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Göran Sandberg 
Rektor

Bästa nya doktorer!
Jag vill framföra mina varmaste och mest respekt-
fulla gratulationer till Er! 

Som universitet har vi ett uppdrag att söka, finna 
och sprida akademisk kunskap. Era doktorsavhand-
lingar är ett stort och viktigt bidrag till det uppdra-
get. Jag är både stolt och tacksam över det. Ännu 
viktigare är det förstås att Ni har uppfyllt det upp-
drag som Ni gav er själva för några år sedan – att nå 
dit Ni är i dag. Jag vill därför uppmana Er att njuta 
i stunden, här och nu, njut av känslan av att vara 
färdig! Samtidigt vill jag förvarna Er om den före-
stående känsla som jag tror kommer att utmana Er 
ganska snart, kanske har den redan gjort det: att det 
här bara är den första etappen av flera, i ett ”projekt” 
som kommer att fortgå i många år framöver. 

Jag ser framtiden an med optimism! Jag har gott 
om hopp om Er och vad Ni ska fortsätta att åstad-
komma för Umeå universitet nu när Ni är redo att 
självständigt ta ansvar för forskning och kunskaps-
utveckling inom era ämnesområden. Låt mig därför 
ge Er lite inspiration till nästa fas i Er ”projektplan”:

Ett universitet ska förse samhället med ny kun-
skap, men också med nya generationer av forskare. 
För detta ska vi ha en medveten strategi! Vid Umeå 

universitet har vi därför beslutat att satsa särskilt på 
forskare som är lovande och unga i sin karriär, bland 
annat sådana som Ni. Det gör vi genom att de sex 
kommande åren lysa ut särskilda karriärbidrag. Med 
dessa vill vi stödja enskilda individer, på samma sätt 
som vi stödjer starka forskargrupper, att utveckla 
sin forskning, påskynda sin meritering och uppnå 
internationell excellens. Vi vill fortsätta att besanna 
påståendet att det bedrivs stark forskning vid Umeå 
universitet!

Att Umeå universitet satsar på unga forskare 
kommer också att göra avtryck i den rekryteringspo-
licy som håller på att formuleras. Den ska fokusera 
på att knyta till sig yngre forskarbegåvningar som 
ska ges goda möjligheter att utvecklas vid universi-
tetet.  

Några av Er nya doktorer, kommer att välja att 
förlägga nästa fas i Ert projekt någon annanstans 
än vid Umeå universitet. Jag tror att människor 
och kunskap behöver röra på sig, behöver sippra ut 
i världen och delas med andra. Till Er som lämnar 
universitetet efter Er doktorsexamen vill jag säga 
lycka till, men också välkomna tillbaka!



Program 

Doktorspromotion

Umeå universitet  
lördagen den 31 maj 2008  
i Aula Nordica

Ingångsprocession

Heyamo – Melodi från östra delen av Svarta havet, 
Turkiet (arr. Mullin Mallin)

Inledningsanförande
Umeå universitets rektor Göran Sandberg

Kodamo moro – Mordvinsk sång



Medicinska fakultetens promotion

Promotor: Prodekanus Gunilla Olivecrona

Promovendi:
Nina Andersson
Patric Blomstedt
Fredrik Bryndahl
Annika Bylund
Vera Dahlqvist

Patrik Danielson
Menelik Desta
Majid Ebrahimi
Christen Erlingsson
Gerd Flodgren

Edward Fottrell
Karin Sixtensdotter Graffmo
Helena Grip
Christer Grönlund
Torbjörn Gustafson

Lena Hägglund
Magnus Högström
Rolf Hörnsten
Ulf Isaksson
Christer Larsson

Windy nights – J. Rutter

Pär Larsson
Susanne Gustafsson Larsson
Olav Lindqvist
Björn Lundberg
Nils-Göran Lundström

Hugo Lövheim
Karin Nilsson
Birgitta Olofsson
Solveig Petersen
Arman Rahman

Daniel Rönnqvist
Anna  Sandin
My Sjödal
Magnus Strand
Fikru Tesfaye

Karin Egberg Thyme
Birgitta Wiitavaara
Lubna Yasmin
Kenneth Ögren
Nils Östlund

Våralåtar – E. Skarby

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens promotion

Promotor: Dekanus Staffan Uvell

Promovendi:
Magnus Eriksson
Per Hallberg
Johanna Högberg
Ville Jalkanen

Johan Kero
Helena Lindgren
Ylva Persson
Zlatko Petrin

Daniel Ragnvaldsson
Karin Richter
Ingrid Svensson
Csilla Szasz

Eva Taflin
Anneli Ågren

Come away death – N. Hansson/L. Ennser



Samhällsvetenskapliga fakultetens promotion

Promotor: Dekanus Ulf Wiberg

Promovendi:
Petra Ahnlund 
Miia Bask 
Gun Berglund 
Monica Burman
Ann-Louise Bäcktorp 

Mattias Derlén 
Erik Domellöf  
Katarina Eriksson
Camilla Hakelind 
Stefan Holmström 

Chatrine Höckertin 
Linnea Karlsson
Johan Lindholm 
Eva Mineur 
Annakarin Nyberg 

Åsa Persson
Linda Rönnberg 
Gunnar Schedin 
Kim Wickman

Calme des nuit – C. Saint-Saens

Humanistiska fakultetens promotion

Promotor: Prodekanus Jonas Carlquist

Promovendi:
Coppélie Cocq 
Stefan Dalin 
Kerstin  Engström 

Erik Eriksson
Thomas Girmalm 
Susanne Haugen 

Anna Lindkvist 
Lars Olov Sjöström
Krister Stoor 

Felicia Tolentino

Sing a song of sixpence – J. Rutter

Fakulteten för lärarutbildnings promotion

Promotor: Dekanus Björn Åstrand

Promovendi:
Ewa Bergqvist 
Laila Gustavsson 

Eva Nyström 
Eva Skåreus

Gudrun Svedberg

Shall I compare thee – N.Lindberg



Pedagogiska priser

Medicinska, samhälls vetenskapliga och humanistiska fakulteternas 
samt fakulteten för lärarutbildnings pedagogiska priser 2008 
till lärare med väl omvittnad pedagogisk skicklighet överlämnas av prorektor Åsa Bergenheim till universitets-
lektor Jan Ahlqvist, institutionen för odontologi, universitetslektor Örjan Pettersson, kulturgeografiska 
institu tionen, universitetslektor Anna Sofia Lundgren, institutionen för kultur– och medievetenskaper och 
universitets lektor Niklas Eklund, statsvetenskapliga institutionen. 

Umeå studentkårs pedagogiska pris 2008 
till framstående lärare vid Umeå universitet överlämnas av prorektor Åsa Bergenheim till universitetslektor  
Mehdi Ghazinour, institutionen för socialt arbete.

Shuryjaki – Romsk sång från Ryssland (arr. Mullin Mallin)

Brottsoffermyndighetens nationella pedagogiska pris 2008
till en framstående lärare eller forskare med ett brotts offerperspektiv inom sitt ämne överlämnas av prorektor 
Åsa Bergenheim till professor Gun Heimer, Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet.

Vaartoe/Cesams vetenskapliga pris 2008
till yngre akademiker som gjort betydande insatser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med  
samisk tematik utdelas av prorektor Åsa Bergenheim till universitetslektor Patrik Lantto, Centrum för samisk 
forskning.  

