Forskarpresentationer kl. 11.30- 13.00
Spår 1, Tema Hållbart boende
Sal 33:303 (1 tr upp)
Eva Dahlkvist, Med.Lic, universitetsadjunkt Vårdvetenskap:
”Trädgården/uteplatsen i vård och omsorg - En hälsofrämjande resurs”
Marita Wallhagen, Tekn. Dr, Arkitekt SAR/MSA:
”Miljöbedömning av byggnader från ett livscykel- perspektiv”
Ann-Sofie Hertzén, doktorand i Design:
”Upplevelsen av skogsråvarubaserade material”
Börje Leidhammar, adj professor Rättsvetenskap:
”Varför Rättsvetenskap?”

Spår 2, Tema Hållbar livsmiljö
Sal 33:203
Annica Björkman, universitetslektor i Vårdvetenskap:
”Hinder och förutsättningar i telefonsjuksköterskors arbetsmiljö – en
Delphisstudie”
Peter Öberg, professor:
”Att åldras ensam eller tillsammans – nya parrelationer på äldre dar”
Britt-Marie Sjölund, universitetslektor, Leg. Sjuksköterska, Med.dr: ”Äldres
fysiska och psykiska mående efter utskrivning från sjukhus”
Mimmi Eriksson, universitetslektor Religionsvetenskap:
”Vid utmattningens gräns – att möta en avgrund och finna en väg därifrån.
Om utmattningssyndrom, dess konsekvenser och att komma vidare.

Forskarpresentationer kl. 11.30- 13.00
Spår 3, Tema Hållbara värderingar
Sal 33:304 (1 tr upp)
Britt Johanne Farstad, universitetslektor Litteraturvetenskap:
”Fantasin till makten!”
Per Vesterlund, universitetslektor Filmvetenskap & Medie- och
kommunikationsveteskap: ”Vad kan vi lära oss av gamla tv-serier? Om
välfärdsstaten i svenska TV igår och idag”
Magnus Hjelmblom, universitetslektor i Datavetenskap, ämnesgruppen för besluts-,
risk och policyanalys: ”Eudoxos och Bentham: om forskning i besluts, risk- och
policyanalys”
Johan Liljestrand, universitetslektor Pedagogik:
”Lärarstuderandes syn på skolans demokratiuppdrag”

Spår 4, Tema Hållbar ekologi & ekonomi
Sal 33:202
Lars Hillström, universitetslektor Biologi:
”Vildsvinets expansion och påverkan på andra arter i våra ekosystem”
Stephan Barthel, docent Geospatial informationsteknik inriktning
samhällsplanering:
”Urban resiliens och hållbar stadsutveckling”
Maria Fregidou Malama, universitetslektor Ekonomi
”Social Marketing in Work Integrated Social Enterprises”
Arne Fagerström, professor Företagsekonomi: ”Hållbara ekonomi – en
utmaning för forskningen”

Spår 5, Tema Hållbara system & strukturer
Sal 33:302 (1 tr upp)
Camilla Niss, universitetslektor Industriell ekonomi & Lars Bengtsson,
professor: ”Industri 4.0 – så mycket mer än teknik”
Mathias Cehlin, universitetslektor Energisystem:
”Aktuell forskning inom energisystem vid HiG”
Björn Karlsson, professor Energi:
”Växthuseffekten och omöjligheten att uppnå 2-gradersmålet”
Amer Jazayrli, doktorand & Robin von Haartman, docent Industriell ekonomi:
”Hållbar logistik – vem gör vad”

