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Välkomna till Vårpromotionen!
HANS ADOLFSSON, rektor

Umeå universitets vårpromotion är den högtid då vi 
promoverar nya doktorer, delar ut pedagogiska och 
vetenskapliga priser, samt promoverar jubeldok-
torer. För 50 år sedan disputerade 30 doktorer vid 
Umeå universitet och vi är mycket glada över att idag 
få hedra 12 av dem genom att promovera var och en 
till doctor jubilaris.

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen 
som går att avlägga i Sverige, och doktorstiteln är 
både ett kvitto på genomgången forskarutbildning 
och en dörröppnare för fortsatt karriär vid univer-
sitet och högskolor, eller inom annan offentlig eller 
privat sektor. Att genomgå en forskarutbildning och 
att doktorera är både oerhört tillfredställande men 
också ibland mycket frustrerande. Allt som oftast  
leder forskningen oss forskare in i en återvänds-
gränd, för att plötsligt ta en vändning som öppnar 
nya vägar och leder fram till nya insikter och resul-
tat. Glädje och frustration hör till doktorerandets 
vardag och det som forskarutbildningen lärt er dok-
torer är att tänka och agera kritiskt, att tålamods-
enligt och ödmjukt utforska något nytt, och att vara 
en del i processen med att kontinuerligt flytta fram 
gränserna för vår kunskap om samhället, människan 
och universum. Där har ni doktorer tjänat både  
vetenskapssamhället och Umeå universitet väl.

Att agera kritiskt och att ha ett vetenskapligt för-
hållningssätt är kanske viktigare idag än vad det  
någonsin har varit. Sociala mediers ökade betydelse 
för spridning av tankar, idéer och åsikter, samtidigt 
som vi ser en avtrubbning av kritiskt ifrågasättande,  
leder till att populism och faktaresistens breder ut 
sig i en skrämmande omfattning. Låt därför era kun-
skaper om vetenskaplig metod vara en ledstjärna i 
era framtida karriärer oavsett var ni hamnar, och 
räds aldrig förmågan att ifrågasätta.

Doktorer, nya som mer erfarna, ni har alla gjort 
er väl förtjänta av doktorspromotionens insignier, 
och jag hoppas att dagens promotionshögtid blir en  
minnesvärd sådan. Jag vill på Umeå universitets 
vägnar varmt och hjärtligt gratulera er för era fina 
bedrifter och till era nyvunna doktorstitlar. Hjärtliga 
gratulationer går också till universitetets pedago- 
giska och vetenskapliga pristagare. 

Lycka till i era framtida åtaganden!
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Intågsprocession

<< Waltz for Ruth >>
Charlie Haden

Inledningsanförande
av Umeå universitets rektor Hans Adolfsson 

<< Wake me up >>
Avicii

Medicinska fakultetens promotion
Promotor: Kristina Lejon, prodekan

Jubeldoktorer:
Åke Lernmark 
Erik Lundgren
Stefan Marklund
Lars Oreland
Ivar Ringqvist – Absens
Janove Sehlin
Herbert Silfvenius – Absens

Promovendi: 
Anna Bengtsson
Stina Bodén
Antonia Boman
Peik Brundin
Maria Burman
Ibadete Bytyci
Tomas Bäcklund
Roine El-Habta
Linda Eriksson
Josefin Forslund
Jennifer Frankel
Ioannis Gkekas

Nils Gustafsson
Lena Hansson
Erik Hedström
Carl Herdenberg
Madelene Holmgren
Karna Johansson
Ulrica Johansson
Sofia Karlsson
Åsa Karlsson
Lena Kroik
Veronica Lundberg
David Lundgren
Linda Månsson
Emma Nyman
Ana Oliveira
Linda Rankin
Robin Rohlén
Fredrik Röding 
Chayan Kumar Saha
Linda Spinord
Albin Stjernbrandt
Elisabet Söderström
Matthias Tegern
Annelie Thorén
Phong Tran
Louise Öhlund

<< What a wonderful world >>
George David Weiss och Bob Thiele as  
George Douglas

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
promotion
Promotor: Gregory Neely, prodekan

Jubeldoktorer:
Jarl Backman – Absens
Dan Brändström
Gunnel Gustafsson
Nils Häggström
Gustaf Marklund – Absens

Promovendi:
Ida Asplund
Philippa Barnes
Linda Berggren
Greta Bladh
Jennie Brandén
Hanna Bäckström
Lena Enqvist
Tobias Forsell
Johan Gustafsson
Johan Holm
Johan Holmberg
Linn Karlsson
Angelos Kostis
Gunnar Lantz
Johanna Lauri
Cecilia Lindblom
Hanna Lindström
Irina Mancheva
Vasili Mankevich
Siarhei Manzhynski
Leif Marklund
Matilda Miljand
Jeffrey Mitchell
Per A. Nilsson
Mattias Näsman
Johan Paulin



