
 
 
Hitta experten på Högskolan i Borås sommaren 2016 

BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
 
HUR NAVIGERAR FLYKTINGAR I DET SVENSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET? 
Ola Pilerot 
 
Ola Pilerot forskar om hur flyktingar navigerar i det svenska informationssamhället.  Att etablera sig i 
ett nytt samhälle kräver mycket information och frågor uppstår kring var barnen ska gå i skolan, hur 
man får vård och hittar en bostad. Hur man som flykting anpassar sig till en ny kultur och hittar 
informationen är än så länge ett outforskat ämne.  
 
Kontakt Ola Pilerot Universitetslektor 033-435 43 29/0733 01 27 79 ola.pilerot@hb.se 

HUR FÅR MAN BARN OCH UNGA ATT LÄSA MER BÖCKER?  
HUR HAR MÅNGFALDSBEGREPPET ANVÄNTS I SVENSK KULTUR- OCH LITTERATURPOLITIK? 
Linnéa Lindsköld 

Linnéa Lindsköld forskar om kultur- och litteraturpolitik och skriver just nu om litteraturförmedling 
för barn och unga och social läsning. Linnéa Lindsköld håller även på med uppdragsforskning 
från Myndigheten för kulturanalys, som handlar om hur mångfaldsbegreppet använts i svensk 
kulturpolitik från 1970-talet fram till idag. 

Läs mer om Linnéa Lindskölds studie av Sommarboken och socialt läsande: http://www.hb.se/Om-
hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2016/Februari/De-far-medel-ur-Svea-Bredals-fond-/ 

Kontakt Linnéa Lindsköld Universitetslektor 033-435 40 56/0709 51 48 57 linnea.lindskold@hb.se 

PEDAGOGIK 

HUR KAN MAN SOM LÄRARE JOBBA MED HÅLLBARHETSFRÅGOR GENOM UTOMHUSPEDAGOGIK? 
Douglas Flobrant 

Douglas Flobrant har jobbat med utomhuspedagogisk verksamhet/utomhuspedagogik i ca 20 år och 
är expert på hur lärare och lärarstudenter genom ett tematiskt ämnesintegrerat sätt kan arbeta med 
barns lärande och utveckling i utemiljö. Utomhuspedagogik kan ses som ett komplement till den 
traditionella bokliga bildningen i klassrummet och arbetet i utemiljö synliggör 
hållbarhetsbegreppets tre viktiga dimensioner: Ekologisk, social och ekonomisk  hållbar utveckling. 
Bryggan mellan teori och praktik blir uppenbar. 
 
Kontakt Douglas Flobrant Universitetsadjunkt 033-435 41 24 /  073-987 32 97  
douglas.flobrant@hb.se 
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RESURSÅTERVINNING 
 
HUR TAR VI PÅ BÄSTA SÄTT VARA PÅ VÅRT AVFALL? 
Anita Pettersson 

Anita Pettersson är specialist inom energi och avfallsområdet och forskar om förbränning, hur man 
på bästa sätt eldar olika avfall/biobränslen för att få ut så mycket energi som möjligt i form av 
ånga, el och värme men med så liten miljöpåverkan som möjligt. Anita Pettersson jobbar också med 
att hitta bra sätt att återvinna material ur avfall och varför det är viktigt att vi sorterar vårt skräp.  
 
Anita Pettersson deltar också i ett av högskolans seminarier i Almedalen på tema Re: en ny 
samhällsfaktor att räkna med? Läs mer om Almedalenseminariet: http://www.hb.se/Om-
hogskolan/Aktuellt/Evenemang/Almedalen-2016/Re-en-ny-samhallssektor-att-rakna-med/ 
 

Kontakt Anita Pettersson Docent 070-736 31 82 anita.pettersson@hb.se 
(Tillgänglig på mobilen hela sommaren. Kollar bara mailen då och då under semestern 10/7-15/8.) 

 

TEXTIL OCH DESIGN 
 
KAN KONSTNÄRLIG FORSKNING FÖRÄNDRA SAMHÄLLETS HETERONORMATIVA SYNSÄTT? 
Maja Gunn 
 
Maja Gunns forskning undersöker kläder i relation till genus, identitet och queerbegrepp, där 
queerfeministisk teori används i en designprocess. Maja Gunn kan svara på frågor, praktiska och 
teoretiska, om mode generellt och specifikt om kläder i relation till performance, politik, identitet, 
queer och genus.  
 
