmiljö innebär inte att arbetsgivare 
kan avstå från att arbeta förebyggande avseende denna diskrimineringsgrund. Arbetet ska 
omfatta såväl den psykosociala arbetsmiljön som den fysiska. 

http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Vardegrund/
http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Arbetsmiljo/Utgangspunkter/Uppgiftsfordelning/
http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Arbetsmiljo/Utgangspunkter/Uppgiftsfordelning/
http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Lika-villkor/Tillganglighet/
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Ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier (bestraffning) 

Högskolan har rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, se 
dokument:  Rutiner vid misstänkt diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling eller 
negativ påverkan på studiemiljö genom kränkning. (pdf) 

2018 reviderades handläggningsrutiner och riktlinjer angående trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande särbehandling av studenter respektive anställda. Utöver detta 
infördes en webb-baserad anmälningsfunktion, där det även finns möjlighet att anmäla 
anonymt, en så kallad whistle-blower funktion.  Under våren 2018 genomfördes en särskild 
utbildningsinsats för samtliga chefer inom vilken diskrimineringslagen, rutiner och 
förebyggande åtgärder behandlades och diskuterades. Utöver denna särskilda insats 
genomförde Centrum för arbetsliv och välfärd, CAV, under våren 2018 två seminarier kring 
sexuella trakasserier vilken riktade sig till både högskolans personal och till företrädare för 
näringsliv/kommuner.  

Särskilda åtgärder 2018 

Andelen heltids- och deltidsanställda 

Andelen heltids- och deltidsanställda samt fördelning av visstidsanställningar och 
tillsvidareanställningar kommer att analyseras på ett mer generellt plan vid kommande 
lönekartläggning. 

Status: Pågående  

Medarbetarenkät 

Ett förbättringsarbete utifrån medarbetarenkäten på respektive nivå i organisationen fortsätter 
och följs upp.  

Status: Pågående  

Bestämmelser och praxis om löner och andra 
anställningsvillkor 

Högskolan kommer årligen att genomföra en lönekartläggning. Resultatet av kartläggningen 
resulterar i förekommande fall i en handlingsplan och HR ansvarar för lönekartläggningen. 

Fortlöpande åtgärder 

Genomföra årliga lönekartläggning 

Lönekartläggning genomförs varje år vid högskolan som en del av löneöversynsporcessen.  

https://www.hb.se/Global/lika%20villkor/Rutin%20vid%20hantering%20av%20misst%c3%a4nkt%20diskriminering.pdf
https://www.hb.se/Global/lika%20villkor/Rutin%20vid%20hantering%20av%20misst%c3%a4nkt%20diskriminering.pdf
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Det innebär att högskolan årligen kommer att genomföra en lönekartläggning. I syfte att 
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan 
kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera 
1. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos 
arbetsgivaren, och 
2. löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller 
likvärdigt. 

2018 års lönekartläggning beskrivs i Dnr. 475-18  

Rekrytering och befordran 

Högskolan i Borås värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt 
etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Högskolan har som huvudregel att 
annonsera samtliga lediga tjänster och uppdrag inom ledande befattningar.  

Högskolans anställningsordning är en lokal föreskrift som reglerar anställning av lärare och 
beslutas av högskolans styrelse. Syftet med högskolans anställningsordning är att skapa och 
upprätthålla ett gemensamt synsätt angående mål, etik och arbetsgång vid rekrytering av 
lärare. 

Anställningsordningen kompletteras med utförligare information som återfinns i dokumentet 
”Regler vid rekrytering och befordran av lärare”. Där framgår beredning, arbetsordning samt 
praktisk tillämpning av anställningsordningen i enskilda delar. 

Fortlöpande åtgärder 

Jämställdhetsintegrering  

Under 2016-2019 pågår ett även ett särskilt arbete för jämställdhet i akademin. Ett av 
fokusområdena  är karriärvägar. Läs mer om jämställdhetsintegrering. 

Främja en jämn könsfördelning – även på ledande positioner 

Högskolan värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och 
kulturell mångfald tillför verksamheten vid rekryteringar och vid tillsättning av uppdrag på 
ledande positioner. 