Elizabeth Perry
Marcin Rataj
Robyn Schimmer
Magdalena Sjöberg
Ulf Vannebäck
Jonathan Wedman

Humanistiska fakultetens promotion
Promotor: Marlene Johansson Falck,  
prodekan 

Promovendi:
Hanna Ahrenby
Gustav Borsgård
Cia Gustren
Jenny Jarlsdotter Wikström
Anna-Karin Kuuse
Emil Marklund
Frida Marklund
Synne Myrebøe
Moa Sandström

<< En stund på jorden >>
Laleh

Pedagogiska och vetenskapliga 
pristagare

Medicinska fakultetens pedagogiska  
pris 2022
Till lärare med omvittnad pedagogisk  
skicklighet
Pia Grahn 

Samhällsfakultetens pedagogiska  
pris 2020
För lärare med omvittnad pedagogisk  
skicklighet
Ann-sofie Grönlund
Ann-Christin Olsson
Carina Scheid-Gissberg 

Samhällsvetenskapliga fakultetens  
pedagogiska pris 2021
Till lärare med omvittnad pedagogisk 
skicklighet
Peter Bergström
Fanny Pettersson

Samhällsfakultetens pedagogiska  
pris 2022
För lärare med omvittnad pedagogisk  
skicklighet
Camilla Hakelind
Stefan Holmström
Steven Nordin

Lärarhögskolans pedagogiska pris 2020
Till lärare med omvittnad pedagogisk  
skicklighet
Linda Berggren
Helen Klingede-Wallin
Hedda Landfors
Cecilia Lindblom 

Lärarhögskolans pedagogiska pris 2021
Till lärare med omvittnad pedagogisk 
skicklighet
Johan Wikström

Lärarhögskolans pedagogiska pris 2022
Till lärare med omvittnad pedagogisk 
skicklighet
Carolina Clarin

Umeå kommuns vetenskapliga pris 2021
Till yngre lovande forskare inom områdena 
miljö, kommunal ekonomi eller kultur
Kristina Sehlin MacNeil

Umeå kommuns vetenskapliga pris 2022
Till yngre lovande forskare inom områdena 
miljö, kommunal ekonomi eller kultur
Janina Priebe

Uttågsprocession

<< Cantaloupe Island >>
Herbie Hancock

Musiken framförs av:
Umeå studentkör under ledning av 
director musices Tomas Pleje.

Anna Axelson – sång
Göran Turborn – gitarr
Rickard N Jokela – bas
Per Mikaelsson – trummor





JARL BACKMAN
Filosofie jubeldoktor
Avhandling: Preferensbedömningar av ljud- 
intensiteter : en jämförelse mellan sensoriska 
och preferentiella bedömningstyper.

DAN BRÄNDSTRÖM
Filosofie jubeldoktor
Avhandling: Nomineringsförfarande vid  
riksdagsval : en studie av partiernas kandidat-
nomineringar inför 1970 års riksdagsval.

GUNNEL GUSTAFSSON
Filosofie jubeldoktor
Avhandling: Strukturomvandling och  
politisk socialisation.

NILS HÄGGSTRÖM
Filosofie jubeldoktor
Avhandling: Norrland’s direct foreign  
trade 1850-1914.

ÅKE LERNMARK 
Medicine jubeldoktor
Avhandling: Studies on insulin release  
from the isolated mouse islet.

ERIK LUNDGREN
Medicine jubeldoktor
Avhandling: Amino acid naphthylamidase 
isozymes in human cells grown in vitro:  
Hormonal regulation and isozyme differentia-
tion in cancer cells and normal cells.

GUSTAF MARKLUND
Filosofie jubeldoktor
Avhandling: Experimental studies on  
performance and perceptual problems in 
physical work.

STEFAN MARKLUND
Medicine jubeldoktor
Avhandling: Hydroxymethylhydroperoxide  
and bis(hydroxymethyl)peroxide and their  
effects on certain enzymes, especially  
horseradish peroxidase.

LARS ORELAND
Medicine jubeldoktor
Avhandling: Mitochondrial monoamine  
oxidase : a study on the binding to the  
membrane, purification and properties  
of pig liver monoamine oxidase.

Femtio år efter promotionen kan en doktor promoveras till jubeldoktor. År 1970-72 promoverades  
30 doktorer vid Umeå universitet och av dessa promoveras 12 till jubeldoktorer.

vid Umeå universitets doktorspromotion 2022

Jubeldoktorer

IVAR RINGQVIST
Medicine jubeldoktor
Avhandling: Muscular function in  
myasthenia gravis : With special regard  
to isometric strength, fibre size, single  
fibre EMG, respiratory mechanics and  
effects of anticholinesterase.

JANOVE SEHLIN
Medicine jubeldoktor
Avhandling: Studies on the mechanism  
of amino acid-induced insulin release.

