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Curriculum Vitae 
Karin Book 

Fil.dr, universitetslektor 

karin.book@mah.se 

Personnummer: 700812-3981 

Adress: Örnvägen 27, 227 32 Lund, Sverige 

Akademiska examina 
 2001: Fil.Dr., Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. 

 1996: Fil.Lic., Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. 

 1994: Fil.kand., Lunds universitet (samhällsgeografi som huvudämne, övriga ämnen: 
trafikteknik, trafikplanering, stadsbyggnad, nationalekonomi, naturgeografi mm). 

Nuvarande anställning 
Universitetslektor i idrottsvetenskap, Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, sedan 
2006.  

Primärt forskningsfokus 
Fritid och idrott i den fysiska planeringen, arenautveckling, fritids- och idrottstrender och -

strategier, stadsutvecklings mm. 

Urval av projekt  
 2013-2015: Idrott i den fysiska planeringen, Riksidrottsförbundet. 

 2012: Utvärdering av Områdesboken, Fritid Lund. 

 2010-2011: Det ser tjockt ut – Tids- och rumsstrategier i samband med fysisk aktivitet, 

Centrum för idrottsforskning. 

 2010-2011: Närmiljön och staden som arena för fysisk aktivitet – Om betydelsen av 

geografisk rörlighet och områdesstatus, Centrum för idrottsforskning. 

 2009-2010: URBOVE – the future of urban play, Vinnova och Ozma Speldesign. 

 2006-2008: IMPACT - Implementation paths for actions towards sustainable mobility, 
Transport-MISTRA/Malmö högskola. 

 2005-2007: Arenors lokalisering, betydelse och användning – En studie av Handslaget 
finansierade arenor i Malmö, Riksidrottsförbundet/Malmö högskola. 

Urval av uppdrag i ledningsgrupper och styrelser o dyl 
 Programansvarig för master- och magisterprogrammen i idrottsvetenskap, Malmö högskola, 

2011-. 

 Programansvarig för Fritidsvetenskapligt program, Malmö högskola, 2006-2012. 

 Associate editor för tidskriften Scandinavian Sport Studies Forum (www.sportstudies.org), 
2008-. 

 Vice ordförande i Geografilärarnas Riksförening, 2008-2012. 
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Publikationer i urval (2008-2014)  
 Linde P. & Book K. (2014) Performing the city – exploring the bandwidth of urban place-

making through new media tactics. Ehn m fl (red.) Making futures - marginal notes on 
innovation, design and democracy. MIT Press, Cambridge MA. 

 Book K (2014) Idrottens hållbara rum och arenor. I gråzonen – en antologi om idrottens 
etiska utmaningar. Centrum för idrottsforskning, Stockholm. 

 Book K. (2013) Place Marketing or Sustainable Development – or neither nor: Reflections on 
the Winter Olympics in Sochi 2014. Petersson & Vamling (red.) The Sochi Predicament: 
Contexts, Characteristics and Challenges of the Olympic Winter Games in 2014. Cambridge 
Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne. 

 Book K. (2012) Rörelser i staden. En studie av ungas fysiska aktiviteter och geografiska 
rörlighet i tre områden i Malmö. RF, Stockholm.  

 Book K & Carlsson B. (2011) A diagnosis of environmental awareness in sport and sport 
policy.  International Journal of Sport Policy and Politics, Vol. 3, No. 3, November 2011, 401–
416 

 Book K. (2011) Bilder av vardagens platser. Kulturgeografiska reflektioner kring 
Urbloveprojektet i Malmö. Geografiska Notiser, nr 4 2011, 179-190. 

 Book K. & Eskilsson L. (2010) Coming Out in Copenhagen: Homo sports events in city 
marketing. Sport in Society, vol 13, no 2, mars 2010, 314-328. 

 Book K., Eskilsson L. & Kahn, J. (2010) Governing the balance between sustainability and 
competitiveness in urban planning: the case of the Orestad model. Environmental Policy and 
Governance, vol 20, no 6, November-December 2010, 382-396. 

 Book K. (2008) Fysiska miljöer för fysisk aktivitet – en mångfacetterad utmaning. SKL Idrott i 
planeringen – idrott för utveckling. En antologi om idrott och fysisk aktivitet i 
samhällsplaneringen. SKL, Stockholm. 


