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Introduktion
Detta är en förteckning över personer, avhandlingar och kurser vid Luleå tekniska universitet
som använder ett genusperspektiv. 1 Förteckningen visar att det vid Luleå tekniska
universitet bedrivs många olika sorters forskning, undervisning, projekt och andra insatser
med ett genusperspektiv. Insatserna bedrivs inom många olika forskningsämnen, med hjälp
av många olika metoder och teorier, och utifrån många olika typer av material. Bland annat
omfattas insatser med genusperspektiv på mansdominerade näringar (t.ex. gruva, skog,
bygg, tillverkning, IT), tjänstesektorn (t.ex. handel, vård, skola, omsorg, socialt arbete),
akademin, litteratur, språk, medier och demokrati. Vi hoppas att förteckningen ska inspirera
till kunskapsutbyten och samarbeten både inom universitetet och mellan akademi, näringsliv
och samhälle.
Förteckningen är framtagen inom ramen för projektet Gender Contact Point som drivs av
Luleå tekniska universitet under 2015-2018 och som delfinansieras av Europeiska regionala
utvecklingsfonden och Länsstyrelsen i Norrbottens län.
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Förteckningen ska ses som exemplifierande snarare än fullständig eftersom den troligen inte täcker in alla
insatser med ett genusperspektiv vid universitetet.
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Personer (alfabetisk ordning utifrån efternamn)
Lena Abrahamsson
Professor
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för arbetsvetenskap
Forskningsämnet genus och teknik
lena.abrahamsson@ltu.se
Tel: 0920-492107
Hemsida: www.ltu.se/staff/l/leab
Lena Abrahamsson forskar och undervisar om produktion- och organisationsutveckling och
arbetsmiljö, framför allt inom industrin. Ett aktuellt område är gruvor och hållbar utveckling.
Ett genomgående tema är genus och jämställdhet. Hon handleder doktorander och verkar
som projektledare i ett flertal pågående forskningsprojekt. Inom civilingenjörsprogrammet
Teknisk design undervisar hon i kurserna: Organisationsutveckling och Produktion och
arbetsorganisation och Arbetsplatsanalys. Hon är ledamot i Arbetsmiljöverkets insynsråd,
vice ordförande i Fortes styrelse samt med i AFAs granskningsråd för arbetsmiljöområdet.
Eira Andersson
Biträdande universitetslektor
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för arbetsvetenskap
Forskningsämnet genus och teknik
eira.andersson@ltu.se
Telefon: 0920 491410
Hemsida: www.ltu.se/staff/e/eirand
Eira Andersson forskar om betydelsen av genus och maskulinitet i förändringsarbete inom
mansdominerade organisationer, framförallt inom gruvnäring samt akademin. Hon använder
interaktiva metoder där nya kunskap utvecklas gemensamt mellan forskare och berörda
aktörer. Eira undervisar inom civilingenjörsprogrammet Teknisk design, exempelvis i
kurserna Ergonomi 1 och Produktion och arbetsorganisation. Hon är också verksam inom
flera pågående genusrelaterade projekt som projektledare och forskare.
Lisa Ringblom
Doktorand
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för arbetsvetenskap
Forskningsämnet genus och teknik
lisa.andersson@ltu.se
0920-493442
Hemsida: www.ltu.se/staff/l/lisand
Lisa Andersson forskar om den nordiska gruvnäringen och hur dess mansdominerade
organisationer förstår och gör kön och jämställdhet. Detta såväl på den formella
organisationsnivån som genom att studera informella normer, strukturer och kulturer på
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arbetsplatsnivå. Hon har en kandidatexamen i genusvetenskap och en magisterexamen i
statsvetenskap från Lunds universitet. Hon har även studerat en termin genusvetenskap på
avancerad nivå vid Södertörns högskola samt en termin ledarskaps- och organisationsstudier
vid University of Newcastle, Australien.
Jim Barry
Professor
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för arbetsvetenskap
Forskningsämnet industriell produktionsmiljö
j.j.barry@uel.ac.uk
Telefon: 0920-491663
Hemsida: www.ltu.se/staff/j/jimbar
Jim Barry forskar och undervisar om genus i offentlig sektor, inklusive genus, organisation
och management. Han har publicerat ett flertal artiklar om genusaspekter i akademin och
socialt arbete. Han är medlem i The Higher Education Academy som erkännande av hans
meriter inom universitetsundervisning och har varit extern examinator för ett flertal
utbildningsprogram på både kandidat- och mastersnivå vid engelska universitet, inklusive
Queen Mary University of London och University of Surrey.
Elisabeth Berg
Professor
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för arbetsvetenskap
Forskningsämnet industriell produktionsmiljö
elisabeth.berg@ltu.se
Telefon: 0920-491663
Hemsida: www.ltu.se/staff/e/elbe
Elisabeth Berg forskar om arbetsvillkor, organisation, offentligt ledarskap och genus i högre
utbildning och socialt arbete, däribland jämförande studier av Sverige och England. Aktuella
projekt är akademikers arbetsvillkor, mobil telefoni och dess påverkan på vardagslivet samt
evidensbaserad praktik och dess konsekvenser för socialtjänstemännens arbetssituation.
Hennes undervisningsområden är sociologisk teori med ett genusperspektiv.
Knut-Erland Berglund
Doktorand
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för arbetsvetenskap
Forskningsämnet genus och teknik
E-post: knut.erland@gmail.com
Telefon: 070-441 59 54
Hemsida: www.ltu.se/staff/k/knuber
Knut-Erland Berglund forskar om genus och empowerment i innovationsutveckling i nära
samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Han har särskilt studerat social
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innovation, exempelvis inom Svenska kyrkan och inom kvinnodrivna organisationer. Ett
centralt begrepp i hans forskning är genusdriven social innovation, i betydelsen av
nytänkande lösningar förgenusmedvetenhet och jämställdhet i organisationer och
samhällen.
