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Pilotprojekt: Modell för genomlysning av utbildningsprogram vid 
Högskolan i Borås utifrån jämställdhet -och genusperspektiv 
 

Bakgrund 
Regeringen har beslutat att alla lärosäten i Sverige ska verka för kvinnors och mäns lika rättigheter 
och lika möjligheter att arbeta inom akademin och/eller bedriva studier i högre utbildning, genom att 
använda jämställdhetsintegrering som strategi. Jämställdhetsintegrering innebär att ett 
jämställdhetsperspektiv införlivas i alla beslut och i alla led av processer i hela verksamheten. 
Lärosätena ska därmed bidra till att de nationella jämställdhetspolitiska målen nås. Vid Högskolan i 
Borås är handlingsplanen för jämställdhetsintegrering, dnr 253-17,  det styrdokument som ligger till 
grund för arbetet.  

Jämställdhetsarbetet är även reglerat i såväl högskolelagen som högskoleförordningen genom 
bestämmelser kring högskolornas ansvar för att främja en hållbar utveckling, samt genom att 
studenter efter genomgången utbildning ska kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
samhälleliga och etiska aspekter;   

Högskolelagen 5§:  Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och 
social välfärd och rättvisa. I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män 
alltid iakttas och främjas. 

Examensmålen för kandidatexamen: Studenten skall- visa förmåga att inom huvudområdet för 
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter.  

Ett av de utvecklingsområden som Högskolan i Borås har identifierat inom ramen för 
jämställdhetsintegrering är Könsbundna studieval. På lärosätet studerar 73 procent kvinnor och 
utbildningsvalen är i hög grad könsbundna och därmed inte kvantitativt jämställda. Det är dock svårt 
att utifrån högskolans förutsättningar förändra studievalen kortsiktigt, då de normer som styr våra 
val grundas i tidig ålder. För att långsiktigt förändra könsmönstret i utbildningsvalen finns däremot 
större möjligheter genom att i utbildningarnas innehåll och genomförande försöka påverka och 
förändra samhälleliga normer och värderingar.   

För att undersöka om och hur jämställdhetsaspekter integreras i innehåll och genomförande i 
högskolans utbildningsprogram genomförs under 2018 ett pilotprojekt där tre utbildningsprogram 
genomgår en genomlysning, vilken är inspirerad av den modell med audits som ofta förekommer 
inom akademin i olika former av utvärderingar. De tre utbildningar är Byggingenjör (A1), 
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård (A2 – under inrättande) och 
Systemvetarutbildning (A3). Efter genomfört pilotprojekt är målsättningar att integrera 
jämställdhetsgenomlysning i ordinarie programutvärderingar.  
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Modell 
Genomlysningen är ett led i att arbeta för att nå de övergripande målen inom området Könsbundna 
studieval vilka är beslutade av rektor och som finns beskrivna i handlingsplanen för 
jämställdhetsintegrering. 

Övergripande mål  
- Studenter ska mötas av en miljö där alla bemöts och bedöms likvärdigt utifrån intresse och 

kunskap och inte utifrån normer kring kön.  
- Studenterna ska i sin utbildning få kunskap om och möjlighet till att diskutera och 

problematisera jämställdhet- och genusfrågor för att kunna verka för ett mer hållbart 
samhälle. 

 
Genomlysningen genomförs av en granskningsgrupp. Granskningsgruppen består av följande fem 
personer: Ordförande (sektions- eller akademichef), genusvetare, studentrepresentant, representant 
från pilotgruppen och sekreterare (samordnare). Så långt som möjligt ska flera olika perspektiv och 
akademier representeras i gruppen.  

Fem steg  
 

1. Självvärdering (ansvarig: utsedd ansvarig på sektionen där programmet ges) 
En självvärdering i form av ett skriftligt dokument görs av ansvarig för aktuellt program. 
Ansvarig utses av sektionschef, den ansvarige kan till exempel vara programansvarig, och har  
40 timmar till sitt förfogande att genomföra självvärderingen. 
Ansvarig avgör vilka lärare och annan personal som ska involveras i arbetet. Det bör vara 
medarbetare som har mycket undervisning och/eller mycket studentkontakt i aktuellt 
program.  
Självvärderingen utgår utifrån de övergripande målen. I inledningen ska 
utbildningsprogrammet och utbildningsmiljön beskrivas kortfattat. Vidare ska 
självvärderingen även innehålla en kort beskrivning av arbetsmarknaden och presumtiva 
arbetsgivare utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Anvisningar med specifika frågeställningar 
till hjälp skickas till ansvarig av sekreteraren i granskningsgruppen. 

2. Intervju med studenter (ansvarig: granskningsgrupp) 
Granskningsgruppen intervjuar en fokusgrupp bestående av tre till fyra studenter. Dessa väljs 
ut av ansvarig för självvärderingen. Genusvetaren ansvarar för att utforma en intervjuguide. 

3. Platsbesök (ansvarig: granskningsgrupp). 
Granskningsgruppen samtalar med lärarlaget som har genomfört självvärderingen (eller 
representanter) 

4. Rapport (ansvarig: sekreterare i granskningsgrupp). 
En rapport som beskriver eventuella utvecklingsmöjligheter och förslag på åtgärder tas fram 
och skickas till ansvarig för programmet.  

5. Uppföljning (ansvarig: sekreterare i granskningsgrupp) 
En uppföljning av om och hur åtgärder har genomförts sker efter 6 månader respektive 12 m 
månader. Sekreteraren kontaktar ansvarig för programmet.  
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Tidsplan för pilotprojektet  
9/ 4 Beslut om modellen av projektgruppen (pilotgruppen) 
Granskningsgrupp tillsätts inom två veckor.  

Senast 23/4 Anvisningar kring självvärderingen skickas ut (Linda ansvarar, Kajsas konsulteras) 
1/6 Självvärderingen skickas till granskningsgruppen  
14-28 maj Intervjuer med studenter (Kajsa gör intervjuer, Linda deltar + 1 till från 
granskningsgruppen – ej student) 
v 35 (27 aug – 31 aug) Platsbesök 
1 oktober – Rapporter klara. Ansvarig för självvärderingen korrigerar eventuella faktafel, därefter 
publiceras rapporten på hemsidan för jämställdhetsintegrering.  
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