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Ansökan om andra krav för utbildningen professionellt
idrottsutövande, inriktning golf
Ärendet
Högskolan i Halmstad ansökte den 8 maj 2009 om att få använda andra krav för
utbildningen professionellt idrottsutövande. Högskolan avser att tillämpa
områdesbehörighet 3 för utbildningen från och med höstterminen 2010, men med
undantag för kurserna matematik C och samhällskunskap A. Högskolan avser att
tillämpa behörighetskraven naturkunskap B och matematik B samt ansöker om att
få tillämpa ett särskilt behörighetskrav för färdigheter i golf.
Bakgrund
Högskolan i Halmstad erbjuder utbildningen professionellt idrottsutövande med
inriktning mot golf. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder till en
högskoleexamen, men bedrivs under tre år för att tillåta att studenterna på
utbildningen kombinerar träning och tävling inom golf med studier.
Utbildningens huvudsakliga innehåll behandlar idrottsvetenskapliga ämnen som
idrottspsykologi, fysiologi och anatomi, vilka har inriktats mot sporten golf.
Högskolan skriver i sin ansökan att studenter utan färdigheter på avancerad nivå
inte klarar av att tillgodogöra sig innehållet. Den välutvecklade förmågan krävs för
att studenten ska kunna föra samman utbildningens praktiska och teoretiska
moment. Det finns heller ingen möjlighet att under utbildningen bygga upp de
färdigheter som krävs för utbildningen. Det fordras många års träning för att skaffa
sig en tillräcklig förmåga. Högskolan i Halmstad anser att behörighetskravet för
utbildningen ska vara 78.0 slag per rond för damer och 76.0 slag per rond för
herrar. Genomsnittsresultatet ska vara baserat på tävlingar från följande tourer; för
damer Scandia Tour Elit, Minitouren och SAS Masters Tour och för herrar
Scandia Tour Elit, Minitouren och SAS Masters Tour, P4 Tour och Ecco Tour.
Behörighetskravet har arbetats fram genom ett samarbete med Svenska
Golfförbundet och har anpassats till golf på tävlingsnivå. Behörighetskraven för
könen skiljer sig åt eftersom de idrottsliga förutsättningarna för golf mellan män
och kvinnor varierar, enligt högskolan. Män och kvinnor tävlar inte heller

tillsammans. Kraven har anpassats till de olika förutsättningar som könen har för
att utöva sporten.
Högskolan i Halmstad använder olika behörighetskrav för män och kvinnor till
utbildningen idag men det finns inga reserverade platser för könen. Platserna till
programmet har fördelats så att 2008 antogs 9 män och 3 kvinnor till
programmets 12 platser. Till hösten 2009 tror högskolan att kvinnornas andel
kommer att öka.

Högskoleverkets bedömning
De behörighetskrav som får ställas för en utbildning på grundläggande nivå som
riktar sig till nybörjare, ska enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen vara helt
nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Högskoleverket får enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen bevilja en ansökan om
andra krav än de som följer av de fastställda standardbehörigheterna eller
områdesbehörigheterna om det finns särskilda skäl. Högskoleverket fastställde den
11 december 2007 de områdesbehörigheter (HSVFS 2007:8) som ska tillämpas
från och med höstterminen 2010. För utbildningar som leder till en yrkesexamen
har verket fastställt vilka områdesbehörigheter som ska användas och för
utbildningar som leder till en generell examen ska lärosätena välja en av de 17
områdesbehörigheterna.
För den aktuella utbildningen ansöker högskolan om två olika behörighetskrav.
Behörighetskravet har sin motsvarighet i att golfsporten är könsuppdelad så att
män och kvinnor tävlar i olika klasser. Högskolan anför att för att kunna
tillgodogöra sig utbildningen krävs en väl utvecklad förmåga i golf. I 1 kap. 5 §
högskolelagen anges att högskolornas verksamhet ska vara utformad så att
jämställdhet mellan män och kvinnor alltid ska iakttas och främjas.
Högskoleverket anser att det därför är befogat med olika behörighetskrav när det
gäller förmågan att spela golf för män och kvinnor eftersom samma
behörighetskrav förmodligen skulle missgynna kvinnliga sökande.
I flera sammanhang har regeringen gjort tydligt att kvotering inte är acceptabelt
i antagningen till högskolans utbildningar. I propositionen 2004/05:162 Ny värld
-Ny högskola skrev den dåvarande regeringen (s.183) att det inte finns något
utrymme för högskolorna att beakta andra meriter än för utbildningen sakliga
omständigheter. Platser får med andra ord inte reserveras för sökande från en viss
grupp eller för sökande med en viss bakgrund. Högskolan i Halmstad tillämpar
inte heller någon kvotering till utbildningen.
Högskoleverket noterar att högskolan i Halmstad idag saknar tillstånd för att
använda det särskilda behörighetskrav avseende idrottslig färdighet som krävs för
utbildningen.
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Högskoleverkets beslut
Högskoleverket medger enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen att Högskolan i
Halmstad förutom tillämplig områdesbehörighet får använda behörighetskraven
78.0 slag per rond för damer och 76.0 slag per rond för herrar.
Genomsnittsresultatet ska vara baserat på tävlingar från tourerna; för damer
Scandia Tour Elit, Minitouren och SAS Masters Tour och för herrar Scandia Tour
Elit, Minitouren och SAS Masters Tour, P4 Tour och Ecco Tour. Resultat från
andra tävlingar på samma nivå kan också accepteras. Tävlingarna ska vara
genomförda innan sista ansökningsdag till höstterminen och ett år bakåt i tiden.
Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2010 till och med
höstterminen 2013. Därefter måste högskolan lämna in en uppföljning till
Högskoleverket som beskriver vad behörighetskravet har betytt för utbildningen
och för studenternas förmåga att genomföra utbildningen. Högskolan ska särskilt
belysa fördelningen sökande/antagna kvinnor och män till utbildningen samt om
det finns anledning att justera behörighetskravet. I samband med detta kan
Högskoleverket pröva frågan om ett nytt tillstånd.
Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av Per Gunnar Rosengren, utredare.

Leif Strandberg
Per Gunnar Rosengren
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