Utgångsprocession

Spojk – Melodi från spanska Galicien (arr. Mullin Mallin)

Umeå Studentkör sjunger med director musices Tomas Pleje som dirigent

Musiker:
Christina Andersson, klarinett Evalotta Boman, sång
Klara Fjällström, darbouka Annika Rydberg, kontrabas

Malin Silbo Ohlsson, trumpet
Andreas Carlsson Walleng, trumpet





Medicinska  
fakulteten

Vid vårpromotionen står de unga forskarna i cen-
trum. Vid medicinska fakulteten har vi flera som vi 
är stolta över för att de fått prestigefyllda utmär-
kelser det senaste året. Pernilla Wikström t.ex. fick 
”Young investigator award” från Cancerfonden. 
Andrei Chabes och Niklas Arnberg är två andra ex-
empel, så framstående på sina områden att de utsågs 
till ”Framtidens forskningsledare” av Stiftelsen för 
strategisk forskning (SSF). 

Men den här högtiden handlar minst lika mycket 
om utbildning. Det är idag vi delar ut priser till fram-
stående lärare. Båda kategorierna är viktiga för att 
vi ska klara våra båda huvudgrenar, utbildning och 
forskning. Det är just utbildningens nära koppling till 
forskningen – och tvärtom – som gör ett universitet.  

En högaktuell fråga är vårt uppdrag att utbilda 
fler inom läkarprogrammet och för att lösa den upp-
giften litar vi till en annan grundval för Umeå uni-
versitet, förankringen i de fyra nordligaste länen. 
Tillsammans med landstingen har vi tagit fram en 
lösning som innebär att fler av våra framtida studen-
ter kommer att få betydande delar av sin utbildning 
vid sjukhusen i Sundsvall, Sunderbyn och Östersund 
liksom vid vårdcentraler och liknande i hela övre 
Norrland. 

En central fråga under flera år framåt kommer 
att vara kompetensutveckling och rekrytering av lä-
rare och forskare. Vi arbetar i ett system som hela 
tiden ändrar sig och där ingen har en samlad lång-
siktig överblick över resurserna. I detta system ska 
vi försöka skapa karriärvägar som ter sig attraktiva 
för unga personer. Vi måste ge dem möjligheter att 

utvecklas till duktiga lärare och forskare — och sam-
tidigt kunna erbjuda bra villkor i arbetet och möj-
ligheter att ha ett familjeliv. Det övergripande målet 
är nöjda studenter och många medarbetare som är 
framgångsrika både i forskning och undervisning. 

Ni som promoveras idag har efter grundutbild-
ningen gått vidare med forskarutbildning och dok-
torsexamen. Det har gett er fördjupad kunskap, till 
stora delar genom egen forskning. Era ämnen spän-
ner över ett mycket vitt fält från kemi, fysik och 
biologi till gränsområdena mot samhällsvetenskap 
och humaniora. Var och en av er har lämnat ett be-
tydelsefullt bidrag till vårt vetenskapsområde och 
för detta är vi tacksamma, stolta och glada. Med era 
kunskaper och färdigheter kommer ni som doktorer 
att också i framtiden göra viktiga insatser inom både 
den akademiska forskningen och andra sektorer av 
vårt samhälle.

GUNILLA OLIVECRONA
Prodekanus
Promotor



Doktorer vid den  
medicinska fakulteten

Nina Andersson Född 1976. 
Avlade teknologie doktorsex-
amen (TeknD) den 26 oktober 
2007. 
avhand ling: Cerebrospinal flu-
id infusion  methods. Devel-
opment and valid ation on pa-
tients with idiopathic normal 
pressure hydrocephalus. 
ämne: Medicinsk teknik.

Patric Blomstedt Född 1972. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 28 augusti 
2007. 
avhandling: Analysis of deep 
brain stimulation and ablative 
lesions in surgical treatment 
of movement disorders – with 
emphasis on safety aspects. 
ämne: Neurokirurgi.

Fredrik Bryndahl Född 1963. 
Avlade odontologie doktors-
exa men (OD) den 13 maj 2008. 
avhand ling: Temporomandibu-
lar joint disk displacement and 
subsequent adverse mandibu-
lar growth. A radiographic, his-
tologic and biomolecular 
experimental study. 
ämne: Oral  diagnostisk radio-
logi.

Annika Bylund Född 1954. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 19 november 
2007. 
avhand ling: Prostatacancer och 
fytoöst rogener – Experimentel-
la, kliniska och epidemiologis-
ka studier.  
ämne: Geriatrik.

Vera Dahlqvist Född 1954. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 3 mars 2008. 
avhandling: Samvete i vården 
– Att möta det moraliska an-
svarets röster. 
ämne: Omvårdnadsforskning.

Patrik Danielson Född 1980. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 12 juni 2007. 
avhandling: Innervation pat-
terns and locally produced sig-
nal substances in the human 
patellar tendon: Of importance 
when understanding the proc-
esses of tendinosis.  
ämne: Anatomi.

Menelik Desta Född 1955. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 24 april 2008. 
avhandling: Epi demiology of 
child psychiatric disorders in 
Addis Ababa, Ethiopia.  
ämne: Barn- och ungdoms-
psykiatri.

Majid Ebrahimi Född 1963. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 11 december 
2007. 
avhandling: Studies of p63 and 
p63 related proteins in patients 
diagnosed with oral lichen pla-
nus. 
ämne: Patologi.

Christen Erlingsson Född 1956. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 1 novem-
ber 2007. 
avhandling: Elder abuse ex-
plored through a prism of per-
ceptions: Perspectives of po-
tential witnesses. 
ämne: Omvårdnadsforskning.



Gerd Flodgren Född 1961. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 9 januari 2008. 
avhand ling: Effects of low-load 
repetitive work and mental 
load on sensitising substances 
and metabolism in the trapezi-
us muscle. 
ämne: Idrottsmedicin.

Edward Fottrell Född 1980. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 17 mars 
2008. 
avhandling: Dying to count: 
Mortality surveillance methods 
in resource-poor settings. 
ämne: Epidemiologi och 
folkhälsovetenskap.

Karin Sixtensdotter Graffmo 
Född 1960. Avlade medicine 
doktors examen (Med.Dr.) den 
26 oktober 2007. 
avhandling: Of mice and men – 
SOD1 associated human amyo-
trophic lateral sclerosis and 
transgenic mouse models. 
ämne:  Patologi.

Helena Grip Född 1973. Avlade 
tek nologie doktorsexamen 
(TeknD) den 18 april 2008. av-
handling: Bio mechanical as-
sessments of head and neck 
movements in neck pain using 
3D movement analysis.  
ämne: Medicinsk teknik.

Christer Grönlund Född 1975. 
Avlade teknologie doktorsexa-
men (TeknD) den 20 december 
2007. 
avhandling: Spatio-temporal 
processing of surface electro-
myo graphic signals – Informa-
tion on neuromuscular function 
and control.  
ämne: Medicinsk teknik.

Torbjörn Gustafson Född 1953. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 12 februari 
2008.   
avhandling: Causes and treat-
ment of chronic respirato-
ry failure – Experience of a na-
tional register.  
ämne: Lungmedicin.

Lena Hägglund Född 1954. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 22 november 
2007. 
avhandling: Man måste vila 
emellanåt – Patienters själv-
skattade och berättade erfar-
enheter av att leva med kro-
nisk hjärtsvikt. 
ämne: Omvårdnadsforskning.

Magnus Högström Född 1956.  
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 2 januari 
2008.  
avhandling: Vitamins, fatty ac-
ids, physical activity and peak 
bone mass.  
ämne: Idrottsmedicin.

