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Välkommen till 
doktorspromotionen 
Doktorspromotionen är en akademisk högtid som universitetet av 
tradition håller högt. Vid denna högtid promoveras jubeldoktorer, 
hedersdoktorer och doktorer. De föräras de insignier som hör till den 
nya värdigheten – diplom, hatt eller lagerkrans och ring. Alla har på 
olika sätt bidragit till universitetets viktigaste uppgift – att utveckla 
och förnya kunskap. 

Att vi får fler forskarutbildade är viktigt. De medverkar till den 
kunskapsutveckling som samhället behöver. I en tid när efterfrågan på 
forskning och ny kunskap ökar, är det också viktigt med influenser 
utifrån. Det stärker vår förmåga att hantera kunskap i ett samman-
hang, en nödvändighet för att de stora utmaningar som samhället på 
olika sätt står inför ska kunna lösas.

För att kunna handskas med en samtid där förändringar sker med 
rasande fart och där universitetets roll och värderingar ständigt 
utmanas, är det av avgörande betydelse att vi kan hålla fast vid vår 
värdegrund. Det innebär att skapa, utveckla och överföra ny kunskap 
oberoende av ekonomiska, ideologiska eller politiska kopplingar. Vi 
måste också arbeta långsiktigt med tydliga mål och strategier för 
verksamheten. Vår vision för åren fram till 2020 lyfter fram hög 
kvalitet i forskning och utbildning, ett uttalat samhällsansvar och 

globalt engagemang som avgörande för 
framgång. Att lyckas är allas vårt ansvar.

Promotionshögtiden ger akademin tillfälle 
att visa sin uppskattning för förtjänstfulla 
insatser. Att bli sedd och uppskattad är viktigt 
för alla – så också för oss som verkar inom 
universitetet. Det är därför glädjande att vid 
denna högtid också få uppmärksamma 
mottagare av ett antal utmärkelser och 
pedagogiska priser. 

Ni är alla varmt välkomna till 2013 års 
doktorspromotion vid Göteborgs universitet.

Pam Fredman
Rektor, Göteborgs universitet
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15.00 akademisk  
PRocession

B. Crusell, Marsch

Robert Jason Brown, Songs for a New 
World (1995)
a new World 

PResentatöReR

Pia Ternström och Vilhelm Blomgren

hälsningsanföRande
Rektor, professor Pam Fredman

PRisUtdelning

socii

Herbert Blomstedt

gUnnaR svedBeRgs PRis

Annika Perttula

samveRkansPRiset

Mia Larson
Erik Lundberg 
Kristina Nilsson Lindström 

läRaRUtBildningsnämnden 

Pedagogiska PRis

Jan Bengtsson, postumt
Peter Erlandsson, absens
Karin Rönnerman

Janet Hood/Bill Russell, Elegies for 
Angels, Punks and Raging Queens (1989)
heroes all around  

  

doktoRsPRomotion

sahlgRenska akademin

Pedagogiska PRiset

Karin Asztely
Kristina Bengtsson-Boström
Dorota Carlsson
Dominique Hange
Tine Högberg
Kerstin Leander
Jessica Liljeblad
Ulf Lindblad
Maria Magnil
Kerstin Rödström
Kristian Svenberg
Mats Wahlqvist
Maria Waller
Marie Walther
Anna Westerståhl
Bernhard von Below

Promotor Kerstin Nilsson

hedeRsdoktoReR

Dr Richard Horton
Professor Ann-Sofie Sandberg
Professor Samuel I. Stupp

nya doktoReR

Leroy Anderson, The Buglar’s Holiday

forts nya doktoReR

kRansBäRaRe

Edward Elgar, Pomp and Circumstances 
nr 2

Program
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hUmanistiska fakUlteten
Promotor Lisbeth Larsson

hedeRsdoktoReR

Professor Sten Ebbesen

nya doktoReR

konstnäRliga fakUlteten
Promotor Anders Wiklund

hedeRsdoktoR

Liz Aggiss
Helma Sanders Brahms

nya doktoReR

Stephen Sondheim, Passion (1994)
i Read Solister: Åsa Sjöblom, 
Anna-Hanna Rosengren 

natURvetenskaPliga 
fakUlteten
Promotor Kristina Sundell

hedeRsdoktoReR

Professor Tom Andersen

nya doktoReR

it-fakUlteten

Pedagogiskt pris
Lars Pareto, postumt

handelshögskolan

PRo stUdio et scientia

Barbara Czarniawska
Tomas Söderberg

Promotor Lotta Vahlne Westerhäll

nya doktoReR

samhällsvetenskaPliga 
fakUlteten

Pedagogiska PRiset

Björn Andersson
Elisabeth Olin

Promotor Rutger Lindahl

hedeRsdoktoR

Thomas Hammarberg

nya doktoReR

UtBildningsvetenskaP-
liga fakUlteten

Pedagogiska PRiset

PeO Hillman

Promotor Ingrid Pramling Samuelsson

hedeRsdoktoR

Timothy Koschmann

nya doktoReR

Stephen Sondheim, Sunday in the park 
with George (1984)
finishing the hat

stUdentUPPvaktning
Simon Persson, Ordförande i Göteborgs 
universitets studentkår

UnikoRUs

Gaudeamus igitur
Ubi Caritas
Leja tjänstepiga

Utmarsch: W. Peterson-Berger  
Förspel till festkantaten
Sveagaldrar
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socii et amici UniveRsitatis gothoBURgensis
Denna prestigefulla utmärkelse inrättades 1954 och ges till universitets 
särskilda gynnare och vänner. Det handlar om personer som på ett 
värdefullt sätt har bidragit till universitetets verksamhet genom ett 
långt engagemang eller donationer.

Pedagogiska PRiseR
Pedagogiska priser har delats ut vid Göteborgs universitet sedan 1996. 
Nytt för i år är att det är fakulteterna samt Lärarutbildningsnämnden 
som utser pristagare. Utmärkelsen går till medarbetare som utvecklat 
eller genomfört en kurs eller utbildning på ett föredömligt sätt som kan 
inspirera andra.

gUnnaR svedBeRgs PRis
Priset instiftades 2006 som en avskedsgåva till Göteborgs universitets 
rektor Gunnar Svedberg (2003–2006). Det delas ut till en eller flera 
studenter som förbättrat villkoren för studenter.

samveRkansPRiset
Sedan 2010 delar universitetet varje år ut ett särskilt pris för god 
samverkan mellan lärosätet och dess omvärld. Pristagare kan vara en 
individ, en grupp individer eller en organisatorisk del av universitetet.

Universitets-
gemensamma 
priser

10
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Utmärkelsen Socii et Amici tilldelas dirigenten 
professor Herbert Blomsted. Han får priset 
för sitt trogna engagemang för hemstaden 
Göteborg och dess orkester, för sin medverkan 
i skapandet av masterutbildningen i orkester-
spel samt för den unika möjlighet för forsk-
ning som den storslagna donationen Herbert 
Blomstedt Collection ger. 

Herbert Blomstedt är inte bara en av 
världens mest framstående dirigenter. Sedan 

drygt 50 år tillbaka är han också en engagerad boksamlare. Sitt biblio-
tek, totalt cirka 500 hyllmeter, har han valt att skänka till Göteborgs 
universitet. Samlingen innebär en unik forskningsmiljö för dirigenter, 
som saknar motstycke i världen. 

Herbert Blomstedt utsågs 1999 till konstnärliga fakultetens förste 
hedersdoktor. Han var gästföreläsare då ämnet musikvetenskap etable-
rades vid Göteborgs universitet och medverkade åren 2002–2003 i 
planeringen av masterutbildningen i orkesterspel. Trots sina 86 år är han 
i högsta grad verksam som dirigent runt om i världen med cirka 70–80 
konserter per år.

socii et amici UniveRsitatis gothoBURgensis

Herbert Blomstedt – en av 
världens främsta dirigenter

Universitets-
gemensamma 
priser
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gUnnaR svedBeRgs PRis

Mottagare av Gunnar Svedbergs pris 2013 är 
Annika Perttula, som sedan länge engagerat  
sig i hbtq-frågor. Det handlar bland annat om 
dessa studenters möjligheter och rättigheter 
genom engagemang i den fristående lokala 
organisationen Håbeteku och den nationella 
organisationen Sveriges förenade hbtq-studen-
ter, SFQ. Hon är också en av initiativtagarna 
till kampanjen Avslöja heteronormen, som 
startade på Göteborgs universitet men nu är  
ett nationellt projekt i SFQ:s regi. Studenternas 
egna historier ligger där till grund för ett aktivt 
lokalt arbete för hbtq-studenters studiemiljö 
och för en högre utbildning fri från hetero-
normativitet.

Avslöjar heteronormen
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Avslöjar heteronormen Göteborgs universitets samverkanspris 2013 
tilldelas projektet Framtidskuster vid Centrum 
för turism, Handelshögskolan. Mottagare är 
Kristina Lindström, institutionen för ekonomi 
och samhälle, Erik Lundberg, företagsekono-
miska institutionen samt projektledaren Mia 
Larsson, Lunds universitet.

samveRkansPRiset 

Gränsöverskridande 
samverkan runt Skagerak 

Projektet är ett utmärkt exempel på hur väl organiserad samverkan 
mellan flera olika aktörer kan leda till framgångsrika resultat och 
varaktiga relationer. Det är gränsöverskridande geografiskt inom 
Skagerakregionen och mellan olika sektorer inom näringsliv och kom-
mun. Synliggörande, kunskapsutveckling och lärande har utvecklats 
inom en stor krets av aktörer. Dialogen mellan akademi och näringsliv 
med syfte att understödja kunskapsutveckling och professionalisering 
inom verksamhetsområdet är en målsättning för Centrum för turism, 
och uttrycker samtidigt på ett bra sätt ambitionerna för samverkan i 
stort inom Göteborgs universitet.

13

Erik Lundberg, Kristina Lindström 
och Mia Larsson
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kaRin RönneRman

Jan Bengtsson, avliden

PeteR eRlandsson

Karin Rönnerman och Peter Erlandsson
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Pedagogiskt PRis – läRaRUtBildningsnämnden 

Lärarutbildningsnämndens pedagogiska pris 
2013 går till Karin Rönnerman, Jan Bengtsson 
och Peter Erlandsson för deras nytänkande och 
framgångsrika arbete i forskningstemat 
Läraryrkets praktik.

Sedan 2011 bedriver lärarna, i dialog med 
temats doktorander, en verksamhet där 
doktoranderna skolas in i det kollegiala arbetet 
och byggandet av nätverk med forskare som 
utgör en förutsättning för framgångsrikt 
vetenskapligt arbete. Forskningstemats dokto-

De får doktoranderna 
att bli delaktiga

rander har med stöd av pristagarna planerat och organiserat workshop-
par och en paneldebatt med inbjudna forskare från Norge, Danmark, 
Finland och Sverige.