Särskilda åtgärder 2017/2018 

Anställningsordningen 

Högskolan genomförde under 2017-2018 en revidering av anställningsordningen och regler 
vid rekrytering och befordran av lärare.   

 

Särskilda åtgärder 2018 

http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Jamstalldhetsintegrering/
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Anställningsordningen 

En större genomlysning av anställningsordningen och regler vid rekrytering och befordran av 
lärare påbörjades under 2018. 

Status: Pågående 

Utbildning och övrig kompetensutveckling 

Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta utbildning och övrig kompetensutveckling. På 
högskolan ska alla medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling och lärosätet ser 
medarbetarna som den enskilt viktigaste resursen för utveckling av verksamheten. 
http://www.hb.se/Anstalld/Om-min-anstallning/Kompetensutveckling/ 

Fortlöpande åtgärder 

Lika villkor ingår i introduktionskursen för nyanställd personal  

 Lika villkor är en del av informationen kring högskolans arbete med hållbar utveckling på 
introduktionen för alla nyanställda. Introduktionskursen genomfördes två gånger under 2018.  

Utvecklingssamtal  

Vid utvecklingssamtalet ska en individuell utvecklingsplan skapas. Mer finns att läsa på 
högskolans hemsida: http://www.hb.se/Anstalld/Om-min-anstallning/Utvecklingssamtal/ 

Arbetstidsavtal  

För lärare på högskolan regleras kompetensutveckling i det arbetstidsavtal som högskolan har 
och som gäller från och med 2018. Kompetensutveckling syftar huvudsakligen till att höja 
lärarens kompetensnivå inom det egna ämnesområdet. Det kan också innefatta en breddad 
kompetensutveckling inom andra ämnesområden eller kompetens av mer allmängiltig 
karaktär såsom pedagogisk utveckling, administrativ utveckling samt särskilda satsningar som 
exempelvis hållbar utveckling, internationalisering, språk etc. Kompetensutveckling planeras, 
dokumenteras och följs upp i utvecklingssamtal tillsammans med närmaste chef utifrån 
medarbetarens och verksamhetens behov av utveckling. Mer finns att läsa på högskolans 
hemsida: http://www.hb.se/Anstalld/Om-min-anstallning/Anstallningsvillkor/Arbetstider/ 

  

http://www.hb.se/Anstalld/Om-min-anstallning/Kompetensutveckling/
http://www.hb.se/Anstalld/Om-min-anstallning/Utvecklingssamtal/
http://www.hb.se/Anstalld/Om-min-anstallning/Anstallningsvillkor/Arbetstider/
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Möjligheter att förena arbete och föräldraskap 

Fortlöpande åtgärder 

Högskolan arbetar aktivt med att underlätta kombinationen av förvärvsarbete och 
föräldraskap. Flextid tillämpas där så är möjligt och regleras i det lokala villkorsavtalet, se 
högskolans hemsida:  http://www.hb.se/Anstalld/Om-min-anstallning/Anstallningsvillkor/ 

Lärarna arbetar efter årsarbetstid och som bland annat ska skapa förutsättningar för en god 
balans mellan en lärares olika arbetsuppgifter. Planeringen av årsarbetstiden sker i samråd 
med berörd lärare utifrån hens arbetssituation och arbetsuppgifter. En revidering av 
arbetstidsavtalet gäller from och med 2018. http://www.hb.se/Anstalld/Om-min-
anstallning/Anstallningsvillkor/Arbetstider/ 

  

http://www.hb.se/Anstalld/Om-min-anstallning/Anstallningsvillkor/
http://www.hb.se/Anstalld/Om-min-anstallning/Anstallningsvillkor/Arbetstider/
http://www.hb.se/Anstalld/Om-min-anstallning/Anstallningsvillkor/Arbetstider/
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Ansvar som utbildningsanordnare 
Diskrimineringslagen (2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering och på andra 
sätt främja lika rättigheter och lika möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. Den som bedriver utbildningsverksamhet får inte diskriminera student 
eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. 

