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CV KARIN LÖVGREN 

 

Arbetsuppgifter – sammanfattning 
Jag är anställd som lektor vid Högskolan i Gävle. Där undervisar och forskar jag inom medie- 

och kommunikationsvetenskap. 

Jag är disputerad inom en tvärvetenskaplig forskarutbildning, inriktad mot äldre och 

åldrande, vid Linköpings universitet. Min avhandling handlade om kulturella föreställningar 

om åldrande. Utgångspunkten är tidskrifter som vänder sig till kvinnor över 40 med ålder som 

försäljningsargument.  

Universitetsstudier 

2009 Filosofie doktor. Tema äldre och åldrande, Linköpings universitet. Disputerade 

5 juni 2009.  

Avhandlingens titel: ”Se lika ung ut som du känner dig” Kulturella 

föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40. 

2002 Fil mag i etnologi. Fil kand i litteraturvetenskap, sociologi och etnologi. 

2000-2011 Har gått flera kurser i pedagogik för universitetslärare. 

Utöver detta har jag gått skrivarkursen på Folkuniversitetet, Ordfront och 

Poppius journalistskola. 

Anställningar  

2016ff Lektor, Högskolan i Gävle.  

2012-2016 Forskare, Umeå universitet. 

2010 Postdoktor, Umeå universitet.  

2009  Biträdande universitetslektor, Örebro universitet. Timanställd 

2003-2009 Doktorand. Linköpings universitet. 

2003 Etnolog. Utvärderingsforskning. Mångkulturellt Centrum, Botkyrka 

kommun. 

1993-2002 Etnolog. Dokumentationer. Nordiska museet. Avdelningen för 

dokumentation och forskning. 

1998-2001 Högskoleadjunkt. Undervisning (föreläsningar, kursplanering, 

handledning) och forskning. Södertörns högskola, Medie- och 

kommunikationsvetenskap. 

1988-1993 Etnolog. Projektanställningar: 

 Institutet för folklivsforskning. 

 Mångkulturellt Centrum. 

 Nordiska museet. 

 Örebro länsmuseum. 

 Värmlands museum.  
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1990-1992 Forskningsassistent. Ordnat seminarier. Koordinerat nätverk.. 

 Ungdomskultur vid Stockholms universitet. 

Forskningsprojekt 

Vt 19 ff Medforskare i Gendering age: representations of masculinities and 

ageing in contemporary European literatures and cinemas. Gender Net. 

 I garderoben: kvinnor, åldrande och kläder. Riksbankens jubileumsfond. 

Projektledare och ansvarig forskare. Karin Lövgren. Projektnummer: 

P11-0353:1. 

 Mångkulturellt centrum. Utvecklingsstudie om kommuners 

mångfaldsarbete. 

 Medforskare inom projektet Populära passager: Medierna i det moderna 

konsumtionsrummet. Projektledare: Johan Fornäs, Karin Becker, Erling 

Bjurström samt Hillevi Ganetz. Finansierat av Riksbankens 

jubileumsfond. 

 Medforskare, tillsammans med Göran Bolin och Michael Forsman i 

projektet: Bingolotto – ett spel med svenskhet. En medieetnografisk 

studie av konsumtion, nya mediegenrer och tittaridentiteter. Projektet 

inleddes i januari 1999 och avslutades 2001. Finansierat av Riksbankens 

jubileumsfond. 

 Utvärderingsforskning: Bro, projektledare professor Åke Daun, 

Institutet för folklivsforskning. Om miljonprogramsförorter och 

trivselfrågor. 

 Boendeforskning, tillsammans med Klas Ramberg, projektledare Åke 

Daun, finansierat av Byggforskningsrådet. 

 Uppdragsforskning: Mångkulturellt centrum. Projektledare Annick 

Sjögren. Om synen på hälsa och sjukvård bland sjukvårdspersonal i 

invandrartäta områden. 

 Forskningsprojektet: Bruksorter i förändring. Projektledare Barbro 

Bursell. Jernkontoret. 

Undervisning 

Jag har undervisat: planerat, föreläst, lett seminarier och handlett uppsatser vid Stockholms 

universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet, Umeå universitet, Södertörns 

högskola, utöver Högskolan i Gävle där jag är anställd. 

Redaktör och författare 

Jag har en omfattande publikation, en lista bifogas ansökan. Jag har medverkat i antologier, 

både som författare och som redaktör, publicerat mig i vetenskapliga tidskrifter och i mer 

populärvetenskapliga sammanhang. 
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Konferens- och seminariepresentationer 

Jag har presenterat min forskning vid internationella och nationella konferenser inom 

områdena åldrande, kulturstudier, sociologi, medier, etnologi. Jag har också presenterat min 

forskning vid högre seminarium på olika universitet och högskolor. En förteckning med titlar 

kan bifogas skulle så önskas. 

Föredrag och mediemedverkan 

Jag har presenterat min forskning i populärvetenskapliga sammanhang, på forskartorg och 

forskarcaféer. Jag ser det som viktigt att tillgängliggöra forskning för en bredare allmänhet. 

Jag har medverkat i medier, såväl tv, radio som tidningar och tidskrifter för att bidra till 

universitetets tredje uppgift. Jag har en egen webbsida, karinlovgren.se, där det finns mer 

information om mig, arbetsuppgifter, meriter och publikationer.  

Övriga meriter 

Jag är refereegranskare för artiklar i olika vetenskapliga tidskrifter, har varit medlem i 

”advisory board” för internationella forskningsprojekt och arbetat som redaktionssekreterare i 

uppbyggnadsfasen av en vetenskaplig tidskrift för open access publicering. 

Jag har tidigare haft stipendium i form av forskarvistelse på Svenska institutet i Paris, i 

oktober 2015 och augusti 2017, och vid Sigtuna stiftelsen. Detta har möjliggjort perioder av 

ostört skrivande och på så sätt varit mycket värdefullt och berikande. Vistelserna har också 

gett kontakter inom forskarvärlden. Jag har också mottagit resebidrag för att kunna medverka 

vid internationella konferenser. 

 

 


