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Genusakademins mål
1. Företag i Värmland ska utveckla sin kompetens att använda mångfald och 

jämställdhet som verktyg för ledarskap, innovation, rekrytering och affärsfördelar

2. Ett digitaliserat jämställdhetsverktyg för små och medelstora företag

3. Genusakademin ska etableras som en permanent plattform för tillämpad 
genusforskning och interaktiv teoriutveckling



Förändringsarbete och
forskningsprocess

Interaktiv forskning – enkät, intervju, fokusgrupp, observation, 
skuggning, workshop, analysseminarium, teoriutveckling, 

publikationer
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Deltagande företag – Januari 2019



Välkommen att kontakta oss

www.kau.se/genusakademin

Projektteamet

Ulf Mellström, projektledare

Nina Kask, processledare

Manuel Almberg Missner,

processledare

Maja Herstad, processledare

Anne-Charlott Callerstig, forskare

Henrietta Huzell, forskare

Sebastian Mohr, forskare



Gender Contact Point

❑ Utveckla kopplingar och synergieffekter mellan universitet, 

företag och övriga samhället
✓ Skapa en samverkansmiljö

✓ Utveckla en resursplattform

❑ Göra genusforskning och forskning med 

jämställdhetsperspektiv mer tillgänglig för det omgivande 

samhället
✓ Synlighet

❑ Paketera forskningsresultat inom genus och jämställdhet 

tillsammans med lokala IT-företag
✓ Verktyg paketeras utifrån företagens behov

❑ Bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt och 

sysselsättning
✓ Bidra till en attraktiv region



Samverkan akademi - näringsliv

❑ Företag efterfrågar användbar kunskap

❑ Företagen bidrar med tankar och idéer
✓ Jämställdhet och mångfald som drivkrafter och verktyg för verksamhetsutveckling

❑ Rådslag med forskare och företag
✓ Två gånger per år (april och oktober)

❑ Workshops och möten mellan rådslagsmöten

❑ Företagen får möjlighet
✓ Att delta i universitetets öppna konferenser och seminarier

❑ Företagen får tillgång till
✓ Kunskapsutveckling som sker på universitetet

❑ Universitetet får ta del av aktörernas förutsättningar och 

utvecklingsbehov

❑ Forskningens kvalitet förbättras
✓ Frågeställningar vrids och vänds från olika perspektiv

❑ Aktörerna med olika bakgrund vidgar perspektivet på innovation

❑ Aktörerna sprider kunskap och information om projektet och dess 

resultat i sin egen organisation och sina nätverk



❑ Gender Contact Point-resursplattform etablerad
✓ Består av forskarresurser, verktyg, metoder och lärande exempel

❑ Årlig Gender Contact Point-dag etablerad

❑ Samverkan stärks i nästa fas
✓ Gender Smart Arena 2018-2020

✓ LTU, företag, kommuner

✓ Norrbotten och Västerbotten

✓ Fokus på genusmedvetna affärsmodeller

✓ Finansiärer: ERUF, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Luleå kommun, 

Piteå kommun, Skellefteå kommun

❑ Samverkan, erfarenhetsutbyte
✓ 22 möten, workshops, seminarier

✓ 25 forskare

✓ 12 företag med 18 personer

✓ 4 verktyg paketerats

❑ Synlighet
✓ 45 forskare i genusnätverket

✓ 29 nyheter 

✓ 10 projekt som lärande exempel

❑ Paketerade verktyg
✓ Inkluderande rekryteringsprocess med checklista

✓ Jämställdhet för bättre business med dialogverktyg

✓ Skapa hållbar förändring – en mobilanpassad webbsida på svenska och engelska

✓ Vad har Gender Contact Point lärt oss?

Resultat 2016-2018



Paula Wennberg

Luleå tekniska universitet

Centrum för Distansöverbryggande Teknik - CDT

paula.wennberg@ltu.se

Koordinator

Gender Contact Point

https://www.ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-Point

mailto:paula.wennberg@ltu.se
https://www.ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-Point








Innovativ samverkan mellan 

akademi och näringsliv

Strategier?

Utmaningar?

Framgångsfaktorer?


