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Göran Sandberg 
Rektor

Kära nya doktorer!

Jag vill gratulera er och önska er lycka till i er fort-
satta karriär, oavsett om den fortsätter inom eller 
utanför akademin! Jag vill också tacka er för att ni 
genom ert avhandlingsarbete har bidragit till den 
forskning som bedrivs vid Umeå universitet.  

Efter år av intensivt arbete har ni uppfyllt kraven 
för att tilldelas akademins högsta examen – doktors-
graden. Glöm inte bort att doktorsexamen är en bred 
examen. Ni är förvisso experter i era ämnen men ni 
har nu som utexaminerade forskare en bred kompe-
tens som gör er lämpliga för många befattningar  
i vårt samhälle.

Samverkan med det omgivande samhället är en 
betydelsefull sida av universitetets uppdrag. Sam-
verkan kan genomföras på många olika sätt men ett 
viktigt inslag är att doktorsutbildade personer tar 
plats i företag, myndigheter och organisationer. Som 
rektor hoppas jag givetvis ändå att många av er blir 
kvar inom högre utbildning och forskning.

Jag har tillsammans med den övriga universitets-
ledningen verkat för att många av våra framstående 

unga forskare skall stödjas genom de så kallade kar-
riärbidragen. Universitetet befinner sig i en tuff kon-
kurens både när det gäller anslag och forskarbegåv-
ningar. För att lyckas måste vi under de kommande 
åren skapa goda möjligheter och miljöer för att kun-
na behålla och utveckla våra unga forskare. I vårt 
arbete att bygga ett konkurrenskraftigt universitet 
kommer en del av er att vara väldigt värdefulla, för 
det är ni som genom att finna ny kunskap inte bara 
flyttar fram era egna och era discipliners positioner 
utan också hela universitetets. 

Samarbeten över ämnesgränser, fakultetsgrän-
ser och med forskare vid andra lärosäten, men även 
med företag och organisationer världen över kom-
mer att bli ett ännu viktigare inslag än det är i dag. 
För Umeå universitets fortsatta utveckling kan det 
vara avgörande.

Jag tackar för era insatser och önskar er lycka till 
även i fortsättningen!
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Program Doktorspromotion 2010

Ingångsprocession
Frida Fridolin – Erik Wäcklén  

Inledningsanförande
Umeå universitets rektor Göran Sandberg

Norr om sjön – Erik Wäcklén

Medicinska fakultetens promotion
Promotor: Kathrine Åhlström Riklund

Promovendi:
Marie Andersson
Tuija Athanassiadis
Daniel Bergemalm
Ulrica Bergström
Ignas Bunikis
Erika Dahlin
Léonie Dapi Nzefa

Birgit Enberg
Undis Englund
Eva Fhärm
Karl-Anton Forsberg
Kajsa Gilenstam
Bo Glas
Ann-Louise Glasberg

Isabel Goicolea
Maja Hansson
Linnéa Hedman
Martin Hellström
Annika Idahl
Isabelle Isoz
Veronica Janson

Martin Johansson
Per Jonsson
Hussein Lesio Kidanto
Linda Köhn

Wangol – Trad/S. Kärrman   

Promovendi forts:
Arja Lehti
Barbro Lindmark
Mona Lindström
Edmund Loh
Marie Lundholm
Britta Lundqvist
Kristina Lämås
Magnus Löfgren

Curt Made
Evgenya Malinina
Susanna Marklund
Anne Nafziger
Liza Danielsson Niemi
Anna Nilsson
Ellinor Nordin
Hans Orru

Tony Pellfolk
Margareta Persson
Katja Petzold
Ieva Reine
Klas Göran Sahlén
Annika Sjöström
Eva-Lena Stattin
Kristina Stefansson

Anna Theorin
Marcus Thomasson
Anders Tillberg
Karolis Vaitkevicius
Anna Vallström
Anna Wuolikainen

I furuskogen – W. Peterson-Berger  
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Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens promotion
Promotor: Prodekanus Anders Fällström

Promovendi:
Sebastian Bernhardsson
Oscar Björnham
Emil Byström
Magnus Huss
Malin Lindegren
Anders Lundquist

Uwe Mettin
Lisa Nilsson
Nils Norlin
Sara Rimpi
Lili-Ann Kling Sackerud

Lovisa Sumpter
Bertil Sundqvist
Kristina Sundqvist
Johan Tordsson
Mikaela Torp

Jeanette Tångrot
Shafiq ur Réhman
Erika Wikberg
Ola Ågren
Thomas Önskog

Samhällsvetenskapliga fakultetens promotion
Promotor: Prodekanus Lennart Nygren

Promovendi: 
Pontus Bergh
Inger Eliasson
Patrik Hansson
Rikard Harr
Johan Hellström

Linus Holm
Markus Hällgren
Joakim Isaksson
Johan Jansson
Per-Erik Lyrén

Andreas Nilsson
Eva Nilsson
Carl Johan Orre
Fredrik Snellman
Marie-Louise Snellman

Lena Wennberg
Anna Wänglund
Carin Ulander Wänman

Humanistiska fakultetens promotion
Promotor: Dekanus Britta Lundgren

Promovendi:
Daniel Andersson 
Jesper Enbom
Lena Holm
Roger Jacobsson

Van Leavenworth
Erik Lindenius
Anna Lindqvist
Henrik Lång

Gabriella Nordin
Claes G Olsson
Tommy Strandberg
Britt-Marie Styrke

Anette Svensson
Niklas Torstensson
Mats Wahlberg

Selo selo – Trad/Kroatien

Hurra här komma de gossar – Trad/G. Hahn

Som ett blommande mandelträd – H. Lundvik
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Pedagogiska priser

Medicinska, samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteternas  
pedagogiska priser 2010
till lärare med omvittnad pedagogisk skicklighet överlämnas av vicerektor Marianne 
Sommarin till universitetslektor Stig Jacobsson, institutionen för farmakologi och 
klinisk vetenskap, universitetsadjunkt Marlene Johansson, Handelshögskolan vid Umeå 
universitet, universitetslektor Lena Berggren, institutionen för idé- och samhällsstudier.

Umeå School of Educations pedagogiska pris 2010
till lärare med omvittnad pedagogisk skicklighet överlämnas av vicerektor  
Marianne Sommarin till universitetslektor Gunmarie Johnsson, pedagogiska 
institutionen.

Umeå studentkårs pedagogiska pris 2010
till framstående lärare vid Umeå universitet överlämnas av vicerektor Marianne  
Sommarin till universitetsadjunkt Ewa Gruffman Cruse, institutionen för tillämpad 
utbildningsvetenskap.

Umeå studentkårs studievägledarpris 2010
för förtjänstfulla insatser som studievägledare överlämnas av vicerektor Marianne 
Sommarin till studievägledare Anette Törnquist, pedagogiska institutionen.

My New Sister – Erik Wäcklén

Umeå kommuns vetenskapliga pris 2010
till yngre lovande forskare inom områdena miljö, kommunal ekonomi eller kultur  
överlämnas av prorektor Ulf Edlund till postdoktor Elena  Lindholm Narvaez, 
institutionen för språkstudier.

Brottsoffermyndighetens nationella pedagogiska pris 2010
till en framstående lärare eller forskare med ett brottsofferperspektiv inom sitt ämne 
överlämnas av prorektor Ulf Edlund till professor Eva Tiby, Stockholms universitet.

Eric Forsgrens journalistpris för insiktsfullt reportage om Alzheimers  
sjukdom 2010
till en journalist eller informatör i Sverige som insiktsfullt och engagerat förmedlat  
kunskaper om Alzheimers sjukdom till en större allmänhet överlämnas av förre TV-pro-
ducenten Eric Forsgren till Svenska Dagbladets medicinreporter Anna-Lena Haverdahl.
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Utgångsprocession

Båtfärden – Marcus Olsson

Umeå Studentkör sjunger under ledning av director musices Tomas Pleje

Musiker:  
Baker´s Cottage:
Marcus Olsson, saxofon
Erik Wäcklén, gitarr
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Medicinska 
fakulteten

Den nya generationen forskare, d.v.s. ni som har 
disputerat under det gångna året, står i fokus för 
vårpromotionen. Ni fortsätter nu en karriär inom 
akademin eller på andra håll i samhället, och vid 
medicinska fakulteten är vi stolta över er. Vi är också 
stolta över den grundutbildning med vilken ni star-
tade er resa mot doktorsgraden. Den här högtiden 
fokuserar också på grundutbildningen och vi delar 
idag ut priser till framstående akademiska lärare, 
medarbetare som är centrala för att vi ska klara våra 
huvuduppgifter, utbildning och forskning. Det är den 
nära kopplingen mellan forskning och utbildning 
som gör ett universitet till ett universitet.  