Anna Edin
Gästprofessor
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Avdelningen för medier, ljudteknik, upplevelseproduktion och teater
Forskningsämnet medie- och kommunikationsvetenskap
E-post: anna.edin@ltu.se
Telefon: 0911-72725
Hemsida: www.ltu.se/staff/a/annedi
Anna Edin forskar bland annat om genusaspekter inom medie- och
kommunikationsvetenskap. Hon intresserar sig särskilt för celebritetspolitik, både som
teoretiskt begrepp och empiriskt fenomen. I fokus står hur celebritetspolitiken som
gränsöverskridande praktik ur ett genusperspektiv även kan förstås som en hierarkisk
ordning som tenderar att missgynna kvinnor som politiker och gynna män som politiker.
Lars Elenius
Universitetslektor
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för samhällsvetenskap
Forskningsämnet teknikhistoria
E-post: lars.elenius@ltu.se
Telefon: 0920-49 1259
Hemsida: www.ltu.se/staff/l/larse
Lars Elenius forskar och undervisar om genus i utbildningshistorisk forskning, med fokus på
nationella minoriteter och den roll genus har för utbildningsstrategier hos den enskilde
individen.
Cecilia Ferm Almqvist
Professor
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Avdelningen för musik och dans
Forskningsämnet musikpedagogik
E-post: cecilia.ferm-almqvist@ltu.se
Telefon: 0911-72796
Hemsida: www.ltu.se/staff/c/cefe
Cecilia Ferm Almqvist forskar om musikpedagogik med fokus på demokrati, inkludering och
likvärdighet. Hon studerar bland annat gitarrspelande kvinnors berättelser om deltagande i
ensembleundervisning på gymnasiet utifrån Simone de Beauvoirs teorier utvecklade i Det
andra könet, med specifikt fokus på begreppet ’situation’. Syftet är att öka förståelsen för
förutsättningar och konsekvenser av lärares och elevers handlingar i icke-formell
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ensembleundervisning. Forskningens mål är att medvetandegöra lärare och forskare samt
bidra till reflektion kring hur viktig lärarens roll och gemensamma regler är när det gäller att
bidra till jämlik och likvärdig utbildning i musik. Hon använder även genusaspekter i sin
undervisning inom musikpedagogik på samtliga nivåer, lärarutbildning med inriktning dans
och musik, samt utbildningsvetenskap på masternivå.
Ulf Friberg
Biträdande universitetslektor
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Avdelningen för medier, ljudteknik, upplevelseproduktion och teater
E-post: ulf.friberg@ltu.se
Telefon: 0920-493671
Hemsida: www.ltu.se/staff/u/ulffri
Ulf Friberg forskar om kollektivitet kontra individualitet i en kulturell kontext. Han beaktar
olika sektionella perspektiv såsom individ, ekonomi, genus och etnicitet, dels i förhållande till
teater och undervisning inom konstformen, en i grunden kollektiv konstart, dels i relation till
sociokulturella förändringar.
Ylva Fältholm
Professor
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för arbetsvetenskap
Forskningsämnet industriell produktionsmiljö
E-post: ylva.faltholm@ltu.se
Telefon: 09201-491408
Hemsida: www.ltu.se/staff/y/ylfa
Ylva Fältholm forskar om genus och jämställdhet i akademin och inom gruvindustrin, där
målet är att utveckla metoder och verktyg för attraktiva och jämställda arbetsplatser och
innovationssystem. Hon har också forskat om organisationsutveckling, entreprenörskap och
professioner inom den offentliga sektorn, ofta inom hälso- och sjukvårdsorganisationer. Ett
särskilt intresse är överföring av moderna managementkoncept från industri till offentlig
sektor, som tillsammans med genus och organisation under många år varit viktiga områden
för hennes undervisning inom civilingenjörsprogrammet Teknisk design. Hon undervisar
också regelbundet om genus och jämställdhet vid universitetets handledarutbildning och har
under många år arbetat såväl strategiskt som praktiskt med att öka andelen professorer som
är kvinnor vid Luleå tekniska universitet.
Caroline Graeske
Biträdande professor
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Forskningsämnet svenska med didaktisk inriktning
E-post: caroline.graeske@ltu.se
Telefon: 0920-491005
Hemsida: www.ltu.se/staff/c/cargra
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Caroline Graeske undervisar främst i litteraturvetenskap och vid olika litteraturkurser inom
lärarutbildningarna. Hon är även verksam inom fristående kurser som Kreativt skrivande och
Genus, litteratur och medier. Hennes avhandling handlade om Stina Aronsons författarskap
där genusperspektivet var centralt och har även forskat om Eyvind Johnson och Birgitta
Trotzig. Hon studerar även fiktionernas funktion i gymnasieskolans läromedel.
Ewa Gunnarsson
Professor
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Avdelningen för produkt- och produktionsutveckling
Forskningsämnet datorstödd maskinkonstruktion
E-post: ewa.gunnarsson@ltu.se
Telefon: 0920-491228
Hemsida: www.ltu.se/staff/e/ewagun
Ewa Gunnarsson forskar om genus, teknik och organisation, oftast med olika former av
interaktiva ansatser och med deltagare utanför akademin. Hon har på senare år studerat
organisationsutveckling, förändringsprocesser och innovationssystem utifrån ett s.k. ”doing
gender”-perspektiv som alltmer kombinerats med ett interaktivt och lärande
aktionsforskningsperspektiv för att skapa mer hållbara jämställdhetsintegreringsprocesser.
Hon intresserar sig särskilt för demokratiseringsdimensioner (där jämställdhet är en
dimension) och hur aktionsforskning kan stärkas och valideras i relation till
excellensforskningens krav på elitism och så kallade ”evidensbaserade” mätmetoder.
