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Medical Humanities Seminar vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet 

 

Sedan våren 2010 bedrivs Medical Humanities Seminar (tidigare HFH-seminariet) vid 

Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Seminariet har cirka fyra 

sammankomster per termin där forskare och doktorander presenterar sin pågående forskning. 

Medical Humanities Seminar är ett flervetenskapligt seminarium öppet för alla.  

 

Är du intresserad att presentera din forskning eller vara med på seminariets e-postlista, 

vänligen kontakta Kristofer Hansson: kristofer.hansson@kultur.lu.se. 

 

Tidigare terminer 

 

VT 2016 

• måndag den 15 februari 

Seminar on Neuroscience, Culture and Society 

Open lecture with Dr Martyn Pickersgill, University of Edinburgh and Dr Tineke Broer, 

University of Edinburgh.  

 

• måndag den 14 mars 

Ingrid Fioretos, etnolog och verksam som forskare vid Enheten för minnessjukdomar och 

Enheten för smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukhus, presenterar under rubriken 

”Etnologi i praktiken: utmaningar och möjligheter i sjukvården”. 

 

• måndag den 11 april 

Gustav Thoreson, Anställd vid Helsingborgs Stad Vård- och Omsorgsförvaltning som 

forskare om äldre och deras visuella miljöer, presenterar under rubriken “Misslyckande 

miljöer: om ålder som visuell praktik inom äldrevården”. 

 

• måndag den 25 april 

Pawel Lewicki, assistant prof. at EUV Frankfurt (Oder), will present his post-doc project on 

migrating people living with HIV/AIDS from Eastern Europe and new member states of the 

EU to Germany and Sweden. What dynamics these moving HIV-bodies set into motion? The 

title of the project: "HIV-Trajectories: Biopolitical regimes and transnational migration in 

context of HIV/AIDS in Europe".  
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• torsdag den 26 maj 

Forskningsnoden Medicinsk humaniora gästar Kulturseminariet 

Korta presentationer av institutionens forskare och doktorander om deras pågående forskning, 

kommande forskning eller drömprojekt.  

 

• måndag den 30 maj 

Delaktighet och tillgänglighet i våra vanligaste ljudmiljöer 

Ett flervetenskapligt forskningsseminarium 

Under seminariet presenteras och diskuteras aktuell forskning om ljud, ljudmiljöer, dövhet, 

hörselnedsättning och delaktighet. Kommande flervetenskaplig antologi om ljudmiljöer 

presenteras. Seminariet spelades in av UR Samtiden.  

Presentatörer:  

Ingela Holmström, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet 

Per Germundsson, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola 

Åsa Alftberg, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola 

Robert Willim, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet  

Per Koren Solvang, professor, Högskolan i Oslo och Akershus 

Elisabet Apelmo, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola 

Ingrid Runesson, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola 

Hanna Egard, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola 

Kristofer Hansson, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet 

 

HT 2015 

• måndag den 7 september 

IN ASSOCIATION WITH STS-SEMINAR, LU 

Benet Reid, PhD in health sociology and social theory at Newcastle, UK, present the research 

project "Forms of dialogue in discourses of Evidence-Based Healthcare". He writes: In this 

presentation I address the discourse of Evidence-Based Healthcare by reference to its terms of 

dialogue. I use examples from earlier and later periods of the discourse in medicine; from 

allied professions (especially physiotherapy); and from sociological and health-policy 

literature. 

 

• måndag den 14 september 
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Åsa Alftberg, forskare i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, 

presenterar sitt forskningsprojekt ”Medicineringens ideal och praktik. En etnologisk studie av 

äldre människors bruk av läkemedel”. 

 

• torsdag den 8 oktober 

Workshop: Medical humanities: Exploring advantages and disadvantages in an emerging 

interdisciplinary field.  

- Critical friends, stroppy teenagers and potent voices: coming of age in the medical 

humanities, Sarah Atkinson, Professor of Geography and Medical Humanities at 

Durham University, UK   

- Medical Humanities at Umeå University, Britta Lundgren, Professor at Dept. of Culture 

and Media Studies, Umeå University, Umeå University  

- Critical Medical Humanities: Embracing Entanglement, Taking Risk, William Viney, 

Durham University, UK 

- Medical humanities and History of medicine, Solveig Jülich, Uppsala University 

- Medical humanities, narrativity and literature, Jens Lohfert Jørgensen, Aalborg 

University 

- An information studies perspective on medical humanities, Johanna Rivano Eckerdal, 

Lund University 

- Outlook: medical humanities in Denmark, Finland, Norway and Sweden 

(representatives of nnhsh) 

 

• måndag den 16 november 

Håkan Jönsson, forskare i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, 

fortsätter tidigare terminers tema om diabetes och presenterar under rubriken ”Kampen mot 

Diabetes – vad kan etnologi och kulturvetenskaplig matforskning bidra med?” 