Rolf Hörnsten Född 1951. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 29 november 
2007.  
avhand ling: Cardiac arrhyth-
mias and heart rate vari ability 
in familial amyloidotic poly-
neuropathy. A clinical study 
before and after liver trans-
plantation.  
ämne: Klinisk fysiologi.



Ulf Isaksson Född 1959. Av-
lade medicine doktorsexa men 
(Med.Dr.) den 17 mars 2008. 
avhandling: Våld mot vårdare i 
sjukhemsvård. 
ämne: Omvårdnadsforskning.

Christer Larsson Född 1975. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 21 maj 2008. 
avhand ling: Pathobiology of 
African relapsing fever Borrelia.  
ämne: Medicinsk mikrobiologi.

Pär Larsson Född 1972. Avlade 
medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 6 mars 2008.  
avhandling: The genetic com-
position and diversity of Fran-
cisella tularensis. 
ämne:  Klinisk bakteriologi.

Susanne Gustafsson Larsson 
Född 1959. Avlade filosofie 
doktors examen (FD) den 28 
augusti 2007.  
avhandling: Kvinnors nätverk-
sarbete i Jämtland – Genus, 
makt och hälsa.  
ämne: Folkhälsovetenskap.

Olav Lindqvist Född 1961. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 26 september 
2007. 
avhandling: Att leva med 
kroppsliga förändringar vid 
obotlig cancersjukdom med 
fokus på prostatacancer: ”Jag 
är frisk – bortsett från att jag 
har cancer som är dödlig, men 
det är liksom en annan sak”. 
ämne: Omvårdnadsforskning.

Björn Lundberg Född 1966. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 8 februari 
2008. 
avhand ling: Safety and effica-
cy of intra cameral mydriatics in 
cataract surgery.  
ämne: Oftalmiatrik.

Nils-Göran Lundström Född 
1946. Avlade medicine doktors-
examen (Med.Dr.) den 2 april 
2008. 
avhand ling: Mortality and mor-
bidity in lead smelter workers 
with concomitant exposure to 
arsenic. 
ämne: Yrkes- och miljömedicin.

Hugo Lövheim Född 1981. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 25 april 2008. 
avhandling: Psychotropic and 
analgesic drug use among old 
people with special focus on 
people living in institutional 
geriatric care. 
ämne: Geriatrik.

Karin Nilsson Född 1950. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 13 juni 2007. 
avhandling: Recovery from 
 adolescent onset anorexia ner-
vosa, a longitudinal study. 
ämne: Barn- och ungdoms-
psykiatri.

Birgitta Olofsson Född 1963. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 24 april 
2007. 
avhandling: Old people with 
femoral neck fracture. Delir-
ium, malnutrition and surgi-
cal methods – An intervention 
programme. 
ämne:  Ortopedi.



Solveig Petersen Född 1955. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 29 april 
2008. 
avhandling: Recurrent pain and 
health related quality of life in 
young schoolchildren. 
ämne:  Pediatrik.

Arman Rahman Född 1969. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 19 oktober 
2007. 
avhandling: Defensins and 
cyto kines in inflammatory 
bowel disease. 
ämne: Immunologi.

Daniel Rönnqvist Född 1978. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 23 januari 
2008.  
avhandling: Urogenital probiot-
ics – Potential role of Lactoba-
cillus in the prevention of uro-
genital infections in women. 
ämne: Klinisk  bakteriologi.

Anna Sandin Född 1959. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 16 maj 2008. 
avhandling: Development of al-
lergy, salivary IgA antibodies 
and gut microbiota in a Swed-
ish birth cohort. 
ämne:  Pediatrik.

My Sjödal Född 1978. Avlade 
medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 5 februari 2008. 
avhand ling: Specification of the 
lens and olfactory placodes 
and dorsoventral patterning of 
the telencephalon. 
ämne: Cell- och molekylärbio-
logi.

Magnus Strand Född 1974. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 18 januari 2008. 
avhandling: Estrogen signalling 
in stroke: Genetic and experi-
mental studies. 
ämne: Medicin.

Fikru Tesfaye Född 1967. Av-
lade medicine doktorsexa men 
(Med.Dr.) den 17 mars 2008. 
avhandling: Epidemiology of 
cardiovascular disease risk  
factors in Ethiopia: The rural-
urban gradient. 
ämne: Epidemiologi och 
folkhälso vetenskap.

Karin Egberg Thyme Född 
1943. Avlade medicine doktors-
examen (Med.Dr.) den 23 maj 
2008.  
avhandling: What do you 
see? Studies on time-limited 
psycho dynamic art psycho-
therapy. 
ämne: Psykiatri.

Birgitta Wiitavaara Född 1959. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 5 juni 2007. 
avhand ling: Balancing intru-
sive illness. The experiences of 
 people with musculoskeletal 
problem. 
ämne: Omvårdnadsforsk ning.



Lubna Yasmin Född 1973. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 13 december 
2007. 
avhand ling: Exoenzyme S of 
Pseudomonas aeruginosa: Cel-
lular targets and interaction 
with 14-3-3. 
ämne:  Patologi.

Kenneth Ögren Född 1950. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 28 april 2008. 
avhandling:  
Psychosurgery in Sweden 
1944–1958. The practice, the 
professional and media dis-
course. 
ämne: Medicinsk vetenskap 
med inriktning mot psykiatri.

Nils Östlund Född 1977. Avlade 
 teknologie doktorsexamen 
(TeknD) den 7 juni 2006. 
avhand ling: Adaptive signal 
processing of surface EMG 
 signals. 
ämne: Medicinsk  teknik.







Teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten

Fakultetens forskning är inom många områden 
mycket framgångsrik. I fem av universitetets identi-
fierade starka forskningsområden ingår forskare från 
fakulteten och den externfinansierade forskningen 
utgör en betydande del av fakultetens verksamhet. I 
detta sammanhang är det glädjande att kunna kon-
statera att flera yngre forskare inom kemi-, fysik- 
och biologiområdet under året erhållit medel från 
KVA, Vetenskapsrådet och Formas. Professor Mat-
tias Marklund har i mycket hård konkurrens erhållit 
det prestigefyllda ”Starting Independent Researcher 
Grant” av Europeiska forskningsrådet. 

Forskningen stärks nu ytterligare genom den 
framgångsrika rekryteringen av sex nya professorer 
med omfattande kringresurser inom Kemiskt Bio-
logiskt Centrum (KBC). Med den satsning som nu 
görs på teknisk kemi hoppas fakulteten etablera ett 
nära samarbete med den kemiinriktade industrin 
i Örnsköldsviksregionen, något som på sikt också 
kommer att stärka vår grundutbildning. Den för-
stärkning av vår teknikvetenskapliga forskning som 
initierats av rektor kommer, när den är genomförd, 
ytterligare att förstärka detta område. 

Konkurrensen om studenter inom teknik och na-
turvetenskap är som alla vet mycket hård. Fakulte-
ten arbetar därför kontinuerligt med att höja kvalite-
ten på våra utbildningar samtidigt som vi strukture-
rar om befintligt programutbud. 

Under året togs beslut om att lägga ned sju cam-
pusprogram vilka ersattes med tre nya. De nya pro-
grammen, som startar höstterminen 2008, har 
glädjande nog bidragit till ett ökat söktryck. I höstas 

startade fakulteten också ett antal nya program ut-
anför campus, däribland högskoleprogrammen pro-
cessoperatör i Örnsköldsvik och naturguide i  Kiruna.