Denna organisering av forskarutbildningen, där doktoranderna får 
vara aktiva och delaktiga i beslut, har bidragit till lärande på många 
nivåer samt kompetenser som gör doktoranderna väl rustade för ett 
vetenskapligt arbete.

Jan Bengtsson tilldelas priset postumt.

15
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Fru rektor, ärade församling!
I universitetens liv genom århundradena har 

man särskilt markerat tre moment. De är 
depositionen, promotionen och installationen. 
Alla tre orden har sin grund i latinet.

Depositionen var en invigningsceremoni för 
de nyinskrivna studenterna. Den kunde på ett 
ganska hårdhänt sätt demonstrera hur råhet 
och okunnighet borde vika för hyfs och 
bildning. Depositionen var på flera sätt en 
föregångare till den nollning som i vår tid 
förekommer på olika håll.

Promotionen var och är den ceremoni 
genom vilken universitetet överlämnar insig-
nierna på doktorsvärdigheten, forskarutbild-
ningens krön. Det är den mest traditionsmät-
tade av universitetets riter. Den markerar att 
verksamheten knyter an till våra föregångare 
– därav användningen av latinet – och att den 
lever och ger resultat idag. Den innefattar 
också att man brukar kreera hedersdoktorer 
och i förekommande fall jubeldoktorer till ära 
för dem som promoverades för femtio år sedan. 
Promotionen skapar en festlig inramning kring 
alla dem som har gjort sig förtjänta av upp-
märksamhet genom aktningsvärda prestationer. 

Installationen i sin tur är den högtidlighet 
som innefattar att nya professorer eller i annan 
ordning ny rektor insätts i ämbetet. Formerna 
är inte lika rikt utvecklade som i fråga om 
promotionen, men digniteten är hög. 

Promotionen och latinet
Promotionen är traditionsenligt fakulteternas angelägenhet, naturligt-

vis inom universitetets ram. Ordet promotion påminner oss om den 
rörelse som finns i motion, och latinets promotio betyder mycket riktigt 
’framflyttning’ och därmed också ’befordran’. Det är alltså det som är 
dagens tema. 

Den första doktorspromotionen i Göteborg ägde rum 1903, tolv år 
efter högskolans grundande. Numera sker akten i hägnet av universite-
tets motto ”Tradita innovare, innovata tradere”, som betyder ’Att förnya 
det överlämnade och lämna det förnyade vidare’. Detta är en devis som 
vi åstadkom på 1980-talet, när det kändes viktigt att betona både 
föregångarnas insatser och vår strävan att bidra.

Det ligger ett stort värde i att man manifesterar sitt engagemang i 
universitetets arbete för kunskap och fri forskning genom att delta i 
promotionen. Den som är bortrest eller av andra skäl inte deltar kan låta 
sig promoveras i sin frånvaro. Det sker genom att promotor läser upp 
namnet med tillägget ”absens” ’frånvarande’. Gäller det flera på en gång, 
blir formen ”absentes”. 

Inledningsfrasen i promotionen är hämtad från den romerska sena-
tens sammanträden. De öppnades med en välgångsönskan som uttryckte 
förhoppningen, att allt måtte bli gott/”bonum”, lyckligt/”felix” och 
lyckobringande/”faustum”. Detta leder oss in i första skedet av den 
historiska bakgrunden till dagens evenemang, som är en länk i en lång 
kedja. Latinet blev ju kyrkans språk, och medeltidens högre undervis-
ning hade länge mest kyrkliga syften. Universiteten växte fram ur de 
gamla katedralskolorna, och det föll sig naturligt att latinet också blev 
den lärda världens språk. 

Promotionen innebär att man genom akten garanterar den promove-
rades yrkesskicklighet, övergången från student till utbildad forskare. 
Enligt den så kallade ipseprincipen – där ”ipse” betyder ’själv’ – kan 
man bara utdela sådana värdigheter som man själv har. Det är skälet till 
att promotor först markerar sin rang och legitimitet genom att sätta 

16
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hatt, latinets ”pileum”, respektive lagerkrans, 
”lauream coronam”, på sitt eget huvud. Av 
promotorerna sätter en medicine doktor på sig 
hatt, en filosofie doktor lagerkrans.

När huvudprydnaden är på, blir promotors 
första uppgift att kreera jubeldoktorer, om det 
är aktuellt. Till en jubeldoktor överlämnas ett 
diplom som tecken på värdigheten. 

Därefter vänder sig promotor till de framstå-
ende personer, ”viros illustrissimos” respektive 
”feminas illustrissimas”, som fakulteten har 
velat knyta närmare till sig genom att utse dem 
till hedersdoktorer. Promotor hälsar var och en 
med stor glädje och säger några erkännsamma 
ord. Så överbringas insignierna, nämligen 
hatten respektive lagerkransen, som symbolise-
rar frihet och framgångsrikt arbete, ringen, 
som står för trohet mot vetenskapen, och 
diplomet, som är förtjänsttecknet. Därefter tar 
promotor farväl av den som nu har blivit vad 
som på latin heter ”doctor honoris causa”.

Därpå har turen kommit till dem som ska 
promoveras till doktorer efter avlagda prov. De 
stiger fram i grupper. Var och en av dem får ett 
diplom, som givetvis berättigar till att inför-
skaffa ring och hatt. Lägg märke till att alla 
går upp till promotor i talarstolen, som i detta 
sammanhang brukar kallas parnassen, och 
sedan går ut på andra sidan. Det symboliserar 
traditionellt, att de nu har rätt att bedriva 
akademisk undervisning. Som avskedsord till 

Promotionen och latinet
dem som just har promoverats kan man få höra 
promotor säga ”Feliciter, doctores”, vilket 
betyder ’lycka till, doktorer’. 

Slutligen vänder sig promotor till alla de 
nypromoverade och gratulerar dem. De första 
orden på latin är tilltalet ”Praeclarissimi 
doctores” ’Högt lysande doktorer’. Promotor 
uttalar bland annat också en välgångsönskan: 
”Semper vobis bene sit!” ’Må det alltid gå er 
väl!’ Så kommer ett adjö, ”Valete!” Efter att ha 
genomfört sin del av promotionen, säger 
promotor ”Dixi”, som egentligen betyder ’Jag 
har talat’. 

När hela promotionen är över, har alla 
”promovendi”, vilket betyder ’de som ska 
promoveras’, genom denna ceremoni övergått 
till att bli ”promoti” ’de som har promoverats’. 
Vid festen i kväll finns det alltså inga ”promo-
vendi” kvar. De är alla”promoti”.

 
Distinguished guests from abroad,

My task has been to contribute to a deeper 
understanding of the conferment ceremony by 
commenting on its significance as well as the 
use of Latin. This mission completed, I wish 
you all the best, tonight and in days to come. 

Sture Allén
Professor emeritus

Det är den  
mest traditions-
mättade av  
universitetets 
riter. Den  
markerar att 
verksamheten 
knyter an till 
våra föregångare 
– därav använd-
ningen av latinet 
– och att den 
lever och ger 
resultat idag. 
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Sahlgrenska akademin bedriver forskning och 
utbildning inom områdena medicin, odonto-
logi och vårdvetenskap. En stor del av både 
forskning och utbildning genomförs i nära 
samverkan med Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset, Folktandvården, Västra Götalandsre-
gionen och näringslivet. 

Mycket av forskningen har en klinisk 
prägel. Sahlgrenska akademin arbetar för att 
integrera grundforskningen med den mer 
patientorienterade forskningen och skapa 
translationella centrum, där kliniska fråge-
ställningar och biomedicinsk kompetens möts 
och skapar nya sätt att studera mekanismerna 
bakom sjukdom, vilket kan leda till nya 
behandlingar. Så har till exempel cancerforsk-
ningen samlat en bred, tvärvetenskaplig 
forskarkompetens inom ramen för en strate-
gisk satsning. 

Forskningen vid Sahlgrenska akademin spänner över ett brett fält: 
alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur och cellers 
funktion via experimentella studier av sjukdomsprinciper till forskning 
på befolkningsnivå. Här bedrivs även vårdforskning, bland annat om 
olika metoder att mäta den subjektiva upplevelsen av sjukdom och om 
hur vården kan effektiviseras. Forskningen håller hög internationell 
klass inom många områden. Några av dessa är odontologi, biomate-
rial, hjärt- och kärlsjukdomar, metabolism, vacciner och neuro-
psykiatri.

Vid Sahlgrenska akademin utbildas framtidens vårdexperter. Här 
finns ungefär 6 500 studenter och 18 olika utbildningsprogram, där 
flera är bland de mest populära i hela landet. För att vara i takt med 
samhällets utveckling och behov får studenterna redan under utbild-
ningen träna i multiprofessionella team och garanteras högkvalitativ 
verksamhetsförlagd utbildning. 

Dekan är Olle Larkö, professor i dermatologi.

Sahlgrenska 
akademin
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  PRomotoR 
keRstin nilsson

STÅENDE FRÅN VÄNSER: Jessica Liljeblad, Maria Waller, Kerstin Leander, Bernhard von Below,  Anna Westerstål, Kristian Svenberg, Marie Walther, Kerstin Rödström
SITTANDE FRÅN VÄNSTER: Dorota Carlsson, Mats Wahlqvist, Karin Asztely
EJ MED PÅ BILD: Dominique Hange, Ulf Lindblad, Kristina Bengtsson-Boström, Maria Magnil, Tine Högberg
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hedeRsdoktoR 
ann-sofie sandBeRg –  
en av väRldens mest 
citeRade inom  
livsmedelsvetenskaP

Ann-Sofie Sandberg är professor i 
livsmedelsvetenskap, med inriktning mot 
biologisk processteknik, vid Chalmers 
tekniska högskola. Hon utbildade sig till 
civilingenjör och disputerade år 1982 vid 
avdelningen för klinisk nutrition, medicin-
ska fakulteten, Göteborgs universitet. Hon 
rekryterades till Chalmers, där hon har 
byggt upp närings- och livsmedelsforsk-
ningen. I dag hör hon till världens ledande 
och mest citerade forskare inom sitt 
forskningsområde.

Ann-Sofie Sandberg har under många 
år samarbetat med olika forskargrupper 
vid Sahlgrenska akademin och därigenom 

 sahl
grenska 
     aka
 demin

  Pedagogiskt PRis 
de läR 
läkaRstUdenteRna 
filosofi 

Sahlgrenska akademins pedagogiska pris 
2013 går till lärargruppen vid Allmänmedi-
cin. I läkarutbildningen är biomedicinska 
och naturvetenskapliga traditioner starkt 
dominerande. Läkargruppen har dock 
målmedvetet och konsekvent arbetat för 
att inkorporera kunskapsformer som 
bygger på humanfilosofi och samhälls-
vetenskap i utbildningen.

För att säkerställa hög kvalitet i 
studenternas verksamhetsförlagda 
utbildning har gruppen rekryterat och 
utbildat hundratals läkare inom konsulta-
tion, samtalsmetodik och feedback. 
Utbildningen av handledare har med stor 
framgång utvecklats att också gälla för 
andra kurser där praktiskt yrkeskunnande 
tränas och lärs in. 