 

• måndag den 14 december 

Maria Wemrell, doktorand i Folkhälsovetenskap med inriktning Medicinsk Antropologi, vid 

Enheten för Socialepidemiologi, Medicinska Fakulteten (Lunds Universitet), presenterar 

under rubriken ”Hjärta och Risk: etnografiska studier av västerländsk och kinesisk medicin”. 

 

VT 2015 

Under vårterminen fortsätter hfh-temat Humanistiska perspektiv på diabetes med fokus på 
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den forskning som görs vid Institutionen för kulturvetenskaper. Utifrån temat har vi tidigare 

haft presentationer av Thomas Hartvigsson, doktorand i praktisk filosofi vid Göteborgs 

universitet, samt Anna W Gustafsson, universitetslektor vid Språk- och litteraturcentrum vid 

Lunds universitet. 

Varmt välkomna! 

Gabriella Nilsson och Kristofer Hansson   

 

• måndag den 23 februari 

Markus Idvall, forskare i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, 

presenterar sitt forskningsprojekt kring historiska perspektiv på diabetes. 

 

• måndag den 23 mars 

Maria Wemrell, doktorand i Folkhälsovetenskap med inriktning Medicinsk Antropologi, vid 

Enheten för Socialepidemiologi, Medicinska Fakulteten (Lunds Universitet), presenterar sitt 

doktorandprojekt "Hearts at Risk: A Cross-Disciplinary Study of Western and Chinese 

Medicine".  

 

• måndag den 20 april 

Gabriella Nilsson och Kristofer Hansson, forskare i etnologi vid Institutionen för 

kulturvetenskaper, Lunds universitet, presenterar forskningsprojektet ”Implementation of 

Hospital Based Home Care for Children newly diagnosed with diabetes”. Studien undersöker 

implementeringsprocesser inom barndiabetesvård.  

 

• måndag den 18 maj 

Mats Arvidson, universitetslektor i intermediala studier vid Institutionen för 

kulturvetenskaper, Lunds universitet, presenterar sin självreflexiva studie om att leva med 

diabetes. 

 

HT 2014 

• måndag den 15 september 

Vi gästas av Ola Sigurdson, professor och föreståndare för Centrum för kultur och hälsa vid 

Göteborgs universitet som presenterar sitt arbete med medicinsk humaniora. Han har nyligen 

utkommit med rapporten ”Medicinsk humaniora vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs 

universitet” (http://www.ckh.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext//ny-rapport-om-medicinsk-

http://www.ckh.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext/ny-rapport-om-medicinsk-humaniora.cid1212374
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humaniora.cid1212374). Rapport ger en bred överblick över området och dess utveckling vid 

svenska lärosäten med fokus på Göteborgs universitet. 

 

• torsdag den 25 september 

”Handikappvetenskapliga perspektiv på ljudmiljö” 

Endagskonferens kring ljudmiljöer utifrån handikappvetenskap med inbjudna gäster.  

Anordnas av Åsa Alftberg och Kristofer Hansson 

10.00 Introduktion av dagens tema, Åsa Alftberg och Kristofer Hansson 

10.15 Rumsliga möjligheter och begränsningar 

Elisabet Apelmo, Lunds universitet 

10.45 Teknologier i användning – främjar och hämmar delaktighet 

Ingela Holmström, Stockholms universitet och Teckenbro AB, Örebro 

11.15 Fritidens ljudmiljöer. CI-bärares upplevelser och strategier 

Åsa Alftberg, Lunds universitet 

13.00 Lived Parenting and Cochlear Implants: Exploring the Lifeworld and 

Networks of Parents Living in Spaces of Hearing Differentness 

Elizabeth Adams Lyngbäck, Stockholms universitet 

13.30 Att delta och vara aktiv: Kulturanalytiska perspektiv på habilitering och delaktighet 

Kristofer Hansson, Lunds universitet 

14.30 Nordiska museets insamling Döva berättar 

Matilda Svensson, Lunds universitet 

15.00 Slutdiskussion 

 

• måndag den 27 oktober 

Vi gästas av Thomas Hartvigsson, doktorand i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet som 

presenterar sitt arbete kring begreppet besluskompetens inom en medicinsk-etisk diskurs. 