Uppdraget från staten att utbilda ännu fler läkare 
med bibehållen eller högre kvalitet är en viktig fråga 
för fakulteten. Med hjälp av Umeå universitets tra-
ditionellt starka förankring i de fyra nordligaste lä-
nen står vi nu redo för en utbildning där grupper av 
våra framtida läkarstudenter gör andra hälften av 
sin utbildning vid sjukhusen i Sundsvall, Sunderbyn 
och Östersund och vid vårdcentraler i hela Norrland. 
Den regionaliserade utbildningen startar vårtermi-
nen 2011 och rekrytering av kompetenta lärare till de 
nya studieorterna pågår.

Universitetet och fakulteten står inför stora utma-
ningar. De närmaste åren väntar till exempel ett ge-
nerationsskifte där många av våra forskare och lärare 

går i pension – en utmaning som vi har gemensam 
med landets övriga medicinska fakulteter. Allt starka-
re konkurrens om forskningsresurser utgör en annan 
utmaning. Kompetensutveckling och rekrytering av 
unga lärare och forskare kommer därför att vara en 
nyckelfråga. Det är bakgrunden till att fakulteten un-
der förra året inrättade ett tiotal anställningar som 
forskarassistenter och kliniska assistenter för våra 
lovande unga forskare, samtliga förses också med ett 
startanslag på 250 000 kr. Framtidssatsningen på 
unga forskare ska fortsätta i flera år för att möta ut-
maningarna.

Ni som promoveras idag har efter grundutbild-
ningen studerat vidare och nått fram till doktorsexa-
men, den högsta akademiska examen som vi har i Sve-
rige. Doktorsutbildningen har gett er fördjupade kun-
skaper, vunna genom egen forskning och utbildning. 
Förutom möjligheterna till spännande arbetsuppgifter 
i ert framtida yrkesliv hoppas vi att er forskarutbild-
ning också har gjort er lärda och att den har berikat 
era liv. Var och en av er har lämnat ett betydelsefullt 
bidrag till det medicinska vetenskapsområdet och för 
detta är vi tacksamma, stolta och glada.

 
KATRINE RIKLUND ÅHLSTRÖM
Prodekanus
Promotor
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Doktorer vid den  
medicinska fakulteten

Marie Andersson Född 1962. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 13 februari 2009. 
Avhandling: Immunopathoge-
nesis of relapsing fever Borrelia. 
Ämne: Molekylärbiologi.

Tuija Athanassiadis Född 1971. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 13 novem-
ber 2009. Avhandling: Neural 
circuits engaged in mastica-
tion and orofacial nociception. 
Ämne: Fysiologi.

Daniel Bergemalm Född 1977. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 5 mars 2010. 
Avhandling: Mutant superoxide 
dismutase – 1 caused patho-
genesis in amyotrophic lateral 
sclerosis. Ämne: Klinisk kemi.

Ulrica Bergström Född 1970. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 4 maj 2010. 
Avhandling: Fragility fractures 
in fragile people – epidemio-
logy of the age quake. Ämne: 
Ortopedi.

Ignas Bunikis Född 1981. Avlade 
medicine doktorsexamen (Med.
Dr.) den 23 april 2010. Avhand-
ling: Borrelia channel-forming 
proteins: structure and function. 
Ämne: Molekylärbiologi.

Erika Dahlin Född 1981. Avlade 
medicine doktorsexamen (Med.
Dr.) den 26 november 2009. 
Avhandling: Train your brain – 
updating, transfer and neural 
changes. Ämne: Fysiologi.

Léonie Dapi Nzefa Född 1971. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 11 februari 
2010. Avhandling: Socioeco-
nomic and sex differences in 
adolescents’ dietary intake, 
anthropometry and physical 
activity in Cameroon, Africa. 
Ämne: Folkhälsovetenskap.

Birgit Enberg Född 1956. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 29 september 
2009. Avhandling: Work ex-
periences among healthcare 
professionals in the beginning 
of their professional careers. 
A gender perspective. Ämne: 
Sjukgymnastik.

Undis Englund Född 1957. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 20 januari 2010. 
Avhandling: Physical activ-
ity, bone density, and fragility 
fractures in women. Ämne: 
Geriatrik.

Eva Fhärm Född 1955. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 25 februari 2010. 
Avhandling: Treatment of car-
diovascular risk factors in type 
2 diabetes – time trends and 
clinical practice. Ämne: Allmän-
medicin.

Karl-Anton Forsberg Född 
1955. Avlade medicine dok-
torsexamen (Med.Dr.) den 27 
oktober 2009. Avhandling: Att 
främja förändrad livsstil bland 
personer med funktionshinder. 
Studier av metabola och 
psykologiska effekter, upplevd 
mening och hälsa. Ämne: Om-
vårdnadsforskning.
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Kajsa Gilenstam Född 1974. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 28 januari 
2010. Avhandling: Gender and 
physiology in ice hockey – a 
multidimensional study. Ämne: 
Idrottsmedicin.

Bo Glas Född 1959. Avlade 
medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 22 april 2010. 
Avhandling: Methodological 
aspects of unspecific building 
related symptoms research. 
Ämne: Yrkes- och miljömedicin.

Ann-Louise Glasberg Född 
1967. Avlade medicine doktors-
examen (Med.Dr.) den 9 au-
gusti 2007. Avhandling: Stress 
of conscience and burnout 
in healthcare: The danger of 
deadening one’s conscience. 
Ämne: Omvårdnadsforskning.

Isabel Goicolea Född 1971. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 2 december 
2009. Avhandling: Adolescent 
pregnancies in the amazon 
basin of Ecuador – a rights 
a gender approach to girls´ 
sexual and reproductive health. 
Ämne: Epidemiologi och 
folkhälsovetenskap.

Maja Hansson Född 1980. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 26 februari 2010. 
Avhandling: Depression in pri-
mary care: Detection, treat-
ment, and patients’ own per-
spectives. Ämne: Psykiatri.

Linnéa Hedman Född 1979. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 8 mars 
2010. Avhandling: Epidemio-
logical studies of asthma and 
allergic diseases in teenagers: 
Methodological aspects and 
tobacco use. Ämne: Yrkes- och 
miljömedicin.

Martin Hellström Född 1979. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 13 juni 
2007. Avhandling: Hyaluronan 
and the receptor CD 44 in the 
heart and vessels. A study in 
normal and pathological condi-
tions. Ämne: Medicin.

Annika Idahl Född 1965. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 8 juni 2009. 
Avhandling: Chlamydia tracho-
matis as a risk factor for infer-
tility in women and men, and 
ovarian tumor development. 
Ämne: Obstetrik och gyne-
kologi.

Isabelle Isoz Född 1978. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 28 oktober 2009. 
Avhandling: Role of yeast 
DNA polymerase epsilon dur-
ing DNA replication. Ämne: 
Medicinsk kemi.



1010

Veronica Janson Född 1974. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 16 septem-
ber 2008. Avhandling: Cispla-
tin-resistance and cell death in 
malignant pleural mesothelio-
ma cells. Ämne: Klinisk kemi.

Martin Johansson Född 1981. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 26 mars 
2010. Avhandling: Systemic 
lupus erythematosus and rheu-
matoid arthritis. Analyses of 
candidate genes involved in 
immune functions, for sus-
ceptibility and severity. Ämne: 
Reumatologi.

Per Jonsson Född 1968. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 12 oktober 2009. 
Avhandling: Eccentric training 
in the treatment of tendino- 
pathy. Ämne: Idrottsmedicin.

Hussein Lesio Kidanto Född 
1963. Avlade medicine dok-
torsexamen (Med.Dr.) den 14 
december 2009. Avhandling: 
Improving quality of perinatal 
care through clinical audit. A 
study from a tertiary hospital 
in Dar es Salaam, Tanzania. 
Ämne: Folkhälsovetenskap.

Linda Köhn Född 1979. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 16 december 
2009. Avhandling: Genetic 
mapping of retinal degene-
rations in northern Sweden. 
Ämne: Medicinsk genetik.

Arja Lehti Född 1956. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 10 november 
2009. Avhandling: Struggling 
for clarity – cultural context, 
gender and a concept of  
depression in general practice. 
Ämne: Allmänmedicin.

Barbro Lindmark Född 1963. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 11 februari 2010. 
Avhandling: Modulators of 
Vibrio cholerae predator inter-
action and virulence. Ämne: 
Molekylärbiologi.