Högskolan är i enlighet med diskrimineringslagens krav skyldig att arbeta med aktiva åtgärder 
(fr o m 1 januari 2017). Arbetet ska dokumenteras (dokumentationen ersätter tidigare krav på 
handlingsplan). Högskolan i Borås har valt att dokumentera arbetet dels utifrån det 
högskoleövergripande, centrala arbetet, dels utifrån respektive akademis arbete. I föreliggande 
rapport sammanställs och sammanfattas det övergripande arbete som har bedrivits under 
2018. 

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet 
motverka diskriminering eller på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. 
I arbetet med aktiva åtgärder ska följande områden beaktas: 
·         antagnings- och rekryteringsförfarande 
·         undervisningsformer och organisering av utbildningen 
·         examinationer och bedömningar av studenters prestationer 
·         studiemiljö 
·         möjligheter att förena studier med föräldraskap 

Arbetet ska bedrivas genom att: 

1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra 
hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten 
2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder 
3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas  
4. följa upp och utvärdera arbetet 

Högskolan kartlägger och analyserar risker för diskriminering och trakasserier på en 
övergripande nivå, vilket beskrivs nedan. Utöver de övergripande kartläggningarna ansvarar 
respektive akademi för att undersöka och analysera risker på akademinivå. 

Kartläggning och analys 

Högskolan kartlägger risker för diskriminering av studenter med hjälp av årliga interna och 
externa undersökningar. Utöver detta kartläggs risker genom att samverka med studenter, 
studentombudsman och samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Ärenden och 
aktuella händelser analyseras och därefter föreslår samordnaren för lika villkor i samverkan 
med Arbetsgruppen för lika villkor  högskoleövergripande åtgärder som respektive enhetschef 
därefter beslutar om och ansvarar för. Dessa åtgärder beskrivs för varje arbetsområde enligt 
ovan.  

Studentbarometern 

https://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Lika-villkor/Organisation/
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Studenternas upplevelser av diskriminering och trakasserier mäts sedan 2013 årligen i 
Studentbarometern. I enkäten förklaras diskrimineringslagen kortfattat.  Därefter får 
studenterna ange om de har upplevt sig diskriminerade och/eller trakasserade och om detta har 
samband med någon diskrimineringsgrund. 

Inkomna ärenden 

Kontinuerlig dokumentation och statistisk över formella och informella ärenden används som 
underlag för centrala åtgärder, exempelvis revidering av rutiner och regler, och/eller 
informations- och utbildningsinsatser för undervisande personal. 

Tillgänglighetsenkät 

Högskolan i Borås deltar årligen i Myndigheten för delaktighets, MFD, tillgänglighetsenkät. 
2016 hamnade högskolan återigen i topp och har därmed god tillgänglighet till lokaler och 
kommunikation. Läs mer om MFD. 

Samverkan med Studentkåren 

I arbetsgruppen för lika villkor ingår en studentrepresentant som Studentkåren utser årligen. 

Antagning och rekrytering 
Högskolan i Borås verkar för en breddad rekrytering det vill säga för en representativ 
fördelning av studenter som speglar samhället i övrigt. 

Högskolan verkar även för breddat deltagande, vilket är en förutsättning och självklarhet för 
att sätta studentens lärande i centrum, det vill säga att alla studenter oavsett bakgrund ska 
känna sig välkomna och inkluderade. 

Högskolan har ett väl utvecklat Studentstöd som är en del av arbetet med inkludering, breddad 
rekrytering och breddat deltagande. Studentstöd erbjuder språkstöd, stöd till studenter med 
funktionsnedsättning och studentombudsman 

Fortlöpande åtgärder 

Inkluderande kommunikation.   
Ett normkritiskt perspektiv på språk och bildspråk ska användas i informationsmaterial för att 
alla studenter ska uppleva sig välkomna och inkluderade. 