Under året har Närkontakt, tekniska högskolans 
verksamhet för samverkan, fortsatt. Närkontakt är 
ett samarbete mellan tekniska högskolan, Handels-
kammaren, Umeå kommun och enheten för närings-
liv och samhälle. Samverkan inriktas mot fyra olika 
områden: fadderföretagsverksamhet, lärare/forskare 
i företag, företagsbaserade studentprojekt och före-
tag i utbildningen. En ökad samverkan mellan fö-
retag och studenter har också skett inom ramen för 
CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) som 
är ett projekt med syfte att utforma ingenjörsutbild-
ningar och ett antal naturvetarprogram så att de är 
väl anpassade till arbetsmarknadens behov.

STAFFAN UVELL
Dekanus
Promotor



Doktorer vid den  
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Magnus Eriksson Född 1976. 
Avlade teknologie doktorsexa-
men (TeknD) den 17 decem-
ber 2007. 
avhandling: Engineering fami-
lies of software-intensive 
systems using features, goals 
and scenarios. 
ämne: Data vetenskap.

Per Hallberg Född 1965. Av-
lade teknologie doktorsexa-
men (TeknD) den 2 november 
2006. 
avhandling: Applanation res-
onance tonometry for intra-
ocular pressure measurement. 
ämne: Tillämpad elektronik.

Johanna Högberg Född 1978. 
Avlade teknologie doktorsexa-
men (TeknD) den 18 septem-
ber 2007. 
avhandling: Contributions to 
the theory and applications of 
tree languages. 
ämne: Datavetenskap.

Ville Jalkanen Född 1978. Av-
lade teknologie doktorsexa-
men (TeknD) den 15 februari 
2008. 
avhandling: Tactile sensing of 
prostate cancer – A resonance 
sensor method evaluated using 
human prostate tissue in vitro. 
ämne: Tillämpad elektronik.

Johan Kero Född 1978. Avlade 
teknologie doktorsexa men 
(TeknD) den 29 april 2008. 
avhandling: High-resolution 
meteor exploration with  
tristatic radar methods. 
ämne: Rymdteknik.

Helena Lindgren Född 1967. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 19 juni 2007. 
avhandling: Decision support in 
dementia care:  Developing sys-
tems for interactive  reasoning. 
ämne: Datavetenskap.

Ylva Persson Född 1976. Av-
lade  filosofie doktorsexamen 
(FD) den 5 april 2007. 
avhand ling: Chlorinat ed or-
ganic pollutants in soil and 
groundwater at chlorophenol-
contaminated sawmill sites. 
ämne:  Miljökemi.

Zlatko Petrin Född 1973. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 26 september 2007. 
avhandling: What are the ef-
fects of natural versus human-
caused acidity on stream spe-
cies diversity and ecosystem 
functioning? 
ämne: Ekologi.

Daniel Ragnvaldsson Född 
1976. Avlade filosofie doktors-
examen (FD) den 12 juni 2007. 
avhandling: Hazard screening 
of contaminated sites – Bioa-
vailable fractions and biologi-
cal in vitro tools. 
ämne: Miljö kemi.



Karin Richter Född 1976. Av-
lade  filosofie doktorsexamen 
(FD) den 7 mars 2008. 
avhand ling: Molecular and cel-
lular analysis of Lhx2 function 
in hematopoietic stem cells.  
ämne: Molekylärbiologi.

Ingrid Svensson Född 1961. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 24 maj 2007. 
avhand ling: Estimation of wood 
fibre length distributions from 
censored mixture data. 
ämne: Matematisk statistik.

Csilla Szasz Född 1979. Avlade 
teknologie doktorsexamen 
(TeknD) den 8 maj 2008. 
avhandling: Radio met eors 
above the Arctic Circle: Ra-
diants, orbits and estimated 
magnitudes.  
ämne: Rymdteknik.

Eva Taflin Född 1951. Avlade 
filosofie doktorsexamen (FD) 
den 28  november 2007. 
avhand ling: Matematikproblem 
i skolan – för att skapa tillfällen 
till lärande. 
ämne: Matematik didaktik.

Anneli Ågren Född 1973. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 30 oktober 2007. 
avhandling: S easonal variation 
and landscape regulation of 
dissolved organic carbon con-
centrations and char acter in 
Swedish boreal streams.  
ämne: Naturgeografi.





Samhällsvetenskapliga 
fakulteten

och ett av dessa områden finns forskare som deltar i 
universitetets särskilt prioriterade forskningsområ-
den. En av dessa är statsvetaren Carina Keskitalo som 
tilldelades 2007 års Nils Klim-pris för yngre nordiska 
forskare. Hon fick priset för sin forskning om interna-
tionellt miljösamarbete i nordliga områden och hur 
globalisering och klimatförändringar påverkar dessa 
områden. 

Ungefär 50 procent av forskningen bedrivs med 
extern finansiering. Spridningen är relativt god mel-
lan fakultetens fem temaområden. De externa intäk-
terna har stigit kraftigt fyra år i följd. Under 2007 
ökade forskningsbidragen med 8 procent Särskilt 
glädjande är att bidragen från Vetenskapsrådet ökat 
och att flera yngre forskare haft framgångar med 
sina forskningsansökningar.

ULF WIBERG
Dekanus
Promotor

Utbildningen vid den samhällsvetenskapliga fakul-
teten präglas av omfattande bredd och djup.  Inom 
närmare 20 huvudområden erbjuds möjligheter att 
ta både en kandidatexamen och en masterexamen. 
Inslagen av kurser som ges på engelska har ökat för 
att underlätta en tillväxt av det internationella stu-
dentutbytet. Huvuddelen av masterprogrammen 
ges i sin helhet på engelska. Mycket glädjande är att 
Handelshögskolan vid Umeå universitet i hård kon-
kurrens med universitet runt om i Europa fått ett 
masterprogram i ”Strategic Project Management” 
erkänt som ett så kallat Erasmus Mundus-program. 
Det ges i samarbete med  Heriot Watt University i 
Edinburgh och Politecnico di Milan i Milano. Pro-
grammet var 2007 det mest sökta av alla Erasmus 
Mundus-program.

Generellt är tillströmningen av studenter god till 
våra utbildningsprogram. En trend i rekryterings-
mönstret är att antalet studenter som läser kurser 
på distans växer, medan antalet studenter som läser 
kurser på campus minskar. Detta innebär bland an-
nat utmaningar i fråga om utveckling av nya under-
visningsformer och nyttjande av interaktiv kommu-
nikationsteknik. 

Inom forskarutbildningen har antagningen mins-
kat en del jämfört med de senaste åren. 23 doktoran-
der antogs under 2007. Av dessa är 8 kvinnor. Anta-
let som avlade doktorsexamen uppgick till 28, varav 
15 kvinnor. Antalet som avlade licentiatexamen upp-
gick till 15, varav 7 kvinnor. 

Forskningen har en stor bredd men kan samman-
fattas i fem övergripande temaområden. Inom vart 



Doktorer vid den  
samhällsvetenskapliga fakulteten

Petra Ahnlund Född 1973. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 22 april 2008. 
avhandling: Omsorg som arbe-
te. Om utbildning, arbetsmiljö 
och relationer i äldre- och han-
dikappomsorgen. 
ämne: Socialt arbete.

Miia Bask Född 1977. Avlade  
filosofie doktorsexamen (FD) 
den 19 februari 2008. 
avhandling: A lon gitud inal ap-
proach to social exclusion in 
Sweden. 
ämne: Sociologi.

Gun Berglund Född 1963. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 14 mars 2008. 
avhandling: On life long learn-
ing as stories of the present.  
ämne: Pedagogik.

Monica Burman Född 1962. 
Avlade juris doktorsexamen 
(JD) den 26 mars 2007. 
avhandling: Straffrätt och mäns 
våld mot kvinnor – Om straff-
rättens förmåga att producera 
jämställdhet. 
ämne: Rätts vetenskap.

