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Öppet seminarium om makt 28/9
Makt genomsyrar närmast alla delar av samhälls-
livet, privatlivet, och enligt vissa, själslivet. Men i 
vad består egentligen makt? Jonas Ringström ska 
försöka ge några svar på denna komplicerade frå-
ga genom att presentera hur maktbegreppet har 
använts och teoretiserats av samhällsvetenskapli-
ga forskare. Dessutom, vilken plats har vetenska-
pare i maktordningar och vilka möjligheter har vi 
till hands för att motverka ojämlikheter? 
Anmäl dig senast 27/9 på www.hkr.se/fpl-makt

Se filmen från Almedalen (via YouTube)

Vem är nya doktoranden Gita Hedin?
Gita Hedin föddes 1978 och är uppvuxen i de småländska skogarna. 
Hon började arbeta vid Högskolan 2006 som projektledare för men-
torsprojektet Näktergalen och därefter börja-
de hon 2009 som forskningsassistent. Sedan 
dess har hon varit medförfattare i flera publi-
cerade artiklar inom området hälsovetenskap. 
Med en Fil. Mag. Folkhälsovetenskap fortsatte 
hon sitt arbete på Högskolan som adjunkt på 
Folkhälsopedagogiska programmet. 

I den inspirerande miljön som existerar på Högskolan förstärktes in-
tresset för att fördjupa sig i forskning. Som doktorand kommer hen-
nes forskning att rikta in sig på fysisk aktivitet och stillasittande inom 
projektet Sömn, mediavanor och livsstil hos ungdomar. På sin fritid 
finns inget bättre än att umgås med familj och djur. En ridtur i naturen 
tillsammans med dottern är speciellt och uppskattat. 

Om tio år undervisar och driver hon egna forskningsprojekt inom 
folkhälsa. 

Oväntad färdighet: Grym på att fixa naglar 

Nyanställning av doktorander
Projektet ”Preventiva hembesök” har anställt Anna-Martinsson som 
doktorand. Läs mer om projektet www.hkr.se/fpl-pre-h.  Anna påbör-
jade sin doktorandtjänst 3 september.

E-hälso konferens! 
Årets konferens är populär, men ännu finns platser kvar. Kom ihåg 
att anmäla dig senast 26/9! För mer info och anmälan 
www.hkr.se/fpl-e-halsa
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Alla Forskningsplattformens medarbetare hittar du på www.hkr.se/fpl-medarbetare
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