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   Program 

12-13 Lunch 
13-13.10 Välkommen 
 Paula Wennberg, LTU-CDT 
13:10-14 Genus och jämställdhet i akademin 
 Ylva Fältholm, LTU-ARB 
14-14.30 Implementering, exempel från HR 
 Carina Mattsson, LTU-HR 
14:30-14.45 Fika 
14.45-15.15 Implementering, exempel från SRT 
 Jonas Ekman, LTU-SRT 
15:15-16 Paneldiskussion 
 Carina Mattsson, LTU-HR 
 Jonas Ekman, LTU-SRT 
 Peter Parnes, LTU-SRT 
 Ylva Fältholm, LTU-ARB 
 



Genusmedveten och hållbar 
kompetensförsörjning vid LTU 

Hur arbetar vi med hållbar 
rekrytering? 
Hur integrerar vi genus och 
jämställdhet i 
rekryteringsprocesser? 
Hur skapar vi en attraktiv och 
jämställd arbetsplats? 
Hur kan vi öka andelen kvinnor 
inom IKT-området? 



Genovate - projektfakta 

Projektperiod: 2013-2016 
Projektparter: 
• Bradford University, UK (koordinator) 
• University College of Cork, Ireland 
• Luleå University of Technology, Sweden 
• Ankara University, Turkey 
• University of Naples Federico II, Italy 
• Trnava University, Slovakia 
• Complutense University of Madrid, Spain (följeforskare) 
Nationell koordinator/WP5-ledare: Paula Wennberg, CDT 
LTU vetenskaplig ledare: Ylva Fältholm, ARB 
Budget: 
• 28 miljoner SEK 
• LTU 4,5 miljoner SEK 
Finansiärer: 
• EU FP7 CSA, Science in Society 
• Luleå tekniska universitet 
• LST Norrbotten 
• Luleå kommun 
 
 
 
 

 

LTU interna intressenter: 
• Prorektor, dekaner, prefekter, 

fakulteter, institutioner 
• Anställningsnämnder, 

rekryteringsgrupper 
• Personalenheten 
• Möjliggörande IKT 
• LTU karriär 
 
Externa intressenter: 
• CDT:s ambassadörsnätverk 
• Sogeti 
• IT-branschrådet Luleå 
• Luleå kommun 
• EARMA (European Association of 

Research Managers and Administrators) 
 
Följ oss på 
twitter: @genovateLTU 
Genovate blogg www.genovate.eu 

 
 



Handlingsplan – Gender Equality Action Plan 

• Aktionsforskningsprojekt med 
• Skräddarsydda handlingsplaner för de sex deltagande universiteten 
• Lika möjligheter för kvinnor och men i forskning och innovation 
• Lika möjligheter för kvinnor och men när det gäller tillgång till högre 

akademiska poster 
• Tre områden: 
 1) Kompetensförsörjning 
 2) Arbetsmiljö och kulturförändring 
 3) Innovation 
• Förändra strukturer och kultur 
• Förbättra processer och arbetssätt 
• Gemensam lärandeprocess 
• Reflektion 
• Hållbarhet 

 
 
 

LTU Gender Equality Action Plan 
(GEAP) 
• Gender equality 

implementation 
• Promotion of gender 

mainstreaming benefits in 
ICT, ICT innovation systems 
and decision-making bodies 

• Support of and collaboration 
with LTU’s ongoing gender 
initiatives 

• Further development of tools 
and methods 

• In close collaboration with 
internal and external 
stakeholders 



Jämställdhetsinitiativ på CDT 
OPTi, H2020 (2015-2017) 

Optimera system för fjärrvärme och fjärrkyla på 
nätnivå, i rören i marken och på konsumentnivå, i 
husen. 

IKT&Hälsa, Möjliggörande IKT (2014-2015) 
Promota inkluderande innovationssystem och 
bygga samarbeten mellan IKT och Hälsovetenskap 
på LTU 

VIT, LST i Norrbotten (2014-2015) 
Utveckla två produkter, Ghost Driver Detection 
och trafikräkning/klassificering som skapar nya 
intelligenta transportsystem. Jämställdhets-
perspektivet intressant i användarmedverkan. 

GENOVATE, EU RP7 (2013-2016) 
4,5 miljoner SEK. Män och kvinnor ska ha lika 
möjligheter i forskning och innovation samt när 
det gäller tillgång till högre akademiska poster. 

Sense Smart City, Mål2 (2010-2014) 
Etablering av ett bestående innovationssystem 
inom IKT-området där regionens företag 
tillsammans med LTU och Skellefteå kommun 
utvecklar piloter, produkter och tjänster. 
Jämställdhetsperspektiv et beaktades i urval av 
piloterna. Genusappen vidareutvecklades i 
samarbete med projektets följeforskare. 
 

 
 

 

SATIN, Mål2 (2008-2014) 
Projektet möjliggör för människor utan tidigare 
programmeringskunskaper att utveckla appar och 
mobila tjänster. SATINJämt, ett delprojekt inom 
SATIN med budget på 1,3 miljoner SEK. Bidrag till 
en mer inkluderande projektmiljö och en mer 
inkluderande design av SATIN-plattformen. 
Utvecklade ett webbaserat jämställdhets- och 
mångfaldsverktygslåda och en genusapp. 

MÄTA JÄMT, Interreg IVA Nord (2010-2013)        7 
miljoner SEK. Resultatet, en metod som mäter 
effekter av ett integrerat jämställdhets- och 
mångfaldsarbete inom IT och innovation, 
sammanfattas i en handbok Innovation and gender 
– how to boost and measure change 

I2, Mål2 (2008-2010) 
Syftet med I2-huvudprojektet var att skapa nya 
tjänster och företag inom biltestbranschen i norra 
Sverige. I2Jämt, en strimma i I2, 200 000 SEK. 
Koordinerade jämställdhetsaktiviteterna , ökade 
kunskapen om jämställdhet och mångfald hos 
projektdeltagarna samt stödjade I2-projektets 
affärsutvecklingsprocess.  
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