Mona Lindström Född 1961. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 15 januari 
2010. Avhandling: Satellite 
cells in human skeletal muscle: 
molecular identification, quan-
tification and function. Ämne: 
Anatomi.

Edmund Loh Född 1981. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 18 maj 2010. 
Avhandling: RNA-medierad 
virulensgenreglering i den  
humana patogenen Listeria 
mono-cytogenes. Ämne: Mole-
kylärbiologi.
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Marie Lundholm Född 1974. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 11 septem-
ber 2009. Avhandling: Func-
tional studies of candidate 
genes contributing to type 1 
diabetes in the NOD mouse. 
Ämne: Medicinsk genetik.

Britta Lundqvist Född 1954. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 28 januari 
2010. Avhandling: Long-term 
outcome after cataract surgery 
– a longitudinal study. Ämne: 
Oftalmologi.

Kristina Lämås Född 1960. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 16 december 
2009. Avhandling: Magmas-
sage vid förstoppning – upp-
levelser, effekter och kostnads-
effektivitet. Ämne: Omvård-
nadsforskning.

Magnus Löfgren Född 1979. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 23 juni 
2009. Avhandling: Behavioral 
effects of female sex steroid 
hormones – models of PMS 
and PMDD in Wistar rats. 
Ämne: Obstetrik och gyne-
kologi.

Curt Made Född 1941. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 29 mars 2010. 
Avhandling: Alpine ski sport 
injuries in Swedish Lapland. 
Ämne: Ortopedi.

Evgenya Malinina Född 1972. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 9 december 
2009. Avhandling: Neurotrans-
mission and functional synap-
tic plasticity in the rat medial 
preoptic nucleus. Ämne: Fysio-
logi.

Susanna Marklund Född 1960. 
Avlade odontologie doktors-
examen (OD) den 12 oktober 
2009. Avhandling: Tempo-
romandibular disorders inci-
dence, course and risk factors. 
Ämne: Klinisk oral fysiologi.

Anne Nafziger Född 1957. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 6 november 
2006. Avhandling: A popula-
tion perspective on obesity 
prevention. Lessons learned 
from Sweden and the U.S. 
Ämne: Epidemiologi och 
folkhälsovetenskap.

Liza Danielsson Niemi Född 
1976. Avlade medicine doktors-
examen (Med.Dr.) den 4 maj 
2010. Avhandling: Host ligands 
and oral bacterial adhesion. 
Studies on phosphorylated 
polypeptides and gp-340 in 
saliva and milk. Ämne: Kario-
logi.

Anna Nilsson Född 1978. Av-
lade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 4 maj 2010. 
Avhandling: Mechanisms in-
volved in macrophage phagoti-
cytosis of apoptotic cells. 
Ämne: Histologi med cellbio-
logi.
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Ellinor Nordin Född 1959. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 8 januari 2010. 
Avhandling: Assessment of 
balance control in relation to 
fall risk among older people. 
Ämne: Sjukgymnastik.

Hans Orru Född 1980. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 3 februari 2010. 
Avhandling: Health effects of 
air pollution in major Estonia 
towns. Ämne: Yrkes- och miljö-
medicin.

Tony Pellfolk Född 1976. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 26 mars 2010. 
Avhandling: Physical restraint 
use and falls in institutional 
care for old people: Effects of 
a resraint minimization pro-
gram. Ämne: Geriatrik.

Margareta Persson Född 1958. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 21 de-
cember 2009. Avhandling: 
Gestational diabetes mellitus 
– experiences of pregnant 
women, midwives and obste-
tricians and the performance 
of screening. Ämne: Obstetrik 
och gynekologi.

Katja Petzold Född 1981. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 14 april 2010. Avhand-
ling: NMR studies of host-
pathogen interactions. Ämne: 
Medicinsk kemi och biofysik.

Ieva Reine Född 1972. Avlade 
medicine doktorsexamen (Med.
Dr.) den 15 december 2009. 
Avhandling: From young to 
adult: Health consequences of 
unemployment from a gender 
perspective. Ämne: Folkhälso-
vetenskap.

Klas Göran Sahlén Född 1957. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 29 sept-
ember 2009. Avhandling: An 
ounce of prevention is worth a 
pound of cure. Ämne: Folkhäls-
oveten-skap.

Annika Sjöström Född 1963. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 4 december 
2009. Avhandling: Pathogenic-
ity-associated genes modu-
late Escherichia coli adhesion 
and motility. Ämne: Medicinsk 
mikrobiologi.

Eva-Lena Stattin Född 1960. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 8 juni 2009. 
Avhandling: Clinical and ge-
netic studies of three inher-
ited skeletal disorders. Ämne: 
Medicinsk genetik.
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Kristina Stefansson Född 1979. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 30 juni 
2008. Avhandling: Kallikrein-
related peptidases in human 
epidermis – studies on activity, 
regulation, and function. Ämne: 
Dermatologi och venereologi.

Anna Theorin Född 1977. Av-
lade medicine doktorsexamen 
(Med.Dr.) den 27 januari 2010. 
Avhandling: To select one 
hand while using both – neural 
mechanisms supporting flex-
ible hand dominance in biman-
ual object manipulation. Ämne: 
Fysiologi.

Marcus Thomasson Född 1973. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 8 januari 
2010. Avhandling: Expression 
and prognostic value of LRIG1 
and the EGF-receptor family in 
renal cell and prostate cancer. 
Ämne: Onkologi.

Anders Tillberg Född 1954. 
Avlade odontologie doktors-
examen (OD) den 27 oktober 
2008. Avhandling: A multidis-
ciplinary risk assessment of 
dental restorative materials. 
Ämne: Odontologisk material-
vetenskap.

Karolis Vaitkevicius Född 1979. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 18 februari 
2008. Avhandling: Effects of 
Vibrio cholerae protease and 
pigment production on envi-
ronmental survival and host 
interaction. Ämne: Molekylär-
biologi.

Anna Vallström Född 1979. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 1 mars 2010. 
Avhandling: Helicobacter pylori 
– molecular mechanisms for 
variable adherence properties. 
Ämne: Medicinsk molekylärbio-
logi.

Anna Wuolikainen Född 1980. 
Avlade medicine doktorsexa-
men (Med.Dr.) den 7 januari 
2010. Avhandling: Metabo-
lomics studies of ALS. A multi-
variate search for clues about 
a devastating disease. Ämne: 
Neurologi.
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Teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten

År 2009 var ett lyckosamt år för de närmare 40 dok-
torander vid fakulteten som tog steget vidare med en 
doktorsexamen i handen. Deras nyvunna kunskaper 
och engagerade arbete utgör betydelsefulla delar för 
fakultetens framgångsrika forskning. 

Fjolåret bjöd på många höjdpunkter för fakulte-
ten. Regeringen genomförde den enskilt största sats-
ningen på forskningsområden som är av strategisk 
betydelse för det svenska samhället och näringslivet. 
Vår fakultet utsågs som huvudansvarig för att bygga 
upp världsledande forskning inom energi- och havs-
miljöområdet. Totalt handlar det om en finansiering 
på över 235 miljoner kronor under fem år.

Enskilda forskare har också utmärkt sig. Pernilla 
Wittung Stafshede, professor i biologisk kemi, blev 
dubbelt prisad. Hon tilldelades Sveriges största fors-
karpris, Göran Gustafssonpriset, och Wallmarkska 
priset för sina betydelsefulla studier av proteinveck-
ning. Dessutom har hon tilldelats medel inom den 
satsning som Umeå universitet gör på unga forskare 
med en lovande karriär framför sig. Av de 70 forska-
re som belönats med ett sådant bidrag tillhör 26 den 
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Till hösten 
utlyser Umeå universitet nya karriärbidrag. Vi har 
stora förutsättningar för en god utdelning den här 
gången också.

Att unga forskare är viktiga för fakulteten visar 
sig också i andra sammanhang. I samarbete med  

Ingenjörsvetenskapsakademien gör fakulteten nu en 
satsning på teknikvetenskaplig forskning. Åtta unga 
forskare ska anställas för att förstärka kvaliteten på 
civilingenjörsprogrammen. 

Under året har vi också sett exempel på att fa-
kultetens unga forskare trivs med sitt arbete och 
ser möjligheter till utveckling. Några av dem har på 
eget initiativ skapat en ny, kreativ forskningsmiljö, 
som de kallar IceLab. Det är ett centrum där unga 
forskare arbetar med att förstå levande system med 
hjälp av teoretiska modeller. Dessutom har Umeå 
universitet utsetts till Sveriges bästa arbetsplats för 
postdoktorer inom livsvetenskap, enligt en under-
sökning i tidskriften The Scientist. Umeå universitet 
rankas dessutom som den fjärde bästa arbetsplatsen 
utanför USA.