Bland annat kommer vi få ta del av det pågående arbetet med hans och kollegan Christian 

Munthes artikel ”Informal assessment of decision-making competence and patient 

participation in medical decision-making: the case of adolescents with diabetes”. 

 

• måndag den 15 december 

Anna W Gustafsson, universitetslektor vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet, 

gästar oss och berättar om sin studie om invandrarfamiljers läkarbesök i barndiabetesvården. 

Hennes bok ”Stärkande samtal – fyra fallstudier av invandrarfamiljers läkarbesök i 

http://www.ckh.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext/ny-rapport-om-medicinsk-humaniora.cid1212374
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barndiabetesvården” kan laddas ner på följande adress: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4466064&fileOId=44660

71  

 

• måndag den 19 januari, 2015 

Anna Franz, som går andra året på MACA-programmet vid Lunds universitet (Master of 

Applied Cultural Analysis), presenterar sin pågående Masteruppsats “Utländska läkare i 

Sverige - mötet med en ny arbetskultur”. Studien är en antropologisk analys av hur läkare från 

EU/EES finner sig tillrätta i det svenska sjukvårdssystemet, med fokus på en 

introduktionskurs som erbjuds i Västra Sverige. Seminariet ger en överblick över fältarbetet 

samt presenterar bakomliggande teorier för analysen. 

 

VT 2014 

• måndag den 24 mars 

Avhandlingspresentation 

Elisabet Apelmo, FD i sociologi, presenterar och diskuterar sin avhandling ”Som vem som 

helst: kön, funktionalitet och idrottande kroppar” (Bokförlaget Daidalos) som hon disputerade 

på 2012. 

 

• måndag den 2 juni 

Åsa Alftberg och Kristofer Hansson presenterar forskningsprojektet ”Fritidens ljudmiljöer: en 

brukarstudie om platsers betydelse för personer med kokleaimplantat”. 

 

HT 2013 

• måndag den 21 oktober 

Avhandlingspresentation 

Matilda Svensson, FD i historia, presenterar och diskuterar sin avhandling ”När något blir 

annorlunda. Skötsamhet och funktionsförmåga i berättelser om poliosjukdom” (Historiska 

institutionen, Lunds universitet) som hon disputerade på 2012. Avhandlingen kan laddas ner 

från: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3128219&fileOId=31282

63 

 

• monday, November 18 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4466064&fileOId=4466071
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4466064&fileOId=4466071


 7 

PhD presentation 

Carys Banks, PhD student from University of Bath, present her doctoral research that 

investigate the impact, (or non-impact) of policy-making over the last three decades within 

intellectual disability and everyday social care practices. What constitutes ethical 

ethnographic research among adults with intellectual disability? 

 

• måndag den 25 november 

Avhandlingspresentation 

Johanna Bergqvist, FD i arkeologi, presenterar och diskuterar sin avhandling ”Läkare och 

läkande. Läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans” (Lund 

Studies in Historical Archaeology) som hon disputerade på i april.  

 

• måndag den 13 januari 

Boel Berner, sociolog och professor emeritus, avslutar höstens historietema. Hon presenterar 

och diskuterar sin materialanvändning i boken ”Blodflöden. Blodgivning och blodtransfusion 

i det svenska samhället” och i sitt nya projekt där hon följer de olika blodgrupperna i 

samhället. 

 

VT 2013 

• måndag den 18 februari 

Blindhetens materiella historia och det taktilas museologi 

Jan-Eric Olsén och Emma Pettersson, lektor respektive doktorand från Medicinsk Museion, 

Köpenhamns universitet, presenterar ett projekt som tar sin utgångspunkt i Medicinsk 

Museions samling av föremål relaterade till de synskadade och deras historia. Projektet 

undersöker samlingens inneboende taktila egenskaper på två olika sätt, dels historiskt med 

fokus på relationen mellan visualitet och blindhet, dels museologiskt med fokus på 

känselsinnets roll i dagens museikultur. 