Ann-Louise Bäcktorp Född 
1971. Avlade filosofie doktors-
examen (FD) den 23 novem-
ber 2007. 
avhandling: When the first-
world-north goes local: Educa-
tion and gender in post-revolu-
tion Laos.  
ämne: Pedagogik.

Mattias Derlén Född 1976. Av-
lade juris doktorsexamen (JD) 
den 8 maj 2007. 
avhandling: A castle in the air – 
The complexity of the multilin-
gual interpretation of Europe-
an community law. 
ämne: Rättsvetenskap.

Erik Domellöf Född 1970. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 22 maj 2006. 
avhand ling: Development of 
functional asymmetries in 
young infants: A sensory-mo-
tor approach. 
ämne: Psykologi.

Katarina Eriksson Född 1977. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 2 november 
2007. 
avhandling: Spelar adressen 
någon roll? En studie av om-
rådeseffekter på medborgares 
politiska deltagande. 
ämne: Statsvetenskap.

Camilla Hakelind Född 1975. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 15 maj 2008. 
avhandling: Perceived 
 interpersonal relations in ado-
lescents. 
ämne: Psykologi.

Stefan Holmström Född 1970. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 9 maj 2008. 
avhandling: Workplace stress 
measured by job stress survey 
and relationships to musculo-
skeletal complaints. 
ämne: Psykologi.



Chatrine Höckertin Född 1964. 
Avlade filosofie doktorsexam-
en (FD) den 27 mars 2008. 
avhandling:  Organisational 
characteristics and psychoso-
cial working conditions in dif-
ferent forms of ownership. 
ämne: Sociologi.

Linnea Karlsson Född 1979. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 19 maj 2008. 
avhandling: A division of  labour 
hypothesis: Adaptations to 
task structure in multiple-cue 
judgement. 
ämne: Psykologi.

Johan Lindholm Född 1977. 
Avlade juris doktorsexamen 
(JD) den 8 juni 2007. 
avhand ling: State procedure 
and union rights – A compari-
son of the European Union and 
the United States. 
ämne: Rätts vetenskap.

Eva Mineur Född 1975. Avlade 
filosofie doktorsexamen (FD) 
den 17 april 2008. 
avhandling: Towards sustain-
able development. Indicators 
as a tool of local governance. 
ämne: Stats vetenskap.

Annakarin Nyberg Född 1975. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 18 april 2008. 
avhandling: Att studera digita-
la artefakter i människors var-
dagsliv. 
ämne: Informatik.

Åsa Persson Född 1966. Avla-
de  juris doktorsexamen (JD) 
den 21 j anuari 2005. 
avhandling: De politiska parti-
ernas rättspolitik. 
ämne: Rättsvetenskap.

Linda Rönnberg Född 1977. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 10 maj 2007. 
avhandling: Tid för reformering. 
ämne: Statsvetenskap.

Gunnar Schedin Född 1957. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 14 april 2008. 
avhandling: Expecta tions and 
experiences of career counsel-
ling. 
ämne: Psykologi.

Kim Wickman Född 1970. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 11 april 2008. 
avhand ling: Bending main-
stream definitions of sport, 
gender and ability. Represen-
tations of wheelchair racers. 
ämne: Pedagogik.





Humanistiska 
fakulteten

Den första januari i år genomfördes en omorganisa-
tion av den humanistiska fakulteten. Nio institutio-
ner blev fyra. Resultatet är att humanistisk fakultet 
idag har fyra starka institutioner – institutionen för 
språkstudier, institutionen för kultur- och medie-
vetenskaper, institutionen för idé- och samhällstudi-
er, samt Konsthögskolan. Den nya institutionsorga-
nisationen verkar för kvalitativa och intresseväckan-
de utbildningar och program via samverkan mellan 
olika huvudområden, för innovativ humanistisk 
forskning som ska ligga i svensk front. Humanistisk 
fakultet har redan rönt framsteg, förra året blev in-
stitutionen för historiska studier, numera ingående 
i institutionen för idé- och samhällsstudier, utsedd 
till en framstående utbildningsmiljö av en bedömar-
grupp från Högskoleverket. 

Humanistisk fakultet har i år utarbetat ett system 
för kvalitetsbaserad resursfördelning utifrån för-
delningsnycklar som har sin grund i strategisk ve-
tenskaplig publicering och förmågan att få externa 
medel. Fakulteten utdelade i april i år ca 11 miljoner 
kronor till 20 framstående forskare. Pengarna an-
vänds för forskningstid och för tvååriga postdoktors-
anställningar. Genom denna satsning möjliggörs nya 
spännande forskningsinsatser som vi tror kommer 
att ytterligare stärka Umeå universitets humanistis-
ka forsknings placering på den nationella och inter-
nationella kartan. 

I höst startar Kulturhögskolan, ett samarbete 
mellan Umeå universitet och kommunerna Örn-
sköldsvik, Skellefteå och Lycksele. Kulturhögskolan 
är både en distansutbildning och en utbildning på 

plats i respektive ort och erbjuder första terminen 
kurser i arkeologi, konstvetenskap och etnologi.

Under året har humanistisk fakultet också bedri-
vit en kampanj för att föra ut humanistisk forskning 
till företag. Humanistisk kompetens får idag en allt 
starkare betydelse för kunskapsalstring och företags-
utveckling. Att se människan som den viktigaste re-
sursen och att sätta människan i centrum är vederta-
gen kunskap inom näringsliv och organisationer. 
Humanistisk fakultet vill utifrån dessa faktorer få till 
stånd ett djupare samarbete med näringslivet vilket i 
förlängningen kan leda till en förstärkning av huma-
nisters anställningsbarhet.

Från och med första januari 2008 ligger Bildmu-
seet under den humanistiska fakulteten. I och med 
detta viktiga tillskott blir fakulteten en allt bredare 
institution som i hög utsträckning syns i samhället. 

JONAS CARLQUIST
Prodekanus
Promotor



Doktorer vid den  
humanistiska fakulteten

Coppélie Cocq Född 1977. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 23 april 2008. 
avhand ling: Revoic ing Sámi 
narratives. North Sámi story-
telling at the turn of the 20th 
century. 
ämne: Samiska studier.

Stefan Dalin Född 1968. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 28 januari 2008. 
avhandling: Mellan massan och 
Marx – En studie av den poli-
tiska kampen inom fackfören-
ingsrörelsen i Hofors 1917–1946. 
ämne: Historia.

Kerstin Engström Född 1959. 
Avlade filosofie doktorsexam-
en (FD) den 2 maj 2008. 
avhandling: Genus & genrer – 
Forskningsanknutna genusdis-
kurser i dagspress. 
ämne: Medie- och kommunika-
tionsvetenskap.

Erik Eriksson Född 1978. Av-
lade  filosofie doktorsexamen 
(FD) den 28 augusti 2007.  
avhandling: That voice sounds 
familiar: Factors in speaker rec-
ognition. 
ämne: Kognitions vetenskap.

Thomas Girmalm Född 1968. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 15 december 
2006. 
avhandling: Teologi och det 
moderna universitetet. Per-
spektiv på polariseringen mel-
lan teologi och religionsveten-
skap under svenskt 1900-tal. 
ämne: Religionsvetenskap.

Susanne Haugen Född 1968. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 28 december 
2007. 
avhandling: Från bautasten till 
bautastor. Studier över forn-
västnordiska bauta steinn och 
svenska ord bildade med 
 bauta(-). 
ämne: Nordiska språk.