HERBERT SILFVENIUS
Medicine jubeldoktor
Avhandling: Projections to the cat  
cerebral cortex from fore- and hind limb  
group I muscle. 





Medicinska fakulteten
KRISTINA LEJON, prodekan, promotor

Medicinska fakulteten fick under 2019-2021 hela 
182 nya medicine doktorer, 96 kvinnor och 86 män. 
Många av dem har valt att promoveras i år, tillsam-
mans med jubeldoktorer som disputerade för 50 år 
sedan.  

Forskningen inom fakulteten spänner över ett brett 
fält från biomedicinsk grundforskning till klinisk, 
patientnära medicinsk forskning och hälsoveten-
skaper. En stor händelse var när Nobelpriset i kemi 
2020 tilldelades Emmanuelle Charpentier, tidigare 
forskare vid vår fakultet. Hennes framgångsrika 
forskning visar att vi har en excellent forsknings- 
miljö. Flera av fakultetens forskare valde under pan-
demin att fokusera på Covid-19, och har bidragit 
till signifikanta upptäckter. Vi gläds åt att forskare 
vid fakulteten har erhållit stora bidrag och särskilt 
åt de unga lovande forskare som erhållit externa eta-
bleringsbidrag. Fakulteten uppskattar stödet från 
Kempestiftelserna och fortsatt stöd från Knut och 
Alice Wallenberg till WCMM, tillika att delar av sats-
ningen på datadriven livsvetenskap inom precisions-
medicin och infektionsmedicin förläggs till Umeå. 
Värt att notera är också att sedan 1 juli 2020 deltar 
alla doktorander i ett nytt fakultetsgemensamt fors-
karutbildningsprogram. 

Den medicinska fakulteten utbildar framförallt för 
framtidens yrkesverksamma inom hälso- och sjuk-
vården. Därtill erbjuder vi masterprogram och fri-
stående kurser, inom bland annat global hälsa, hälso- 
ekonomi och biomedicin. Allt detta känns alltid  
angeläget, och har blivit ännu mer motiverat, under 
de senaste två åren av pandemi. Att bidra till kompe-
tensförsörjningen i den norra landsänden ser vi som 
vår främsta uppgift där vi arbetar aktivt med regio-
naliserad och distansbaserad utbildning för att stärka 
detta syfte. Vi arbetar också aktivt med program- 
överskridande erfarenhetsutbyte. Fördelen med att 
ro tillsammans blev ytterst tydlig i samband med 
pandemin, där en gemensam bild kunde förmedlas 
till studenterna till exempel hur praktikplaceringar 
i den hårt belastade vården skulle kunna komma 
till stånd. Här har vi också att tacka det pågående 
goda samarbetet med de fyra hälso- och sjukvårds- 
regionerna i norra Sverige, samt alla inblandade 
kommuner. 

Vi önskar fakultetens nya doktorer, jubeldoktorer 
och pristagare ett stort och varmt lycka till! 



Doktorer vid den Medicinska fakulteten

ANNA BENGTSSON 
Medicine doktor 
Avhandling: Pictorial presentation of  
subclinical atherosclerosis – A measure to  
reduce the risk for cardiovascular disease. 
Ämne: Allmänmedicin och Epidemiologi

STINA BODÉN 
Medicine doktor 
Avhandling: Inflammation and risk of chronic  
diseases with a focus on colorectal cancer and 
the impact of dietary patterns. 
Ämne: Onkologi

ANTONIA BOMAN 
Medicine doktor 
Avhandling: Early Rheumatoid Arthritis –  
Biomarkers and Hormonal Factors in  
Relation to Disease Progression. 
Ämne: Reumatologi

PEIK BRUNDIN 
Medicine doktor 
Avhandling: Sex differences in immune response 
and sex hormone receptor expression, in healthy 
individuals and during viral infection. 
Ämne: Infektionssjukdomar

MARIA BURMAN 
Medicine doktor 
Avhandling: Malnutrition and obesity among  
older adults, assessed by Mini Nutritional  
Assessment and the body mass index, respecti-
vely: prevalence and associations with  
mortality and urinary tract infection. 
Ämne: Medicinsk vetenskap med inriktning  
mot geriatrik

IBADETE BYTYCI 
Medicine doktor 
Avhandling: The important role of left atrial 
function parameters in clinical practice. 
Ämne: Kardiologi

TOMAS BÄCKLUND 
Teknologie doktor 
Avhandling: Wearable systems and sensors for 
the assessment of motor control. 
Ämne: Medicinsk vetenskap med inriktning  
mot medicinsk teknik

ROINE EL-HABTA
Medicine doktor 
Avhandling: Cell therapy for denervated tissue. 
Ämne: Medicinsk vetenskap med inriktning  
mot anatomi

LINDA ERIKSSON 
Odontologie doktor 
Avhandling: Oral microbiota in relation to  
host traits, environment, and dental caries. 
Ämne: Pedodonti