Silje Gustafsson
Doktorand
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad
Forskningsämnet omvårdnad
E-post: silje.gustafsson@ltu.se
Telefon: 0920-492313
Hemsida: www.ltu.se/staff/s/silgus
Silje Gustafsson forskar om egenvård vid lindrig sjukdom, där även genusaspekter ingår.
Egenvård har i ett historiskt perspektiv har varit kvinnors domän och hon har studerat
fördelningen mellan män och kvinnor vad gäller att få rådet att utöva egenvård när man
ringer 1177 och fann att kvinnor och män skattade sina symtom som lika svåra och fick rådet
att utöva egenvård i samma utsträckning. Kvinnor och män fanns även vara lika nöjda med
den vård de hade fått. I en intervjustudie beskrev personerna uteslutande att de
konsulterade familj och/eller vänner av kvinnligt kön när de sökte råd och stöd vid lindrig
sjukdom, och då ofta från kvinnor med barn. Hon undervisar bland annat om feministisk
vetenskapsteori och visar exempel på hur medicinsk forskning historiskt har studerat
kvinnor, homosexuella och handikappade.
Agneta Hedenström
Projektledare
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Institutionen för system- och rymdteknik
Avdelningen för datavetenskap
E-post: agneta.hedenstrom@ltu.se
Hemsida: www.ltu.se/staff/a/agnhed
Agneta Hedenström forskar tillsammans med Peter Parnes om hur teknik generellt och
informationsteknik specifikt bör införas i grundskolan för att väcka unga tjejers intresse och
få dem att behålla detta intresse. De samarbetar även med Skolverket om hur tjejers
intresse för teknik kan stöttas formellt i grund- och gymnasieskolan. Tillsammans driver
Agneta och Peter projektet #include för en breddad rekrytering till de program som har
minst antal kvinnor bland studenterna och för att stötta de kvinnor som redan studerar vid
dessa utbildningar. De är även grundare av Luleå Makerspace, en ideell förening för att
stötta intresse för teknik i alla åldrar, som genomför arrangemang både för unga tjejer
(MakerTjej) och för vuxna kvinnor (MakerHer).
Jeaneth Johansson
Biträdande professor
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för innovation och design
Forskningsämnet entreprenörskap och innovation
E-post: jeaneth.johansson@ltu.se
Telefon: 0920-492364
Hemsida: www.ltu.se/staff/j/jeaneth
Jeaneth Johansson forskar inom områdena finansiell bedömning, resurshantering och
affärsmodeller, bland annat i relation till tillväxt och innovation. Forskningen relaterar även
till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Hon har en bakgrund inom redovisning,
styrning och finansiering. Några av hennes forskningsprojekt handlar om nya innovativa
affärsmodeller, bland annat kopplat till digitalisering. Andra projekt handlar om genus och
mångfald vid finansiering av innovationer och företag.
Kristina Johansson
Forskare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för arbetsvetenskap
Forskningsämnet genus och teknik
E-post: kristina.johansson@ltu.se
Telefon: 0920-492943
Hemsida: www.ltu.se/staff/k/krijoh
Kristina Johanssons forskar om detaljhandelns arbetsplatser. I sin avhandling undersökte
hon hur arbetets organisering och könsmönster formade varandra på en matvarubutik. Ett
teoretiskt perspektiv utgjordes av rummets betydelse för könsmönstren, ett annan hur
genus och ålder strukturerade arbetet för de anställda. Kristina är även engagerad i
forskning om genusmönster och jämställdhetsinsatser i mansdominerade näringar, som
skogsnäring och tillverkningsindustri. Hon undervisar i kurser inom sociologi och psykologi.
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Maria Johansson
Doktorand
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för arbetsvetenskap
Forskningsämnet genus och teknik
E-post: maria.5.johansson@ltu.se
Telefon: 0920-493294
Hemsida: www.ltu.se/staff/m/maojoh
Maria Johansson forskar om genus i mansdominerade kontexter med fokus på
konstruktioner av genus och jämställdhet i skogsnäringen och hur dessa konstruktioner är
sammanlänkade med förståelser av kompetens och föreställningar om (skogs)arbete. Hon är
också intresserad av hur konstruktioner av genus sker i relation till klass och plats och hur
organisatoriska förändringar möjliggörs eller hindras av olika förståelser av genus och
jämställdhet. Hon har en kandidatexamen i genusvetenskap, en kandidatexamen i
beteendevetenskap/idrottspedagogik samt en masterexamen i ledarskap och organisation.
Allen King
Doktorand
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för arbetsvetenskap
Forskningsämnet sociologi (?)
E-post: allen.king@ltu.se
Telefon: 0920-491414
Hemsida: www.ltu.se/staff/a/allkin
Allen King forskar om konsekvenserna av strukturförändring i organisationer på identitet,
individuell och kollektiv, bland annat i relation till Kirunas stadsomvandling. Han undervisar
inom organisations- och vetenskapsteori.
Lydia Kokkola
Professor
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Forskningsämnet engelska med didaktisk inriktning
E-post: lydia.kokkola@ltu.se
Telefon: 0920-493045
Hemsida: www.ltu.se/staff/l/lydkok
Lydia Kokkola forskar bland annat om tonårsbegär i ungdomslitteratur där queerness och
genus uppmärksammas, samt om hemlöshet bland queera tonåringar. Hon har även
handlett en doktorand inom karibisk fiktion ur ett genusperspektiv och undervisat i
feministisk doktorandhandledning.