Den prisade lärargruppen består av: 
Mats Wahlqvist, Kerstin Rödström, Kerstin 
Leander, Marie Walther, Dominique 
Hange, Ulf Lindblad, Karin Asztely, Anna 
Westerståhl, Bernhard von Below, Kristina 
Bengtsson-Boström, Kristian Svenberg, 
Maria Magnil, Maria Waller, Dorota 
Carlsson, Jessica Liljeblad samt Tine 
Högberg.

etablerat starka band mellan den tekniska 
och medicinska forskningen i Göteborg. 
Forskare inom vitt skilda medicinska 
discipliner har deltagit vilket resulterat i 
många gemensamma publikationer för 
Chalmers och Sahlgrenska akademin, 
liksom gemensamma externa forsknings-
bidrag och disputationer, där doktoranden 
haft handledare från båda dessa lärosä-
ten. I den rad ledande förtroendeposter 
hon haft vid Chalmers har hon målmedve-
tet arbetat för att bredda kontaktytorna 
mellan den tekniska och livsvetenskapliga 
forskningen, inte minst den medicinska. 

Ann-Sofie Sandberg har genom sina 
täta vetenskapliga kontakter med 
Sahlgrenska akademin på ett unikt sätt 
stärkt banden mellan de två forsknings-
aktörerna i Göteborg. Hon har bidragit till 
att nutrition och ”functional foods” blivit 
ett av regionens styrkeområden
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hedeRsdoktoR 
RichaRd hoRton –  
chefRedaktöR med  
oUttRöttligt intResse 
föR gloBal hälsa

Doktor Richard Horton är i sin roll som 
medicinare och chefredaktör för tidskrif-
ten the Lancet en outtröttlig inspiratör. 
Han är en beskyddare av människors 
hälsa och integritet i allmänhet, men 
värnar i synnerhet, med obeveklig energi, 
människors väl i låg- och medelinkomst-
länder. Hans främsta fokus är att minska 
barn- och mödradödligheten. 

Genom publicering i the Lancet gör 
Richard Horton varje vecka storverk när 
det gäller att sprida viktig kunskap, 
särskilt när det gäller att, mot bakgrund av 
de mänskliga rättigheterna och FN:s 
milleniemål, med hjälp av vetenskaplig 
metodik förbättra hälsa och sjuklighet hos 
världens befolkning. Det gäller inte minst 
publiceringen av The global burden of 
disease 2010 som kom ut i slutet av 2012 
och som genom Richard Hortons globala 
kontaktnät kommer att uppdateras. Med 
sin orädda argumentering utmanar 
Richard Horton ständigt allmänna 
institutioner i syfte att förbättra hälsan hos 
världens befolkning. 

Richard Hortons medicinska gärning är 
mycket betydelsefull för läsare och 
forskare runt om i världen, men inte minst 
viktig för Sahlgrenska akademin inom 
ramen för profilområdet Global Hälsa. 
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hedeRsdoktoR 
samUel i. stUPP – en av 
väRldens fRämsta inom 
RegeneRativ medicin

En bibehållen, god livskvalitet, trots 
sjukdomar och skador, är viktiga sam-
hällsmål. Att kunna återskapa levande 
vävnad eller organ hos vuxna människor 
med exempelvis skador i brosk, ben och 
nerver, har tidigare betraktats som 
science fiction. Tänk om de celler som 
bygger upp dessa vävnader kan instru-
eras att bygga nytt brosk, ben eller 
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nervtrådar? Samuel I. Stupp, professor i 
materialvetenskap, kemi och medicin vid 
Northwestern University, Chicago, har 
tillsammans med sitt forskarlag med stor 
kreativitet och högsta vetenskapliga 
stringens visat på betydelsen och 
möjligheterna att genom nanoteknologi 
kunna stimulera och återskapa vävnad 
även hos vuxna. Genom att utveckla 
självorganiserade, polymera fibrer och att 
till dem binda molekyler som signalerar till 
celler, förses den skadade vävnaden inte 
bara med nya, kroppslika klätterställning-
ar för celler utan också med nya ritningar 

och instruktioner för vilken typ av vävnad 
som cellerna ska bilda. 

Samuel I. Stupp är en av världens 
främsta forskare inom regenerativ medicin 
– ett nytt område med stor framtida klinisk 
betydelse, som skär över traditionella 
ämnesområden och engagerar material-
forskare, biologer och medicinare. Som 
samarbetspartner till flera forskargrupper i 
Göteborg och rådgivare till Biomatcell Vinn 
Excellence Center of Biomaterials and Cell 
Therapy, har Samuel I. Stupp också en stor 
betydelse för svensk forskning och 
utbildning i regenerativ medicin.
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mattias ahldén abs 
Född: 1970 
Avlade medicine doktorsexamen 25 maj 
2013 
Avhandling: Anterior Cruciate Ligament 
Reconstruction; Randomized trials, 
register studies and experimental analysis 
of knee laxity 
Ämne: Medicinsk vetenskap   

lilas ali 
Född: 1981 
Avlade filosofie doktorsexamen 31 maj 
2013 
Avhandling: Caring situation and provision 
of web-based support for young persons 
who support family members or close 
friends with mental illness 
Ämne: Vårdvetenskap

daniel andeRsson 
Född: 1979 
Avlade medicine doktorsexamen 30 maj 
2013 
Avhandling: The role of astrocytes in 
stroke, brain plasticity and neurogenesis 
Ämne: Medicinsk vetenskap

sUsanne andeRsson 
Född: 1957 
Avlade filosofie doktorsexamen  
7 september 2012 
Avhandling: Med risk för diabetes. Studier 
av symtom, självskattad hälsa och 
erfarenheter av att leva med ökad risk  
för att utveckla typ 2 diabetes 
Ämne: Omvårdnad

PatRik aRonsson 
Född: 1983 
Avlade medicine doktorsexamen 28 mars 
2013 
Avhandling: Purinergic Effects in the Rat 
Urinary Bladder – Functional Studies of 
Cyclophosphamide Treatment on Afferent 
and Efferent Mechanisms 
Ämne: Medicinsk vetenskap

maRkUs axelsson
Född: 1975 
Avlade medicine doktorsexamen 3 maj 
2013 
Avhandling: Investigation of the pathophy-
siology of progression in multiple 
sclerosis- studies on cerebrospinal fluid 
biomarkers 
Ämne: Medicinsk vetenskap

malin BeRghammeR 
Född: 1970 
Avlade filosofie doktorsexamen 26 januari 
2012 
Avhandling: Living with a congenital heart 
disease: Adolescents and young adults 
experiences
Ämne: Vårdvetenskap

Jenny BeRnson 
Född: 1958 
Avlade odontologie doktorsexamen  
26 oktober 2012 
Avhandling: Dental coping strategies and 
dental anxiety – Adaptive and maladaptive 
strategies among adult patients with 
regular or irregular dental care 
Ämne: Ordontologisk vetenskap 

kRistofeR BJeRså 
Född: 1978 
Avlade medicine doktorsexamen  
21 december 2012 
Avhandling: Complementary and  
Alternative Therapies in Surgical Care
Ämne: Medicinsk vetenskap

eleonoRa BJöRkman 
Född: 1981 
Avlade medicine doktorsexamen  
21 december 2012 
Avhandling: The Renin Angiotensin 
System in the Human Esophageal Mucosa 
– expression, actions and potential 
involvement in reflux disease 
Ämne: Medicinsk vetenskap

gUdRUn BRagadottiR 
Född: 1970 
Avlade medicine doktorsexamen 12 april 
2013 
Avhandling: Cardiac surgery and the 
kidney – studies on the effects of 
pharmacological interventions on renal 
perfusion, filtration and oxygenation 
Ämne: Medicinsk vetenskap

maRia Bäck 
Född: 1978 
Avlade medicine doktorsexamen  
18 december 2012 
Avhandling: Exercise and physical activity 
in relation to kinesiophobia and cardiac 
risk markers in coronary artery disease 
Ämne: Medicinsk vetenskap, inriktning 
kardiologi

  PRomotoR 
keRstin nilsson
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anna BöRJesson 
Född: 1981 
Avlade medicine doktorsexamen  
18 januari 2013 
Avhandling: The role of estrogen receptor 
alpha in the regulation of bone and growth 
plate cartilage 
Ämne: Medicinsk vetenskap

anita caRlstedt 
Född: 1940 
Avlade medicine doktorsexamen 
15 oktober 2012 
Avhandling: Child sexual abuse. Crimes, 
victims, offender characteristics, and 
recidivism
Ämne: Medicinsk vetenskap, inriktning 
rättspsykiatri

geoRgios chaRlamPakis 
Född: 1978 
Avlade odontologie doktorsexamen  
15 mars 2013 
Avhandling: Peri-implantitis from a 
microbiological perspective 
Ämne: Odontologisk vetenskap

anna-claRa collén abs 
Född: 1970 
Avlade medicine doktorsexamen 25 april 
2013 
Avhandling: Hypertension and cardiovas-
cular risk factors in women – A follow-up 
study forty years after hypertensive 
pregnancies 
Ämne: Medicin, kardiovaskulär prevention
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RadU constantinescU abs 
Född: 1966 
Avlade medicine doktorsexamen 23 maj 
2013 
Avhandling: Cerebrospinal Fluid  
Biomarkers in Neurodegenerative 
Movement Disorders: Parkinsonian 
Disorders and Huntington’s Disease 
Ämne: Medicinsk vetenskap

ylva dahlin RedfoRs 
Född: 1959 
Avlade medicine doktorsexamen 1 mars 
2013 
Avhandling: Otosclerosis, clinical  
long-term perspectives 
Ämne: Medicinsk vetenskap

linda ekeRlJUng 
Född: 1979 
Avlade medicine doktorsexamen  
23 november 2012 
Avhandling: Asthma in West Sweden – a 
translational study from epidemiology to 
proteomics
Ämne: Medicinsk vetenskap

maRia eldh 
Född: 1980 
Avlade medicine doktorsexamen  
8 februari 2013 
Avhandling: Exosomes and Exosomal 
RNA – A Way of Cell-to-Cell  
Communication 
Ämne: Medicinsk vetenskap

cecilia engdahl 
Född: 1983 
Avlade medicine doktorsexamen  
11 januari 2013 
Avhandling: Arthritis and  
immune-mediated bone loss 
Ämne: Medicinsk vetenskap

my engstRöm 
Född: 1977 
Avlade medicine doktorsexamen 17 maj 
2013 
Avhandling: Patients’ perspective  
on obesity surgery – expectations,  
experiences and self-reported outcomes 
Ämne: Medicinsk vetenskap

annette eRichsen  
andeRsson 
Född: 1966 
Avlade filosofie doktorsexamen 3 maj 
2013 
Avhandling: Patient Safety in the  
Operating Room – Focus om Infection 
Control and Prevention
Ämne: Vårdvetenskap

