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		F214
10.30–12.30

Anders Olsson hälsar välkommen

		Vishanthie Sewpaul – Pedagogy of Hope: a Personal Trajectory
Vishanthie Sewpaul will share her personal trajectory, which is inter-connected with 		
		
the professional. Drawing on the legacy of Nelson Mandela and emancipatory theorists 		
		
she will share a pedagogy of hope, addressing the Power of One, the Power of Many, and
		
the Power of Now. While acknowledging the influence of structural determinants on life’s
		
positioning and choices, she will speak to the importance of the Self remaining the main
		
site of politicization.
		Bo Hilleberg – Friluftsutrustning. Forskning, produktutveckling och marknadsföring
		
Ökade miljö- och säkerhetskrav innebär allt högre utmaningar för tillverkarna. Bo Hillebergs
		
föreläsning kretsar kring hur samarbete med universitet kan vara det som gör att även små
		
företag kan nå internationella framgångar.
		Howard Aldrich – From Studying Small Businesses to Studying Entrepreneurship: 		
		
an Evolutionary Journey”
		
I discovered my true love of entrepreneurship late in life, after many positive experiences
		
studying small businesses. I want to share with you the joys of my discoveries.
		Anders Nyquist – Framtidens kretsloppsanpassade boende
		
Framtidens boende måste bygga på en social, ekologisk, teknisk och ekonomisk vision. Det
		
har slutna kretslopp med lokal avloppsrening, lägre årskostnader, låg energiförbrukning samt
		
ett hälsosammare inomhusklimat och en bättre boendemiljö, berättar Anders Nyquist i sin
		föreläsning.
		Anette Norberg – Att våga, vilja och vinna tillsammans
		
Hur bygger man ett lag som är starkare än summan av individerna? Vilket ledarskap krävs för
		
att bygga ett vinnande lag? Anette Norberg talar om hur man med ledarskap, samarbete och
		
laganda kan nå högt uppsatta mål.
12.30-13.30

Lunch

		
		F214
13.30–14.30
		
		
		

Siv Fahlgren, Viljan att veta – om kön, genus och jämställdhet i genusforskningen
I Siv Fahlgrens föreläsning problematiserar hon begreppen ”biologiskt” kön som något vi är
och jämställdhet som något vi har för att med genusbegreppet se det som något som vi gör i
en maktordnad språklig och kulturell praktik.

		
		
		
		

John Selander, Varför är vi så sjuka när vi mår så bra?
Hur förklarar vi de höga sjuk- och ohälsotalen i Sverige? Beror de på dålig hälsa, eller finns
andra förklaringar? I föreläsningen presenterar John Selander argument som talar för att vi mår
bra i Sverige, och att förklaringen till den höga sjukfrånvaron måste sökas på annat håll.

		Bodil Landstad, Fåfänga, lust och längtan – känslomässiga drivkrafter för återgång till arbete
		
I intervjuer med långtidssjukskrivna kvinnor framkom det att känslor som fåfänga, lust och
		
längtan hade varit avgörande drivkrafter för återgång till arbete. Är det vanligt att känsloaspekter
		
lyfts fram och beskrivs som drivkrafter i en rehabiliteringsprocess? Kring det resonerar Bodil
		
Landstad i sin föreläsning.
Mingel

14.50–15.50
		
		
		

Eva Sellström, Hälsan hos barn och unga i de svenska storstädernas utsatta bostadsområden
Eva Sellström presenterar sin forskning om negativa hälsoeffekter av att växa upp och leva i
segregerade bostadsområden i de svenska storstäderna. Baserat på nationella hälsoregister
kunde tydliga skillnader i hälsoutfall mellan bostadsområden påvisas.

		Stig Vinberg, Egenföretagares hälsa och arbetsvillkor – ett bortglömt ämne med paradoxala
		resultat
		
Trots att forskningen ökat kraftigt om egenföretagare och de mindre företagen är kunskaperna
		
om arbetsvillkor och hälsa begränsade och motstridiga. Stig Vinberg redovisar och problematiserar
		
nya och spännande resultat från egen och andras forskning.
		
		
		F229
13.30–14.30
Thomas Granfeldt, Trämassa – kan det vara något?
		Det är bistra tider för många av våra tillverkare av mekanisk pappersmassa i dag, men det
		finns hopp!
		Catrin Johansson, Kommunikation för framgångsrika organisationer
		
Kommunikationen mellan medarbetare och chefer skapar och förändrar organisationer. I före
		
läsningen belyser Catrin Johansson de faktorer som är viktiga för att kommunikationen ska
		
bidra till en hälsosam, innovativ och framgångsrik organisation.
		Anders Olofsson, När nästan ingen längre vet!
		