Maria Kvarnström
Projektledare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
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E-post: maria.1.kvarnstrom@ltu.se
Telefon: 0920-493716
Hemsida: hwww.ltu.se/staff/m/markva
Maria Kvarnström leder projektet ”Den nya stål och metallindustrin – kunskap, kvalitet och
konkurrenskraft” som ger stöd till små stål och metallföretag i form av utveckling inom den
egna verksamheten med avseende på materialet, men som även beaktar genusaspekter,
bland annat genom ett seminarium om hur det är att vara kvinna i mansdominerade yrken,
där ledande kvinnor från både kommun och företag berättade om sina egna erfarenheter
och hur detta hanteras i deras organisationer. Vid seminariet medverkade även en
genusforskare från Karlstad universitet, som studerat genusaspekter i tekniska yrken.
Eva Källhammer
Universitetsadjunkt
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för arbetsvetenskap
Forskningsämnet industriell produktionsmiljö
E-post: eva.kallhammer@ltu.se
Telefon: 0920-492327
Hemsida: www.ltu.se/staff/e/evak
Eva Källhammer forskar om genusaspekter i akademin, såsom kvinnors och mäns
arbetsförhållanden stress och ohälsa, karriärutvecklingsmöjligheter och
kommersialiseringsmöjligheter. Hon har även studerat betydelsen av genus vid rekrytering
och befordran vid universitetet inom ramen för ett projekt som syftade till att bidra till en
mer genusmedveten och hållbar kompetensförsörjningsprocess vid Luleå tekniska
universitet. Dessutom har hon medverkat i ett projekt om jämställdhet och mångfald inom
IT-området. I hennes pågående avhandlingsarbete använder hon en kombination av
genusteori och deltagande interaktiva metoder för att studera praktiskt jämställdhetsarbete
i akademin. Utöver detta har hon vidareutvecklat designmetoden Persona och använder
metoden för att illustrera bristande jämställdhet i akademin med hjälp av fiktiva karaktärer.
Agneta Larsson
Universitetslektor
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för hälsa och rehabilitering
Forskningsämnet fysioterapi
E-post: agneta.larsson@ltu.se
Telefon: 0920-493891
Hemsida: www.ltu.se/staff/a/agnlar
Agneta Larsson forskar om hur människans hälsa och rörelse kan främjas av den omgivande
miljön, av såväl den fysiska miljön som av psykologiska och sociala fenomen (t.ex.
säkerhetsklimatet). Inom detta utforskar hon genus- och jämställdhet inom vård- och social
serviceorganisationer, med ett särskilt fokus på nationellt och internationellt
folkhälsoarbete. Hon undervisar även inom dessa områden.
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Malin Lidström Brock
Universitetslektor
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Forskningsämnet engelska med didaktisk inriktning
E-post: malin.lidstrom.brock@ltu.se
Telefon: 0920-493048
Hemsida: www.ltu.se/staff/m/mallid
Malin Lidström Brock forskar om genusperspektiv på litteratur, med fokus på bland annat
kvinnor i biofiction, biografiska angreppssätt i den moderna kvinnorörelsen, nutida
amerikansk litteratur och kultur, samt modernism och då särskilt Virginia Woolf. Hon
undervisar inom engelsk litteratur och kultur, akademiskt skrivande, forskningsmetoder
inom litteraturvetenskap m.m.
Malin Lindberg
Biträdande professor
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för arbetsvetenskap
Forskningsämnet genus och teknik
E-post: malin.lindberg@ltu.se
Telefon: 0920-491082
Hemsida: www.ltu.se/staff/m/mallin
Malin Lindberg forskar om inkluderande innovation ur olika perspektiv, bl.a. social
innovation, genusdriven innovation, idéburen innovation och platsinnovation. Hon utforskar
även innovationspotentialer i skärningspunkter mellan olika branscher, sektorer,
innovationsformer m.m. Genusmönster och jämställdhetsinsatser i mansdominerade
näringar såsom skogsindustrin och tillverkningsindustrin är ytterligare ett område hon
studerar. Hon undervisar om kunskapsbaserade jämställdhetsinsatser i organisationer och
samhälle.
Hans Lundkvist
Industridoktorand
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för arbetsvetenskap
Forskningsämnet genus och teknik
E-post: hans@stegvis.com
Telefon: 070-255 58 56
Hemsida: www.ltu.se/staff/l/lunhan
Hans Lundkvist forskar om begreppet arbetsgivarvarumärke ur ett genusperspektiv med
fokus på det erbjudande (Employer Value Proposition, EVP) som en verksamhet erbjuder och
levererar. Hans forskning visar bland annat att ett genusperspektiv i utvecklingen av detta
erbjudande ökar möjligheten att verksamheten upplevs som attraktivt oavsett
könstillhörighet hos befintlig eller potentiell arbetskraft. Vidare visar hans forskning att i
strävan för att behålla och attrahera lämplig personal kan hämmande kulturer och strukturer
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upptäckas och undvikas genom den normkritiska genomlysning som ett genusperspektiv
bidrar med.
Malin Malmström
Biträdande professor
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för innovation och design
Forskningsämnet entreprenörskap och innovation
E-post: malin.malmstrom@ltu.se
Telefon: 0920-491087
Hemsida: www.ltu.se/staff/m/malinm
Malin Malmström forskar om sociala och organisatoriska aspekter i strategiskt agerande och
kopplingar till prestationer såsom innovation och tillväxt. Hon intresserar sig särskilt för
kognitioner, kompetenser och erfarenheter i såväl finansiärers bedömningsprocesser som
entreprenörers resurshantering. Inom detta bedriver hon forskning i skärningspunkten
mellan genus och entreprenörskap med fokus på hur stereotypa föreställningar påverkar
finansiärers bedömning av företagande kvinnors och mäns potential och kopplingar till
tillgång till finansiering för företagande kvinnor och män.