Maja Gunns avhandling Body Acts Queer – Clothing as a performative challenge to heteronormativity 
(2016) finns att ladda ner här: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-9835 
 
Läs pressmeddelande om Majas forskning: 
http://www.mynewsdesk.com/se/hogskolan_i_boras/pressreleases/provocerande-klaeddesign-som-
foeraendrar-samhaellet-1439055   
 
Kontakt 
Maja Gunn, doktorand 0739-24 11 77 maja.gunn@gmail.com   
HUR KAN VI SKAPA EN HÅLLBAR OCH LOKAL TEXTILPRODUKTION I SVERIGE? 
Jonas Larsson 
 
Jonas Larsson forskar kring hur textilproduktionen kan flyttas tillbaka till Sverige genom att förändra 
sättet vi konsumerar kläder på. Om kunder får designa sina egna plagg med bättre kvalitet, sätter 
kunderna ett större värde i dem och konsumerar mindre?  
 
Kontakt  Jonas Larsson Universitetslektor  0708-29 44 46 jonas.larsson@hb.se  

KAN TEXTIL RENA VATTEN? (SMART TEXTILES)  

Nils-Krister Persson 
 
Nils-Krister Persson har under flera år arbetat med olika tekniker för att rena vatten med hjälp av 
textilier. Ett sätt är att fästa fotokatalytiska partiklar på tyg. Detta tyg sänks sen ner i vatten, det kan 
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vara en bäck eller en damm, och när sedan solljus träffar ytan på textilen startar kemiska reaktioner 
som bryter ner mikroorganismer som bakterier och amöbor. 
 
Nils-Krister Persson deltar också i ett av högskolans seminarier i Almedalen på tema Re: en ny 
samhällsfaktor att räkna med? Läs mer om Almedalenseminariet: http://www.hb.se/Om-
hogskolan/Aktuellt/Evenemang/Almedalen-2016/Re-en-ny-samhallssektor-att-rakna-med/  
 
Kontakt Nils-Krister Persson, docent  033-435 42 83 nils-krister.persson@hb.se 
 
 
VILKA GIFTIGA KEMIKALIER FINNS I VÅRA KLÄDER OCH HUR OFTA BEHÖVER MAN TVÄTTA SINA 
JEANS EGENTLIGEN? 
Mats Johansson 
 
Mats Johansson är expert på textila material och hållbarhet samt kemikalier i textila material. Vilka 
giftiga kemikalier finns i textilier? Hur ska man tvätta för att inte slita för mycket på sina plagg – eller 
miljön?   
 
Kontakt Mats Johansson Universitetsadjunkt  033-435 41 66 mats.johansson@hb.se 
 
 

VÅRDVETENSKAP 
 
HUR SKA VI TA BÄTTRE HAND OM VÅRA GAMLA? 
Karin Josefsson 
  
Karin Josefsson forskar med fokus på den äldre människan i vården och på den som ger vård. Den 
äldres närstående inkluderas, liksom vårdstudenter och deras lärande samt den ledning och 
organisation som sker i vården. Forskningen rör främst kommunens äldreomsorg, demensvård och 
hemsjukvård med huvudfokus på sjuksköterskan och distriktssköterskans professionella yrkesroll för 
att den äldre människan ska få tillgång till god vård. Karin Josefsson är också programansvarig för en 
specialistutbildning i vård av äldre för sjuksköterskor, som startar hösten 2016. 
 
Läs mer om Karin Josefssons forskning: http://www.hb.se/Om-
hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2016/Februari/Brinner-for-aldreomsorgen/  
 
Kontakt Karin Josefsson Docent Medicine doktor i klinisk äldreforskning 033-435 47 18 / 0706 68 94 
16 karin.josefsson@hb.se 
 
HUR KAN CHEFER I ÄLDREOMSORGEN LEDA HÅLLBART? 

Maria Wolmesjö 

 

Marias Wolmesjös forskning rör främst ledarskap, organisering, interprofessionell samverkan och 

första linjens chefers förutsättningar för hantering av etiska dilemman. Vidare forskning handlar om 

brukarmedverkan och anhörigskap.  

 

Kontakt 

Maria Wolmesjö Universitetslektor Filosofie doktor och universitetslektor i socialt arbete  

073-460 47 90  maria.wolmesjo@hb.se 
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