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Susanne Engström, Tekn. Dr. 
Luleå tekniska universitet 
Avd Byggkonstruktion och -produktion  
SE-971 87 LULEÅ 
Phone: +46 920 49 19 21 
E-post: susanne.engstrom@ltu.se 
Internet: http://www.ltu.se/staff/s/susanne  
 
 
Född i Luleå 1971, bor i Altersbruk i Piteå, gift, ett 
barn (11 år) 

Nuvarande och fyra senaste anställningar 
 2013-  Biträdande universitetslektor  
    Avd. Byggkonstruktion och produktion, Luleå tekniska universitet (LTU) 
 2012-2013  Forskare  
    Avd. Byggkonstruktion och produktion - Träbyggnad, LTU 

2008-2012 Doktorand 
   Avd. Byggkonstruktion och produktion - Träbyggnad, LTU 
2007-2008 Samordnare/projektledare 
   Enh. Omvärldskontakter och Strategiskt beslutsstöd, LTU 
1999-2007 Universitetsadjunkt/huvudlärare  
   Avd. Industriell organisation, Företagsekonomi och verksamhetsutveckling, LTU 

Examina och ledarskapsutbildning 
2012 Tekn. Dr. (forskningsområde, se nedan) 
2004 Ledarskapsutbildning,”Personal Leadership” 

Person Management International (PMI) Leadership Program 
2002 Tekn. Lic., Industriell organisation  
  (forskningsområde ~ utveckling och ledning av förändringsarbete i svenska företag) 

 1999 Civ. Ing. Industriell arbetsmiljö (R), inriktning produktionssystem 

Forskningsområde och verksamhet under 2012/13 

Jag har under de senaste åren forskat kring beställarrollen inom bygg. Forskningen har skett i samverkan med 
aktörer från såväl beställarsidan som leverantörssidan. Jag har särskilt intresserat mig för sådant som;  

- hur professionella kunder och beställare (privata och offentliga) hanterar information och fattar beslut  
- hur kunder tar emot (eller inte tar emot) nytänkande alternativ och lösningar från entreprenörshåll 
- vilka barriärer som finns för utveckling och införande av entreprenörsledda innovationer inom bygg  

Barriärer för utförarsidans innovationsarbete kan återfinnas dels i hur beställarsidan tolkar information och 
väljer mellan ”nya” och ”beprövade” alternativ i samband med upphandling, dels i själva införandet av 
innovativa metoder och produkterbjudanden i enskilda byggprojekt. Kund-entreprenörsamverkan för att 
överbrygga dessa barriärer utgör ett viktigt forskningsfokus. 

För närvarande är jag engagerad i ett par uppdragsforskningsprojekt med koppling till beställarrollen. Jag 
undervisar inom byggprojektledning, industriellt byggande samt byggföretagets organisation och 
affärsutveckling. 20 % av min arbetstid är jag också omvänt adjungerad forskare hos NCC. Kort innebär det att 
jag tillsammans med en arbetsgrupp hos NCC prövar möjligheterna att omsätta delar av mina 
forskningsresultat praktiskt inom NCC. Ett arbete som bedrivs som ett projekt med titeln ”Kunders 
mottaglighet för entreprenörers innovationer”. I fokus står mötesplattformar och kommunikation kring 
innovation mellan entreprenör och kund. 

 Bakgrund/övrigt 

Mitt intresseområde inom bygg har sin grund i tidigare forskning och arbete riktat mot aktörer inom process- 
och tillverkande industri samt tjänstesektorn, med fokus på områden så som exempelvis strategiskt arbete och 
verksamhetsutveckling, ledning av organisationsförändringar och tjänstemarknadsföring. I samverkan med 
försvarsmakten har jag också utvecklat och drivit utbildningar på universitetsnivå inom ledarskapsområdet.  

mailto:susanne.engstrom@ltu.se
http://www.ltu.se/staff/s/susanne