JOSEFIN FORSLUND 
Medicine doktor 
Avhandling: The consequences of DNA lesions 
for mitochondrial DNA maintenance.  
Ämne: Medicinsk biokemi

JENNIFER FRANKEL 
Teknologie doktor 
Avhandling: Characterization of the MRI patient 
exposure environment and exposure assessment 
methods for magnetic fields in MRI scanners. 
Ämne: Medicinsk vetenskap med inriktning  
mot radiofysik

IOANNIS GKEKAS 
Medicine doktor 
Avhandling: Mismatch repair deficiency in  
colorectal cancer. 
Ämne: Onkologi



Doktorer vid den Medicinska fakulteten

NILS GUSTAFSSON 
Odontologie doktor 
Avhandling: Calcified carotid artery atheromas 
in panoramic radiographs: diagnostic reliability 
and association to cardiovascular disease,  
diabetes and periodontitis. 
Ämne: Medicinsk vetenskap med inriktning  
mot oral diagnostisk radiologi

LENA HANSSON 
Medicine doktor 
Avhandling: When the pediatric heart is  
affected: Impact on nutrition, growth and body 
composition from infancy to adolescence. 
Ämne: Pediatrik

ERIK HEDSTRÖM 
Medicine doktor 
Avhandling: Fractures in children: a popula-
tion-based study from northern Sweden. 
Ämne: Ortopedi

CARL HERDENBERG 
Medicine doktor 
Avhandling: Molecular and physiological  
functions of LRIG proteins and netrin-1 in 
health and disease. 
Ämne: Onkologi

MADELENE HOLMGREN 
Medicine doktor 
Avhandling: 4D flow MRI and modelling to  
assess cerebral arterial hemodynamics:  
Method development and evaluation, with  
implementation in patients with symptomatic 
carotid stenosis. 
Ämne: Medicinsk vetenskap med inriktning  
mot medicinsk teknik

KARNA JOHANSSON 
Medicine doktor 
Avhandling: Altered body composition in  
adults with complex congenital heart diseas. 
Ämne: Kardiologi

ULRICA JOHANSSON 
Medicine doktor 
Avhandling: Complementary feeding based  
on Nordic foods- Effects on nutrient intake,  
growth, biomarkers and eating behavior. 
Ämne: Pediatrik

SOFIA KARLSSON 
Medicine doktor 
Avhandling: Saving lives during major  
underground mining incidents – Becoming  
prepared for a collaborative response. 
Ämne: Kirurgi

ÅSA KARLSSON 
Medicine doktor 
Avhandling: Teambaserad hemrehabilitering  
efter höftfraktur bland äldre människor –  
effekter, erfarenheter och påverkan av  
demens på utfallen. 
Ämne: Fysioterapi

LENA KROIK 
Medicine doktor 
Avhandling: Samer och livets slut – kunskap  
om traditioner för att utveckla framtidens vård. 
Ämne: Omvårdnad

VERONICA LUNDBERG 
Medicine doktor 
Avhandling: Children with Juvenile Idiopathic 
Arthritis. Health-related quality of life and  
participation in healthcare encounters. 
Ämne: Fysioterapi

DAVID LUNDGREN 
Medicine doktor 
Avhandling: The significance of low-grade  
inflammation in the gastrointestinal tract.  
Ämne: Medicin



Doktorer vid den Medicinska fakulteten

LINDA MÅNSSON 
Medicine doktor 
Avhandling: Digital fall prevention for older 
adults: Feasibility of a self-managed exercise 
application and development of a smartphone 
self-test for balance and leg strength. 
Ämne: Fysioterapi

EMMA NYMAN 
Medicine doktor 
Avhandling: Ultrasound measurements of  
subclinical carotid atherosclerosis: 
methodological and clinical studies. 
Ämne: Medicinsk vetenskap med  
inriktning mot kardiologi

ANA OLIVEIRA 
Filosofie doktor 
Avhandling: RsbX and stress response in  
Listeria monocytogenes. 
Ämne: Molekylärbiologi

LINDA RANKIN 
Medicine doktor 
Avhandling: Chronic pain – From the study of 
student attitudes and preferences to the in  
vitro investigation of a novel treatment strategy. 
Ämne: Medicinsk vetenskap med inriktning  
mot farmakologi

ROBIN ROHLÉN
Medicine doktor 
Avhandling: Identification of single motor  
units in ultrafast ultrasound image sequences  
of voluntary skeletal muscle contractions. 
Ämne: Medicinsk teknik

FREDRIK RÖDING
Medicine doktor 
Avhandling: Injuries are not accidents!  
Ämne: Ortopedi

CHAYAN KUMAR SAHA 
Filosofie doktor 
Avhandling: Bioinformatics, evolution  
and revolution in our understanding of  
toxin-antitoxin systems. 
Ämne: Molekylärbiologi