Behörighetskrav 
Högskolan i Borås ska i samband med utbildningsplaner och kursplaner beakta lika 
villkorsperspektivet och kontrollera att behörighetskrav som ställs inte är diskriminerande 

Studievägledare och karriärvägledare 
Studievägledningen och Karriärservice följer vägledarföreningens etiska riktlinjer och strävar 
efter att främja rättvisa och likabehandling och att motverka all form av diskriminering. 

http://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1070324&dswid=9552
http://www.mfd.se/
https://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Studentstod/
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Vägledarna deltar kontinuerligt i olika fortbildningar om till exempel normkritik och 
samtalskommunikation. 

Språkpedagogiskt stöd 
Högskolan erbjuder alla studenter stöd i tal och kommunikation, i svenska som andraspråk 
och vid läs- och skrivsvårigheter. Högskolan har även en språkverkstad där studenter kan få 
hjälp med akademiskt skrivande. 

Stöd vid funktionsnedsättning.  
Studenter med funktionsnedsättning kan få särskilt pedagogiskt stöd och stödet samordnas av 
Samordnaren för studenter med funktionsnedsättning. 

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
Studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan få särskilt pedagogiskt stöd, stödet 
samordnas av dyslexipedagogen . 

Undervisningsformer och organisering 
av utbildning 
Högskolan ska ge samma möjligheter till lärande för alla studenter genom inkluderande 
undervisning. Mångfald skall förstås, värdesättas och tillvaratas. 

Formerna för undervisning och dess betydelse för inkludering är ett område där ett främjande 
arbete är mycket viktigt. Högskolan har ett väl utvecklat stöd för högskolepedagogiska 
insatser, där såväl längre kurser som kortare konsultation erbjuds all undervisande personal. 
Läs mer om högskolepedagogik. 

Fortlöpande åtgärder: 

Lika villkor behandlas i den högskolepedagogiska grundkursen 
Lika villkor och likabehandling av studenter finns med i kursinnehållet på den grundläggande 
högskolepedagogiska kursen som är obligatorisk för alla nyanställda. Lika villkor berörs både 
som en aspekt av hållbar utveckling och i enlighet med diskrimineringslagens krav. Det ingår 
även ett moment kring normkritisk pedagogik i kursen. Kursen startar varje hösttermin.  
 
Lika villkor ingår i introduktionskursen för nyanställd personal 
Lika villkor är en del av informationen kring högskolans arbete med hållbar utveckling på 
introduktionen för alla nyanställda. Introduktionskursen genomförs två gånger per år.  
 
Utbildningstillfälle i bemötandefrågor 
Högskolan erbjuder minst ett utbildningstillfälle per år för personal i bemötandefrågor för 
förebyggande och förhindrande av trakasserier som har samband med kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder samt funktionshinder. 

https://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Workshoppar-och-aktiviteter/Sprakpedagogiskt-stod/
https://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Studentstod/Stod-vid-funktionsvariation/
https://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Studentstod/Sprakpedagogiskt-stod/Las--och-skrivsvarigheter-dyslexi/
https://www.hb.se/Anstalld/Om-min-anstallning/Kompetensutveckling/Hogskolepedagogik/Utbildning/
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Särskilda åtgärder 2018 

Textning av undervisningsfilmer 
De undervisningsfilmer som ska användas av samtliga studenter ska vara textade.  
 

Regler för särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning 
Två utbildningstillfällen erbjöds all undervisande personal, ett under vårterminen och ett 
under höstterminen via sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, PUF.  Ett tillfälle 
genomfördes under 2018 
Läs mer om kursen "Regler i all ära".  

Normkritiskt förhållningssätt 
Sektionen för pedagogisk utveckling erbjöd anpassade kurs/workshops i normkritiskt 
förhållningssätt för alla medarbetare, men särskilt riktad till undervisande personal, under 
2018. En kurs genomfördes anpassad efter en sektions, Sektionen för design, önskemål.   

Jämställdhetsintegrering i praktiken 
En kortkurs jämställdhetsintegrering i praktiken med särskilt fokus på undervisning och 
studenter genomfördes under vårterminen 2018 Läs mer om jämställdhetsintegrering i 
praktiken. 

Seminarieserie kring normer 
En seminarieserie kring normer genomfördes under hösten 2018.  

