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Dessa lärdomar och erfarenheter har tagits fram inom ramen för Gender Contact Point, ett 
samverkansprojekt med företag och forskare vid Luleå tekniska universitet (LTU). Företag 
och forskare har haft som målsättning att göra forskningsresultat lätt tillgängliga och lätta 
att använda för små och medelstora företag i IT-branschen. Det kan kallas att ”förpacka” 
resultaten för en målgrupp. 
 
Gender Contact Point vid Luleå tekniska universitet vill underlätta för företag, myndigheter 
och andra organisationer att ta del av och få nytta av forskningens resultat och kunskap i 
genus, jämställdhet, mångfald och innovation. Genom samverkan med företag och övriga 
aktörer stärker vi universitetets kunskapsutveckling och relevans samt ökar spridningen av 
kunskap, lärande exempel, verktyg och metoder. Initieringsprojektet inom Gender Contact 
Point drivs av Luleå tekniska universitet med finansiering från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. 
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Lärdomar och erfarenheter 
 
 

Från forskningsresultat till verktyg 
När en forskare beskriver sina resultat är det viktigt att andra forskare ska kunna kontrollera 
att forskningen har gått riktigt till. Det ska gå att följa hur materialet har tagits fram och hur 
slutsatserna har dragits. Det gör att presentationen blir omständlig. Att arbeta på det här 
sättet gör att vi forskare får en vana att presentera saker på ett visst sätt. Det är inte lätt att 
tänka om! Målet med det här projektet har varit att göra forskningsresultat lätt tillgängliga 
och lätta att använda för små och medelstora företag i IT-branschen. Det kan kallas att 
”förpacka” resultaten för en målgrupp.  
 
Detta har vi lärt oss, från vårt perspektiv som forskare och projektarbetare: 
 

• När vi som forskare tror att vi ”förpackat klart” så är det bara första steget 

Det behövs flera omgångar bearbetning av ett forskningsresultat innan det har sådan form 
att det är användbart i ett företag. Det lärde vi oss efter hand när projektet utvecklades från 
träff till träff. Att säga något på ett enklare sätt än vi brukar göra – det är bara början på 
resan. 
 

• Att företagen finns med ger ”andra” insikter om format/media – mer kreativt, 
träffsäkert 

Företagsrepresentanterna vet mer om hur verktygen kan designas, än vi forskare ensamma 
skulle kunna tänka ut. De känner till vilken sorts verktyg de brukar arbeta med, så de kan 
tänka kreativt. En handbok anpassas till smartphone, en punktlista blir ett Exceldokument …   
 

• Projektet är efterfrågat – att företagen tar sig tid är en tydlig signal 

Den ambition vi har verkar vara realistisk: att genusforskningen på LTU ska vara en naturlig 
del i regionens innovationssystem. De deltagande företagen gör en satsning när de deltar i 
projektmöten och jobbar med utvecklingsfunderingar däremellan. Det borde betyda att det 
finns en efterfrågan. 
 
Utvärdering 
För utvärdering har vi använt en metod med direktutvärdering efter varje nyckelaktivitet. 
 
Nyckelaktiviteterna – gemensamma, regelbundet planerade aktiviteter för alla i projektet – 
har varit rådslag och avslutande konferens.  
 
Metoden vi valt går till så att deltagarna, var och en för sig, väljer ett ord för att förmedla 
sina tankar vid mötets slut. På Rådslagen, gick vi sedan varvet runt bordet. 
Utvärderingsledaren skrev upp orden på en whiteboard. Sedan tog vi en stund och tittade på 
orden. Nästa gång repeterade vi helt kort.  



 

 

 

 
Metoden har vi med oss från tidigare projekt om jämställdhet i IT-branschen, där professor 
Ewa Gunnarsson introducerade metoden. Vi tycker att det är en bra metod för den blir en 
gemensam del av nyckelaktiviteterna, med en insats som är hanterbar för alla – både att 
hitta sitt ord och att se vad det gemensamma resultatet blev.  
 
Som resultatet blev i detta projekt, när en tittar på alla gemensamt, speglar orden i 
Rådslagen framför allt en process i utveckling. Först handlar det om potentialen, att ge sig i 
kast med en utmaning, och om att bli en grupp. Sedan dominerar själva ”görandet” med sitt 
innehåll och känslan av hur det är. Sedan började vi titta både bakåt och framåt. I ett annat 
projekt kan det bli på ett annat sätt.  
 
        Rådslag 1  
 

       Rådslag 2 
 

       Rådslag 3  
 

• Utmaning  • Roligt  • Resultat 

• Innovationspotential  • Kreativt  • Progress 

• Balans  • Förändring  • Tempo 

• Delaktighet  • Verktyg  • Demokrati 

• Delta  • Bråttom  • Sol i sinn 

• Energi  • Utmaning  • Fortsättning 

• Genusberoende 
affärsmodeller  

• Normkreativitet 
 

• Samverkan 

• Brobyggande  • Förvåning 

• Spännande 
 

  

• Inspirerande 
 

  

På den avslutande konferensen var vi så många, så en annan form valdes. Vi uppmanade 
deltagarna att skriva ner sina intryck på en post-it och sätta upp på en tavla. Så kunde den 
som ville titta på vad som skrivits. Det var längre meddelanden som skrevs, när 
konferensdeltagarna fick välja själva. Mycket handlade om hur satsningar av typ GCP skulle 
kunna utvecklas vidare. Flera post-it handlade om att behov finns.  
 
Samarbetet 
En sammanfattning av arbetet med GCP är att det gått lika bra att sprida genusforskning, 
som att samverka om andra forskningsresultat, till exempel inom produktion, ny teknik eller 
annat. Samma sak gäller i all samverkan med företag: det måste löna sig för dem att satsa 
och det behöver finnas en gemensam tanke om vad som ska hända. 
 



 

 

 

Några ord om universitetet: Forskare på LTU är också lärare, kanske chefer, och har uppdrag 
som granskare och annat som tar upp tiden. Särskilt i början sökte vi upp och informerade 
forskare för att de skulle kunna komma med och berätta om sina resultat om de ville och 
hade möjlighet. Det har varit toppen att få med så många forskare och deras idéer i vårt 
projekt! Efter ett tag handlade det förstås mer om att arbeta med de forskningsresultat som 
valts ut för ”paketering”. 
 
Till den som vill göra ett liknande projekt kan vi säga att vi höll projektets former enkla. Det 
gör att alla vet vad som gäller. Vi hade en sorts möte som stadigt återkom – det vi kallade 
Rådslag. Sedan ordnades efter behov arbetsmöten med särskilda teman och liknande, men 
utan att det ”tog över”. Det är grundreceptet som vi vill skicka vidare. 
 

 



 

 

 

 
 

 
Kontakt: 
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Luleå tekniska universitet 

Paula Wennberg 
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