LINDA SPINORD 
Medicine doktor 
Avhandling: Multimodal rehabilitation for  
patients with chronic pain in northern  
Sweden, focusing on gender and age. 
Ämne: Rehabiliteringsmedicin



Doktorer vid den Medicinska fakulteten

ALBIN STJERNBRANDT 
Medicine doktor 
Avhandling: Cold exposure and health –  
A study on neurological and vascular  
hand symptoms in northern Sweden. 
Ämne: Yrkes- och miljömedicin

ELISABET SÖDERSTRÖM 
Medicine doktor 
Avhandling: Homocysteine and its deter- 
minants in relation to cardiovascular risk  
factors and myocardial infarction. 
Ämne: Klinisk kemi

MATTHIAS TEGERN 
Medicine doktor 
Avhandling: Muskuloskeletala besvär hos  
flygande personal i Försvarsmakten. Screen-
ing och klinisk undersökning av nacke och 
bröstrygg. 
Ämne: Fysioterapi

ANNELIE THORÉN 
Medicine doktor 
Avhandling: Childhood obesity: Early  
intervention and web-based treatment. 
Ämne: Pediatrik

PHONG TRAN 
Medicine doktor 
Avhandling: Pathology of dNTP dysregulation. 
Ämne: Medicinsk biokemi

LOUISE ÖHLUND
Medicine doktor
Avhandling: Factors affecting the pharma- 
cological treatment of bipolar disorder. 
Ämne: Psykiatri





Samhällsvetenskapliga fakulteten
GREGORY NEELY, prodekan, promotor

Vid den samhällsvetenskapliga fakulteten bedrivs 
utbildning, forskning och utveckling inom ett fler-
tal vetenskaps- eller ämnesområden som har stor  
betydelse för samhällsvetenskapliga frågeställningar 
såväl lokalt och regionalt, som nationellt och inter-
nationellt. I samverkan med studenter och genom 
samarbete med andra fakulteter och lärosäten samt 
omgivande samhälle analyseras och problematise-
ras rådande och framtida problem eller utmaningar 
för samhälle och medborgare inom exempelvis eko-
nomi, sociologi, juridik, lärande, beteendevetenskap 
och statsvetenskap.

De senaste åren har varit speciella på många sätt, 
och även om de inneburit otaliga utmaningar, har 
fakultetens olika verksamheter fortsatt bedrivits på 
bästa sätt, med god och jämn kvalitet. Fakultetens 
forskare, lärare och administrativ personal har på 
ett enastående sätt klarat pandemins utmaningar. 
Trots det stora utbildningsuppdraget, med ca 40 % 
av universitetets totala utbildningsvolym, har med-
arbetarna både på kort tid och i långa perioder av 
osäkerhet framgångsrikt anpassat undervisning och 
examinationer till digitala format med god kvalitet. 
Under samma period, 2019-2021, ökade dessutom 
antalet studenter inom fakulteten med 6 %, för att nu 
nå drygt 8000 helårsstudenter. 

Våra forskningsinsatser har också utvecklats i posi-
tiv riktning under perioden och fakultetens forskare 
har lyckats öka både extern finansiering och publi-
kationer. Bland höjdpunkterna från bara det gångna 
året finns två nya nationella forskarskolor och tre  
nationella forskningsinfrastrukturer från Veten-
skapsrådet, samt tre nationella forskningsprogram 
från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Vi är stolta över de 74 doktorander, varav 33 kvinnor 
och 41 män, som under perioden 2019-2021 avlagt 
doktorsexamen, de 32 forskare som blivit utnämnda 
till docenter, de 62 lärare som har blivit utnämnda 
till meriterade lärare, de 40 lärare som har blivit  
utnämnda till excellenta lärare samt de 14 nya  
professorer som numera arbetar vid fakulteten. Till 
sist vill vi från den samhällsvetenskapliga fakulteten 
önska alla nya doktorer och pristagare fortsatta 
framgångar och varmt lycka till i framtiden.



Doktorer vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

IDA ASPLUND 
Juris doktor 
Avhandling: Den enskildes rättssäkerhet  
i individnära tillsyn.  
Ämne: Rättsvetenskap

PHILIPPA BARNES 
Filosofie doktor 
Avhandling: When processes collide:  
Leadership, legitimacy and liberation  
in Palestine. 
Ämne: Statsvetenskap

LINDA BERGGREN 
Filosofie doktor 
Avhandling: ”It ś not really about the food, it ś 
about everything else”: Pupil, teacher and head 
teacher experiences of school lunch in Sweden
Ämne: Kost- och måltidsvetenskap

GRETA BLADH 
Filosofie doktor 
Avhandling: Moving thresholds: Body  
narratives within the vicinity of gym and  
fitness culture. 
Ämne: Genusvetenskap