thomas eRiksson 
Född: 1959 
Avlade filosofie doktorsexamen  
19 oktober 2012 
Avhandling: Närståendes besök  
hos patienter som vårdas på 
intensivvårds avdelning 
Ämne: Vårdvetenskap, omvårdnad
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cecilia falkenBeRg 
Född: 1962 
Avlade medicine doktorsexamen 15 februari 
2013 
Avhandling: Consequences of Arterial 
Switch Operation in Children Born with 
Transposition of the Great Arteries; A 
clinical and experimental study of the 
autonomous nervous system in the heart
Ämne: Pediatrik, inriktning barnkardiologi

tRaci flynn 
Född: 1973 
Avlade medicine doktorsexamen 15 mars 
2013 
Avhandling: Hearing and middle ear status 
in children and young adults with cleft 
palate
Ämne: Medicinsk vetenskap, inriktning 
audiologi

sofia fRost 
Född: 1981 
Avlade medicine doktorsexamen 8 juni 2012 
Avhandling: Pretargeting agents and 
At-211-labeled effector molecules –  
Synthesis and preclinical evaluation for 
pretargeted alpha-radioimmunotherapy 
Ämne: Medicinsk vetenskap

camilla glad 
Född: 1981 
Avlade medicine doktorsexamen 29 april 
2013 
Avhandling: Impact of the GH-IGF-I axis in 
adults – pharmacogenetic and genetic 
association studies
Ämne: Medicinsk vetenskap 

anna gRahn abs 
Född: 1973 
Avlade medicine doktorsexamen 13 juni 
2013 
Avhandling: Varicella-zoster virus  
infections of the central nervous system 
Ämne: Infektionssjukdomar

kaRin gRanhagen  
önnheim 
Född: 1980 
Avlade medicine doktorsexamen 23 maj 
2013 
Avhandling: Receptor cross-talk and 
neutrophil function 
Ämne: Medicinsk vetenskap

Pia gUdmUndsson 
Född: 1978 
Avlade medicine doktorsexamen  
12 oktober 2012 
Avhandling: Factors related to depression 
in women – over the life course 
Ämne: Psykiatri

toBias gUstafsson 
Född: 1981 
Avlade medicine doktorsexamen 22 mars 
2013 
Avhandling: The role of dendritic cells in 
adjuvant-induced immune responses 
Ämne: Medicinsk vetenskap, inriktning 
immunologi

maRia gyhagen 
Född: 1957 
Avlade medicine doktorsexamen 25 
janauri 2013 
Avhandling: Long-term consequences of 
vaginal delivery on the pelvic floor – a 
comparison with caesarean section 
Ämne: Obstetrik och gynekologi

anna hagman 
Född: 1967 
Avlade medicine doktorsexamen 3 maj 
2013 
Avhandling: Turner karyotype and 
childbirth 
Ämne: Obstetrik och gynekologi

ellen hanson 
Född: 1982 
Avlade medicine doktorsexamen  
14 september 2012 
Avhandling: Hemostatic pathways in 
ishemic stroke. Clinical studies of genetic 
variation and plasma protein measure-
ments 
Ämne: Medicinsk vetenskap

eva hedman 
Född: 1955 
Avlade odontologie doktorsexamen  
7 februari 2012 
Avhandling: The school as an arena for 
oral health promotion 
Ämne: Odontologisk vetenskap, inriktning 
kariologi

  PRomotoR 
keRstin nilsson

nya doktoReR

26



27

tania heRBst godoy 
Född: 1984 
Avlade odontologie doktorsexamen  
16 maj 2013 
Avhandling: Unexpected salivary  
secretory effects of some ”atypical” 
antipsychotics – preclinical studies on 
clozapine, N-desmethylclozapine, 
amisulpride and olanzapine 
Ämne: Odontologisk vetenskap, inriktning 
farmakologi

alexandRa holmstRöm 
Född: 1986 
Avlade medicine doktorsexamen 3 juni 
2013 
Avhandling: The Clinical Relevance and 
Potential Mechanism of Biomarkers in 
Elderly Heart Failure Patients
Ämne: Medicinsk vetenskap, inriktning 
kardiologi

sofie JakoBsson 
Född: 1968 
Avlade filosofie doktorsexamen  
28 september 2012 
Avhandling: Upplevelse och lindring av 
fatigue och gastrointestinala symtom hos 
patienter som genomgår strålbehandling 
Ämne: Omvårdnad

sandRa Johannesson 
Född: 1975 
Avlade medicine doktorsexamen 12 april 
2013 
Avhandling: Environmental exposure to 
fine particles in Gothenburg – personal 
exposure and its variability, indoor and 
outdoor levels, and effects on biomarkers 
Ämne: Medicin, särskilt yrkesmedicin

caRl Johansson 
Född: 1982 
Avlade medicine doktorsexamen 14 juni 
2013 
Avhandling: Characterisation and 
semi-mechanistic modelling of  
eflornithine pharmacokinetics and 
evaluation of prodrugs in oral treatment 
against late-stage human African  
trypanosomiasis
Ämne: Medicinsk vetenskap

eWa-lena Johansson 
Född:1956 
Avlade medicine doktorsexamen 22 mars 
2013 
Avhandling: Airway reactions and 
breathing movements in sensory  
hyperreactivity 
Ämne: Medicinsk vetenskap

JUlia Johansson 
Född: 1982 
Avlade medicine doktorsexamen 13 juni 
2013 
Avhandling: Polycystic ovary syndrome 
– effect of acupuncture on insulin 
resistance and neuroendocrine function 
Ämne: Medicinsk vetenskap

PeR Johansson
Född: 1966 
Avlade medicine doktorsexamen 24 juni 
2013 
Avhandling: Endocrine and diagnostic 
aspects of cognitive impairment with 
special reference to Alzheimer’s disease 
Ämne: Medicin, särskilt endokrinologi

sUsanne Jonsson 
Född: 1980 
Avlade medicine doktorsexamen  
20 december 2012 
Avhandling: Glycine receptors in the 
central nervous system – development, 
distribution, and relation to actions of 
alcohol 
Ämne: Medicinsk vetenskap

Jolanta JUUl 
Född: 1970 
Avlade medicine doktorsexamen 2 maj 
2013 
Avhandling: Hearing symptoms in children 
and adolescents – tinnitus and temporary 
threshold shift
Ämne: Audiologi

eva klingBeRg 
Född: 1965 
Avlade medicine doktorsexamen 21 mars 
2013 
Avhandling: Clinical study on osteoporosis 
in ankylosing spondylitis 
Ämne: Medicinsk vetenskap, inriktning 
reumatologi 

sofia klingBeRg 
Född: 1979 
Avlade medicine doktorsexamen  
5 oktober 2012 
Avhandling: Dietary intake of naturally 
occuring plant sterols in relation to serum 
cholesterol and myocardial infarction 
– epidemiological studies from Sweden 
and the UK 
Ämne: Klinisk näringslära
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kaRl kodeda 
Född: 1973 
Avlade medicine doktorsexamen 26 mars 
2012 
Avhandling: Aspects on Local Recurrence 
after Rectal Cancer Surgery 
Ämne: Medicinsk vetenskap, inriktning 
kirurgi

JakUB kWiecinski 
Född: 1984 
Avlade medicine doktorsexamen 12 juni 
2013 
Avhandling: Bacteria – host interplay in 
Staphylococcus aureus infections 
Ämne: Medicinsk vetenskap, inriktning 
reumatologi och immunologi

cecilia käRRBeRg 
Född: 1958 
Avlade medicine doktorsexamen  
6 december 2012 
Avhandling: Cervical dysplasia and 
cervical cancer-diagnosis and outcome 
Ämne: Obstetrik och gynekologi

veRonica langenes 
Född: 1980 
Avlade medicine doktorsexamen  
21 februari 2013 
Avhandling: Recruitment of regulatory  
and conventional T cells to colon  
adenocarcinomas
Ämne: Medicinsk vetenskap, inriktning 
immunologi

kaRin laRsson 
Född: 1955 
Avlade medicine doktorsexamen 26 april 
2013 
Avhandling: Effects of intervertebral disc 
cells on neural tissue. In vitro and in vivo 
experimental studies 
Ämne: Medicinsk vetenskap

anna laUReniUs 
Född: 1960 
Avlade medicine doktorsexamen 19 april 
2013 
Avhandling: Roux-en-Y gastric bypass for 
treatment of morbid obesity – Studies of 
dietary intake, eating behavior and 
meal-related symptoms 
Ämne: Medicinsk vetenskap

anna-kaRin lennaRtsson 
Född: 1978 
Avlade medicine doktorsexamen 12 juni 
2013 
Avhandling: Effects of Psychosocial stress 
on DHEA and DHEA-S levels – Acute and 
Long-term effects
Ämne: Medicinsk vetenskap

henRik leonhaRdt 
Född: 1963 
Avlade medicine doktorsexamen 31 maj 
2013 
Avhandling: Polycystic ovary syndrome 
– Morphologic and dynamic evaluation by 
magnetic resonance imaging 
Ämne: Medicinsk vetenskap

gUnilla limBäck  
svensson 
Född: 1959 
Avlade medicine doktorsexamen 12 april 
2013 
Avhandling: Evaluation of a structured 
physiotherapy treatment model for 
patients with lumbar disc herniation 
Ämne: Ortopedisk kirurgi

PeR Johan lindfoRs 
Född: 1964 
Avlade medicine doktorsexamen 30 april 
2013 
Avhandling: Implementation of gut- 
directed hypnotherapy for irritable bowel 
syndrome in clinical practice 
Ämne: Medicin, särskilt gastroenterologi

yR logadottiR 
Född: 1955 
Avlade medicine doktorsexamen  
30 november 2012 
Avhandling: Bladder Pain Syndrome/
Interstitial Cystitis, studies on classic BPS/
IC, ESSIC type 3C, with special reference 
to the role of nitric oxide 
Ämne: Urologi   

maUd lUndén abs 
Född: 1959 
Avlade filosofie doktorsexamen 5 april 
2013 
Avhandling: Patients´Experience of 
Undergoing Vascular Interventional 
Radiology and Radiographers´Experience 
of Caring for these Patients 
Ämne: Vårdvetenskap