 

• fredag den 24 maj 

HFH-workshop: Hjärtspecialister inom samhällsvetenskap och humaniora 

Arrangeras av Karolina Lindh och Kristofer Hansson 

13.00 till 13.15 Introduktion 

13.15 till 14.15 Hjärtat mångahanda: ett antropologiskt perspektiv på hjärtats föränderlighet 

Haris Agic, Postdoc vid Institutionen för Tema, Linköpings universitet 
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14.15 till 14.45 Om spridningen av kunskaper i hjärt-lungräddning till allmänheten  

Karolina Lindh, doktorand vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet 

14.45 till 15.15 Kaffe 

15.15 till 16.30 Kortare presentationer 

Katarina Jacobsson, Socialhögskolan, Lunds universitet 

Daniel Normark, Kulturenheten, Karolinska institutet  

Kristofer Hansson, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet 

Jan Eric Olsén, Medical Museion, Köpenhamns universitet 

16.30 till 17.00 Avslutande diskussion 

 

• måndag den 3 juni 

Svenska filmers framställning av fysiska funktionsnedsättningar, funktionshinder och 

människor med fysiska funktionsnedsättningar  

Hanna Flodin, doktorand i filmvetenskap vid Lunds universitet, presenterar sitt 

forskningsprojekt som handlar om representationen av fysiska funktionsnedsättningar, 

funktionshinder och människor med fysiska funktionsnedsättningar i svenska spelfilmer.   

 

HT 2012 

• måndag den 8 oktober 

Simulating resuscitation - social and material practices as mediators of knowlegde and 

meaning 

Karolina Lindh, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap, presenterar delar av sitt 

pågående avhandlingsprojekt. I studien undersöker hon hur kunskaper i hjärt-lungräddning 

(HLR) förklaras i olika medier och sammanhang och hur sociala och materiella skillnaderna 

bland dessa påverkar de standardiserade instruktionerna för HLR. 

 

• måndag den 29 oktober 

Kronotopisk identitet og eksistentiel hjemløshed – på rejse i (bryst-)kræftens landskab 

Litteraturvetaren Nina Henriksson från Syddansk Universitet presenterar sin forskningsstudie 

som tar sin utgångspunkt i danska självbiografiska böcker om bröstcancer. Om detta skriver 

hon: Mit casestudie belyser hvordan den kræftsyge forfatter, som er uhelbredeligt syg af 

kræft, tænker, fortæller og konstruerer sig selv i rumlige og tidslige termer, og hvordan det 

fører til en selvfortælling, som ikke spørger og forsøger at svare på ’Hvem er jeg?’, men 

snarere ’Hvor er jeg?’. I tilknytning hertil vil casestudiet også beskæftige sig med den rolle 
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som ’bestemmelsesstedet’ og ’u-bestemmelsestedet’ spiller i fortællingen om kræft, vise 

hvordan selvets fortælling fremskrives i en dialog mellem de to forestillinger og hvordan det 

er knyttet til forestillingen om døden. 

 

 

• måndag den 12 november 

Det goda och onda åldrandet 

Janicke Andersson, FD i Äldre och åldrande, från CASE vid Lunds universitet, presenterar sin 

planerade studie om det goda åldrandet. Studien syfte är att genom biografiska/genealogiska 

intervjuer i kombination med diskursiv text/bildanalys kunna visa hur diskurser av det 

goda/onda åldrandet konstrueras i relation mellan strukturella/diskursiva förhållanden och 

individens privata/subjektiva erfarenheter samt hur detta resulterar i åldrandepraktiker som 

bra och dåliga och det åldrande subjektet som lyckat eller misslyckat. Studiens upplägg och 

syfte skapar frågetecken kring tillvägagångssätt och ställer stora metodologiska krav och det 

är dem som bearbetas på seminariet.  

 

• måndag den 10 december 

Avhandlingspresentation 

Johanna Rivano Eckerdal, FD i biblioteks- och informationsvetenskap, presenterar och 

diskuterar sin avhandling ”Information, identitet, medborgarskap: unga kvinnor berättar om 

val av preventivmedel” som hon disputerade på i juni. Avhandlingen finns att ladda ner på 

följande adress: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2493401&fileOId=25184

20 

 