JENNIE BRANDÉN 
Filosofie doktor 
Avhandling: In the Name of Safety : Power,  
Politics and the Constitutive Effects of Local  
Governing Practices in Sweden. 
Ämne: Statsvetenskap

HANNA BÄCKSTRÖM 
Filosofie doktor 
Avhandling: Att hjälpa andra: Gåvans,  
rättvisans och medkänslans aporier i  
frivilligarbete.  
Ämne: Genusvetenskap

LENA ENQVIST 
Juris doktor 
Avhandling: En myndighet i samverkan: 
Försäkringskassans rättsliga förutsättningar  
att samverka med Arbetsförmedlingen  
samt hälso- och sjukvården. 
Ämne: Rättsvetenskap

TOBIAS FORSELL 
Filosofie doktor 
Avhandling: ”Man är ju typ elev, fast på  
avstånd” problematisk skolfrånvaro ur elevers, 
föräldrars och skolpersonals perspektiv. 
Ämne: Pedagogiskt arbete

JOHAN GUSTAFSSON 
Filosofie doktor 
Avhandling: Essays on Labor Supply, Pension 
Policy, and Inequality. 
Ämne: Nationalekonomi

JOHAN HOLM 
Juris doktor 
Avhandling: Ett hållbart arbetsliv: arbets- 
givarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö  
och rehabilitering. 
Ämne: Rättsvetenskap

JOHAN HOLMBERG 
Filosofie doktor 
Avhandling: Essays on Earnings Formation,  
Labor Market Dynamics, and Taxation. 
Ämne: Nationalekonomi

LINN KARLSSON 
Filosofie doktor 
Avhandling: Essays on Inputs, Admissions  
and Returns to Education. 
Ämne: Nationalekonomi



Doktorer vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

ANGELOS KOSTIS 
Filosofie doktor 
Avhandling: Coping with interpartner  
uncertainty in interorganizational interactions. 
Ämne: Företagsekonomi

GUNNAR LANTZ 
Filosofie doktor 
Avhandling: An indirect route to equality:  
Taxing consumers to build the Swedish  
welfare state. 
Ämne: Ekonomisk historia

JOHANNA LAURI 
Filosofie doktor 
Avhandling: Feministiska fantasier:  
Mellan marknad och feminism. 
Ämne: Genusvetenskap

CECILIA LINDBLOM 
Filosofie doktor 
Avhandling: Skolämnet Hem- och konsument-
kunskap – förutsättningar för elevers möjlighet 
till måluppfyllelse
Ämne: Kostvetenskap 

HANNA LINDSTRÖM 
Ekonomie doktor 
Avhandling: Food for Thought: Essays on  
Green Public Procurement and the Market  
for Organic Food. 
Ämne: Nationalekonomi

IRINA MANCHEVA 
Filosofie doktor 
Avhandling: Forest Water Governance:  
Challenges in Cross-Sectoral and Multi- 
Level Collaboration. 
Ämne: Statsvetenskap

VASILI MANKEVICH 
Filosofie doktor 
Avhandling: Digital Innovation Management: 
Investigating Digital Trace Data in Online  
Communities. 
Ämne: Data- och systemvetenskap

SIARHEI MANZHYNSKI 
Filosofie doktor 
Avhandling: Understanding and Managing  
Coopetition for Sustainability: Process  
and Outcomes. 
Ämne: Företagsekonomi

LEIF MARKLUND 
Filosofie doktor 
Avhandling: Digital play in preschools –  
Understandings from educational use  
and professional learning. 
Ämne: Pedagogiskt arbete

MATILDA MILJAND 
Filosofie doktor 
Avhandling: The potential of systematic  
reviews in environmental social science:  
an analysis of its use to evaluate and inform  
policy. 
Ämne: Statsvetenskap

JEFFREY MITCHELL 
Filosofie doktor 
Avhandling: Prejudice in context over time:  
how demographic, economic and social  
conditions influence anti-immigrant  
attitudes in adolescents and adults. 
Ämne: Sociologi



PER A. NILSSON 
Filosofie doktor 
Avhandling: Studying abroad: exploring  
mobility, expectations and experiences  
among mobile students. 
Ämne: Kulturgeografi

MATTIAS NÄSMAN 
Filosofie doktor 
Avhandling: The political economy of emission 
standards: politics, business and the making  
of vehicle emission regulations in Sweden and 
Europe, 1960-1980s. 
Ämne: Ekonomisk historia

JOHAN PAULIN 
Filosofie doktor 
Avhandling: Sound intolerance : characteristics, 
psychosocial work factors and reactions  
to exposure. 
Ämne: Psykologi

ELIZABETH PERRY 
Juris doktor 
Avhandling: Child Support in California  
and Sweden: A Comparison Across Welfare  
State Models. 
Ämne: Rättsvetenskap

MARCIN RATAJ 
Filosofie doktor 
Avhandling: The Geography of Entrepre-
neurship. Regional and individual determinants 
of new firm formation in Sweden. 
Ämne: Ekonomisk geografi