  PRomotoR 
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cecilia lässeR 
Född: 1981 
Avlade medicine doktorsexamen 13 juni 
2013 
Avhandling: Exosomes – characterisation 
of the RNA and protein cargo 
Ämne: Medicinsk vetenskap

maRia magnil-molindeR 
Född: 1952 
Avlade medicine doktorsexamen  
15 november 2012 
Avhandling: Mild to moderate depression 
in the elderly in primary care 
Ämne: Medicin

giovanni maltese abs 
Född: 1974 
Avlade medicine doktorsexamen 19 april 
2013 
Avhandling: Evaluation of surgical 
outcomes in craniosynostosis 
Ämne: Medicinsk vetenskap, inriktning 
plastikkirurgi

alaa mannaa 
Född: 1978 
Avlade odontologie doktorsexamen 8 maj 
2013 
Avhandling: Intra-familial Cariological 
Studies on a Saudi Population
Ämne: Odontologisk vetenskap
  

helena moRténiUs 
Född: 1966 
Avlade medicine doktorsexamen  
26 oktober 2012 
Avhandling: Implementation of research 
and development in primary care by 
means of strategic communication 
Ämne: Medicinsk vetenskap

aida mUslimovic 
Född: 1981 
Avlade medicine doktorsexamen  
18 december 2012 
Avhandling: Measurements of the DNA 
double-strand break response 
Ämne: Klinisk kemi

annika neRstedt 
Född: 1960 
Avlade medicine doktorsexamen 8 mars 
2013 
Avhandling: Regulation of metabolism and 
inflammation in liver and skeletal muscle 
Ämne: Medicinsk vetenskap

nicklas olsson 
Född: 1969 
Avlade medicine doktorsexamen 31 maj 
2013 
Avhandling: Acute Achilles Tendon 
Rupture, Outcome, Prediction and 
Optimized Treatment
Ämne: Ortopedisk kirurgi

maRie Peny-dahlstRand 
Född: 1953 
Avlade medicine doktorsexamen  
16 september 2011 
Avhandling: To get things done, the 
challenge in everyday life for children with 
spina bifida
Ämne: Medicinsk vetenskap

caRina U PeRsson 
Född: 1970 
Avlade medicine doktorsexamen  
7 december 2012 
Avhandling: The Modified Version of the 
Postural Assessment Scale for Stroke 
Patients (SwePASS) Measurement 
properties and a longitudinal follow-up 
Ämne: Medicinsk vetenskap

annica Ravn-fischeR 
Född: 1974 
Avlade medicine doktorsexamen  
1 februari 2013 
Avhandling: Optimizing the early  
treatment of a threatening myocardial 
infarction 
Ämne: Medicinsk vetenskap

caRina Reinholdt 
Född: 1968 
Avlade medicine doktorsexamen 14 mars 
2013 
Avhandling: Surgical restoration of grasp 
control in tetraplegia 
Ämne: Ortopedisk kirurgi
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åsa ReJnö 
Född: 1970 
Avlade filosofie doktorsexamen  
21 september 2012 
Avhandling: Bråd död när patienten 
drabbats av stroke. Vårdares och  
närståendes upplevelser
Ämne: Omvårdnad

saRa Rhost 
Född: 1983 
Avlade filosofie doktorsexamen 17 maj 
2013 
Avhandling: Activation and immunoregu-
latory function of type II natural killer  
T lymphocytes
Ämne: Medicinsk vetenskap, inriktning 
immunologi

RoBeRt RUdäng 
Född: 1975 
Avlade medicine doktorsexamen  
15 februari 2013 
Avhandling: Determinants of peak bone 
mass in men 
Ämne: Medicinsk vetenskap

stefan RüdigeR 
Född: 1967 
Avlade odontologie doktorsexamen  
5 december 2012 
Avhandling: Studies on Pellicle and Early 
Dental Plaque in Relation to Periodontal 
Conditions
Ämne: Oral mikrobiologi

Joanna said 
Född: 1979 
Avlade medicine doktorsexamen 14 juni 
2013 
Avhandling: Inhibition of HIV-1 and HSV-2 
infection by glycosaminoglycan mimetics
Ämne: Medicinsk vetenskap

kRistian samUelsson 
Född: 1977 
Avlade medicine doktorsexamen 20 april 
2012 
Avhandling: Anatomic anterior cruciate 
ligament reconstruction – Current 
evidence and future directions 
Ämne: Medicinsk vetenskap, inriktning 
ortopedi

antonina sazonova
Född: 1960
Avlade medicine doktorsexamen 7 maj 
2013
Avhandling: Obstetric outcome of single 
embryo transfer
Ämne: Medicinsk vetenskap

chRistina sJöBeRg 
Född: 1963 
Avlade medicine doktorsexamen  
1 februari 2013 
Avhandling: Quality of drug treatment in 
older people – Focus on hip fracture 
patients and multi-dose drug dispensing 
Ämne: Medicinsk vetenskap

ingmaRie skoglUnd 
Född: 1955 
Avlade medicine doktorsexamen  
19 oktober 2012 
Avhandling: Prescribing drugs in primary 
health care; thoughts, information strategy 
and outcome
Ämne: Allmänmedicin

Jane stenman 
Född: 1955 
Avlade odontologie doktorsexamen  
17 oktober 2012 
Avhandling: Attitudes and communicative 
factors related to oral health and  
periodontal treatment
Ämne: Parodontologi

anneli stRömsöe 
Född: 1969 
Avlade medicine doktorsexamen 24 maj 
2013 
Avhandling: Cardiopulmonary  
resuscitation in Sweden – yesterday, 
today and tomorrow
Ämne: Medicinsk vetenskap

chRistina sUndal abs 
Född: 1976 
Avlade medicine doktorsexamen 5 april 
2013 
Avhandling: Hereditary diffuse leukoen-
cephalopathy with spheroids: insights into 
an adult onset neurodegenerative disease 
Ämne: Medicinsk vetenskap 
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keRstin nilsson

nya doktoReR
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taJana tesan tomic 
Född: 1977 
Avlade medicine doktorsexamen 14 juni 
2013 
Avhandling: Prostate cancer  
angiogenesis-studies on blood vessel 
morphology
Ämne: Urologi

chRisteR thomsen 
Född: 1977 
Avlade medicine doktorsexamen 25 maj 
2013 
Avhandling: Molecular analysis of the FET 
family fusion oncoprotein FUS-DDIT3 
Ämne: Medicinsk vetenskap

Johanna Wangdell 
Född: 1971 
Avlade medicine doktorsexamen  
21 februari 2013 
Avhandling: Patients’ perceived outcomes 
of tetrapegia hand surgery
Ämne: Medicinsk vetenskap, inriktning 
kirurgi

malin WeRling 
Född: 1967 
Avlade medicine doktorsexamen 17 juni 
2013 
Avhandling: Roux-en-Y Gastric bypass 
– effect and mechanisms of action 
Ämne: Tillämpad fysiologi och  
patofysiologi

malin WiklUnd 
Född: 1976 
Avlade medicine doktorsexamen 23 maj 
2013 
Avhandling: Physical activity among 
patients undergoing bariatric surgery 
Ämne: Medicinsk vetenskap

axel Wolf 
Född: 1981 
Avlade filosofie doktorsexamen  
14 september 2012 
Avhandling: Person-centred care:  
Possibilities, barriers and effects in 
hospitalised patients
Ämne: Vårdvetenskap
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Humanistiska fakulteten omfattar traditio-
nellt humanistiska ämnen som klassiska och 
moderna språk, litteratur, musikvetenskap, 
historia och arkeologi samt ämnen med 
samtidsprofil som genusvetenskap, kulturstu-
dier och språkteknologi. 

Fakulteten är organiserad i sex institutioner 
med cirka 3 500 helårsstudenter på grund- 
och avancerad nivå samt ett hundratal 
forskarstuderande. Flertalet studenter väljer 
att utbilda sig inom det stora utbudet av 
fristående kurser, men Humanistiska fakulte-
ten erbjuder också ett flertal programutbild-
ningar inom områdena samtidskultur, kultur-
arv, språk och språkteknologi. 

Forskning inom det humanistiska området 
vid Göteborgs universitet karakteriseras av en 

stor bredd. Ett gemensamt drag för humanistisk forskning är analys, 
tolkning och beskrivning av människans idévärld och livsvärld samt de 
uttryck de mänskliga erfarenheterna tar sig, språkligt och kulturellt. 
Under senare år har några centrala teman utvecklats starkt och utgör 
numera fakultetens starkaste forskningsmiljöer: språkteknologi, 
medeltidsstudier och kulturarvsstudier. De tre profilområdena är i sig 
tvärvetenskapliga och engagerar forskare både från den egna fakulte-
ten och från andra, nationellt som internationellt.

Vid Humanistiska fakulteten ligger den nationella text- och refe-
rensdatabasen Språkbanken, som används flitigt av både forskare, 
studenter och allmänhet. Fakulteten är genom institutionen för svenska 
språket engagerad i flera nationella lexikografiska projekt, såsom 
Svensk Ordbok, utgiven av Svenska Akademien, och Svenska Akade-
miens Ordlista. 

Dekan är Margareta Hallberg, professor i vetenskapsteori.

Humanistiska 
fakulteten
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hedeRsdoktoR 
sten eBBesen –  
BanBRytande foRskaRe 
inom antik och medel-
tida logik och lingvistik

Sten Ebbesen avlade kandidatexamen  
i klassisk filologi vid Köpenhamns 
universitet år 1972 och uppnådde 
filosofie doktorsgrad 1981. Han är 
professor i den aristoteliska traditionen 
vid Köpenhamns universitet och 
internationellt ledande inom sitt 
forskningsområde: logikens och 
lingvistikens utveckling i det antika och 
medeltida Västeuropa och Bysans. Med 
sina drygt 250 publikationer har han 
själv gett ett bidrag till forskningen som  
i flera avseenden måste betecknas som 

  PRomotoR 
lisBeth laRsson 

banbrytande. Samtidigt är han i det 
internationella forskarsamhället känd för 
sitt generösa mentorskap för juniora 
forskare världen över. Under slutet av 
1990-talet gjorde Sten Ebbesen en 
betydande insats som extern handledare 
i latin och grekiska vid Göteborgs 
universitet. Grunden lades därmed för ett 
internationellt samarbete inom klassiska 
språk och filosofihistoria som expanderat 
sedan dess. Forskargruppen beviljades 
nyligen ett sjuårigt programanslag från 
Riksbankens jubileumsfond för projektet 
Representation and Reality. Historical 
and contemporary perspectives on the 
Aristotelian Tradition – en utveckling för 
vilken Sten Ebbesens insats varit direkt 
avgörande.

andeRs-PetteR  
andeRsson 
Född: 1969 
Avlade filosofie doktorsexamen  
26 oktober 2012 
Avhandling: Interaktiv musikkomposition 
Ämne: Musikvetenskap, konstnärlig- 
kreativ variant

mattias BäckstRöm
Född: 1969 
Avlade filosofie doktorsexamen  
31 oktober 2012 
Avhandling: Hjärtats härdar: Folkliv, 
folkmuseer och minnesmärken i  
Skandinavien, 1808–1907
Ämne: Idé- och lärdomshistoria

helene castenBRandt 
Född: 1977 
Avlade filosofie doktorsexamen  
30 oktober 2012 
Avhandling: Rödsot i Sverige 1750–1900: 
En sjukdoms demografiska och  
medicinska historia
Ämne: Historia

dana dannells abs 
Född: 1976 
Avlade filosofie doktorsexamen 5 februari 
2013 
Avhandling: Multilingual text generation 
from structured formal representations 
Ämne: Språkvetenskaplig databehandling

andeRs dyBeliUs 
Född: 1955 
Avlade filosofie doktorsexamen  
19 november 2012 
Avhandling: Ett hållbart minne?  
Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 
1848–2009 
Ämne: Historia

nya doktoReR
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kataRina heimann  
mühlenBock
Född: 1952 
Avlade filosofie doktorsexamen 26 april 
2013 
Avhandling: I see what you mean. 
Assessing readability for specific target 
groups 
Ämne: Språkvetenskaplig databehandling 