Lena Manderstedt
Universitetslektor
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Forskningsämnet svenska med didaktisk inriktning
E-post: lena.manderstedt@ltu.se
Telefon: 0920-491962
Hemsida: www.ltu.se/staff/l/lenhol
Lena Manderstedt forskar om olika områden som litteraturdidaktik i förhållande till medier
och ungdomskultur samt språk- och litteraturdidaktik i skolans styrdokument. Hon studerar
särskilt fan-gemenskaper och andra sociala medier som litterära mötesplatser och som rum
för förhandling och omförhandling av normer, värden och identitet. Hon studerar även
medielitteracitet och litteraturdidaktik genom att undersöka hur unga människor under
2000-talet förstår och använder olika slags rum, särskilt virtuella sådana.
Carina Mattsson
HR-strateg
HR-enheten
E-post: carina.mattsson@ltu.se
Telefon: 0920-493306
Hemsida: www.ltu.se/staff/c/carmat
Carina Mattsson är HR-strateg och processledare för kompetensförsörjningsprocessen
”Attrahera kompetens” vid Luleå tekniska universitet. Hon är där delaktig i integrering av
genus- och lika villkorsperspektiv i planering, genomförande och uppföljning av
kompetensförsörjningsområdet vid universitetet. Hon var kontaktperson för HR-enheten vid
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genomförande av projektet ”Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid Luleå
tekniska universitet” vilket bedrevs av forskare från Avdelningen för arbetsvetenskap. Hon
har också medverkat i Centrum för distansöverbryggande tekniks projekt ”Genovate” och
”Gender Contact Point”.
Cathrine Norberg
Biträdande professor
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Avdelningen Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Forskningsämnet engelska med didaktiskt inriktning
E-post: cathrine.norberg@ltu.se
Telefon: 0920-492189
Hemsida: www.ltu.se/staff/c/cano
Cathrine Norberg forskar inom engelsk lingvistik och forskar om språk ur ett
genusperspektiv. Hon har varit involverad i en rad olika projekt där ord för kvinnligt och
manligt har analyserats med ett fokus på genus i såväl historiska verk som nutida
beskrivningar. Exempel på ett sådant forskningsprojekt är en kartläggning av hur pojkar och
flickor framställs på webben, vilka egenskaper och aktiviteter de tillskrivs. Ett annat exempel
är ett projekt där hon kombinerar corpus lingvistik och kritisk diskursanalys för att studera
genuskonstruktioner i gruvindustrins innovationssystem.
Anna Nordenstam
Professor
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Forskningsämnet svenska med didaktisk inriktning
E-post: anna.nordenstam@ltu.se
Telefon: 0920-491316
Hemsida: www.ltu.se/staff/a/annnor
Anna Nordenstam forskar om genus i skönlitteratur, främst barn- och ungdomslitteratur,
lättläst, men också vuxenlitteratur, prosa och feministiska serier. Därtill forskar hon om
1970-talets feminism, i en studie om kön och vetenskap. Hennes avhandling Begynnelser
handlade om litteraturforskningens pionjärkvinnor i akademin och i Tidskrift för
hemmet (1850–1930). Hon har publicerat ett flertal böcker och antologier där den senaste
är Från fabler till manga 2. Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på
ungdomslitteratur (2016).
Rebecka Näslund
Doktorand
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för arbetsvetenskap
Forskningsämnet genus och teknik
E-post: rebecka.naslund@ltu.se
Hemsida: www.ltu.se/staff/r/rena
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Rebecka Näslund forskar om aktörskap, information och kommunikations teknologier, och
funktionshinder i Sverige och i Sultanatet Oman. Hon kombinerar funktionshindersforskning,
samhälleliga studier av teknik och naturvetenskap, feministiska studier av kunskap och
vetenskap samt feministiska studier av genus och teknologi. Bland annat studerar hon hur
IKT, agency och funktionshinder konstrueras i ett kollektiv skapad av mänskliga aktörer med
funktionshinder och icke-mänskliga aktörer (datorer, mobiltelefoner, policydokument).
Annbritt Palo
Universitetslektor
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Forskningsämnet svenska med didaktisk inriktning
E-post: annbritt.palo@ltu.se
Telefon: 0920-492513
Hemsida: www.ltu.se/staff/a/anpa
Annbritt Palo forskar om olika områden såsom litteraturdidaktik i förhållande till medier och
ungdomskultur samt språk- och litteraturdidaktik i skolans styrdokument. Hon studerar
sociala medier som litterära mötesplatser och som rum för förhandling och omförhandling
av normer, värden och identitet. Forskningen är också inriktad mot medielitteracitet och
litteraturdidaktik genom att undersöka hur människor under 2000-talet förstår och
använder olika slags rum, särskilt virtuella sådana.
Peter Parnes
Professor
Institutionen för system- och rymdteknik
Avdelningen för datavetenskap
Forskningsämnet distribuerade datorsystem
E-post: peter.parnes@ltu.se
Telefon: 0920-491033
Hemsida: www.ltu.se/staff/p/peppar
Peter Parnes forskar tillsammans med Agneta Hedenström om hur teknik generellt och
informationsteknik specifikt bör införas i grundskolan för att väcka unga tjejers intresse och
få dem att behålla detta intresse. De samarbetar även med Skolverket om hur tjejers
intresse för teknik kan stöttas formellt i grund- och gymnasieskolan. Tillsammans driver
Peter och Agneta projektet #include för en breddad rekrytering till de program som har
minst antal kvinnor bland studenterna och för att stötta de kvinnor som redan studerar vid
dessa utbildningar. De är även grundare av Luleå Makerspace, en ideell förening för att
stötta intresse för teknik i alla åldrar, som genomför arrangemang både för unga tjejer
(MakerTjej) och för vuxna kvinnor (MakerHer). Peter föreläser ofta om genusaspekter inom
IT-området, både vid universitetets grundutbildning, studentrekryteringsarrangemang och i
populärvetenskapliga sammanhang.
