
Samordnare för lika villkor

Kajsa Svaleryd



Samordnare lika villkor

 Arbetat på HiG sedan aug-18, helt ny funktion; student- och 

medarbetarperspektiv samt samordning jämställdhetsintegrering

”Samordning av verksamhet som ger ökad kunskap och 

rättssäker hantering för ökad likabehandling och jämställdhet”

 Lika villkor innefattar samtliga delar av tillgänglighetskraven, 

förebyggande/främjande arbete enligt diskrimineringslagen och 

jämställdhetsarbetet som ingår i högskolans kvalitetsarbete.

 Ni hittar mig i rum 22:213





Diskrimineringslagen 

Förbud mot 

diskriminering i det 

enskilda fallet

Det förebyggande och främjande 
arbetet som rör ett kollektiv, ett 
systematiskt arbete med aktiva 

åtgärder på strukturell nivå



Diskrimineringslagen –utbildningsanordnare

1. Antagnings- och rekryteringsförfarande 
Utbildningarna attraherar sökande oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (marknadsföring, i informationsmaterial 

och i kontakter med potentiella sökande)

2. Undervisningsformer och organisering av utbildningen
Arbetet med aktiva åtgärder inom det här området handlar om att undersöka om det finns någon risk för att 

undervisningens form och organisering kan ha en negativ inverkan på någon grupp studenter och om det i så 

fall finns ett samband med en eller flera diskrimineringsgrunder.

3. Examinationer och bedömningar av studenters prestationer 
Säkerställa att kursplaner och andra regler för bedömningar inte riskerar att försämra möjligheterna för någon 

grupp oavsett diskrimineringsgrund.

Översyn regler och rutiner och utbildning av personalen

4. Studiemiljö 
Fysiska och den psykosociala arbetsmiljön (även OSA 2015:4) såsom lokaler, hjälpmedel och utrustning samt 

bemötandefrågor. Även att undersöka risker för trakasserier eller sexuella trakasserier.

5. Möjligheter att förena studier med föräldraskap
Högskolan ska underlätta för studenter att kombinera studier med föräldraskap. Det handlar till exempel om hur 

ni organiserar undervisningen, när den förläggs, om vissa moment kan utföras på distans eller om det finns 

särskilda behov när det gäller lokalerna.



Nolltolerans

”Ett av högskolans långsiktiga mål är att vara en attraktiv 
arbetsplats med en god studerande- och arbetsmiljö där 
respekten för studenten och medarbetaren är självklar.
Det innebär att alla har en skyldighet att medverka till att ingen 
utsätts för trakasserier, kränkande särbehandling eller 
diskriminering.”

Dnr HIG 2012/1028



Högskolelagen

 … i högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och 

män alltid iakttas och främjas… 

 Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till 

högskola 



Delmål1: En jämn fördelning av 
makt och inflytande 

Det första jämställdhetspolitiska 
delmålet är att uppnå en jämn 
fördelning av makt och inflytande i 
samhället och att kvinnor och män 
ska ha samma rätt och möjlighet att 
vara aktiva samhällsmedborgare och 
att forma villkoren för 
beslutsfattandet inom samhällets 
alla sektorer.

Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet 

Det andra jämställdhetspolitiska 
delmålet är ekonomisk jämställdhet. 
Kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter och villkor i fråga om 
betalt arbete som ger ekonomisk 
självständighet livet ut.

Delmål 3: Jämställd utbildning 

Det tredje jämställdhetspolitiska 
delmålet är jämställd utbildning. 
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska 
ha samma möjligheter och villkor när 
det gäller utbildning, studieval och 
personlig utveckling. 

Delmål 4: En jämn fördelning av det 
obetalda hem- och omsorgsarbetet 

Det fjärde jämställdhetspolitiska delmålet 
är En jämn fördelning av det obetalda 
hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och 
män ska ha samma ansvar för 
hemarbetet och ha möjlighet att ge och 
få omsorg på lika villkor.

