
Problemområde: Könsbundna studieval och genomströmning 

Övergripande 
problem

Lokalt problem Mål Aktiviteter

Könsbundna studie- och 
yrkesval reproducerar 
ojämställdheten* i 
arbetslivet, begränsar 
individers yrkesval och 
personliga utveckling, 
försvårar tillvaratagande av 
kompetens, leder till 
rekryteringsproblem samt 
riskerar att försämra 
genomströmningen av 
studenter inom högre 
utbildning

Studenter, personal på 
Högskolan Väst samt 
mottagande arbetsgivare 
har inte alltid tillräckliga 
förutsättningar för att bidra 
till mer könsneutrala yrken 
och jämställda 
arbetsmiljöer, och i 
förlängningen mindre 
könsbundna studieval och 
ökad genomströmning

Studenter, personal och 
mottagande arbetsgivare 
ska ha tillräckliga kunskaper 
om genus och jämställdhet 
för att kunna motverka 
ojämställdhet genom att 
bidra till könsneutrala yrken, 
jämställda 
arbetsplatser/miljöer, och i 
förlängningen till mindre 
könsbundna studieval och 
förbättrad genomströmning

Se nedan

1. Utbildningens innehåll Utbildningen ska ge 
kunskaper om hur 
könskodning av yrken 
skapas och upprätthålls och 
därmed långsiktigt 
motverka ojämställdhet

• Föra in perspektivet i lärosätets övergripande och lokala 
verksamhetsplaner

• Föra in jämställdhetsperspektiv i de kvalitetssystem som reglerar 
utbildnings- och forskningsnämndernas arbete och korrigera 
utifrån krav på jämställdhet 

• Tydliggöra jämställdhetsperspektivet i lokala examensmål
• Föra in jämställdhetsperspektiv i de kvalitetssystem som reglerar 

utbildning, inklusive de granskningssystem som används av 
utbildningsnämnden (UN) och forsknings- och 
utbildningsnämnden (FFUN)

• Säkra studentinflytande/studentdeltagande kring utbildningens 
innehåll 

• Föra in jämställdhetsperspektivet i program- och 
kursutvärderingssystemet

• Undersöka möjligheten att utlysa medel för forskning om 
könssegregering av yrken och könssocialisation i våra vitala 
miljöer

• Utveckla rutiner för jämställdhetsperspektiv gällande 
kommunikation och presentation av utbildningarna

2. Utbildningens 
utformning 

Undervisningen ska 
utformas för att gynna 
breddat deltagande och 
genomströmning, motverka 
ojämställdhet, och 
diskriminerande 
strukturer/miljöer 

Undervisande personal ska 
ha goda förutsättningar att 
integrera kunskap om 
jämställdhet i sitt arbete

3. Kompetens- mässiga 
förutsättningar för 
högskolans personal   

• Utveckla inkluderande undervisningsmetoder 
• Säkra studentinflytande kring pedagogiska metoder
• Föra in jämställdhetsperspektivet i utvecklingsprojekt rörande 

breddad rekrytering och breddat deltagande, bland annat i Track-
IT (samverkan kring breddad rekrytering) och MIPS 
(utvecklingsarbetet för inkluderande studiemiljö) 

• Föra in jämställdhetsperspektiv i behörighetsgivande 
högskolepedagogisk utbildning

• Införa/utveckla jämställdhetsperspektiv i befintlig 
introduktionsutbildning för nyanställda samt chefsprogram

• Utveckla och skapa möjligheter för kompletterande former av 
kompetensutvecklingsprogram kring jämställdhet och 
normmedvetenhet anpassad efter olika personalkategorier –
ledning, undervisande/forskande personal samt personal inom 
förvaltning och bibliotek

• Utveckla former för att systematiskt tillvarata och vidmakthålla 
intern kompetens på området 

• Utvidga Mångfaldscentrums opinionsbildande och 
kunskapsspridande verksamhet

• Se över behovet av stödstrukturer i det praktiska arbetet med 
jämställdhetsintegrering (exv. undersökningar, analyser, 
anvisningar) och lika villkor (exv. checklistor och 
studentbarometer) 

• Komplettera kommande arbetsmiljöundersökning (ARK) med 
jämställdhetsperspektiv 

• Utveckla och koordinera arbetet med lika villkor och aktiva 
åtgärder (i enlighet med uppdraget och 
diskrimineringslagstiftningen) 

• Kontinuerligt beskriva arbetet med jämställdhetsintegrering på 
HV:s hemsida så all personal kan följa processen  

• Arrangera kontinuerliga interna seminarier/konferenser kring 
jämställdhetsarbete för kollegialt erfarenhetsutbyte och 
kunskapsutveckling

• Lyfta fram jämställdhetsperspektiv i rekryteringsprocesser

4. Samverkan med 
arbetsgivare

Mottagande arbetsgivare 
ska ha tillräcklig kunskap 
om de processer och 
mekanismer som 
skapar/upprätthåller 
ojämställdhet inom 
arbetslivet för att kunna 
verka kultur- och 
strukturförändrade och 
kunna ta emot en mer 
heterogen studentgrupp

• Erbjuda kunskapsstöd kring jämställdhet samt initiera 
kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt stöd 

• Systematiskt tillvaratagande av relevant forskning
• Utveckla handledarutbildning, mottagande miljöer och 

högskolan i samverkan
• Bearbeta och nyansera bilden av studie- och yrkesvalet i intern 

och extern kommunikation, inkl. rekrytering
• Utveckla gemensamma kontinuerliga strukturer för samverkan 

som stärker jämställdhet
• Stärka relationerna mellan HV:s studievägledare, 

kommunikatörer och mottagande miljöer 
• Utveckla en gemensam strategi för att arbeta med jämställdhet 

rörande studenters praktikformer, exv. via praktikuppgifter 
• Undersöka hur samverkansavtalet med Support Group 

(samverkansgrupp för asylsökande Restad Gård) kan länkas till 
JiHU (jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet)

*Med begreppet 
jämställdhet avses ett 
intersektionellt perspektiv 
som omfattar både 
kön/genus, etnicitet, ras, 
sexualitet, klass, ålder, 
funktionalitet och religion, 
syftande till att ifrågasätta 
och förändra begränsande 
och diskriminerande normer 
och maktstrukturer