Anders Olofsson har under snart 20 år ägnat sig åt forskning om utbildning i förhållande till
		
entreprenörskap. I sin föreläsning skiljer han ut vad som är nytt från vad vi redan borde veta
		
när det gäller att utbilda unga människor i kreativitet och förmåga att skapa ny kunskap.
Mingel
14.50–15.50
		
		
		
		
		
		
		
		

Mårten Sjöström, Fotografisk avbildning i flera dimensioner
Hur många dimensioner kan vi uppleva? Hur filmar vi flera dimensioner? Hur kan vi få denna
multidimensionella datamängd att ta mindre plats? Vad vet vi om det vi inte ser? Mårten
Sjöström kommer att presentera varför dessa frågor är av betydelse och hur han och hans
kollegor angriper problemen med att finna en lösning för bästa möjliga kvalitet. Hur många
dimensioner kan vi uppleva? Hur filmar vi flera dimensioner? Hur kan vi få denna multidimen
sionella datamängd att ta mindre plats? Vad vet vi om det vi inte ser? Mårten Sjöström kom
mer att presentera varför dessa frågor är av betydelse och hur han och hans kollegor angriper
problemen med att finna en lösning för bästa möjliga kvalitet.

		Kjell Brunnström, Upplevd visuell mediakvalitet
		
Hur kan man mäta och förutsäga visuell mediekvalitet? Vad är det som är visuellt väsentligt?
		
Hur kan man använda denna kunskap för att tillhandahålla bättre kvalitet på medietjänster
		
till exempel strömmande video eller 3DTV? Det är frågor som Kjell Brunnström resonerar kring
		
i sin föreläsning.
		Yvonne von Friedrich, Jämställt företagande – en förutsättning för regional utveckling
		
Yvonne von Friedrichs riktar i sin föreläsning uppmärksamhet mot de attityder, förutsättningar
		
och strukturer som påverkar kvinnors företag och deras företagande. Hon visar på hinder och
		
möjligheterna för kvinnor att på lika villkor kunna starta och utveckla företag och att det är
		
inställningar, kompetens och brist på kunskap som hindrar ett jämställt företagande i samhället.

		

		F234
13.30–14.30
		

Khalik Salman, Macroeconomic Determinants, Innovation and the Birth of New Firms:
Negative Binomial Regression Approach.

		Francisco Gomes Esteves, Uppmärksamhet och emotionella reaktioner
		
Med utgångspunkt i ett evolutionärt perspektiv presenterar Francisco Gomes Esteves några
		
studier som visar att stimuli som har varit farliga för våra förfäder, till exempel ormar, lättare
		
kan upptäckas än andra kontrollstimuli, till exempel svampar, och sätta igång rädsloresponser.
		Richard Hall-Wilton, Radiation Detection
		
Developments on neutron detectors for the European Spallation Source in Lund are outlined.
		
Neutron detectors are a particular challenge for the ESS. Detector development is peculiarly
		
interdisciplinary in nature; examples from my career are given.
Mingel
14.50–15.50
Steven Hartman, Inscribing Environmental Memory (IEM) som modell för ny humanistisk
		forskning
		
Min föreläsning handlar om ett internationellt projekt jag har lett, Inscribing Environmental
		
Memory in the Icelandic Sagas (IEM), en ny modell för humanistiska studier som analyserar
		
miljöinnehåll och miljöns representation i den rikhaltiga medeltida isländska litteraturen.
		Mikael Gidlund, Trådlös industriell automation - vad är det?
		
Kommer alla maskiner och sensorer att vara uppkopplade till Internet i framtiden? Är det
		
säkert och tillförlitligt? Hur kan trådlösa system öka företagens produktivitet? Mikael Gidlund
		
besvarar dessa frågor under föreläsningen.
		Morgan Fröling, Bra val för liv på jorden
		
Morgan Fröling föreläser om att bra liv för alla på jorden är ett mål som ställer höga krav på
		
förståelsen för hur naturresurser bör brukas, liksom hur våra tekniska och samhällssystem
		
påverkar de naturliga ekosystemen och deras förmåga att upprätthålla livsuppehållande
		
mekanismer på vår planet.