Anna Lindkvist Född 1976. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 8 februari 2008.  
avhandling: Jorden åt folket. 
Nationalföreningen mot emi-
grationen 1907–1925.  
ämne: Historia.

Lars Olov Sjöström Född 1956. 
Avlade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 14 december 2007. 
avhandling: Modernitet i det 
traditionella – Kulturbyggen 
och gränser inom ett nord-
svenskt område. 
ämne:  Etnologi.

Krister Stoor Född 1959. Av-
lade  filosofie doktorsexamen 
(FD) den 26 oktober 2007. 
avhandling: Juoiganmuitalusat 
– Jojkberättelser. En studie av 
jojkens narrativa egenskaper. 
ämne: Samiska med inriktning 
på samisk kultur.



Felicia Tolentino Född 1976. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 16 maj 2008. 
avhandling: Porträtt av ett 
landskap – Vera Friséns 
gestalt ning av naturen i Väster-
botten. 
ämne: Konst vetenskap.





Fakulteten för  
lärarutbildning

Även under det gångna året har skola och lärarut-
bildning förekommit i samhällsdebatten nationellt 
och internationellt. Det är naturligt eftersom en stor 
del av befolkningen är engagerad i undervisning som 
förälder, elev eller utbildare. Nytt för i år var att EU-
kommissionen satte lärarutbildningen i fokus genom 
att visa på dels skillnader mellan ländernas lärarut-
bildningar, dels behovet av att utveckla system för 
fortbildning av skolans lärare, en analys som minis-
terrådet senare biträtt. Debatten är naturlig liksom 
nödvändigheten av att området tillförsäkras resurser 
så att kunskapen om undervisning och lärande ut-
vecklas. 

Som ett led i fakultetsnämndens utvecklingsar-
bete startades nya och tydligare profilerade ingångar 
till lärarutbildningen hösten 2007 och vi har under 
året gått vidare med att omskapa och profilera andra 
delar av utbildningen. Vi har denna vår också fått 
Högskoleverkets kvitto på att lärarutbildningen i 
Umeå håller god klass och utvecklas åt rätt håll samt 
att forskarskolan i pedagogiskt arbete varit fram-
gångsrik.

Under året har ett universitetsövergripande ar-
bete pågått med att utveckla nya kurser inom ramen 
för det s.k. Lärarlyftet. Umeå universitet har varit 
framgångsrikt i arbetet och den långsiktiga betydel-
sen av fortbildningsmöjligheter för lärare av alla ka-
tegorier kan inte överskattas.

Förutsättningen för en framgångsrik utbildning 
är en solid forskning. Fakultetsnämnden har sedan 
dess inrättande för åtta år sedan systematiskt ut-
vecklat forskningen inom området. Det är glädjande 

att se hur antalet doktorander ökar, hur antalet dis-
puterade lärare ökar och hur forskningsanslag till-
kommer. 

Under året har fem större anslag från Veten-
skapsrådet erhållits inom områdena utbildnings-
historia, ämnesdidaktik och utbildningssystemens 
förändring. Forskningsprojekten behandlar aktuella 
och centrala frågor om friskolesystemets konsekven-
ser på gymnasiesektorn och skolinspektionens roll, 
om interaktionens betydelse i kemiundervisningen, 
om sambandet mellan de nationella proven i mate-
matik och implementering av utbildningsreformer 
samt studier av hur historieböcker revideras och för-
ändras i ett internationellt perspektiv.

Fakultetsnämndens verksamhet har utvecklats 
väl under året och det är angeläget att den framtida 
verksamhetens organisatoriska form utgår ifrån de 
landvinningar som gjorts och att än bättre förutsätt-
ningar skapas för verksamheten.

BJÖRN ÅSTRAND
Dekanus
Promotor



Doktorer vid fakulteten  
för lärarutbildning

Ewa Bergqvist Född 1971. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 13 december 2006. 
avhandling: Mathematics and 
mathematics education – Two 
sides of the same coin. 
ämne: Matematik med inriktning 
mot matematikdidaktik.

Laila Gustavsson Född 1947. 
Avlade filosofie doktorsexam-
en (FD) den 8 april 2008. 
avhandling: Att bli bättre lära-
re. Hur undervisningsinnehål-
lets behandling blir till samtal-
sämne lärare emellan. 
ämne:  Pedagogiskt arbete, 
svenska och samhällsvetenska-
pliga ämnen.

Eva Nyström Född 1958. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 8 juni 2007. 
avhand ling: Talking and tak-
ing positions: An encounter 
be tween action research and 
gendered and racialised dis-
courses of school science. 
ämne: Pedagogiskt arbete, 
matematik och naturvetenska-
pliga ämnen.

Eva Skåreus Född 1952. Avlade 
filosofie doktorsexamen (FD) 
den 15 oktober 2007.  
avhandling: Digitala speglar – 
Föreställningar om lärarrollen 
och kön i lärarstudenters bilder. 
ämne: Pedagogiskt arbete, 
 estetiska ämnen.

Gudrun Svedberg Född 1962. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 8 juni 2007. 
avhandling: Entreprenörska-
pets avtryck i klassrummets 
praxis. Om villkor och lärande i 
gymnasieskolans entreprenör-
skapsprojekt. 
ämne: Pedagogiskt arbete, 
svenska och samhällsveten-
skapliga ämnen.





Pristagare vid Umeå universitets 
doktorspromotion 2008



Medicinska fakultetens pedagogiska pris 2008

Medicinska fakultetens pedagogiska pris 2008 till lärare med omvittnad pedagogisk skicklighet inom läkar-
programmet till delas universitetslektor Jan Ahlqvist, institutionen för odontologi.

Jan Ahlqvist föddes 1952 i Strömsund, Jämtlands län, 
och avlade tandläkarexamen i Umeå 1976. Han har 
sedan dess på heltid varit knuten till Umeå univer-
sitet där han idag är anställd som universitetslektor 
och övertandläkare vid enheten för oral diagnostisk 
radiologi. 

Jan Ahlqvist blev 1994 specialist i ämnet odonto-
logisk radiologi. Ämnet är läran om användningen 
av olika typer av strålning, främst röntgenstrålning, 
för diagnostik inom tandläkarens ansvarsområde. 
Han har undervisat blivande tandläkare under en 
lång följd av år och hans pedagogiska förmåga är 
omvittnad i många kursvärderingar på såväl grund- 
och vidareutbildningsnivå som på specialist- och 
forskarutbildningsnivå.

Han disputerade 1998 med avhandlingen The 
temporomandibular joint. Tomographic and CT as-
sessment of its bone demarcations with reference to 
adjacent organs. 2002 blev han antagen som oavlö-
nad docent i ämnet oral diagnostisk radiologi.

Jan Ahlqvist får årets pris för sitt arbete med ut-
veckling av den så kallade röntgensimulatorn, en da-

torbaserad utrustning som ger studenter möjlighet 
att öva röntgenundersökningar i en strålningsfri mil-
jö med extraordinära möjligheter till återkoppling 
för lärande av radiografiska principer. De virtuella 
metoder för radiografiska simuleringar som utveck-
lats är allmängiltiga och används för undersökningar 
av olika delar av kroppen bl.a. inom röntgensjukskö-
terskeutbildningen.

Jan Ahlqvist är projektledare för projektet ”Lear-
ning Radiology in Simulated Environments” inom 
vilket utvecklingsarbetet och den vetenskapliga ut-
värderingen av röntgensimulatorn görs. Projektet är 
ett internationellt och tvärvetenskapligt samarbete 
med VRlab, pedagogiska institutionen och psykolo-
giska institutionen vid Umeå universitet och Stan-
ford University Medical Media & Information Tech-
nologies och Stanford University School of Medici-
ne, Stanford University.

