
Plats: Högskolan Väst, Gustava Melins gata 2, 461 86 
Trollhättan
Tider: 12:00-13:00  Lunchföreläsning med Lina Bjerke, i sal 
F123
13:15-16:30  Föreläsning med Tomas Gunnarsson och 
 efterföljande workshop, i Entré AIL 
 
Bakgrunden till temadagen är högskolans arbete 
med breddad rekrytering samt att vi sedan 2016 har ett 
 regeringsuppdrag att jobba med jämställdhetsintegrering. 
Jämställdhetsintegrering är en strategi vid högskolor och 
universitet som används för att realisera de jämställdhets-
politiska målen och komma tillrätta med de utmaningar 
som finns ifråga om jämställdhet och jämlikhet. En av dessa 
utmaningar är könsbundna studieval.
 
Könsbundna studieval innebär att kvinnor och män i 
stor utsträckning studerar inom skilda ämnesområden och 
därmed väljer olika yrkesinriktningar. Detta är ett faktum 
inom bland annat högskolans teknik- och ingenjörsutbild-
ningar och ett fokuserat område i högskolans arbete med 
jämställdhetsintegrering. Könsuppdelningen leder inte 

bara till att kvinnor och män får olika förutsättningar och 
möjligheter i sina professionella och privata liv, utan skapar 
också stora kompetensförsörjningsutmaningar för företag 
och organisationer.

Detta vill vi så klart ändra på och vi tror att förändring 
måste börja hos oss själva, i samverkan mellan högskola 
och samverkande aktörer, exempelvis arbetsliv, grund- och 
gymnasieskola. Temadagen kommer att handla om hur vi 
tillsammans kan bredda bilden av våra utbildningsprogram 
och yrken, genom att utveckla våra metoder för rekrytering, 
marknadsföring och bemötande (utifrån ett normmedvetet 
perspektiv) samt hur vi kan fortsätta samverka i frågan. 
Syftet är att skapa (mer) inkluderande miljöer för våra stu-
denter och blivande medarbetare.

Anmälan till temadagen görs via mail till: Beatrice 
 Löfström, 073-9013325, beatrice.lofstrom.2@hv.se 
Ange antal personer som medverkar samt särskilda 
 önskemål (exempelvis kost och tillgänglighet) vid anmälan. 

Varmt välkomna!

INKLUDERANDE  
UTBILDNING OCH ARBETSLIV
Högskolan Väst inbjuder till en temadag om inkludering, 
 jämställdhet och normmedvetenhet, i syfte att motverka köns-
bundna studie- och yrkesval inom teknik.

1 dec Kl 12.00-
16.30

TEMADAG



I dagens alltmer globaliserade värld är förmågan till 
förnyelse, eller innovation, nödvändig för företags och 
regioners konkurrenskraft. Men vad kännetecknar en 
plats och företag där det skapas förutsättningar för 
förnyelse? 

Forskare vid Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping har undersökt just detta och genom pro-
jektet Forum Förnyelse sprider vi kunskap om bland 
annat vikten av mångfald, tolerans, samverkan, och 
tillgänglighet. 

Lina Bjerke är doktor i nationalekonomi vid Interna-
tionella handelshögskolan i Jönköping. Hon forskar om 
regioners tillväxtkraft och betydelsen av kompetens-
försörjning och innovation för utveckling, främst av 
Sveriges landsbygder.  

Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson, fotograf och 
genusvetare föreläser om inkludering, genus och jäm-
ställdhet samt normmedvetenhet i bilder och text. 
   Syftet är att inspirera oss i arbetet med att bredda 
bilden av våra utbildningsprogram och yrken genom att 
utveckla rekrytering, marknadsföring och bemötande i 
utbildningar och på arbetsplatser utifrån ett normmed-
vetet perspektiv.
   
Tomas har bland annat tagit fram bildhandboken Bilder 
som förändrar världen för Gävle kommun, som inspir-
erar till normmedvetna val vid beställningar av bilder 
och utformning av texter. Boken förklarar också vad 
genus, normer och inkludering är för något och ger dig 
tips på hur du kan tänka och vad du kan göra med din 
kommunikation.

MÅNGFALD OCH FÖRNYELSE  
– vad betyder det för företagsutveckling

GENUSFOTOGRAFEN  
– normmedveten kommunikation
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