För många av våra nyblivna doktorer väntar nu 
en fortsatt karriär som postdoktorer, ofta vid ut-
ländskt lärosäte. Vår förhoppning är att deras tid 
som doktorander vid Umeå universitet gett positiva 
avtryck och att de i framtiden vill återvända hit för 
att än en gång vara med och utveckla vår forskning.

ANDERS FÄLLSTRÖM
Prodekanus
Promotor



1616

Doktorer vid den  
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Sebastian Bernhardsson Född 
1980. Avlade filosofie doktors-
examen (FD) den 14 januari 
2010. Avhandling: Strukturer 
i komplexa system: Kasta tär-
ning med nätverk och böcker. 
Ämne: Teoretisk fysik med  
inriktning mot kondenserad 
materia/statistisk fysik.

Oscar Björnham Född 1976. 
Avlade teknologie doktorsexa-
men (TeknD) den 3 juni 2009. 
Avhandling: A study of bacte-
rial adhesion on a single-cell 
level by means of force meas-
uring optical tweezers and 
simulations. Ämne: Tillämpad 
fysik.

Emil Byström Född 1980. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 21 januari 2010. 
Avhandling: Porous polymeric 
materials for chromatography – 
synthesis, functionalization and 
characterization. Ämne: Kemi – 
Analytisk kemi.

Magnus Huss Född 1979. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 15 oktober 2009. 
Avhandling: Ontogenetic scal-
ing and the development of 
within-cohort size structure. 
Ämne: Ekologi.

Malin Lindegren Född 1975. 
Avlade teknologie doktors-
examen (TeknD) den 28 sep-
tember 2009. Avhandling: 
Aqueous surface chemistry 
of Goethite – adsorption and 
desorption reactions involv-
ing phosphate and carboxylic 
acids. Ämne: Kemi – Oorganisk 
kemi.

Anders Lundquist Född 1978. 
Avlade teknologie doktorsexa-
men (TeknD) den 29 juni 2009. 
Avhandling: Contributions to 
the theory of unequal probabil-
ity sampling. Ämne: Matema-
tisk statistik.

Uwe Mettin Född 1979. Avlade 
teknologie doktorsexamen 
(TeknD) den 9 februari 2010. 
Avhandling: Principles for plan-
ning and analyzing motions of 
underactuated mechanical sys-
tems and redundant manipula-
tors. Ämne: Tillämpad elektronik.

Lisa Nilsson Född 1976. Avlade 
filosofie doktorsexamen (FD) 
den 7 februari 2008. Avhand-
ling: The cell cycle regulators 
p18Ink4c and p19Ink4d – in vivo 
studies of their roles in tumori-
genesis and development. Ämne: 
Molekylärbiologi.

Nils Norlin Född 1979. Avlade 
teknologie doktorsexamen 
(TeknD) den 3 september 2009. 
Avhandling: Extended förster 
theory of electronic energy trans-
port within pairs of reorienting 
chromophoric molecules. Ämne: 
Kemi – Biofysikalisk kemi.

Sara Rimpi Född 1980. Avlade 
filosofie doktorsexamen (FD) 
den 12 april 2010. Avhandling: 
Myc-induced lymphomagenesis 
– in vivo assessment of down-
stream pathways. Ämne: Mole-
kylärbiologi.
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Lili-Ann Kling Sackerud Född 
1952. Avlade filosofie doktors-
examen (FD) den 10 decem-
ber 2009. Avhandling: Elevers 
möjligheter att ta ansvar för sitt 
lärande i matematik. En skol-
studie i postmodern tid. Ämne: 
Pedagogiskt arbete, matematik 
och naturvetenskapliga ämnen.

Lovisa Sumpter Född 1974. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 10 juni 2009. Avhand-
ling: On aspects of mathemati-
cal reasoning: Affect and gen-
der. Ämne: Matematikdidaktik.

Bertil Sundqvist Född 1949. 
Avlade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 15 november 1978. 
Avhandling: Thermal conductiv-
ity of some metals under pres-
sure. Ämne: Fysik.

Kristina Sundqvist Född 1978. 
Avlade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 15 juni 2009. Avhand-
ling: Sources of dioxins and oth-
er POPs to the marine environ-
ment – identification and appor-
tionment using pattern analysis 
and recepteor modeling. Ämne: 
Kemi – Miljökemi.

Johan Tordsson Född 1980. 
Avlade teknologie doktorsexa-
men (TeknD) den 3 april 2009. 
Avhandling: Portable tools for 
interoperable grids – modular 
architectures and software for 
job and workflow manage-
ment. Ämne: Datavetenskap.

Mikaela Torp Född 1978. Avlade 
filosofie doktorsexamen (FD) 
den 31 mars 2010. Avhandling: 
The effect of snow on plants 
and their interactions with her-
bivores. Ämne: Ekologi.

Jeanette Tångrot Född 1974. 
Avlade teknologie doktorsexa-
men (TeknD) den 3 juni 2008. 
Avhandling: Structural infor-
mation and hidden markov 
models for biological sequence 
analysis. Ämne: Datavetenskap.

Shafiq ur Réhman Född 1978. 
Avlade teknologie doktorsexa-
men (TeknD) den 29 april 2010. 
Avhandling: Expressing emo-
tions through vibration for 
perception and control. Ämne: 
Tillämpad elektronik med in-
riktning mot signalbehandling.

Erika Wikberg Född 1975. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 8 oktober 2008. 
Avhandling: Zwitterionic sulfo-
betaine polymers as stationary 
phases for liquid chromatog-
raphy. Ämne: Kemi – Analytisk 
kemi.

Ola Ågren Född 1968. Av-
lade teknologie doktorsexa-
men (TeknD) den 15 juni 2009. 
Avhandling: Finding, extracting 
and exploiting structure in text 
and hypertext. Ämne: Data-
vetenskap med inriktning mot 
datalogi.

Thomas Önskog Född 1979. 
Avlade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 23 september 2009. 
Avhandling: The skorohod 
problem and weak approxima-
tion of stochastic differential 
equations in the time-dependent 
domains. Ämne: Matematik.
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Samhällsvetenskapliga 
fakulteten

doktorsexamen var 28 och licentiatexamen 13 (11 
respektive 8 av dessa var kvinnor). 

Samhällsvetenskapliga fakulteten är en starkt bi-
dragande aktör i Umeå universitets framgångar när 
det gäller att erhålla forskningsanslag. Forskningen 
bedrivs inom en rad miljöer, varav många innefattar 
flera institutioner eller samverkan med andra fakul-
teter och lärosäten. Starka forskningsmiljöer finns 
blandat annat inom områdena välfärd, genus, åld-
rande och livsvillkor, tillämpad IT samt miljö- och 
resursekonomi.

I fakultetens forskningsstrategi betonas satsningar 
på nydisputerade forskare. En tidigare beslutad sats-
ning på forskarassistentanställningar har fått fullt 
genomslag. De karriärbidrag som flera av fakulte-
tens yngre forskare erövrat i stark konkurrens har 
också avsatt tydliga resultat. För att stärka den stra-
tegiskt viktiga gruppen yngre forskare har fakulteten 
etablerat en Junior Faculty med inslag av karriär-
planering, nätverksbyggande och informationsut- 
byte. Ni som promoveras förtjänar ett stort tack för 
era prestationer och tillönskas fortsatta framgångar  
i fortsättningen.

LENNART NYGREN
Prodekanus
Promotor

Samhällsvetenskaplig forskning och utbildning ger 
kunskap om samhället, och om individers relatio-
ner med varandra i detta samhälle. Utbildning inom 
det samhällsvetenskapliga området har en avsevärd 
bredd, och man kan ta kandidat- och/eller master-
examen inom närmare 30 huvudområden vid fakul-
teten. 

Tillströmningen av studenter är större än någon-
sin tidigare till fakultetens kurser och utbildnings-
program. I synnerhet har flera yrkesförberedande 
program, t.ex. psykolog-, dietist- och juristprogram-
men ett mycket högt söktryck. Högskoleverkets äm-
nes- och programutvärderingar visar också på att  
fakultetens utbildningar håller hög kvalitet. Ett ex-
empel är socionomprogrammet som var ett av några 
få i landet som fick högt betyg. 

