Nationella STS dagarna, 27–28 augusti 2020, Umeå universitet

Plats: Online via Zoom – länkar till sessionerna kommer till de som anmält sig till konferensen.

Konferensprogram
27 augusti
10.00–12.00

Doktorandworkshop med Helena Pettersson.

13.00– 13.45

Välkomna! Hanna Vikström

Keynote av Virginia Dignum, Wallenberg Chair, Responsible
Artificial Intelligence, Umeå University, och Vetenskaplig ledare för
forskningsprogrammet WASP-H – ”Developing and using AI
responsibly”
Chair: Anna Croon

14.00–15.00

Mediering och översättning
Chair: Christer Nordlund

Daniel Normark – ”On Mediators…”

Julia Falk – ”Att medla mellan religion och vetenskap – Om svenska
spiritisters vilja att kombinera vetenskap med kristendom kring
sekelskiftet 1900”
Jenny Eklöf – “Distance Education: From Unwanted Stepchild to
Driver of University Reform?”

Medicin och hälsa – då och nu
Chair: Janina Priebe

Jonatan Samuelsson – ”Den svenska amalgamkontroversen ca 1980–
2003: En översikt”

Hanna Vikström – ”Vem bestämmer vad som ska vara i en hålig
tand? Tandfyllningsmaterial, kunskap och professionalisering,
1860–1880”

Elin Björk – ”Prostatabehandlingar och patienter – från avhandling
till vidare forskning”

15.15–16.30

AI och spel i Internets tid
Chair: Helena Pettersson

Francis Lee – “The Absence Category: Conflation of Categories in AI,
Algorithms and Data”

Theo Röhle – “Algorithmic Shields: IT Security, Media Organisations,
and the Transformation of Distributional Infrastructures”
Anna Croon och Mikael Wiberg – “Artificial Intelligence: An artificial
everyday?”

Emelie Moberg – “The socio-technical temporalities of game worlds”
Skogens tid: Styrbarhet och temporalitet i skogsskötselns och
skogsskyddets historia
Chair: Per Wisselgren

Jimmy Jönsson – ”Naturlighet och samproduktion i skogsdebatten”

Erland Mårald – ”Bevara, anpassa eller revolutionera? Användningen
av integrerade vetenskapliga angreppssätt inom skogsbruk”
Julia Nordblad – ”Skogspolitisk känslohistoria, Frankrike 1800–
1850”

Janina Priebe – “Who makes Europe a ‘wilder place’? The question of
democracy in public debates on Rewilding”

16.45–17.45

Medicin och hälsa – nu och sen
Chair: Jenny Eklöf

Isa Dussange – “From addicts to users? The establishment of users
organizations and the biomedicalization of substance use in
Norway”

Madeleine Hayenhjelm and Christer Nordlund – “A Red Line? CRISPR
and the Human Germline as a Moral Boundary”
Carin Cuadra och Kristofer Hansson – ”Heterogena element i det
sociala arbetet: COVID-19 och dess organisatoriska effekter på
socialt arbete”

Samiska perspektiv på vetenskap, vetenskaplig forskning och
teknik i historia och nutid
Chair: Hanna Vikström

May-Britt Öhman – ”Mahttsat: Komma hem - samiska/ urfolks
perspektiv på forskningsetik, stulet kulturarv och mänskliga
kvarlevor”

Kerstin Andersson – ”Samiska perspektiv på Unna Saiva –
vetenskaplig utgrävning av en samisk offerplats, eller kolonial stöld
av samiska kulturföremål?”

Eva-Charlotta Helsdotter – “Who owns the river? Combining history
of science and technology, water resource management and Sámi
traditional relationships with nature and waters for sustainable
futures”

28 Augusti
8.30–9.15

Keynote av Britta Lundgren, professor i etnologi och
seniorkonsult, Umeå universitet – ”Att forska om pandemier –
etnologiska reflektioner”
Chair: Helena Pettersson

9.30–10.45

Rum, plats och planering
Chair: Mikael Wiberg

Peter Bennesved – “Sheltered Society: Sweden and the air raid
shelter from Idea to Materiality”

Maria Eidenskog – “Making a home – drawing boarders and sharing
space in a future city district”
Madelene Gramfält – “Sensing a home”

Wiktora Glad, Bodil Axelsson och Hasti Radpour – “Art, homes and
hot water”
Miljö, hållbarhet och hållbar kunskap

Chair: Anna Croon

Linus Ekman Burgman – ”Avloppsslam som resurs och avfall”
Sebastian Abrahamsson – “Versions of food waste”

Karin Edberg – “E-biking as social practice – the emergence of a new
travel routine?”

Catharina Landström – ”STS bortom symmetriprincipen?”
11.00–12.00

Praktiker, erfarenheter och mobilitet
Chair: Erland Mårald

Per Wisselgren – ”Om könskodade passager, arenor och
kunskapspraktiker i den svenska samhällsforskningens historia,
1900–1950”

Helena Pettersson, Katarzyna Wolanik Boström och Magnus
Öhlander – ”Timing och styrning av internationell mobilitet bland
forskare i Sverige: En kulturanalys av universitetspolitik,
strukturella incitament och individuell kunskapsöverföring”
Seweryn Rudnicki och Agnieszka Zwolińska – “User experience
research and the production of actionable social knowledge”

12.15–13.00

Avslutande föredrag av fil. dr Ulrika Björkstén, chef för
Vetenskapsredaktionen på Sveriges Radio – ”När nyhetsjournalistik
blir vetenskapsteori”
Chair: Christer Nordlund