ROBYN SCHIMMER 
Filosofie doktor 
Avhandling: Between health and healthcare –  
A lifeworld perspective on personal informatics.
Ämne: Informatik

MAGDALENA SJÖBERG 
Filosofie doktor 
Avhandling: Young mother’s identity work –  
Life course, Risk & Good motherhood. 
Ämne: Sociologi

ULF VANNEBÄCK 
Juris doktor 
Avhandling: Rätten, marknaden och marken – 
Statsstöd och upphandling vid markexploatering. 
Ämne: Rättsvetenskap

Doktorer vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

JONATHAN WEDMAN 
Filosofie doktor 
Avhandling: Theory and Validity Evidence  
for a Large-Scale Test for Selection to  
Higher Education. 
Ämne: Beteendevetenskapliga mätningar







Humanistiska fakulteten
MARLENE JOHANSSON FALCK, prodekan, promotor

Vi är mycket glada över att idag få uppmärksamma 
Humanistiska fakultetetens doktorer och pristagare 
under 2019–2021. Vår fakultet fick under perioden 
inte mindre än 31 nya doktorer, 21 kvinnor och 10 
män. De nyblivna doktorerna har disputerat inom ett 
brett fält av forskarutbildningsämnen, som spänner 
från arkeologi, till de moderna språkens litteratur, 
till etnologi, filosofi, historia, historia med utbild-
ningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, litteratur-
vetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, 
museologi, religionsvetenskap, samiska studier, 
språkdidaktik, språkvetenskap med inriktning mot 
nordiska språk samt pedagogiskt arbete med  
inriktning mot bild, musik, litteratur eller språk. Vi  
är stolta över de nyblivna doktorernas prestationer.

Många av fakultetens forskare har erhållit priser,  
utmärkelser och externa forskningsanslag under den 
gångna treårsperioden. De nya projekten håller hög 
akademisk klass och är i högsta grad relevanta ur 
ett samhällsperspektiv. Som exempel kan nämnas 
det tvärvetenskapliga projektet Peripheral Visions 
som ska undersöka vad som händer när globala mål  
rörande energi och klimat ska omsättas i ett nordiskt 
sammanhang. Under det gånga året stärktes forsk-
ningen vid fakulteten ytterligare genom att Arktiskt 
Centrum vid Umeå universitet (Arcum) placerades 

vid en av våra institutioner samt genom att tre stora 
infrastrukturansökningar där fakulteten var med- 
sökande erhöll finansiering från Vetenskapsrådet. 

Grundutbildningen vid humanistiska fakulteten är 
oumbärlig för omställningen till ett samhälle med  
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.  
Genom den förvärvar våra studenter humanistiska 
nyckelkompetenser som är grundläggande för att nå 
målen i Agenda 2030: kunskapsinhämtning, kom-
munikationskompetens, kritiskt tänkande, system- 
tänkande, kompetens att lösa problem och konflik-
ter, normativ kompetens, strategisk kompetens, 
förmåga att visa solidaritet och ansvarstagande, 
integrerad och inkluderande problemlösning samt 
självkännedom och öppenhet för nya perspektiv.  
Periodens pedagogiska pristagare har starkt  
bidragit till att stärka vår verksamhet inom detta 
område. 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till fakultetens nya 
doktorer och pristagare för deras fina insatser för 
vår verksamhet. Vi önskar dem fortsatta framgångar  
och ett stort och varmt lycka till!



Doktorer vid den Humanistiska fakulteten

HANNA AHRENBY 
Filosofie doktor 
Avhandling: Värdegrundsarbete i bildunder- 
visning – en studie om iscensättning av  
policy i grundskolans senare år. 
Ämne: Pedagogiskt arbete

GUSTAV BORSGÅRD 
Filosofie doktor 
Avhandling: Litteraturens mått. Politiska 
implikationer av litteraturundervisning  
som demokrati- och värdegrundsarbete. 
Ämne: Litteraturvetenskap

CIA GUSTREN 
Filosofie doktor 
Avhandling: Negotiating school identities:  
a multimodal analysis of upper secondary  
school promotion on the web. 
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

JENNY JARLSDOTTER WIKSTRÖM 
Filosofie doktor 
Avhandling: Materiella vändningar. Läsningar 
av Parland, Lispector, Berg och Byggmästar. 
Ämne: Litteraturvetenskap

ANNA-KARIN KUUSE 
Filosofie doktor 
Avhandling: ”Liksom ett annat uppdrag”.  
Iscensättning av social rättvisa i musik- 
undervisningens retorik och praktik. 
Ämne: Pedagogiskt arbete

EMIL MARKLUND 
Filosofie doktor 
Avhandling: Teachers’ lives in transition:  
gendered experiences of work and family  
among primary school teachers in  
northern Sweden, c. 1860–1940. 
Ämne: Historia med utbildnings- 
vetenskaplig inriktning