Allt fler läser distans- och nätbaserade kurser, 
vilket har lett till satsningar på nya undervisnings-
former, utbildning av lärare och informationsteknik-
satsningar. Utbildningarna vid fakulteten internatio-
naliseras allt mer, och idag erbjuds både kurser och 
hela program på engelska. En stor andel av de ut-
ländska studenterna vid Umeå universitet har lock-
ats hit av de attraktiva utbildningarna vid Handels-
högskolan.

Inom forskarutbildningen antogs 37 doktorander 
under 2009, varav 20 kvinnor. Antalet som avlade 
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Doktorer vid den  
samhällsvetenskapliga fakulteten

Pontus Bergh Född 1976. Av-
lade ekonomie doktorsexamen 
(ED) den 9 november 2009. 
Avhandling: Learning among 
entrepreneurs in formal net-
works: Outcomes, processes 
and beyond. Ämne: Företags-
ekonomi.

Inger Eliasson Född 1966. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 8 juni 2009. Avhand-
ling: I skilda idrottsvärldar: 
Barn, ledare och föräldrar i 
flick- och pojkfotboll. Ämne: 
Pedagogik.

Patrik Hansson Född 1976. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 13 april 2010. Avhand-
ling: A naive sampling model 
of intuitive confidence inter-
vals. Ämne: Psykologi.

Rikard Harr Född 1975. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 22 december 2009. 
Avhandling: Striking a balance: 
Managing collaborative multi-
tasking in computer-supported 
cooperation. Ämne: Informatik.

Johan Hellström Född 1976. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 19 oktober 2009. 
Avhandling: Dynamic interac-
tions: National political parties, 
voters and European integra-
tion. Ämne: Statsvetenskap.

Linus Holm Född 1978. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 14 september 2007. 
Avhandling: Predictive eyes 
precede retrieval: Visual rec-
ognition as hypothesis testing. 
Ämne: Psykologi.

Markus Hällgren Född 1977. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 25 maj 2009. 
Avhandling: Avvikelsens me-
kanismer: Observationer av 
projekt i praktiken. Ämne: 
Företagsekonomi.

Joakim Isaksson Född 1976. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 1 mars 2010. 
Avhandling: Spänningen mel-
lan normalitet och avvikelse: 
Om skolans insatser för elever 
i behov av särskilt stöd. Ämne: 
Socialt arbete.

Johan Jansson Född 1973. Av-
lade ekonomie doktorsexamen 
(ED) den 21 december 2009. 
Avhandling: Car(ing) for our en-
vironment? Consumer eco-inno-
vation adoption and curtailment 
behaviors: The case of the alter-
native fuel vehicle. Ämne: Före-
tagsekonomi.

Per-Erik Lyrén Född 1976. Avlade 
filosofie doktorsexamen (FD) 
den 10 december 2009. Avhand-
ling: A perfect score: Validity 
arguments for college admission 
tests. Ämne: Beteendevetenskap-
liga mätningar.

Andreas Nilsson Född 1971. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 5 september 2008. 
Avhandling: Projektledning  
i praktiken: Observationer av  
arbete i korta projekt. Ämne: 
Företagsekonomi.
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Eva Nilsson Född 1963. Avlade 
juris doktorsexamen (JD) den 
27 juni 2007. Avhandling: Barn i 
rättens gränsland: Om barnper-
spektiv vid prövning om uppe-
hållstillstånd. Ämne: Rättsveten-
skap.

Carl Johan Orre Född 1972. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 24 juni 2009. Avhand-
ling: Using technologies with 
care: Notes on technology assi-
milation processes in home care. 
Ämne: Informatik.

Fredrik Snellman Född 1975. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 18 juni 2009. 
Avhandling: “Gammfolket”: Om 
livserfarenheter och vardagens 
ålderism. Ämne: Socialt arbete.

Marie-Louise Snellman Född 1974. 
Avlade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 27 januari 2010. Avhand-
ling: “Det är ju inte hela tiden bara 
lycka heller”: Äldre kvinnors berät-
tade liv – om arbete, omsorg och 
åldrande i landsbygdsmiljö. Ämne: 
Socialt arbete.

Lena Wennberg Född 1956. 
Avlade juris doktorsexamen 
(JD) den 17 december 2008. 
Avhand-ling: Social security for 
solo mothers in Swedish and 
EU law: On the constructions 
of normality and the bounda-
ries of social citizenship. Ämne: 
Rättsvetenskap.

Anna Wänglund Född 1979. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 14 december 
2009. Avhandling: Developing 
and validating self-report in-
struments: Assessing perceived 
driver competence. Ämne: 
Beteendevetenskapliga  
mätningar.

Carin Ulander Wänman Född 
1956. Avlade juris doktors-
examen (JD) den 14 novem-
ber 2008. Avhandling: Före-
trädesrätt till återanställning. 
Ämne: Rättsvetenskap.
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Humanistiska 
fakulteten

Humanistiska fakulteten har under 2009 fortsatt sitt 
utvecklings- och förändringsarbete. Forskningen har 
förstärkts genom att vi har kunnat rekrytera forska-
re inom områdena språk och språkdidaktik, veten-
skaps-, teknik- och miljöstudier samt till estetiska 
fält såsom konstvetenskap och litteraturvetenskap. 
Vi har fortsatt att förbättra vårt system för kvalitets-
baserad resursfördelning, vilket innebär att vi har 
kunnat fördela ytterligare medel för forskningstid, 
postdoktorer och doktorandanställningar. Vi har 
också fått en ökning vad gäller externa anslag till 
forskning på över 25 procent. 

2009 medförde en kraftig expansion inom grund-
utbildningen och framför allt en stark tillströmning 
inom olika typer av nätutbildningar. Särskilda medel 
har också satsats för att utveckla och förbättra nät-
undervisning. Genom Balticdonationen har vi utlyst 
medel för utbildningars internationalisering och sti-
pendier för studenters internationalisering. För att 
möta framtida utmaningar gör fakulteten stora in-
satser för att skapa ett strategiskt och attraktivt ut-
bildningsutbud. Flera nya utbildningsprogram har 
tillskapats eller är under utveckling, såsom arkeo-
logiprogrammet, programmet för filosofi och sam-
hällsanalys samt  scenkonstprogrammet. Även på 
avancerad nivå tillkommer nya program, exempel-
vis  masterprogram i skandinavistik, miljöarkeologi 
samt urfolksstudier.

Arbetet för att finna en god organisatorisk bas för 
medarbetare från den tidigare fakulteten för lärar-
utbildning har fortsatt och fakulteten gör viktiga 
satsningar för att förbereda för den nya lärarutbild-
ningen. Ett särskilt fakultetsgemensamt utbildnings-
vetenskapligt seminarium har startat och medel har 
anslagits för utveckling av kurser inom lärarutbild-
ning. 

Konstnärligt campus utgör en annan mycket vik-
tig framtidsfråga för fakulteten. Utvecklingsarbete 
pågår för en curatorsutbildning samt för konstnärlig 
forskarutbildning. HUMlabX och Bildmuseet står 
inför en spännande nyorientering med en ny lokali-
sering med stor framtidspotential.

Vid fakulteten har många disputationer genom-
förts under 2009 och första hälften av detta år. Ar-
betena visar en imponerande bredd och är samtliga 
exempel på den humanistiska forskningens mång-
fald och relevans. Till de forskare som genomfört 
sina avhandlingsarbeten vill vi rikta ett särskilt tack 
och en tillönskan om fortsatta framgångar inom de 
humanistiska verksamhetsfälten – vid och utanför 
universitetet. 

BRITTA LUNDGREN
Dekanus
Promotor



2424

Doktorer vid den  
humanistiska fakulteten

Daniel Andersson  Född 1977. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 6 november 
2009. Avhandling: Fega pojkar 
pussar aldrig vackra flickor.
Könsrelaterade ordspråk i nord-
norrländsk agrarmiljö belysta 
ur språkligt och kulturellt per-
spektiv. Ämne: Nordiska språk.

Jesper Enbom Född 1972. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 22 juni 2009. Avhand-
ling: Facket i det medialiserade 
samhället – en studie av LO:s 
och medlemsförbundens an-
vändning av news manage-
ment. Ämne: Medie- och kom-
munikationsvetenskap.

Lena Holm Född 1951. Avlade 
filosofie doktorsexamen (FD) 
den 10 februari 1992. Avhand-
ling: The use of stone and 
hunting of reindeer. A study 
of stone tool manufacture and 
hunting of large mammals in 
the central scandes, c. 6 000– 
1 BC. Ämne: Arkeologi.

Roger Jacobsson Född 1947. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 18 september 
2009. Avhandling: Typographic 
man: Medielandskap i föränd-
ring – studier i provinsens tryck-
kultur. Ämne: Etnologi.