Saila Piippola
Universitetslektor
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
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Avdelningen för arbetsvetenskap
Forskningsämnet industriell produktionsmiljö
E-post: saila.piippola@ltu.se
Telefon: 0920-49 29 41
Hemsida: www.ltu.se/staff/s/sapi
Saila Piippola forskar om arbetsmarknad, arbetsliv och organisation utifrån ett
intersektionellt perspektiv. Hennes undervisning handlar främst om handledning av
examensarbeten på kandidat och magister nivå, samt handledning av studenter på
masterprogrammet i Human Resource Management (HRM). Hon undervisar även om
arbetsmiljö med fokus på kränkande särbehandling samt hot och våld i arbetet. Förutom att
vara examinator för examensarbeten på kandidatnivå inom sociologi är hon
utbildningsledare för kurser i sociologi, psykologi och filosofi.
Josefin Rönnbäck
Universitetslektor
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för arbetsvetenskap
Forskningsämnet genus och teknik
E-post: josefin.ronnback@ltu.se
Tel: 0920-49 14 06
Hemsida: www.ltu.se/staff/j/josron
Josefin Rönnbäck forskar om genus, demokrati och medborgarskap, med särskilt fokus på
kvinnors rösträtt. Hon undervisar bland annat om genus, normkritisk pedagogik, etnicitet
och nationella minoriteter, samt utbildningshistoria. Hon är medlem i Sveriges kvinno- och
genushistoriker (SKOGH).
Anna Sigvardsson
Doktorand
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Forskningsämnet svenska med didaktisk inriktning
E-post: anna.sigvardsson@ltu.se
Telefon: 0920-492248
Hemsida: www.ltu.se/staff/a/annsig
Anna Sigvardsson forskar om hur litteraturundervisningen om poesi i den svenska skolan kan
utvecklas, med ett speciellt fokus på poesiundervisning för de äldre eleverna. I hennes
avhandlingsarbete är ambitionen att utveckla kunskap som kan användas i
poesiundervisningen för äldre elever. Hon är i grunden gymnasielärare i svenska och
psykologi med en vidareutbildning i svenska som andraspråk, samt har en fil.kand. i
litteraturvetenskap med genusinriktning. Hon undervisar bland annat inom en kurs om
genus, litteratur och medier, samt om genus i relation till litteratur på lärarutbildningarna.
Fredrik Sjögren
Forskare
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Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för arbetsvetenskap
Forskningsämnet genus och teknik
E-post: fredrik.sjogren@ltu.se
Telefon: 0920-492429
Hemsida: www.ltu.se/staff/f/fresjo
Fredrik Sjögren forskar om hur kön, teknik och värde görs inom IT-området och har även
studerat metodsamordning inom räddningstjänsten. Han intresserar sig särskilt för
filosofiska frågor kring determinism, subjektivation och reifikation inom IKT, IKT-övervakning
samt marxistisk filosofi och teori. Han har en examen i genusvetenskap från Södertörns
högskola med inriktning mot filosofi och sociologi och doktorsexamen i genus och teknik från
Luleå tekniska universitet. Han undervisar bland annat om kvalitativ metod inom sociologioch psykologiprogrammet.
Pär Sundén
Universitetsadjunkt
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen samhällsvetenskap
Forskningsämnet rättsvetenskap
E-post: par.sunden@ltu.se
Telefon: 0920-49 23 47
Hemsida: www.ltu.se/staff/p/persun
Pär Sundén undervisar i arbetsrätt där diskrimineringslagen beaktas, som bland annat ger ett
skydd åt det sociala och biologiska könet.
Maria Udén
Professor
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för arbetsvetenskap
Forskningsämnet genus och teknik
E-post: maria.uden@ltu.se
Telefon: 0920-493023
Hemsida: www.ltu.se/staff/m/maud
Maria Udén forskar inom tvärvetenskapliga teknikstudier, teknikutveckling samt
arbetslivsstudier, särskilt avseende kvinnor och genus i mansdominerade yrken. Ett
huvudintresse är feministiska ansatser inom ingenjörsvetenskaperna. Teoretiskt och
metodologiskt är hon inspirerad av kvinnorörelsen, feminismen i den nordiska akademin,
och feministisk teknik- och vetenskapsfilosofi med tyngdpunkt i Evelyn Fox Kellers arbeten.
Hon är även engagerad i utveckling av alternativa lösningar för kommunikation och
internetaccess.
Aija Voitkane
Doktorand
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

16

Avdelningen för innovation och design
Forskningsämnet entreprenörskap och innovation
E-post: aija.voitkane@ltu.se
Telefon: 0920-493385
Hemsida: www.ltu.se/staff/a/aijvoi
Aija Voitkane forskar om genusstrukturer i offentliga finansiärers finansiella bedömningar
och beslut. Hon har en civilekonomexamen inom företagsekonomi med inriktning
redovisning och styrning.
Paula Wennberg
Projektledare
Institutionen för system- och rymdteknik
Centrum för distansöverbryggande teknik
E-post: paula.wennberg@ltu.se
Telefon: 0920-491285
Hemsida: www.ltu.se/staff/p/paula
Paula Wennberg har initierat och lett ett flertal projekt för innovations- och
organisationsutveckling inom IT-sektorn med ett genusperspektiv i nära samarbete mellan
akademi, näringsliv och samhälle. Hon har bland annat bidragit till etableringen av Gender
Contact Point för ökat nyttiggörande av universitetets genusforskning i regionens företag.
Hon är även nationell projektkoordinator för EU-projektet GENOVATE och jobbar med
jämställdhetsintegrering i OPTi inom Horizon 2020 och FUI-Datacenter inom EU:s
strukturfonder. De projekt hon drivit har resulterat i en rad innovationer, såsom
Genusverktygslådan och Genusappen som är digitala verktyg för integrering av ett genusoch mångfaldsperspektiv i planering, genomförande och uppföljning av projekt och andra
verksamheter.