FRIDA MARKLUND 
Filosofie doktor 
Avhandling: Bilder som berättar: om  
kunskap, makt och traditioner i grund- 
skolans bildundervisning. 
Ämne: Pedagogiskt arbete

SYNNE MYREBØE 
Filosofie doktor 
Avhandling: Kultiveringens politik.  
Martha Nussbaum, antiken och  
filosofins praktik. 
Ämne: Historia med utbildnings- 
vetenskaplig inriktning

MOA SANDSTRÖM 
Filosofie doktor 
Avhandling: Dekoloniseringskonst.  
Artivism i 2010-talets Sápmi. 
Ämne: Samiska studier







Pristagare
 vid Umeå universitets doktorspromotion 2022

Medicinska fakultetens pedagogiska 
pris 2022
Sjukhusfysiker Pia Grahn, Institutionen 
för strålningsvetenskaper, får priset för sin 
briljanta förmåga att förklara komplicerade 
fysikaliska fenomen. Hon är mycket väl sedd 
för sitt professionella förhållningssätt till 
ämnet i sig och för hennes förmåga att anpassa 
form och innehåll i sin undervisning beroende 
på vilken studentgrupp hon möter.

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
pedagogiska pris 2020
Universitetsadjunkt Ann-Sofie Grönlund, 
universitetsadjunkt Ann-Christin Olsson och 
universitetsadjunkt Carina Scheid-Gissberg, 
Institutionen för socialt arbete, får priset för 
sin ledning av lärarlaget som arbetar med 
socionomprogrammets VFU. På ett innovativt 
sätt inkluderar kursupplägget både studenter, 
lärare och handledare i fält och bidrar till att 
både vetenskapliggöra det sociala arbetets 
praktik och skapa produktiva ytor för 
samverkan.

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
pedagogiska pris 2021
Universitetslektor Fanny Pettersson 
och universitetslektor Peter Bergström, 
Pedagogiska institutionen, får priset för deras 
arbete med att ställa om undervisningen på 
BiT-programmets kurs Pedagogik och IKT  
på arbetsplatsen under pandemin.

Samhällsvetenskapliga fakultetens 
pedagogiska pris 2022
Universitetslektor Camilla Hakelind, 
universitetslektor Stefan Holmström, 
professor Steven Nordin, Institutionen 
för psykologi får priset för sitt arbete med 
att skapa ett hållbarhetsperspektiv som 
ges på psykologiprogrammen. Lärarlaget 
har integrerat hållbarhetsperspektivet i 
psykologistudenternas framtida yrkesroll 
genom att skapa en kursdesign med fokus  
på att utveckla interventioner på individ-  
och samhällsnivå.

Lärarhögskolans pedagogiska  
pris 2020
Universitetslektor Linda Berggren, 
universitetsadjunkt Helen Klingede-Wallin, 
universitetsadjunkt Hedda Landfors 
och universitetslektor Cecilia Lindblom, 
Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, 
får priset för sitt målmedvetna kvalitetsarbete 
som gynnar både kollegor och lärarstudenter. 
Lärarlaget har särskilt arbetat med att 
införliva ämnesdidaktik som en röd tråd 
genom hela utbildningen.

Lärarhögskolans pedagogiska  
pris 2021
Universitetsadjunkt Jonas Wikström, 
Institutionen för naturvetenskapernas 
och matematikens didaktik, får priset för 
sina insatser inom Lärarhögskolan. Jonas 
Wikströms förhållningssätt, engagemang, 
kunskap och ledarskap uppskattas av såväl 
studenter som kollegor. Han bidrar till 
samverkan både internt och med andra 
aktörer i samhället. 

Lärarhögskolans pedagogiska  
pris 2022
Lärare Carolina Clarin, Institutionen för 
språkstudier, får priset för att hon med 
kunskap och kompetens och ett stort mått 
av smittande yrkesstolthet och arbetsglädje 
utgör ett viktigt föredöme för blivande lärare 
som hon genom sin medverkan i utbildningen 
bidrar till att de är väl förberedda för yrkes-
verksamheten.

Umeå kommuns vetenskapliga  
pris 2021
Forskare Kristina Sehlin MacNeil, Várdduo –
Centrum för samisk forskning, får priset  
för sin forskning kring urbefolkningars  
kopplingar till mark och vatten med fokus  
på våld och konflikter i samband med 
industriellt resursutnyttjande. 

Umeå kommuns vetenskapliga  
pris 2022
Första forskningsassistent Janina Priebe, 
Institutionen för idé- och samhällsstudier,  
får priset för sin miljöhumanistiska forskning 
om det nordliga och arktiska området och  
hur relationerna mellan globala och det  
lokala ömsesidigt omstöps när klimatföränd-
ringarna och miljöpolitiken skapar nya 
utmaningar och möjligheter. 
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