Van Leavenworth Född 1971. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 18 februari 2010. 
Avhandling: The gothic in con-
temporary interactive fictions. 
Ämne: Engelska.

Erik Lindenius Född 1975. Av-
lade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 30 oktober 2009. 
Avhandling: Guldgruvan som 
försvann? En mediestudie av 
konflikten kring Uman Genom-
ics och Medicinska biobanken 
2001–2006. Ämne: Medie- och 
kommunikationsvetenskap.

Anna Lindqvist Född 1966. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 20 april 2010. 
Avhandling: Dans i skolan – 
om genus, kropp och uttryck. 
Ämne: Pedagogiskt arbete,  
estetiska ämnen.

Henrik Lång Född 1972. Avlade 
filosofie doktorsexamen (FD) 
den 27 april 2010. Avhandling: 
Drömmen om det ouppnåeliga: 
Anarkistiska tankelinjer hos 
Hinke Bergegren, Gustaf Hen-
riksson-Holmberg och Einar 
Håkansson. Ämne: Idéhistoria.

Gabriella Nordin Född 1970. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 17 december 
2009. Avhandling: Äktenskap  
i Sápmi. Giftermålsmönster och 
etnisk komplexitet i kolonisa-
tionens tidevarv, 1722–1895. 
Ämne: Historia.

Claes G Olsson Född 1942. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 29 april 2010. 
Avhandling: Omsorg & Kon-
troll. En handikapphistorisk 
studie 1750–1930. Föreställnin-
gar och levnadsförhållanden. 
Ämne: Etnologi.
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Tommy Strandberg Född 1950. 
Avlade filosofie doktorsexamen 
(FD) den 14 januari 2010.
Avhandling: Varde ljud! Om 
skapande i skolans musik- 
undervisning efter 1945. Ämne: 
Pedagogiskt arbete, estetiska 
ämnen.

Britt-Marie Styrke Född 1952. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 23 april 2010. 
Avhandling: Utbildare i dans: 
Perspektiv på formeringen av 
en pedagogutbildning 1939–
1965. Ämne: Idéhistoria.

Anette Svensson Född 1972. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 31 mars 2010. 
Avhandling: A translation of 
worlds: Aspects of cultural 
translation and Australian  
migration literature. Ämne:  
Engelska.

Niklas Torstensson Född 1963. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 10 februari 2010. 
Avhandling: Judging the im-
migrant: Accents and attitudes. 
Ämne: Kognitionsvetenskap.

Mats Wahlberg Född 1972. 
Avlade filosofie doktorsexa-
men (FD) den 28 januari 2010. 
Avhandling: Seeing nature as 
creation: How anti-cartesian 
philosophy of mind and per-
ception reshapes natural theo-
logy. Ämne: Religionsvetenskap.
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Pristagare vid Umeå universitets 
doktorspromotion 2010
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Medicinska fakultetens pedagogiska pris 2010

Innovativ farmakolog med nätkänsla

Medicinska fakultetens pedagogiska pris 2010 går till universitets-
lektor Stig Jacobsson, docent i farmakologi vid institutionen för  
farmakologi och klinisk neurovetenskap. 

Genom sin innovativa undervisning med många webbinslag visar 
Stig Jacobsson vägen för studenter på flera av fakultetens program. 
Han driver ett pedagogiskt utvecklingsarbete med hög ambition och 
stort engagemang, och är en pionjär inom utveckling av internetdist-
ribuerad utbildning, s.k. Flex-utbildning, ett område inom vilket han 
framställt mycket uppskattat undervisningsmaterial. Sedan början av 
2000-talet har han utvecklat undervisningsmaterial för webben, ett 
arbete som tog ytterligare fart 2003 med det nätburna receptariepro-
grammet, där han idag ansvarar för toxikologiundervisningen och är 
ledamot i programrådet. 

Studenterna har visat Stig sin uppskattning genom att starta en 
särskild fan club på Facebook enbart för honom. Stig Jacobsson får 
priset för sin undervisning av omvittnat hög kvalitet, sin höga ambi-
tion och sin utveckling av nätburet lärande.

Stig Jacobsson

Stig Jacobsson, som är född 1969 
i Tärnaby, studerade molekylär-
biologi vid Umeå universitet, och 
efter forskarutbildning vid Försva-
rets forskningsanstalt i Umeå dis-
puterade han 1999 i farmakologi. 
Hans forskning rör främst toxiska 
effekter i det centrala nervsyste-
met och betydelsen av kropps-
egna, cannabisliknande ämnen 
för nervsystemets utveckling och 
funktion, men även vid cancer. 
Han blev docent 2005. Sedan 
1995 har Stig Jacobsson under– 
visat i farmakologi, från 1999 som 
vikarierande och senare ordinarie 
universitetslektor. Han har med-
verkat i en rad utbildningspro-
gram vid medicinska och teknisk-
naturvetenskapliga fakulteterna 
– främst läkarprogrammet – och 
varit ansvarig för farmakologi- 
undervisningen i grund- och spe-
cialistutbildningar i omvårdnad 
och odontologi samt det forsk-
nings–inriktade biomedicinpro-
grammet. 

Medicinska fakultetens peda- 
gogiska pris 2010 till lärare  
med omvittnad pedagogisk 
skicklighet tilldelas universitets-
lektor Stig Jacobsson, institutio-
nen för farmakologi och klinisk 
neurovetenskap.
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Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2010

Samhällsvetenskapliga fakulte-
tens pedagogiska pris 2010 till 
lärare med omvittnad pedago-
gisk skicklighet tilldelas univer-
sitetslektor Marlene Johansson, 
Handelshögskolan vid Umeå 
universitet.

Att nätverka och skapa värdefulla 
kontakter med omvärlden 

Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2010 går till 
Marlene Johansson, en uppskattad lärare inom entreprenörskap,  
affärsutveckling och logistik. I mötet med studenterna utför hon 
enastående prestationer som pedagog och hennes engagemang syns 
tydligt i undervisningen. Hon är en drivande kraft i många samman-
hang och har etablerat kontakter mellan studenterna och ett flertal 
organisationer utanför universitetet. Marlene har utvecklat praktiken 
vid Handelshögskolan, som ett 60-tal studenter genomför varje år i 
olika företag. Hon har även startat, och fungerat som mentor i, SIFE-
teamet (Student in Free Enterprise) vid Umeå universitet, där ett 
hundratal studenter har drivit projekt för att skapa ett socialt hållbart 
samhälle. De har nått stora internationella framgångar och represen-
terat Sverige och Umeå universitet på världscupen i socialt entrepre-
nörskap i såväl Paris, New York som Singapore. Hon har också stöttat 
studenterna att starta ett nätverk som anordnar träffar och seminarier 
för unga akademiker inom handel och logistik. 

Marlene Johansson
 
Marlene Johansson föddes 1973 
och växte upp i Lycksele. Hon 
avlade filosofie magisterexamen 
med inriktning mot företagseko-
nomi år 2000. Efter några år ute 
i näringslivet återvände Marlene 
till Umeå universitet och forskar-
studier vid Handelshögskolan. 
Hon har en licentiatexamen och 
förutom att undervisa skriver hon 
på sin doktorsavhandling som 
handlar om hur innovationer drivs 
inom komplexa nätverksrelationer, 
ett ämne som har en nära kopp-
ling till de ämnen som hon under-
visar i. Under sin tid på Handels-
högskolan har hon ägnat en stor 
del av sin tid åt undervisning och 
näringslivskoppling i civilekonom-
ernas utbildning. 
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Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2010

Engagerad pedagog och historiker

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2010 går till Lena Berg-
gren, lärare och docent i historia. Hon får priset för sitt stora enga-
gemang i pedagogiska frågor och en undervisning som via tydlighet, 
struktur och väl utvalda undervisnings- och examinationsformer ger 
studenterna bästa möjliga förutsättningar för goda studieresultat.

Vid sidan av att lära ut ämneskunskaper är det för Lena Berggren 
en prioriterad uppgift att stärka studenternas självständighet och 
främja deras kritiska och analytiska förmåga. Färdigheter som munt-
lig och skriftlig presentationsteknik ligger också högt på agendan.

Lena Berggren är en framstående utvecklare och pådrivare med 
ambition att hela tiden utveckla sig som pedagog och hon har bidragit 
till förnyelse av det pedagogiska arbetet vid såväl den egna institutio-
nen som vid fakulteten. Under flera år har hon varit humanistiska  
fakultetens representant i styrelsen för Universitetspedagogiskt cen-
trum (UPC), och har också varit involverad i ett antal av deras kurser 
för universitetets lärare.