Wilhelm kaRdemaRk 
Född: 1980 
Avlade filosofie doktorsexamen 18 januari 
2013 
Avhandling: När livet tar rätt form: Om 
människosyn i svenska hälsotidskrifter 
1910–13 och 2009
Ämne: Religionsvetenskap

lina laRsson 
Född: 1975 
Avlade filosofie doktorsexamen  
18 december 2012 
Avhandling: Zwischen ”Mittsommer-
reigen” und ”Höllenspektakel”. Bilder  
von Schweden und ihr Einfluss auf  
Rezensionen im deutschen Feuilleton  
der 1990er Jahre 
Ämne: Tyska

helena nilsson 
Född: 1975 
Avlade filosofie doktorsexamen 19 juni 
2013 
Avhandling: Zu Form- und Funktions-
variation der Gesprächspartikeln HM, JA, 
OKAY und NEIN und ihren schwedischen 
Entsprechungen in der Chat- 
Kommunikation 
Ämne: Tyska

Ulf nyRén 
Född: 1952 
Avlade filosofie doktorsexamen  
17 september 2012 
Avhandling: Rätt till jakt: En studie av  
den svenska jakträtten ca 1600–1789 
Ämne: Historia
 
PetRa PaUli 
Född: 1972 
Avlade filosofie doktorsexamen  
16 november 2012
Avhandling: Rörelsens ledare:  
Karriärvägar och ledarideal i den  
svenska arbetarrörelsen under 1900-talet 
Ämne: Historia

andReas Bo axel  
RomeBoRn 
Född: 1981 
Avlade filosofie doktorsexamen 15 juni 
2013
Avhandling: La syllepse. Étude d’une figure 
de rhétorique dans l’oeuvre de Francis 
Ponge
Ämne: Romanska språk

kaRin sandWall 
Född: 1960 
Avlade filosofie doktorsexamen 8 mars 
2013 
Avhandling: Att hantera praktiken – om 
sfi-studerandes möjligheter till interaktion 
och lärande på praktikplatser 
Ämne: Humaniora med inriktning mot 
utbildningsvetenskap

eva-maRie stRöm 
Född: 1967 
Avlade filosofie doktorsexamen 25 mars 
2013 
Avhandling: The Ndengeleko language of 
Tanzania 
Ämne: Afrikanska språk

geoRg WalseR 
Född: 1964 
Avlade filosofie doktorsexamen  
10 november 2013 
Avhandling: Jeremiah: A Translation and 
Commentary on Jeremiah in Codex 
Vaticanus
Ämne: Grekiska, inriktning gamla 
testamentets exegetik

Joakim Wehlin 
Född: 1982 
Avlade filosofie doktorsexamen 15 mars 
2013 
Avhandling: Östersjöns skeppssättningar 
Monument och mötesplatser under yngre 
bronsålder
Ämne: Arkeologi

lisa WiklUnd 
Född: 1981 
Avlade filosofie doktorsexamen  
20 februari 2013 
Avhandling: Kreativa liv. Konstnärligt 
arbete och kosmopolitisk vardag i 
Williamsburg, Brooklyn, New York 
Ämne: Etnologi
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Nordens största konstnärliga fakultet finns 
vid Göteborgs universitet. Här finns en 
etablerad mångfald av konstnärliga ämnen 
som musik, design, konsthantverk, teater, 
film, fri konst, fotografi, litterär gestaltning 
och opera. Den samlande miljön för utbild-
ning och forskning bedrivs vid de tre institu-
tionerna Högskolan för scen och musik, 
Akademin Valand och HDK- Högskolan för 
design och konsthantverk.

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs 
universitet har för närvarande närmare 1 500 
helårsstudenter samt en internationellt sett 

unik bredd av utbildningar, utvecklingsarbeten och forskning inom det 
konstnärliga och konstpedagogiska området. 

Den utåtriktade verksamheten sträcker sig från det regionala till det 
internationella fältet och manifesteras bland annat genom vernissager, 
festivaler, teater-, musikal- och operaföreställningar, litterära manifes-
tationer, konserter i alla format och de flesta genrer, filmvisningar, 
fotografi- och konstutställningar samt vetenskapliga symposier. 

Konstnärliga fakulteten samordnar en fakultetsgemensam forskar-
skola där drygt 40 doktorander ingår. Genom den tvärvetenskapliga 
verksamheten skapas en kreativ forskarmiljö med spännande möten 
mellan de olika konstarternas forskningsfrågor och processer.

Dekan är Ingrid Elam, docent i litteraturvetenskap.

Konstnärliga 
fakulteten 
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  PRomotoR 
andeRs WiklUnd 

hedeRsdoktoR 
liz aggiss – Unik 
PeRfoRmancekonstnäR 

Liz Aggiss är en brittisk performance-
konstnär, koreograf, filmare och författare. 
Hon är också professor i Visual Perfor-
mance vid University of Brighton.

Liz Aggiss har sedan 1970-talet arbetat 
med ett brett spektrum av teatraliska 
uttryck: kabaré, vaudeville, opera, levande 
konst och dans. Hon lånar från många 
stilar och rör sig fritt i gränssnittet mellan 
konst och populärkultur, ofta med 
ingredienser som provokation och humor. 
Hennes rötter går tillbaka till den sorts 
dansföreställning som utvecklades i 
början av nittonhundratalet av exempelvis 
Mary Wigman, Kurt Jooss och senare 
Pina Bausch.

1980–2006 var Liz Aggiss medlem i 
Divas Dance Theatre, som blev känd 
genom föreställningar där teater, film, 
opera, poesi och humor blandades.  

År 1994 mottog hon Bonnie Bird  
Choreography Award och 2003 fick  
hon det brittiska kulturrådets Dance 
Fellowship Award. Sedan 2009 anlitas  
hon av British Council för att sprida sin 
konst både inom och utom Storbritannien.

Hennes breda och djupa kunnande 
inom performativ konst, där konstnärlig 
forskning och konstnärlig praktik går hand 
i hand, är unikt. 

Liz Aggiss har inspirerat utvecklingen 
av masterprogrammet Contemporary 
Performative Arts vid Högskolan för scen 
och musik där hon också har varit 
gästlärare. Programmet står på tre ben: 
fysisk prestationsförmåga, dans samt 
musik i det offentliga rummet.

Genom sin bredd och djupa kunskap 
om performativ konst är hedersdoktorn 
Liz Aggiss en stor tillgång för Konstnärliga 
fakulteten.
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hedeRsdoktoR 
helma sandeRs-BRahms 
– PeRsonlig skildRaRe av 
tyskland efteR kRiget

Helma Sanders-Brahms är ett av de stora 
namnen i den generation kompromisslösa 
filmregissörer som från 1960-talet och 
framåt skapade den filmstil som idag 
kallas ”den nya tyska filmvågen”. 
Hon är född 1940 i Emden, Tyskland, mitt 
under brinnande världskrig. Uppväxten i 
Efterkrigstyskland har satt djupa spår i 
hennes filmer, som präglas av innerlighet, 
svärta och realism. Hennes verk är 
mångbottnade och sinnrikt komponerade 
i detaljer och repliker. Kvinnor och 
kvinnors verklighet står oftast i centrum 
för de bilder av samhället som hon 
skildrar. Hon har själv beskrivit sitt filmiska 
mål som en önskan att skriva sitt lands 
historia utifrån sitt eget subjektiva och 
mycket personliga perspektiv. 

I dag är Helma Sanders-Brahms en 
internationellt prisad filmregissör och 
manusförfattare. Hon är unik med bland 
annat fem filmer som tävlar i Cannes och 
två i Berlin. För oss i Sverige är hon mest 
känd för sitt starka antikrigsdrama 
Tyskland, bleka moder som hade premiär 
1980 och blev en stor framgång på de 
svenska biograferna.  

Hon har i högsta grad inspirerat och 
berikat studenter och lärare vid Akademin 
Valand och Konstnärliga fakulteten. 

  PRomotoR 
andeRs WiklUnd 
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maRtin avila 
Född: 1972 
Avlade filosofie doktorsexamen 20 april 
2012 
Avhandling: Devices. On Hospitality, 
Hostility and Design 
Ämne: Design

PeR högBeRg 
Född: 1964 
Avlade filosofie doktorsexamen 18 juni 
2013 
Avhandling: Orgelsång och psalmspel. 
Musikalisk gestaltning av församlingssång 
Ämne: Musikalisk gestaltning

chRistian WideBeRg abs 
Född: 1954 
Avlade filosofie doktorsexamen 20 juni 
2011 
Avhandling: Ateljésamtalets utmaning 
– ett bildningsperspektiv 
Ämne: Estetiska uttrycksformer, inriktning 
utbildningsvetenskap

UlRika WänstRöm lindh 
Född: 1969 
Avlade filosofie doktorsexamen  
13 december 2012 
Avhandling: Light Shapes Spaces: 
Experiences of Distribution of Light and 
Visual Spatial Boundaries
Ämne: Design

nya doktoReR
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Naturvetenskapliga fakulteten är den del av 
Göteborgs universitet som arbetar med 
utbildning och forskning inom naturveten-
skap, matematik och kulturvård. Fakulteten 
har cirka 760 anställda varav 225 doktoran-
der samt drygt 5 800 studenter.

Fakultetens verksamhet spänner över 
naturvetenskapens alla huvudområden. 
Forskarna bedriver forskningssamarbeten 
internationellt, nationellt och regionalt. I 
Västra Götalandsregionen har fakulteten 
verksamhet på fyra platser: Göteborg,  
Mariestad, Tjärnö och Kristineberg. Inom 
fysik, matematik och kemi finns långtgående 
samarbete med Chalmers och inom kemi och 
molekylärbiologi med Sahlgrenska akademin.

Eftersom Göteborg ligger på västkusten har staden blivit ett natur-
ligt säte för marin forskning och undervisning med inslag av biologi, 
geovetenskaper och kemi. Fakulteten har tillgång till välutrustade 
forskningsfartyg och marina fältstationer på nära håll genom infra-
strukturenheten Sven Lovén centrum för marina vetenskaper.

Forskningen inom ämnet kulturvård är unik för Sverige − från en 
naturvetenskaplig utgångspunkt studerar forskarna ämnen med 
tvärvetenskapliga kopplingar till andra fakulteter med humaniora, 
samhällsvetenskap, konst och arkitektur.

Fakulteten är värd för Svenskt NMR-centrum som har en av 
Europas starkaste magneter för spektroskopi.

Dekan är Elisabet Ahlberg, professor i oorganisk kemi.