Lika villkor för chefer 
Lika villkorsfrågor ska ingå i chefsutbildningen. Under vårterminen2018 genomfördes ett 
särskilt chefsforum där diskrimineringslagen, högskolans ansvar som arbetsgivare 
och utbildningsanordnare samt handläggningsordningen vid misstänkt diskriminering eller 
trakasserier behandlades. 
 

Examinationer och bedömning 
För att främja likabehandling av studenter finns möjlighet att använda anonyma 
examinationer. 

Fortlöpande åtgärder 

Lika villkor behandlas i den högskolepedagogiska grundkursen 
Lika villkor och likabehandling av studenter finns med i kursinnehållet på den grundläggande 
högskolepedagogiska kursen som är obligatorisk för alla nyanställda. kursen. Kursen startar 
varje hösttermin.  

Högskolepedagogiska insatser 
Sektionen för pedagogisk utveckking och forskning, PUF, erbjuder kompetensutveckling för 
undervisande personal där olika former av examination och bedömning tas upp och där lika 

https://www.hb.se/Anstalld/Om-min-anstallning/Kompetensutveckling/Hogskolepedagogik/Utbildning/2/Regler-i-all-ara---men-hur-gor-jag-i-praktiken/
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villkor och rättsäkerhet är en aspekt.   
 

Särskilda åtgärder 

Digital salstentamen 
Inför eventuellt utökande av andelen digitala salstentamina ska studenter med särskilda behov 
beaktas. Digital salstentamen implementeras under 2019. 
 

Studiemiljö 
Högskolan har nolltolerans för trakasserier och sexuella trakasserier. Högskolan ska vara 
tillgänglig för alla studenter. 

Fortlöpande åtgärder 

Lika villkor behandlas i den högskolepedagogiska grundkursen 
Lika villkor och likabehandling av studenter finns med i kursinnehållet på den grundläggande 
högskolepedagogiska kursen som är obligatorisk för alla nyanställda. Lika villkor berörs både 
som en aspekt av hållbar utveckling och i enlighet med diskrimineringslagens krav. Det ingår 
även ett moment kring normkritisk pedagogik i kursen. Kursen startar varje hösttermin.  
 
Lika villkor ingår i introduktionskursen för nyanställd personal 
Lika villkor är en del av informationen kring högskolans arbete med hållbar utveckling i 
introduktionsdagen. Kursen genomförs två gånger per år.  
 
Normkritiskt förhållningssätt 
Sektionen för pedagogisk utveckling erbjuder kontinuerligt kurs/workshops i normkritiskt 
förhållningssätt för alla medarbetare, men särskilt riktad till undervisande personal. Kurserna 
kan anpassas efter kurslag eller sektioners önskemål  
 
Lika villkor för chefer 
Lika villkorsfrågor ingår i chefsutbildningen. 

Under våren 2018 genomfördes en särskild utbildningsinsats för samtliga chefer inom vilken 
diskrimineringslagen, rutiner och förebyggande åtgärder behandlades och diskuterades. 
Utöver denna särskilda insats genomförde Centrum för arbetsliv och välfärd, CAV, under 
våren 2018 två seminarier kring sexuella trakasserier vilken riktade sig till både högskolans 
personal och till företrädare för näringsliv/kommuner.  

 
Studentombudsman 
Högskolan erbjuder stöd till studenter och doktorander när det gäller studierelaterade frågor. 
Till studentombudsman kan studenter vända sig är de känner sig oacceptabelt bemötta av 
lärare eller andra studenter. Studentombudsman ger även stöd i samband med utredningar av 
disciplinärenden. 

https://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Studentstod/Studentombudsman/
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Studenthälsan 
Alla studenter vid högskolan har tillgång till studenthälsovård. Studenthälsan erbjuder stöd i 
form av till exempel samtal eller olika typer av gruppverksamheter. 

Särskilda åtgärder 2018 

Skapa rutin för utrustning för studenter med hörselnedsättning 
Ansvarig: samordnaren för studenter med funktionsnedsättning 
Status: pågående. 