Humanistiska fakultetens peda-
gogiska pris 2010 till lärare med 
omvittnad pedagogisk skicklig-
het tilldelas universitetslektor 
Lena Berggren, institutionen för 
idé- och samhällstudier. 

Lena Berggren

Lena Berggren (f. 1970) växte upp 
i Iggesund, Hälsingland. 1989 flyt-
tade hon till Umeå för att påbörja 
sina universitetsstudier och 1999 
disputerade hon i idéhistoria på 
doktorsavhandlingen Nationell 
upplysning. Drag i den svenska 
antisemitismens idéhistoria. 2001 
tillbringade hon i Oxford som 
gästforskare och 2001-2005 var 
hon med i ledningsgruppen för 
forskningsprogrammet ”Sveriges 
förhållande till nazismen, Nazi-
tyskland och Förintelsen”. Också 
i sin senare forskning har hon in-
tresserat sig för ideologianalys 
med inriktning på fascism, antise-
mitism och rasism. 2008 blev hon 
docent i historia. Vid sidan om sitt 
arbete som lärare och forskare är 
Lena Berggren personlig tränare 
och instruktör i yoga och cykel 
på Iksu, och har även läst idrotts-
medicin.
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Umeå School of Educations pedagogiska pris 2010

Gunmarie Johnsson
 
Gunmarie Johnsson föddes 1943 
i Ramsele. Efter lärarexamen, ut-
landsstudier och lärartjänstgöring 
avlade hon under 1970-talet filo-
sofie kandidat- och psykologexa-
mina. Samtidigt var hon verksam 
inom skolans specialundervisning. 
Hon påbörjade 1979 forskarutbild-
ning i pedagogik och anställdes 
som universitetsadjunkt seder-
mera universitetslektor. Hon har 
en bred erfarenhet i ämnet peda-
gogik och har medverkat i flera 
utbildningar, särskilt psykologut-
bildningen och lärarutbildningens 
alla inriktningar. På senare tid har 
arbetet koncentrerats mot kurs- 
och programutveckling inom spe-
cialpedagogik. Vid sidan av sin 
lärargärning har hon haft ett fler-
tal uppdrag såväl inom som utom 
universitetet. Hon har medverkat 
i skolutveckling inom kommuner, 
fortbildning av lärare och hand-
ledarutbildning för lokala lärarut-
bildare.

En lärare som utvecklar kritiskt tänkande

Umeå School of Educations pedagogiska pris 2010 går till Gunmarie 
Johnsson, en skicklig och engagerad pedagog, verksam inom bland 
annat specialpedagogprogrammet. Många kursutvärderingar har un-
der åren visat att Gunmarie Johnsson är en uppskattad lärare. Med 
sitt stora engagemang och intresse för undervisningen har hon haft 
stor betydelse för många studenter. De vardagsbegrepp studenterna 
möter problematiseras på ett systematiskt sätt i undervisningen. Hen-
nes krav på motiverade ställningstaganden skapar hos studenterna en 
professionell handlingskompetens. Hon har också vinnlagt sig om att 
genom noggrann feedback och handledning utmana och stödja stu-
denternas kunskapsbildning med särskilt engagemang för de studen-
ter som mött svårigheter i utbildningen. Fokus i hennes lärargärning 
har varit att stödja studenternas utveckling av ett kritiskt tänkande 
och ett reflekterande förhållningssätt i enlighet med högskolans upp-
drag. Av kursutvärderingar framgår också att hon ställer höga krav på 
studenternas engagemang och lärande. Hon har tagit sig tid att dela 
med sig av sin kompetens och har fungerat som mentor och förebild 
för många kollegor.

Umeå School of Educations  
pedagogiska pris 2010 till lära-
re med omvittnad pedagogisk 
skicklighet tilldelas universitets-
lektor Gunmarie Johnsson.
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Umeå studentkårs pedagogiska pris 2010

Umeå studentkårs pedagogiska  
pris 2010 till lärare med om- 
vittnad pedagogisk skicklighet  
tilldelas universitetsadjunkt  
Ewa Gruffman Cruse, institutio-
nen för tillämpad utbildnings-
vetenskap.

Ewa Gruffman Cruse

Ewa Gruffman Cruse föddes 1953  
i Lycksele, där hon även växte 
upp. Hon utbildade sig till för-
skollärare vid Umeå universitet. 
Därefter var hon verksam i såväl 
Lycksele som Umeå kommun, i 
huvudsak som ledare i förskole-
verksamhet. Ewa började på insti-
tutionen för tillämpad utbildnings-
vetenskap 1999. Förutom under-
visning på lärarprogrammet och 
fristående kurser medverkar Ewa  
i utbildningsinsatser för lokala  
lärarutbildare. Hon är dessutom 
engagerad i ett tvärvetenskapligt 
projekt som handlar om den fysis-
ka miljöns betydelse för lärande i 
den högre utbildningen.

Skicklig pedagog lär  
framtidens pedagoger

Umeå studentkårs pedagogiska pris 2010 går till Ewa Gruffman  
Cruse, lärare vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. 
Hon undervisar främst på lärarprogrammet i kurser för blivande lä-
rare i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år, 
men även på fristående kurser med fokus på samtal och samtalsfärdig-
heter. 

Pedagogiken är tydlig när Ewa Gruffman Cruse undervisar, vilket är 
viktigt för att studenterna ska känna sig inspirerade att lära. Förutom 
stor ämneskompetens har Ewa också en utomordentlig förmåga att 
lära ut ämnet hon undervisar i, vilket är lika viktigt för utbildningens 
kvalitet. 

I utvecklingen av nya och pågående kurser är Ewa lyhörd inför stu-
denternas tankar och åsikter, och kopplingen mellan teori och praktik 
går som en röd tråd genom hennes undervisning. I de kurser hon un-
dervisar på skapar alla moment ett meningsfullt sammanhang.

Ewa har nominerats till priset av sina egna studenter, vilket mer än 
något vittnar om hur uppskattad hon är som lärare.
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Umeå studentkårs studevägledarpris 2010

Umeå studentkårs studieväg- 
 ledarpris 2010 för förtjänstfulla  
insatser som studievägledare  
tilldelas studievägledare Anette  
Törnquist, pedagogiska   
institutionen.

Anette Törnquist

Anette Törnquist föddes 1973 i 
Örnsköldsvik, där hon även växte 
upp. Hon arbetade inom psykiatrin 
och äldreomsorgen innan hon  
1999 flyttade med sin familj till 
Umeå för att börja studera vid 
Umeå universitet. 2007 tog Anette 
filosofie magisterexamen i huvud-
ämnet pedagogik. Sedan examen 
har hon arbetat vid pedagogiska 
institutionen som studievägledare 
för ledarskaps- och coachnings-
programmet samt för fristående 
kurser i pedagogik. Engagerad studievägledare  

med individperspektiv

Umeå studentkårs studievägledarpris 2010 går till Anette Törnquist, 
uppskattad studievägledare för fristående kurser i pedagogik samt för 
ledarskaps- och coachningsprogrammet vid pedagogiska institutionen. 

Anette Törnquist hjälper studenterna med studieteknik, motive-
ring, planering och förberedelser i studierna. Anette ger alltid studen-
terna en ärlig chans att själva reflektera över möjligheter och begräns-
ningar i arbetslivet kontra det egna studievalet. 

Hon är en ovärderlig resurs för studenterna när de ska fatta viktiga 
beslut för framtiden. Anettes engagemang och serviceanda uppskat-
tas högt av studenterna. Till henne vänder sig studenterna inte bara för 
vägledning och information, utan för att hon är en person som lyssnar 
på deras tankar, funderingar och drömmar.

Många av de studenter som Anette vägleder är distansstudenter 
som hon aldrig möter. Trots det har Anette alltid en vid och insiktsfull 
syn på varje enskild students studie- och livssituation. För studenterna 
ger det trygghet i vägledningssituationen, och gör att de kan se tillbaka 
på sin studietid som positiv och meningsfull.
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Umeå kommuns vetenskapliga pris 2010

Litteraturforskning med internationell 
prägel och utblick

Umeå kommuns vetenskapliga pris 2010 går till Elena Lindholm  
Narváez, institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Hon 
får priset för sin litteraturforskning med internationell prägel och ut-
blick. 