Åsa Wikberg Nilsson
Universitetslektor
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Avdelningen för innovation och design
Forskningsämnet industriell design
E-post: asa.wikberg-nilsson@ltu.se
Telefon: 0920-49 13 42
Hemsida: www.ltu.se/staff/a/asawi
Åsa Wikberg Nilsson forskar och undervisar om designmetodik och designprocesser, med
särskilt intresse för normkreativa innovationsmetoder, socialt hållbar design och
användarcentrerade designmetoder. Hon praktiserar även designarbete i olika former och
projekt. Hon har medverkat i innovationsprojekt med fokus på utveckling av normkritiska
designmetoder, bland annat inom arbetsmiljö, industrin, akademin och
civilingenjörsprogram. Hon har även varit med om att utveckla Nova – ett toolkit av
normkreativa verktyg och metoder för innovation baserat på praktisk erfarenhet och
forskning från en mängd projekt och studier.
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Anna Öqvist
Universitetslektor
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Forskningsämnet pedagogik
E-post: anna.oqvist@ltu.se
Telefon: 0920-493037
Hemsida: www.ltu.se/staff/a/anoq
Anna Öqvist forskar om genusaspekter inom förskola och fritidsgårdar samt om
attitydförändring och ökad motivation till vidareutbildning bland barn och ungdomar i
Malmfälten för långsiktig kompetensförsörjning. I sin avhandling utforskade hon olika
skolmiljöers betydelse för hur elever konstruerar femininiteter och maskuliniteter i skolan.
Hon undervisar inom förskollärarprogrammet.
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Avhandlingar (kronologisk ordning med de nyaste först)
Doktorsavhandlingar
Könade gränsdragningar på handelns arbetsplatser, Kristina Johansson, 2015
Technoscience, Gender and Value: A Study of the Doing of Gender and Technoscience in
Four Swedish ICT-Research Organizations, Fredrik Sjögren, 2015
Malmens manliga mysterium – en interaktiv studie om kön och tradition i modernt
gruvarbete, Eira Andersson, 2012
Manegen är krattad: Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter,
Lena Forsberg, 2012
Rethinking designing: collaborative probing of work and workplace change, Åsa WikbergNilsson, 2012
Värdet av kvinnlighet: Om validering som omvandlande praktik i arbete, Agneta Lundgren,
2011
Samverkansnätverk för innovation – en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av
innovationsforskning och innovationspolitik, Malin Lindberg, 2010
Taking place - augmenting space: spatial diffusion in times of technological change, Jennie
Olofsson, 2010
Does IT count? Complexities between access to and use of information technologies among
Uganda's farmers, Caroline Wamala, 2010
Att framkalla och förändra ordningen – aktionsorienterad genusforskning för jämställda
organisationer, Eva Amundsdotter, 2009
Making Ideas Matter: gender, technology and women’s invention, Ann-Christin Nyberg, 2009
Skolvardagens genusdramaturgi. En studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5
med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring, Anna Öqvist, 2009
Women narratives from Tornedalen, Ann-Kristin Juntti-Henriksson, 2008
Offentliga storkök i det gröna folkhemmet, Sara Alander, 2007
Det är inte bara att lägga schema: implementeringsformer vid in- och genomförande av
flexibla arbetstidsmodeller i kommunernas sociala omsorgsverksamheter, Marianne
Westring Nordh, 2007
Attitudes towards starting small business: Youth and local authorities in a changing labour
market, Sara Cervantes, 2005
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Knäcka koderna: praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap, Annika Vänje, 2005
Gränsvandrare positionerar sig på arbetsmarknaden: Handlingsutrymmen för arbetssökande
inom ett begränsat geografiskt område, Saila Piippola, 2003
Whores and cuckolds: on male and female terms in Shakespeare's comedies, Cathrine
Norberg, 2002
Att återställa ordningen: Könsmönster och förändringar i arbetsorganisationer, Lena
Abrahamsson, 2000
The meaning of physiotherapy: experiences of parents of young adults with impairment, Lilly
Ekenberg, 2000
Tekniskt sett av kvinnor: kvinnors examensarbeten på civil- och
bergsingenjörsutbildningarna Tekniska Högskolan i Luleå 1971-1993, Maria Udén, 2000
Mellan ansvar och makt: En diskussion om arbete, hälsa och ohälsa utifrån tjugo kvinnors
livsberättelser, Gunilla Carlstedt, 1999
Mellan ansvar och makt: En diskussion om arbete, hälsa och ohälsa utifrån tjugo kvinnors
livsberättelser, Annika Forssén & Gunilla Carlstedt, 1999
Feminist sanitary engineering in rural South Africa – a theoretical framework, Birgitta
Rydhagen, 1999
Work, Cooperation and Professionalization. A Multiple Case Study, Ylva Fältholm, 1998
Det beror på att man är kvinna... Gränsvandrerskor formas och formar
informationsteknologi, Christina Mörtberg, 1997
Genus och teknik i försäkringsbranschen, Anita Westerström, 1997
The Reality of our Fictions: Notes towards accountability in (techno)science, Elisabeth
Gulbrandsen, 1995
Att våga väga jämnt! Om kvalifikationer och kvinnliga förhållningssätt i ett tekniskt
industriarbete, Ewa Gunnarsson, 1995
Det ojämlika mötet. En studie av samverkan i hemvården mellan primärkommunernas
hemtjänst och landstingets primärvård, Elisabeth Berg, 1994
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Licentiatuppsatser
Att göra jämställdhet: motiv, motstånd och möjligheter i det svenska skogsbruket, Maria