Projektet har även uppmärksammats internatio-
nellt och tilldelades 2004 utmärkelsen The Europe-
an Academic Software Award.

Jan Ahlqvist



Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2008

Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2008 till lärare med omvittnad pedagogisk skicklighet  
tilldelas universitetslektor Örjan Pettersson, kulturgeografiska institutionen.

Örjan Pettersson föddes 1969 i byn Vebomark utan-
för Skellefteå, och uppväxten på en mindre ort lade 
grunden för ett ihållande intresse för frågor som rör 
glesbygdens omvandling. År 1990 flyttade han till 
Umeå och påbörjade studier vid Umeå universitet. 
Intresset för samhällsplanering och regional utveck-
ling medförde att han, inom ramen för samhällsve-
tarprogrammet, valde kulturgeografi och national-
ekonomi som huvudämnen för sin examen. 1995 
anställdes han vid Centrum för regionalvetenskap, 
och kort därefter påbörjade han sin forskarutbild-
ning vid den kulturgeografiska institutionen. Efter 
disputationen 2002 anställdes han som forskare och 
lärare. 

Det som gör Örjan Petterson till en god pedagog 
är framför allt hans genuina intresse för undervis-
ning och för sina medmänniskor, både studenter och 

Örjan Pettersson

kollegor. I undervisningen är han mycket drivande, 
och håller genomtänkta föreläsningar och utvecklar 
egna övningar som ständigt revideras. Örjan Pet-
tersson har humor, integritet och stor kunskap inom 
kulturgeografi som forskningsfält, något som ger ho-
nom förutsättningar för att vara den person och pe-
dagog som han är, och som han uppskattas för.

Örjan Petterson undervisar på många olika nivåer 
främst inom områdena ekonomisk geografi, sam-
hällsplanering och geografiska informationssystem 
(GIS). Han har tidigare varit studierektor, och är 
numera ansvarig för samhällsplanerarprogrammet. 
Forskningen är inriktad mot regional utveckling 
med särskilt fokus på glesbefolkade områden och 
naturresursberoende. För närvarande forskar han 
om konsekvenser av åldrandeprocesser och föränd-
rad servicetillgänglighet i glesbygden.



Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2008

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2008 till lärare med omvittnad pedagogisk skicklighet tilldelas  
universitetslektor Anna Sofia Lundgren, institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Anna Sofia Lundgren

Anna Sofia Lundgren är född 1972 och växte upp i 
Gävle. Hon studerade i Östersund innan hon i slutet 
av 1990-talet började forskarutbildningen i etnologi 
vid Umeå universitet. Redan som doktorand började 
hon undervisa, och 2000 disputerade hon på en av-
handling om betydelser av kropp och kön i skolans 
värld, och hur sådana betydelser skapas och används 
i skolans vardag.  Efter disputationen har Anna Sofia 
Lundgren fortsatt att både undervisa och forska. Se-
dan 2006 är hon en uppskattad programförestånda-
re för kulturanalysprogrammet, en utbildning som 
hon också har varit med om att utveckla.

Anna Sofia Lundgren får humanistiska fakulte-
tens pedagogiska pris för sin genomtänkta pedago-
giska grundsyn, grundad i både egna erfarenheter 
som student och i modern pedagogisk forskning. 
Den grundsynen har hon omsatt i både traditionella 
etnologiska kurser och nutida problemområden som 

rör queer och sexualitet. Genom sitt arbete med att 
utveckla pedagogik och kursinnehåll inom de kul-
turanalytiska fälten har hon bidragit till att förmedla 
värdet av humanistisk kunskap i samhället. Anna 
Sofia Lundgren förmedlar vetenskaplig bredd med 
pedagogisk spets.  

Den forskning Anna Sofia Lundgren bedriver om 
stadens offentlighet och hur stadens fysiska former 
speglar och skapar föreställningar knutna till kön, 
resulterade 2006 i boken Genus på offentlig plats. 
Intresset för skolans värld har utvecklats i ett forsk-
ningsprojekt där hon tillsammans med andra forskare 
undersökt heteronormers betydelse för bland annat 
läraryrket.  Hon arbetar också med ett projekt som 
handlar om betydelseskapande kring ålderdom och 
åldrande. Hon ansluter därmed till två av Umeå uni-
versitets starkaste forskningsområden, ”Genusforsk-
ning” och ”Befolkning – åldrande och livsvillkor”.   



Fakulteten för lärarutbildnings pedagogiska pris 2008

Fakulteten för lärarutbildnings pedagogiska pris 2008 till  lärare med omvittnad pedagogisk skicklighet tilldelas 
 universitetslektor Nils Eklund, statsvetenskapliga institutionen.

Niklas Eklund föddes 1964 i Motala. Han avslutade 
sina gymnasiestudier i Umeå 1984 efter ett år vid 
High School i USA. Efter studier av Ryssland och 
Östeuropa i Uppsala började han samhällsvetarpro-
grammet vid Umeå universitet. Han avlade filosofie 
kandidatexamen 1988, erhöll licentiatexamen i stats-
vetenskap 1999 och disputerade 2005. Under forskar-
utbildningen var han adjunkt och studievägledare vid 
statsvetenskapliga institutionen och 2005 blev han 
universitetslektor.

Niklas Eklund har en bred erfarenhet av undervis-
ning i ämnet statsvetenskap och han har medverkat i 
flera utbildningsprogram som lärarprogrammet, stu-
die- och yrkesvägledarprogrammet, samhällsvetar-
programmet och politices kandidat-programmet. På 
senare tid har han även börjat intressera sig för forsk-
ning om samhällskunskapens didaktik.

Niklas Eklund är en omvittnat god föreläsare och 
en mycket uppskattad lärare, bland annat genom att 
han vågar prova olika arbetsformer. Han ställer höga 
krav på självständighet i studierna, är lyhörd för stu-
denternas behov och lyckas påverka den enskilde 

Niklas Eklund

studentens utveckling så att de får såväl konstruk-
tiva som reflekterande perspektiv på sin blivande lä-
rarroll.

Niklas Eklund har haft en central roll i utform-
ningen av skolämnet samhällskunskap. Han har 
samordnat arbetet mellan sju olika institutioner och 
lyckats knyta ihop de olika disciplinernas bidrag till 
ett nytt ämne med självständig identitet. Genom sitt 
intresse för lärarutbildning har han stöttat och upp-
muntrat de didaktiska inslagen i utbildningen och 
även deltagit i utvecklingen av den verksamhetsför-
lagda utbildningen inom ämnet.

Med hans förmåga att bemöta studenter och åter-
koppla till kursutvärderingar ger Niklas Eklund stu-
denterna en reell möjlighet att påverka sin utbild-
ning och bidrar starkt till en tydlig progression inom 
ämnesinriktningen. 

Niklas Eklund tilldelas fakultetsnämnden för lä-
rarutbildnings pedagogiska pris för sin skicklighet 
och sitt engagemang på såväl organisations-, som 
grupp- och individnivå.



Umeå studentkårs pedagogiska pris 2008

Det är med stor glädje Umeå studentkår tilldelar sitt 
pedagogiska pris 2008 till Mehdi Ghazinour. Mehdi 
möter sina studenter med en stor lyhördhet och ett 
brinnande engagemang. Från dag ett som föreläsare 
har Mehdi tagit till sig av studenternas preferenser 
och erfarenheter både i utformandet av kurserna och 
sin undervisningsstil. 