VT 2012 

• måndag den 5 mars 

Litteraturen som kunskapskälla 

Litteraturvetare Katarina Bernhardsson och etnolog Kristofer Hansson håller i en 

metodologisk workshop kring att använda skönlitteratur och självbiografier som empirisk 

källa. Workshopen är en inledning på terminens HFH-tema kring att använda sig av olika 

typer av litteratur som material. Vi frågar oss hur man kan arbeta med skönlitteratur och 

självbiografier: kräver det andra metoder och förhållningssätt till empirin? Vilka frågor kan vi 

ställa till denna typ av material? Hur förhåller vi oss till verklighet och fiktion i litteraturen?  
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Läsning inför seminariet (texterna distribueras inför workshopen): 

Couser, G.Thomas 1997. Recovering Bodies. Illness, Disability and Life-writing. Chicago: 

University of Wisconsin Press. Kapitel 7 

Ericsdotter, Åsa 2002. Kräklek. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Valda delar 

Igelström, Emma och Olofsson, Carina 2006. Simmar-Emma: min kamp mot bulimin. 

Stockholm: Månpocket. Valda delar 

   

• måndag den 16 april 

Etnologen Lars-Eric Jönsson presenterar sin bok "Berättelser från insidan: en essä om 

personliga erfarenheter i psykiatrins historia" som utkom 2011 (Carlsson Bokförlag). 

 

• måndag den 4 juni 

Etnologen Kristofer Hansson presenterar en text kring sin forskning om den individuella 

krisen så som den beskrivs i skönlitteratur och självbiografier.  

 

Seminariet avslutas med en diskussion om hur vi kan fortsätta diskussionen om litteraturen 

som kunskapskälla.   

 

HT2011 

    • Tisdag den 20 september   

Etnologen Fredrik Nilsson presenterar sin bok ”I ett bolster av fett: en kulturhistoria om 

övervikt, manlighet och klass” som utkom i år (Sekel Bokförlag/Isell & Jinert).     

 

• Måndag den 10 oktober 

  ”Detta är inte min Sven! Anhöriga som identitetens väktare i äldreomsorgen”    Vi gästas 

av Tove Harnett som presenterar delar av sin avhandling ”The Trivial Matters. Everyday 

power in Swedish eldercare” från 2010 (avhandlingen finns att ladda ner via Libris: 

http://libris.kb.se/bib/11784924). Tove arbetar på Socialhögskolan vid Lunds universitet och 

forskningscentret CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments). 

 

• Måndag den 7 november 

  Idéhistorikern David Dunér presenterar kapitlet "Maskinen människa" från sin kommande 

bok Tankemaskinen (Nya Doxa bokförlag). Seminariet behandlar synen på människokroppen 
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som mekanisk under 1600- och 1700-talen. 

 

• Torsdag och fredag den 1-2 december   

Forskarkonferens kring temat ”Program och praktik” vid Institutionen för kulturvetenskaper, 

Lunds universitet (Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning).      

Program: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2204702&fileOId=22047

03 

 

VT2011 

• Onsdagen den 2 februari gästas HFH-seminariet av Katarina Bernhardsson som disputerade 

i litteraturvetenskap i november 2010 på avhandlingen "Litterära besvär. Skildringar av 

sjukdom i samtida svensk prosa" (Ellerströms förlag). Varmt välkomna!   

 

• Tisdag den 1 mars, ”Inventering”. Vi inventerar de studier som kommit inom vårt fält under 

2009 och 2010. Ta med de specifika verken. Ett tillfälle att också presentera sina egna 

artiklar, antologier och böcker.  

 

• Måndag den 4 april, Medicinsk etik. Vi gästas av Dan Egonsson, professor i praktisk 

filosofi, som presenterar medicinsk etik. 

 

• Onsdag den 11 maj gästas vi av Susanne Ådahl, forskare i medicin antropologi vid 

Helsingsfors universitet, som presenterar sitt forskningsprojekt om betydelsen av donation i 

relation till njurtransplantation i Finland.     Mer om Susannes projekt finns på:  

http://blogs.helsinki.fi/sadahl/ 

 

• Måndag den 16 maj, Anna Johansson, Umeå universitet, som disputerade i etnologi 2010 på 

avhandlingen "Självskada - En etnologisk studie av mening och identitet i relation till 

skärande".     Mer om Annas avhandling finns på: 

http://www.kultmed.umu.se/om-institutionen/intervju//sjalvskada---en-ny-avhandling-i-

etnologi-fran-institutionen.cid132342 

  