Se över och revidera rutiner vid kränkande behandling av studenter. 
2018 reviderades handläggningsrutiner och riktlinjer angående trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande särbehandling av studenter respektive anställda. Utöver detta 
infördes en webb-baserad anmälningsfunktion, där det även finns möjlighet att anmäla 
anonymt, en så kallad whistle-blower funktion.   

Rutiner finns tillgängliga på högskolans hemsida: Rutiner vid misstänkt diskriminering, 
trakasserier, kränkande särbehandling eller negativ påverkan på studiemiljö genom kränkning. 
(pdf): 

Värdegrundarbete 
Det värdegrundsarbete som påbörjades 2015 fick ett uppföljande seminarium i början av 2018 
riktad till all personal. Under seminariet diskuterades hur högskolans värdegrund uppfattas 
och hur vi kan arbeta för att ”leva värdegrunden”.  

Studier och föräldraskap 
Högskolan ska verka för att studenter ska kunna förena studier med föräldraskap. 

Eftersom planering av kurser och program till största del sker på respektive akademi och 
sektion görs åtgärder för att främja en god studiemiljö för studenter som har föräldraansvar 
främst på lokal nivå.  

Särskild åtgärd 2018 

Rutin för schemaläggning 

Alv-gruppen diskuterade förslag till regler kring schemaläggning. Vid kartläggning av 
nuvarande praxis vid högskolan framkom dock att det inte kunde påvisas att ett regelverk var 
motiverat eftersom scheman i hög grad lades i tid. ALV-gruppen bevakar fortsatt 
schemaläggning och tar upp frågan igen om konkreta problem uppstår.  
 

  

https://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Studenthalsan/
https://www.hb.se/Global/lika%20villkor/Rutin%20vid%20hantering%20av%20misst%c3%a4nkt%20diskriminering.pdf
https://www.hb.se/Global/lika%20villkor/Rutin%20vid%20hantering%20av%20misst%c3%a4nkt%20diskriminering.pdf
https://www.hb.se/Global/lika%20villkor/Rutin%20vid%20hantering%20av%20misst%c3%a4nkt%20diskriminering.pdf
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Tillgänglighet 
Förordning 2001:526 fastställer vilket ansvar högskolan har för att genomföra 
funktionshinderspolitiken. I förordningen står att statliga myndigheter ska verka för att 
verksamhet, lokaler och information ska göras tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning. Förordning 2001:526 (extern länk) 

Tillgänglighet är även en del av likabehandling, det vill säga att alla ska ha lika rättigheter och 
lika möjligheter oavsett funktionsnedsättning. Avsnittet berör inte tillgänglig undervisning, då 
det är en del av högskolans ansvar som utbildningsanordnare och arbete med främjande 
åtgärder. 

Högskolan i Borås deltar årligen i Myndigheten för delaktighet, MFD, tillgänglighetsenkät. 
Det senaste resultatet visade att vi har mycket god tillgänglighet till lokaler, information och 
verksamhet då vi låg i topp av samtliga lärosäten och myndigheter. Analysen av resultatet 
föranledde därför inte några särskilda satsningar utan föregående års handlingsplan ligger fast. 

Övergripande mål 
Högskolan ska ha god tillgänglighet till verksamhet, kommunikation och lokaler 

Fortlöpande åtgärder 

Inköp och upphandling 

Tillgänglighetsaspekten ska alltid beaktas vid inköp och upphandling 

Tillgängliga lokaler 

Stora personalmöten, till exempel GEM, ska alltid förläggas i tillgängliga lokaler 

Särskilda åtgärder 2018 

Regler för ny- och ombyggnation 

Fortsätta arbetet med att ta fram regler för intern förhyrning och ombyggnationer av lokaler 
vilka inkluderar rutin för tillgänglighetsanpassning av lokaler då studenter och personal med 
funktionsnedsättning börjar vid högskolan. 
Ansvarig: Ekonomi ? kolla med nya campus- och hållbarhetschefen, och även om nya 
åtgärder planeras.  

Skyltsystem 

Nytt skyltsystem med taktil skrift införs. 
Ansvarig: Ekonom se ovan. 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010526.htm
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