Mehdi Ghazinour föddes i Iran och är uppvuxen 
i Italien. Han är utbildad socionom och psykotera-
peut och har doktorerat i klinisk vetenskap. Sedan 
1998 är Mehdi verksam vid institutionen för socialt 
arbete där han undervisar från grundutbildning till 
forskarnivå. 

Mehdi arbetar med pedagogisk förnyelse och ut-
veckling av kurser och prövar gärna nya metoder 
och idéer. Vid utformningen av kurser lägger Mehdi 

Umeå studentkårs pedagogiska pris 2008 till lärare med omvittnad pedagogisk skicklighet tilldelas universitets-
lektor Mehdi Ghazinour, institutionen för socialt arbete.

Mehdi Ghazinour 

stor vikt vid att den kunskap han förmedlar ska vara 
användbar och bestående. När Mehdi ser till pro-
gression tänker han inte bara antagning till examen, 
utan även till studentens kommande yrkesliv. De er-
farenheter Mehdi har från att vara en verksam socio-
nom integreras i hans undervisning och studenterna 
ges en identitet i sin utbildning och sitt kommande 
yrkesliv. De studenter som läser Mehdis kurser blir 
introducerade och involverade i aktuell forskning 
och stimuleras till ett vetenskapligt tänkande. 

Utöver att undervisa och bedriva forskning vid 
Umeå universitet har Mehdi de senaste tio åren ar-
betat genom Sida för att utveckla socionomutbild-
ningen i Ryssland. Genom detta har han även bi-
dragit till att föra Umeå universitet ut i världen. 



Brottsoffermyndighetens nationella pedagogiska pris 2008

Gun Heimer, född 1952, leg. läkare sedan 1980 och 
specialist i obstetrik och gynekologi sedan 1985. 
Hon disputerade vid Uppsala universitet 1986 och 
utsågs till professor i kvinnomedicin med särskild 
inriktning på våld mot kvinnor 2007. Mellan 1986 
och 1994 tjänstgjorde hon som överläkare vid kvin-
nokliniken på Uppsala akademiska sjukhus. 1994 ut-
sågs hon till chef för Rikskvinnocentrum som 2006 
ombildades till Nationellt centrum för kvinnofrid vid 
Uppsala universitet (NCK).

Sedan 1994 är Gun Heimers forskningsinsatser 
inriktade på våld i nära relationer. Hon har kontinu-
erligt publicerat artiklar och är en engagerad hand-
ledare för forsknings- och utvecklingsprojekt. Hon 
har tagit initiativ till och utvecklat flera nationella 
kurser för sjukvårdspersonal och andra som i sitt 
yrke möter våldsutsatta kvinnor. Hon är en flitig och 
uppskattad föreläsare på flera grund- och specialist-

Brottsoffermyndighetens natio nella pedagogiska pris ska tilldelas en lärare eller forskare som på ett särskilt tydligt 
sätt introducerat eller synliggjort ett brottsofferperspektiv inom sitt ämne. 2008 års pris tilldelas professor Gun  
Heimer, Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet.

Gun Heimer

utbildningar både nationellt och internationellt. En 
väl spridd tvärvetenskaplig lärobok om samhällets 
ansvar för våldsutsatta kvinnor har henne som re-
daktör. Gun Heimer har nyligen ansvarat för stora 
regeringsuppdrag; att inrätta den nationella Kvinno-
fridslinjen och ett nationellt handlingsprogram för 
hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer 
för sexuella övergrepp.

Ett kännetecken för Gun Heimer är att hon i un-
dervisningen med hjälp av sin kliniska erfarenhet 
förmår åskådliggöra våld mot kvinnor som en jäm-
ställdhetsfråga, en kvinnohälsofråga och inte minst 
en brottsofferfråga. I detta arbete krävs ständig at-
titydpåverkan och en hög grad av professionalism. 
Gun Heimer har genom sitt förhållningssätt starkt 
bidragit till att våld mot kvinnor uppmärksammas i 
allt större utsträckning.



Vaartoe/Cesams vetenskapliga pris 2008

Patrik Lantto

Vaartoe/Cesams vetenskapliga pris 2008 tilldelas universitetslektor Patrik Lantto, Centrum för samisk forskning, för 
hans betydande insatser inom  humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med  samisk tematik.

Patrik Lantto är född 1968 i Piteå. Han avlade fi-
losofie kandidat- och filosofie magisterexamen vid 
Umeå universitet 1995 respektive 1997. Han påbör-
jade forskarutbildning i historia 1994 och dispute-
rade 2000 på avhandlingen Tiden börjar på nytt: 
En analys av samernas etnopolitiska mobilisering i 
Sverige 1900–1950. Patrik Lantto har därefter arbe-
tat vid institutionen för historiska studier, innan han 
2007 påbörjade en anställning som universitetslek-
tor vid Centrum för samisk forskning. Han utnämn-
des till docent i historia 2004 samt erhöll Kungliga 
Skytteanska samfundets pris för framstående yngre 
forskare vid den humanistiska fakulteten, Umeå 
universitet, 2004 och Stiftelsen Uppsala universi-
tets Umeåfonds pris för forskning inom området 
för Övre Norrlands kultur och historia 2006. Patrik 

Lantto har även varit gästforskare i Kanada, Austra-
lien och USA.

Patrik Lanttos forskning har främst varit inriktad 
på samernas politiska mobilisering i Sverige och på 
svensk samepolitik, allt i ett samtidshistoriskt per-
spektiv. Han har belyst hur den egna etniska iden-
titeten presenterats av samerna, både utåt och inåt, 
och hur denna självbild påverkats av kategorise-
ringar och stereotypiseringar av samerna från stats-
makternas sida. Patrik Lantto har även diskuterat 
samerörelsens strategier och legitimitet. Förutom de 
ovannämnda områdena, berör Patrik Lanttos nuva-
rande forskning samepolitikens utveckling och för-
ankring på regional nivå, jämförande urfolksstudier 
inom utbildningshistoria samt inom samisk debatt.





Musiker

Tomas Pleje, director musices vid Umeå universitet, 
har varit elev och assistent till Eric Ericson. Han har 
musiklärarexamen och är examinerad från mästar-
klassen i kördirigering. Pleje har arbetat med många 
körer och leder för närvarande Studentkören och 
Ålidhems kyrkokör.

Andreas Carlsson Walleng har sedan år 2002 spe-
lat trumpet i symfoniorkestern vid Norrlandsope-
ran. Han är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm. Han valde trumpet som instrument för 
att fodralet passade på pakethållaren.

Malin Silbo Ohlsson spelar trumpet i symfoniorkes-
tern vid Norrlandsoperan. Hon har studerat vid mu-
sikhögskolorna i Oslo och Göteborg. Lärare och inspi-
ratörer har varit Bror Hedlund, Harry Kvebaeck samt 
ett antal andra fantastiska och roliga människor hon 
träffat i sitt yrke.

Mullin Mallin (som är finska och betyder huller om 
buller) är en grupp tjejer hemmahörande i Umeå, 
som sjunger musik från Balkan och övriga Östeuro-
pa. Vi sjunger gärna romsk musik, men inte enbart. 
Våra låtar innefattar det mesta från jojkinspirerad 
sång till kraftfull stämsång och ösig balkanmusik. Vi 
lockas av musiken ända från finska Karelen ner till 
Svarta Havets kust, via ett okänt antal och väldigt 
intressanta omvägar. Vi som medverkar på promo-
veringen är: Christina Andersson, Evalotta Boman, 
Klara Fjällström och Annika Rydberg.
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