Naturvetenskapliga 
fakulteten 
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hedeRsdoktoR 
tom andeRsen – ledeR 
fRamstående foRskning 
om BeRgaRteRs Bildande

Tom Andersen, professor i petrologi vid 
universitetet i Oslo, har under sin succéar-
tade forskarkarriär gett betydelsefulla 
bidrag till studierna av magmatiska 
bergarter med speciell inriktning mot 
karbonatiter och peralkalina bergarter, hur 
de bildas, förändras och bygger upp 
jordskorpan. Under tidsåldern Perm, för 
299–250 miljoner år sedan, öppnades en 
spridningszon i den Baltoskandiska 
skölden, liknande den som finns i östra 
Afrika, där bergarter bildades genom att 
den gamla skorpan smälte. För att kunna 
tolka dessa bergarters ursprung måste 
avancerade analysmetoder inom geokemi 
tillämpas. Tom Andersen har utvecklat 
och förfinat dessa metoder varav en del 
inneburit stora genombrott inom den 
geokemiska forskningen.

Tom Andersen är sedan länge en 
uppskattad kollega som med öppna 
armar välkomnat forskare och studenter 
från Göteborgs universitet till sitt världs-
ledande laboratorium i Oslo. Institutionen 
för geovetenskaper håller nu på att förnya 
och expandera den geokemiska analysar-
senalen för att komplettera laboratorierna 
i Oslo, vilket båda lärosatserna kommer 
att kunna dra stor nytta av. Ett exempel är 

  PRomotoR 
kRistina sUndell  

forskningen om sällsynta jordartsmetaller 
som har intensifierats i Göteborg tack 
vare ett väl utbyggt personligt kontaktnät 
mellan lärosätena.

Vid Göteborgs universitet finns en stark 
och dynamisk forskargrupp inom 

petrologi och speciellt geokemi som 
kommer att förvalta och stärka samarbe-
tet med Oslo och professor Tom  
Andersen i synnerhet. Detta samarbete 
manifesteras med gemensamma forsk-
ningsprojekt och studentutbyte.
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laRs Bengtsson 
Född: 1963 
Avlade filosofie doktorsexamen 10 juni 
2013 
Avhandling: Embedded Measurement 
Systems 
Ämne: Naturvetenskap, inriktning fysik

eva emanUelsson 
Född: 1977 
Avlade filosofie doktorsexamen  
28 februari 2013 
Avhandling: Formation, Ageing and 
Thermal Properties of Secondary Organic 
Aerosol 
Ämne: Naturvetenskap, inriktning kemi

anna fRick 
Född: 1982 
Avlade filosofie doktorsexamen 12 april 
2013 
Avhandling: Structural studies of  
aquaporins in human kidney and plant 
Ämne: Naturvetenskap, inriktning kemi 

cecilia geiJeR 
Född: 1980 
Avlade filosofie doktorsexamen  
10 december 2012 
Avhandling: Osmoregulation at different 
stages of the yeast life cycle 
Ämne: Mikrobiologi

alBin gRäns 
Född: 1979 
Avlade filosofie doktorsexamen  
28 september 2012 
Avhandling: The Effects of Temperature 
on Gut Blood Flow and Gut Motility in Fish 
Ämne: Zoofysiologi

anna hedstRöm 
Född: 1983 
Avlade filosofie doktorsexamen 4 juni 
2013 
Avhandling: Iron Catalyzed C-C Coupling 
Reactions – Mechanistic Investigations 
Ämne: Naturvetenskap, inriktning kemi

saRa hintz saltin 
Född: 1980 
Avlade filosofie doktorsexamen 2 maj 
2013 
Avhandling: Mate Choice and its  
Evolutionary Consequences in Intertidal 
Snails (Littorina spp.)
Ämne: Marin ekologi

andReas Johnsson 
Född: 1977 
Avlade filosofie doktorsexamen 5 oktober 
2012 
Avhandling: Cold-climate landforms on 
Mars and Earth-analogues in Svalbard 
Ämne: Naturgeografi

linda Johansson abs 
Född: 1983 
Avlade filosofie doktorsexamen 31 maj 
2013 
Avhandling: Advances in membrane 
protein structural biology: lipidic sponge 
phase crystallization, time-resolved laue 
diffraction and serial femtosecond crystal-
lography 
Ämne: Naturvetenskap, inriktning kemi

andeRs kaRlsson 
Född: 1979 
Avlade filosofie doktorsexamen  
9 november 2012 
Avhandling: Formation and Distribution  
of Marine Biogenic Halocarbons with 
Emphasis on Polar Regions 
Ämne: Kemi

PeR-fRedRik laRsson 
Född: 1983 
Avlade filosofie doktorsexamen  
28 september 2012 
Avhandling: Iron or Copper? Method 
Development and Mechanistic Studies  
on Cross-Coupling Reactions 
Ämne: Naturvetenskap, inriktning kemi

sonJa leidenBeRgeR 
Född: 1979 
Avlade filosofie doktorsexamen 15 augusti 
2013 
Avhandling: Adaptation to the Baltic Sea 
– The Case of Isopod Genus Idotea 
Ämne: Naturvetenskap, inriktning biologi

nya doktoReR
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kRistina sUndell  
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eRika noRlindeR abs
Född: 1977 
Avlade filosofie doktorsexamen 1 mars 
2013 
Avhandling: Scale-worm Systematics 
(Annelida, Polychaeta) 
Ämne: Naturvetenskap, inriktning biologi

ingalill nystRöm 
Född: 1969 
Avlade filosofie doktorsexamen  
26 oktober 2012 
Avhandling: Bonadsmåleri under lupp: 
Spektroskopiska analyser av färg och 
teknik i sydsvenska bonadsmålningar 
1700–1870
Ämne: Kulturvård

madelene PalmgRen 
Född: 1978 
Avlade filosofie doktorsexamen 1 februari 
2013 
Avhandling: Regulation and Transport 
mechanisms of Eukaryotic Aquaporins 
Ämne: Naturvetenskap

milton edUaRdo Peña aza 
Född: 1980 
Avlade filosofie doktorsexamen 30 maj 
2013 
Avhandling: Electromechanical  
Phenomena in Superconducting and 
Normal Nanostructures
Ämne: Naturvetenskap, inriktning fysik

anna PetRi 
Född: 1980 
Avlade filosofie doktorsexamen 15 maj 
2013
Avhandling: Phylogenetic Inference and 
Allopolyploid Speciation – a Study of 
Silene section Physolychnis 
Ämne: Biologi, inriktning systematik/
biodiversitet

fRedRik PetteRsson 
Född: 1975 
Avlade filosofie doktorsexamen  
7 december 2012 
Avhandling: Synthesis, Pharmacological 
Characterization and QSAR Modelling of 
4-Phenylpiperidines and 4-Phenylpipera-
zines. Effects on the dopaminergic 
neurotransmission in vivo
Ämne: Naturvetenskap, inriktning kemi

maRia saline 
Född: 1979 
Avlade filosofie doktorsexamen 8 maj 
2013 
Avhandling: Structural analyses of 
immune cell receptor signalling and 
activation 
Ämne: Kemi, inriktning biokemi/biofysik

elisaBet sJökvist
Född: 1982 
Avlade filosofie doktorsexamen 30 juni 
2013 
Avhandling: Confusions in Fungal 
Systematics 
Ämne: Biologi, inriktning systematik/
biodiversitet

Jonathan Westin 
Född: 1980 
Avlade filosofie doktorsexamen  
12 oktober 2012 
Avhandling: Negotiating ’culture’,  
assembling a past 
Ämne: Kulturvård
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IT-fakulteten är en relativt ung fakultet som 
består av universitetsverksamheten vid de två 
institutionerna data- och informationsteknik 
samt tillämpad informationsteknologi.

Bägge institutionerna är integrerade mellan 
Göteborgs universitet och Chalmers tekniska 
högskola, vilket resulterar i stor kompetens 
och bredd. Fakulteten bedriver IT-relaterad 
forskning och utbildning inom allt från 
abstrakt matematik och högteknologiska 
tillämpningar, till samhällsvetenskapliga 
undersökningar av IT-användningens  
konsekvenser.

Verksamheten finns på både Campus Lindholmen och på Campus 
Johanneberg. Forskning och undervisning är mycket internationell, 
med studenter, lärare och forskare från omkring ett 30-tal olika 
länder. 

IT-fakulteten har alltsedan starten kännetecknats av stor samverkan 
med det omgivande samhället. Flera av utbildningarna bedrivs i 
projektform och ofta utifrån problembaserat lärande, där även företag, 
myndigheter och organisationer är aktiva i kurserna. 

Dekan vid IT-fakulteten är Jan Smith, professor i datalogi.

IT-fakulteten 
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Pedagogiskt PRis 
UtBildning däR Pedagogik, 
maRknadsföRing och 
indUstRisamaRBete föRenas

IT-fakultetens pedagogiska pris 2013 går till Lars Pareto. Han 
har under de senaste 12 åren varit en av de mer tongivande 
personerna bakom programmet Software Engineering and 
Management (SEM). I samarbete med företaget Ericsson 
skapade han 2006 kursen Model Driven Software Development, 
där hälften av deltagarna var studenter och hälften Ericsson-
anställda med chefsuppdrag. Han införde mentorsprogram inom 
utbildningen 2011 och introducerade samma år roboten NAO, 
som blev populär bland studenterna. Utbildningsprogrammet 
har också börjat synas utanför universitetsvärlden. I samarbete 
med andra program vid Göteborgs universitet och Chalmers tog 
ett studentteam hem första pris i Carolo Cup förra året och i 
våras vann återigen ett studentteam från SEM-programmet 
NASA App Challenge.

Priset utdelas postumt.
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Med sina huvudämnen, ekonomi och juridik, 
samt många discipliner, har Handelshögsko-
lan en unik bredd. Forskningen präglas, 
förutom av akademisk excellens, av strävan 
efter hög grad av samverkan mellan discipli-
nerna för att på bästa sätt kunna bidra till 
lösningar på dagens komplexa globala utma-
ningar. 

Handelshögskolan startade för 90 år sedan 
på initiativ av stadens näringsliv. Nära 
samverkan med näringsliv och samhälle inom 
både forskning och utbildning är fortfarande 
ett signum för skolan och en viktig del av 
framgången. 

Samarbetet med och finansiering från näringslivet har också gjort 
det möjligt för Handelshögskolan att starta ett internationellt gästpro-
fessorsprogram. Ett trettiotal välrenommerade professorer är verksam-
ma vid Handelshögskolan under cirka en månad varje termin. De 
inspirerar och förstärker inom både forskning, utbildning och samver-
kan med näringsliv och samhälle, vilket har en stor positiv inverkan på 
skolans internationalisering.

Handelshögskolan attraherar varje år drygt 8 000 ambitiösa, 
engagerade och nyfikna studenter. Utbildningsprogrammen inom 
juridik och ekonomi är bland de svåraste i Sverige att komma in på och 
masterprogrammen lockar studenter från många länder.

Dekan är Per Cramér, professor i internationell rätt med speciell 
inriktning mot europeisk integrationsrätt.