Elena Lindholm Narváez disputerade för två år sedan på en av-
handling om hur Sverige skildras av latinamerikanska författare som 
levt här som flyktingar. Studien lyfter fram texter som gestaltar exi-
lens identitetsproblem utifrån flyktingens eget perspektiv. I sin nu-
varande forskning studerar hon reseskildringar av den förbisedda 
spanska kvinnorättsaktivisten Carmen de Burgos, som reste i Norden 
1914. Forskningen riktar nytt ljus på Nordenbildens betydelse i Spa-
niens moderniseringsprocess under tidigt 1900-tal. 

På kort tid har Elena Lindholm Narváez breddat sin forskning på 
ett imponerande sätt, presenterat den i ett flertal internationella sam-
manhang och byggt upp ett betydande internationellt nätverk. Hennes 
forskning har genomgående haft en gränsöverskridande dimension 
och självständigt relaterat till aktuella teoretiska perspektiv.

Elena  
Lindholm Narváez 

Elena Lindholm Narváez föddes 
1972 i Huddinge, men växte upp  
i Umeå. Hon studerade språk i 
Spanien och Tyskland och åter-
vände sedan till universitetsstu-
dier i Umeå, där hon avlade ma-
gister- och gymnasielärarexamen. 
Efter en tid som lärare påbörjade 
hon sina forskarstudier och dis-
puterade 2008 i spanska med lit-
teraturvetenskaplig inriktning vid 
Umeå universitet. 2009 tilldelades 
Elena Lindholm Narváez en an-
ställning som postdoktor för inter-
nationalisering av humaniora vid 
Umeå universitet, finansierad av 
Balticgruppens donation till uni-
versitetet. I hård konkurrens fick 
hon samma år projektmedel för 
ett treårigt forskningsprojekt ur 
Riksbankens Jubileumsfond.

Umeå kommuns vetenskapliga  
pris 2010 till yngre lovande  
forskare inom områdena miljö, 
kommunal ekonomi eller kultur, 
tilldelas Elena Lindholm Narváez, 
institutionen för språkstudier.
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Brottsoffermyndighetens nationella pedagogiska pris 2010

Eva Tiby

Eva Tiby föddes i Stockholm 1953. 
Hon tog juris kandidatexamen 
1980 och disputerade i krimino-
logi 1999 på en avhandling om 
homosexuella kvinnors och mäns 
berättelser om utsatthet för brott. 
Hon har varit verksam som uni-
versitetslektor vid kriminologiska 
institutionen vid Stockholms uni-
versitet sedan 1998 och utnämn-
des som första kvinna i Sverige till 
professor i kriminologi 2009. 
Hennes viktimologiska forskning 
rör huvudsakligen homosexuellas 
och ungas utsatthet och rädsla 
för brott. Hon har också genom-
fört utredningsuppdrag och skri-
vit en rad rapporter, många i po-
pulärvetenskaplig form. Eva Tiby 
är en uppskattad pedagog och 
handledare som även presenterat 
sin forskning utanför universitets-
världen i mycket stor utsträckning. 
Hon är mån om att hennes och 
andras forskning når ut till prak-
tiskt verksamma.

Med fokus på brottsoffer och hatbrott

Brottsoffermyndighetens nationella pedagogiska pris 2010 går till Eva 
Tiby, en uppskattad lärare som är drivande i viktimologiska frågor 
inom kriminologin. 

Eva Tiby är en auktoritet på det viktimologiska området och har 
undervisat och handlett i viktimologi. Hon har genomgående entusi-
asmerat till debatt och djupare kunskap om utsatthet för brott. Hen-
nes studenter och doktorander har uppmuntrats att undersöka och 
utmana forskningsfältet. Hon har i undervisning visat stor kreativitet 
och utmanar gängse normer och attityder genom sin ambition att ge 
sina studenter möjlighet att förstå och reflektera. Hon varierar sin un-
dervisning med teori, praktiska exempel och låter även sina studenter 
möta företrädare för t.ex. ideella organisationer. 

Andra exempel på Eva Tibys engagemang är uppskattade före-
läsningar om främst hatbrott mot HBT-personer där hon förmedlar 
forskningsresultat på ett lättillgängligt sätt. Hennes pedagogiska skick-
lighet har väckt intresse för viktimologi, ett intresse som lett till prak-
tisk nytta och i förlängningen till ett bättre bemötande av brottsoffer.

Brottsoffermyndighetens natio-
nella pedagogiska pris tilldelas 
en lärare eller forskare som inom 
ramen för universitetsutbildning  
i sin undervisning eller i sin forsk-
ning på ett särskilt tydligt sätt  
introducerat eller synliggjort  
ett brottsofferperspektiv inom 
sitt ämne. 2010 års pris tilldelas 
professor Eva Tiby, Stockholms  
universitet.
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Eric Forsgrens journalistpris för insiktsfullt reportage 
om Alzheimers sjukdom 2010

Anna-Lena Haverdahl

Anna-Lena Haverdahl, medicinsk 
reporter på Svenska Dagbladet 
(SvD) är född 1950, uppvuxen i 
Stockholm, och har sitt ursprung 
i Haverdal, Halland. Hon har arbe-
tat som journalist sedan 1970-talet 
och fick sin journalistiska träning i 
Uppsala på V-Dala nations tidning 
Landskapsposten. Efter avslutade 
universitetsstudier flyttade Anna-
Lena till Falkenberg och började 
arbeta på Hallands-Posten för 
att efter några år börja på TT i 
Stockholm. 1988–1989 var Anna-
Lena frilansare för TT i New York 
och därefter har hon arbetat som 
medicinsk reporter på SvD. Medi-
cin och sjukvård är hennes hu-
vudsakliga journalistiska inriktning 
och hon är dessutom intresserad 
av etiska frågor inom vård och 
omsorg. Anna-Lena Haverdahl har 
tidigare tilldelats Lars Radings kul-
turpris och 1,6 miljonerklubbens 
journalistpris.

Modig och mogen reportageserie om 
Alzheimers sjukdom

Det nyinstiftade Eric Forsgrens journalistpris för insiktsfullt repor-
tage om Alzheimers sjukdom går till Svenska Dagbladets medicin-
reporter Anna-Lena Haverdahl för den banbrytande reportageserien 
om Elisabeth Hydén och hennes sjukdom. Under åtta år, 2001–2009, 
återvände Anna-Lena till sin informant och skildrade hur de stegvisa 
förändringarna i sjukdomsförloppet påverkade såväl Elisabeth Hydén 
själv som familj, vänner och omgivning. Med ett modigt och moget 
förhållningssätt har Anna-Lena Haverdahl skrivit en djupt gripande 
artikelserie och samtidigt gett ett tidsdokument över vår tids samhälle 
där de stora livsfrågorna ofta skyms av ständig aktivitet, stress och  
ytlighet. 

Det är tidigare dokumentärfilmaren och TV-producenten Eric 
Forsgren från Robertsfors och hans hustru Waijlit som instiftat jour-
nalistpriset. Syftet är att stimulera till en större kunskap om sjukdo-
men och ett ökat engagemang för att bromsa följdverkningarna och 
hitta ett botemedel. 

Eric Forsgrens journalistpris för 
insiktsfullt reportage om Alzhei-
mers sjukdom tilldelas år 2010 
Svenska Dagbladets medicin- 
reporter Anna-Lena Haverdahl  
för reportageserien om Elisabeth  
Hydén och hennes kamp mot en 
obeveklig diagnos.
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Musiker

Tomas Pleje, director mu-
sices 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 närva-
rande Studentkören och 
Ålidhems kyrkokör.

Andreas Carlsson Walleng 
spelar sedan år 2002 trum-
pet i symfoniorkestern vid 
Norrlandsoperan. Han är 
utbildad vid Kungliga Mu-
sikhögskolan i Stockholm. 
Han valde trumpet som  
instrument för att fodralet 
passade på pakethållaren.

Malin Silbo Ohlsson spelar 
trumpet i symfoniorkestern 
vid Norrlandsoperan. Hon 
har studerat vid musikhög-
skolorna i Oslo och Göte-
borg. Lärare och inspiratö-
rer har varit Bror Hedlund, 
Harry Kvebaeck samt ett 
antal andra fantastiska och 
roliga människor hon träffat 
i sitt yrke.

Baker´s Cottage För tre år 
sedan bestämde sig saxofo-
nisten Marcus Olsson och  
gitarristen Erik Wäcklén 
för att tillsammans utforska 
duoformatet, en resa som 
kryssat sig fram mellan jig-
gar från Närke, ackordvän-
dor från Maine och bordu-
ner från en båtmotor. Till 
vårpromotionen kommer 
de med uteslutande egen-
komponerad musik som  
fått passera Baker’s Cottage-
filtret, kryddat med kärlek, 
värme och melodierna från 
norra sidan av sjön.
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