HT2010  

• Måndag den 20 september, Vilka är våra teoretiker?   Vi har alla våra favoritteoretiker för 

http://blogs.helsinki.fi/sadahl/
http://www.kultmed.umu.se/om-institutionen/intervju/sjalvskada---en-ny-avhandling-i-etnologi-fran-institutionen.cid132342
http://www.kultmed.umu.se/om-institutionen/intervju/sjalvskada---en-ny-avhandling-i-etnologi-fran-institutionen.cid132342
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att förstå fältet hälsa, kropp och medicin. Eller? Om vi skulle göra en inventering på vilka 

böcker och artiklar som vi alltid återkommer till, vilka skulle det vara? Har vi humanistiska 

hälsoforskare en kanon? En öppen diskussion om vilka teorier vi alltid återvänder till och 

varför just de är så viktiga. Medtag böckerna och artiklarna ni vill plädera för. 

 

• Måndag den 18 oktober,   Medicin som humaniora - reflektioner vid fakultetsgränsen  . Vi 

gästas av Anders Palm, seniorprofessor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, som leder 

delkursen ”Kroppen i humanioraperspektiv” på läkarutbildningen (mer att läsa om kursen 

finns här: http://www.med.lu.se/nyheter/100611_humaniora). Anders kommer att prata under 

rubriken: Medicin som humaniora - reflektioner vid fakultetsgränsen, därefter frågor och 

diskussion om möjliga och omöjliga gränsöverskridningar. 

 

• Måndag den 15 november, Unga kvinnors värdering av informationskällor inför val av 

preventivmedel: informationskompetenspraktiker  . Johanna Rivano Eckerdal presenterar sitt 

avhandlingsprojekt som handlar om att undersöka begreppet informationskompetens i en 

situation som unga kvinnor är delaktiga i och som kan sägas vara betydelsefulla för både dem 

själva och för samhället. Området för undersökningen rör sexuell hälsa och hur unga kvinnor 

använder och värderar informationskällor inför val av preventivmedel. 

 

• Tisdag den 14 december, Sockersjuka barn på sommarkoloni. Svensk barndiabetesvård på 

1940- och 50-talen.   Markus Idvall presenterar delar av sin forskning som handlar om 

utvecklingen av insulinbehandlingen och diabetesvården. Den ungefärliga tidsperiod som 

undersöks är från tidigt 1900-tal fram till vår egen tid. En viktig aspekt gäller barnens och 

ungdomarnas position i samhället under olika skeden. Skilda praktiker och föreställningar 

med avseende på diagnos, symptom och behandling undersöks. 

  

VT2010 

• Måndag den 1 mars: Workshop kring bilden som metod och teori    . Ett tema som förenar 

många av forskarna här på institutionen är bilden och dess många och skiftande roller i fältet 

hälsa/biomedicin/kropp. Det kan handla om att analysera bilder i annonser för läkemedel, 

fotografiets betydelse i den biomedicinska forskningen, fotografiet som metod för att få en 

inblick i informanters vardag osv. Hur använder vi bilder i vår forskning? Vilka perspektiv 

förenar oss och var skiljer sig våra perspektiv åt? Vilka teorier använder vi oss av? Hur kan 
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bilden användas som metod? Alla tar med sig minst en bild som får ligga till grund för en 

öppen diskussion.    

 

• Tisdag den 30 mars: Humanistisk disability/illness-forskning, vad är det och vad kan 

humanister tillföra detta fält?     Kristofer Hansson presenterar sin forskning inom fältet 

disability/illness och frågar sig vad vi som humanister kan tillföra detta fält.      

 

• Måndag den 19 april: Biomedicinska samspel: integrering och överföring av biomedicinsk 

kunskap från klinik till drabbad.     Niclas Hagen presenterar sin doktorandstudie. 

Presentationen kommer ge en allmän beskrivning av projektets generella upplägg (teori, 

metod och kunskapsmål), samt tentativt diskutera varför samhällsvetenskapliga och 

humanistiska perspektiv (i detta fall utifrån ett perspektiv som utgår från en fenomenologisk 

grund) utgör en essentiell del i den process varmed biomedicinsk forskning överförs från" 

labb-bänk" till drabbad.      

 

• Måndag den 24 maj: Ageing and health. Reflections on "activity" and "normality" in old age 

in Sweden.     Åsa Alftberg presenterar sin doktorandstudie om hur äldre individer hanterar 

idealet om ett hälsofrämjande aktivt liv samtidigt som föreställningar om ålderdomen präglas 

av passivitet och reducerad förmåga. 