Delmål 5: Jämställd hälsa 

Det femte jämställdhetspolitiska delmålet är 
jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och 
pojkar ska ha samma förutsättningar för en 
god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på 
lika villkor. En jämställd hälsa är ett mål i sig, 
men en god hälsa för kvinnor och män 
respektive flickor och pojkar bidrar även till 
ett jämställt och aktivt deltagande i samhället

Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor 
ska upphöra 

Det sjätte jämställdhetspolitiska 
delmålet är att mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra. Kvinnor och 
män, flickor och pojkar ska ha 
samma rätt och möjlighet till 
kroppslig integritet. 

Målet för 
jämställdhets
politiken är 
att kvinnor 

och män ska 
ha samma 
makt att 

forma 
samhället och 
sina egna liv. 



Regeringsuppdraget JiHU i enlighet med 

regleringsbrevet 2019

"Varje universitet och högskola har tagit fram en plan för hur lärosätet avser att utveckla 

arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de 

jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex. i fråga om lika möjligheter till 

karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Enligt uppdraget ska 

planen innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta 

under 2017–2019 samt beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del 

av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets styrprocesser. 

Åtgärder och resultat utifrån planen ska redovisas i årsredovisningen. 



Könsuppdelade studieval 



Könsuppdelad arbetsmarknad



Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar

 Ju högre utbildningsnivå föräldrarna har, desto större är sannolikheten 

att en ungdom påbörjar en eftergymnasial utbildning. 

I Sverige är snedrekryteringen mer omfattande än i många andra 

länder. Nationella uppföljningar visar dessutom ett det inte har skett 

några förbättringar under det senaste decenniet – den sociala 

snedrekryteringen till svenska universitet och högskolor består. 

 I Gävleborg har elever på högskoleförberedande gymnasieprogram i 

nästan dubbel så hög grad föräldrar med hög utbildningsnivå jämfört 

med elever på yrkesförberedande program.

Källa: Svensk högre utbildning i internationell, UKÄ Rapport 2019:5 
Källa: Skolverkets elevstatistik 2018/2019

https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gy_elever&p_ar=2018&p_lankod=21&p_kommunkod=&p_skolkod=&p_sub=1&p_inriktning=0&p_hmantyp=&p_visahmt=0&p_flik=G&p_programkod=


Källa: Lärarlabbet avsnitt Normkritisk vägledning, UR



Tips på film och material

 Välkommen till högskolan! Universitets och högskolerådet, film och handledningsmaterial

 Jämställdhet gör skillnad 2.0 från Syvonline.se

 Yrkeskort: KIWI-Cards, könsneutrala yrkeskort att använda i samtal med yngre elever. Produceras av Tertiary
Education Commission, New Zeeland Government. 

 På lika villkor - Jämställdhet genom livet, www.gratisiskolan.se

 UR Skola: Varför styr kön och klass fortfarande?
Frida Wikstrand forskar inom arbetsvetenskap och föreläser i Utbildningsradions (UR) program om sin undersökning 
kring huruvida yrkesval baseras på rationella beslut eller om det finns andra förklaringar. 

 UR Skola: I normens öga
Genusforskaren Berit Larsson föreläser och om normer och normkritik. Inspelat 2014 av UR Samtiden.

 UR Skola: Få syn på normerna
En serie om normer och hur man kan arbeta med att synliggöra dessa. Består av era olika kortare program som 
riktar sig mot elever men även mot skola.  

 www.syvonline.se
Syvonline är en informations- och resursplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Syvonlines
huvudfunktioner är omvärldsbevakning och spridning av metoder genom metodbanken men består även av en 
länksamling och stödmaterial.

 www.gådinegenväg.se

https://www.uhr.se/lika-mojligheter/valkommen-till-hogskolan/
https://www.syvonline.se/metodbank/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet-g%C3%B6r-skillnad-20
https://www.careers.govt.nz/resources/tools-and-activities/kiwi-cards/
http://www.gratisiskolan.se/
https://urskola.se/Produkter/193749-UR-Samtiden-Malmoforskare-forelaser-2015-Varfor-styr-kon-och-klass-fortfarande#Se-program
https://urskola.se/Produkter/186458-UR-Samtiden-Jamstalldhet-2-0-I-normens-oga
: https:/urskola.se/Produkter/199919-Fa-syn-pa-normerna/Om-serien
http://www.syvonline.se/
http://www.gådinegenväg.se/