Johansson, 2015
Vem blir matematiker?, Christina Sundqvist, 2015
Why are WE Not More Attractive for Women? Different Perspectives on a Collaboration
Process to Increase Gender Awareness, Hans Lundkvist, 2012
Business and governance models for DTN-based internet access: Gender and cultural
considerations and application cases using open source software and design principles for
ICT commons, Barbro Fransson, 2011
"Kan man särskilja kompetens från personlighet?": En genusvetenskaplig studie av
kompetens och ideal i fyra IKT-forskningsorganisationer, Fredrik Sjögren, 2011
Equal opportunities: the right to be unequal?, Allen King, 2009
Bringing actors together: ICT, disabillity and pupils in special school, Rebecka Näslund, 2009
Befria datorhjältinnorna från pojkrummet: en projektledares erfarenheter tolkad genom
interaktiv metod och teori, Annika Olofsdotter Bergström, 2009
Kvinna i byggbranschen: civilingenjörers erfarenheter ur genusperspektiv, Annicka Cettner,
2008
Akademin som arbetsplats. Hälsa, ohälsa och karriärmöjligheter ur ett genusperspektiv, Eva
Källhammer, 2008
Huvudräkning eller strukturförändring? Integrering av jämställdhet i utvecklingspartnerskap
inom Equal, Elin Vadelius, 2008
Att utveckla handlingskraft. Om flickors identitetsskapande processer, Lena Forsberg, 2007
Det tredje rummet – ett möte mellan vardagen och förnyelse, Eva Avner, 2006
En illustration av vägen till förtidspension, Sofia Reinholdt, 2003
Kvinneforskningspolitiske (pr)øvelser, Gro Hanne Aas, 1999
Feminist sanitary engineering in rural South Africa: a theoretical framework, Birgitta
Rydhagen, 1999
Organisationsförändringar och kvinnors arbeten, Lena Abrahamsson, 1996
The reality of our fictions: notes towards accountability in (techno)science, Elisabeth
Gulbrandsen, 1995

21

Det luktar stål och olja. Intervjuer med fem kvinnor som är civilingenjörer, Maria Udén, 1995
Kvinnor och datorhantering: En studie i försäkringsbranschen, Anita Westerström, 1994
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Kurser (fristående kurser, ej programkurser)
Design, genus och estetik (7,5 hp)
Fokus: Kursen syftar till kunskap om grundläggande design- och genusteori, samt estetiska
begrepp. Studenterna ska ha förvärvat praktisk kunskap om design som utmanar stereotyper
av kvinnor och män. Internetkurs, självständiga studier med handledning.
Nivå: Nybörjarkurs på grundnivå
Mer info: www.ltu.se/edu/course/G00/G0005A
Genus och etnicitet (7,5 hp)
Fokus: Etik i personalarbete, likabehandling, mångfald.
Nivå: Fortsättningskurs på avancerad nivå
Mer info: www.ltu.se/edu/course/S70/S7022A
Genus, litteratur och medier (7,5 hp)
Fokus: Har litteraturen ett kön och vilka bilder av män och kvinnor ger massmedia? I denna
kurs får du kunskap om betydelsen av genus i olika typer av texter från 1800-talet fram till
idag.
Nivå: Nybörjarkurs på grundnivå
Mer info: www.ltu.se/edu/course/S00/S0050S
Genus, teknik och estetik (7,5 hp)
Fokus: Kursen behandlar genusvetenskapliga perspektiv på teknik och estetik, med särskilt
fokus på representation och gestaltning. Studenterna övas i att kritiskt granska samspelet
mellan sändare och mottagare i media, skolans miljö och utformning, samt vår vardagsmiljö.
Nivå: Nybörjarkurs på grundnivå
Mer info: www.ltu.se/edu/course/G00/G0004A
Genusforskning ur ett idéhistoriskt perspektiv (7,5 hp)
Fokus: Introduktion till feminismen som politisk och ideologisk rörelse i ett historiskt och
didaktiskt perspektiv. Grundläggande teoribildningar inom genusforskningen.
Nivå: Nybörjarkurs på grundnivå
Mer info: www.ltu.se/edu/course/S00/S0032S
Genusperspektiv på teknik och ingenjörvetenskap (7,5 hp)
Fokus: Kursen handlar om hur teknikbegreppet förhåller sig till kvinnligt och manligt i
samhället. Framför allt har kursen ett nutidsperspektiv kopplat till det svenska samhället
men ger också vissa historiska tillbakablickar och globala utblickar.
Nivå: Nybörjarkurs på grundnivå
Mer info: www.ltu.se/edu/course/G00/G0008A
Innovation, genus och hållbar utveckling (7,5 hp)
Fokus: Kursen fokuserar på begreppet ”innovation” och utmaningar för social, ekonomisk
och ekologisk hållbarhet. Genomgående tema är jämställdhetsinsatser för hållbarhet inom
innovationsområdet. Internetkurs med självständiga studier.
Nivå: Nybörjarkurs på grundnivå
Mer info: www.ltu.se/edu/course/G00/G0006A
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Integration och marginalisering i samhället; Genus, generation, klass och etnicitet (7,5 hp)
Fokus: Kursen behandlar teorier och sociala, kulturella och ekonomiska processer vars
konsekvenser leder till integration eller marginalisering vid identitetsskapande i samhället.
Nivå: Fortsättningskurs på avancerad nivå
Mer info: www.ltu.se/edu/course/S70/S7019A
Kunskapsbaserat jämställdhetsarbete (7,5 hp)
Fokus: Kursen handlar om hur genusvetenskaplig kunskap kan användas för praktiska
jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle. Kursen ges som en Internetbaserad kurs
på kvartsfart utan fysiska sammankomster.
Nivå: Nybörjarkurs på grundnivå
Mer info: www.ltu.se/edu/course/G00/G0010A
Sexualitet, kropp och kön (7,5 hp)
Fokus: Kursen belyser begreppen sexualitet och kropp och deras innebörder ur ett genusoch könsteoretiskt perspektiv med fokus på könsmaktsrelationer, samt introduceras i
queerteori.
Nivå: Nybörjarkurs på grundnivå
Mer info: www.ltu.se/edu/course/S00/S0039S
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