Handelshögskolan 



53

 handels
 hög
  skolan

53



54

handelshögskolans PRis
PRo stUdio et sciencia 
Mottagare av Handelshögskolans pris Pro 
Studio et Sciencia 2013 är Barbara 
Czarniawska och Tomas Söderberg.
Barbara Czarniawska, professor vid 
Gothenburg Research Institute, får 
utmärkelsen för att hon med oerhörd 
produktivitet, innovativt nyskapande och 

  PRomotoR
lotta vahlne 
WesteRhäll 

flerkulturell kompetens och erfarenhet, 
har varit en avgörande internationell 
ambassadör för Handelshögskolan. Hon 
har dessutom utvecklat skolans forsk-
ningsverksamhet mot internationell 
excellens.

Tomas Söderberg, ordförande i Torsten 
Söderbergs Stiftelse, får utmärkelsen för 

att han under flera decennier, med 
generositet, djärvhet och stort engage-
mang, aktivt har verkat för Handelshög-
skolans bästa. Han har starkt bidragit till 
framgångsrik utveckling av både nyska-
pande, internationell och tvärvetenskaplig 
forskning. 
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staffan alBinsson 
Född: 1951 
Avlade filosofie doktorsexamen 24 maj 
2013 
Avhandling: Nothing New under the Sun 
– Essays on the Economic History of 
Intellectual Property Rights in Music 
Ämne: Ekonomisk historia

PeteR andeRsson 
Född: 1976 
Avlade juris doktorsexamen 5 juni 2013 
Avhandling: Vidta alla åtgärder som 
behövs; en rättsvetenskaplig studie av 
arbetsgivarens ansvar att förebygga 
stressrelaterad ohälsa och uppnå en god 
psykosocial arbetsmiljö 
Ämne: Rättsvetenskap

John aRmBRecht 
Född: 1981 
Avlade ekonomie doktorsexamen  
21 december 2012 
Avhandling: The Value of Cultural 
Institutions: Measurement and  
Description 
Ämne: Företagsekonomi, inriktning 
marknadsföring

andReas hagBeRg 
Född: 1974 
Avlade ekonomie doktorsexamen  
18 januari 2013 
Avhandling: Lönsamhet och Finansiell 
Flexibilitet – Rederinäringen i Sverige 
1997–2006
Ämne: Företagsekonomi

anna kaRin olsson 
Född: 1966 
Avlade ekonomie doktorsexamen  
14 september 2012 
Avhandling: Members in tourism settings 
– their motivations, behaviours and roles 
Ämne: Företagsekonomi

gaBRiela schaad 
Född: 1967 
Avlade ekonomie doktorsexamen  
7 december 2012 
Avhandling: Strategies for environmental 
sustainability of municipal energy 
companies – Pathways of sustainable 
development between business and 
society 
Ämne: Företagsekonomi

nya doktoReR

PeR thilandeR 
Född: 1966 
Avlade filosofie doktorsexamen 17 maj 
2013 
Avhandling: Personalarbete och 
HR-transformation – om samspel och 
relationer mellan linjechefer och 
HR-medarbetare Ämne: Företagseko-
nomi
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Vid samhällsvetenskapliga fakulteten samsas 
professionsutbildningar med internationellt 
framstående forskning kring demokrati och 
politik, arbetsliv och sociala relationer, risk 
och trygghet, individens anpassning och 
utveckling samt global förändring. Forskarna 
deltar även flitigt i samhällsdebatten. Utbild-
ningsuppdraget är det största inom Göteborgs 
universitet och omfattar cirka 5 000 helårs-
studenter. Fakulteten ger flera av landets mest 
sökta utbildningsprogram, bland annat för 
psykologer, journalister, socionomer, perso-
nalvetare och Europavetare. Här finns också 
ett brett urval av fristående kurser bland 
annat arbetsvetenskap, globala studier, 
psykologi, medievetenskap, sociologi, social-
antropologi och statsvetenskap.

Forskningen vid samhällsvetenskapliga 
fakulteten baseras på den självständiga, 
obundna och nyfikenhetsbaserade grundforsk-

ningen samtidigt som det ligger i samhällsvetenskapens natur att 
forskningen nyttiggörs och tillämpas inom offentlig, privat och ideell 
sektor. En grundläggande princip är således kombinationen av grund-
forskning och tillämpad forskning.

Fakultetens forskningsstrategi tar sin utgångspunkt i samtida 
problem och för hela samhället omvälvande förändringsprocesser som 
globalisering, klimat- och demografiska förändringar och dess konse-
kvenser för individ och samhälle samt frågor om säkerhet och trygg-
het. Dessa förändringsprocesser utgör stora utmaningar för samhället 
på global, regional, nationell och lokal nivå i vår samtid såväl som 
under överskådlig framtid. Det är uppenbart att många av de problem 
dessa processer genererar, det vill säga de konkreta problem forskning-
en måste bidra till att lösa – såsom energikris, vattenbrist, svårigheter 
med livsmedelsförsörjning, fattigdom, finanskris, pandemiska proces-
ser, brottslighet, krig och säkerhetshot – är genererade ur samhälleliga 
processer och mänskligt handlande. De är orsakade av människor i 
samspel och samverkan. De kan därför också lösas av människor i 
samspel och samverkan.

Dekan är Birger Simonsson, professor i historia.
 

Samhällsvetenskapliga 
fakulteten
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  PRomotoR
RUtgeR lindahl 

hedeRsdoktoR
thomas hammaRBeRg – 
oföRtRöttlig kämPe föR 
mänskliga RättigheteR

Thomas Hammarberg är en av Sveriges mest 
framträdande personer när gäller arbete för 
mänskliga rättigheter (MR). Han har under de 
senaste fyra decennierna innehaft ett stort antal 
ledande uppdrag i både människorättsorgani-
sationer och internationella organisationer.

På nationell nivå har han varit Sveriges 
ambassadör för mänskliga rättigheter (1994–
2002), generalsekreterare för såväl Olof Palmes 
Internationella Center (2002–2005), som Rädda 
Barnen (1986–1992) samt ordförande för 
Amnesty Internationals svenska sektion 
(1970–1974). 

På internationell nivå har han varit FN-rådgi-
vare för mänskliga rättigheter i Europa, Central-
asien och Kaukasus (2001–2003), FN:s general-
sekreterares representant för mänskliga 
rättigheter i Kambodja (1996–2000) samt 
generalsekreterare för Amnesty International 
(1980–1986). Thomas Hammarberg deltog 
också i arbetet med att utforma FN:s barnkon-
vention och satt under sex år i FN:s barnrätts-
kommitté (1991–1996).

Under åren 2006–2012 innehade han posten 
som Europarådets kommissionär för mänskliga 
rättigheter. Idag är han såväl EU:s rådgivare i 
MR-frågor i Georgien samt av FN utsedd Senior 
Expert på mänskliga rättigheter i Transnistrien.
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Pedagogiskt PRis
de skaPaR nya möten 
Samhällsvetenskapliga fakultetens 
pedagogiska pris 2013 går till lärarlaget 
Björn Andersson och Elisabeth Olin på 
institutionen för socialt arbete. De får 
priset för sitt samarbete med Sveriges 

Fontänhus, en paraplyorganisation för 
rehabilitering av psykisk ohälsa. Det sker i 
momentet Plats, vardagsliv, tillhörighet 
och mening inom socionomprogrammet. 
Tanken är att brukare från Fontänhusen 
får prova på universitet samtidigt som 
studenterna får kunskap om Fontänhu-

sens arbetssätt. Resultatet är ett vecko-
långt kursmoment som, förutom föreläs-
ningar och seminarier, innebär att brukare 
och studenter i blandade grupper tillsam-
mans gör observationer i offentliga och 
halvoffentliga miljöer, som till exempel på 
universitetet och på Göteborgsfontänen.
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klas andeRsson 
Född: 1975 
Avlade filosofie doktorsexamen 10 april 
2013 
Avhandling: Deliberativ undervisning –  
en empirisk studie 
Ämne: Samhällsvetenskap, inriktning 
utbildningsvetenskaplig 

cecilia BeRgstedt 
Född: 1967 
Avlade filosofie doktorsexamen  
29 november 2012 
Avhandling: The lie of the land: gender, 
farm work, and land in a rural Vietnamese 
village
Ämne: Socialantropologi

camilla Blomqvist 
Född: 1968 
Avlade filosofie doktorsexamen  
7 september 2012 
Avhandling: Samarbete med förhinder – 
om samarbete mellan BUP, socialtjänst, 
skola och familj 
Ämne: Socialt arbete

fRida BoRäng 
Född: 1977 
Avlade filosofie doktorsexamen 18 januari 
2013 
Avhandling: National Institutions – Interna-
tional Migration. Labour Markets, Welfare 
States and Immigration Policy 
Ämne: Statsvetenskap

PetRa BostRöm 
Född: 1972 
Avlade filosofie doktorsexamen  
14 december 2012 
Avhandling: Experiences of Parenthood 
and the Child with an Intellectual Disability 
Ämne: Psykologi

sandRa BURatti 
Född: 1983 
Avlade filosofie doktorsexamen 14 juni 
2013 
Avhandling: Meta-metakognition: The 
regulation of confidence realism in 
episodic and semantic memory 
Ämne: Psykologi

andRéas godsäteR 
Född: 1974 
Avlade filosofie doktorsexamen 3 maj 
2013 
Avhandling: Civil Society Regionalization 
in Southern Africa – The Cases of Trade 
and HIV/AIDS
Ämne: Freds- och utvecklingsforskning

kaRin gRiP 
Född: 1973 
Avlade filosofie doktorsexamen  
12 oktober 2012 
Avhandling: The Damage Done Children 
Exposed to Intimate Partner Violence and 
their Mothers – Towards empirically based 
interventions in order to reduce negative 
health effects in children
Ämne: Psykologi

elena R. iaRskaia- 
smiRnova
Född: 1962
Avlade filosofie doktorsexamen  
28 november 2011
Avhandling: Class and Gender in Russian 
Welfare Policies: Soviet Legacies and 
Contemporary Challenges
Ämne: Socialt arbete

ing-maRie Johansson 
Född: 1949 
Avlade filosofie doktorsexamen 20 april 
2012 
Avhandling: Uppdrag med förhinder. 
Bemötande av familjer med migrations-
bakgrund inom den sociala barnavården 
Ämne: Socialt arbete

Johan lindvall 
Född: 1970 
Avlade filosofie doktorsexamen  
16 december 2011 
Avhandling: Aeronautical decision-making 
in context: Influence of affect and 
experience on procedure violations 
Ämne: Psykologi

Jonas ohlsson 
Född: 1980 
Avlade filosofie doktorsexamen  
20 december 2012 
Avhandling: The Practice of Newspaper 
Ownership. Fifty Years of Control and 
Influence in the Swedish Local Press 
Ämne: Journalistik, masskommunikation

  PRomotoR
RUtgeR lindahl 

nya doktoReR
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lisa olsson 
Född: 1982 
Avlade filosofie doktorsexamen 6 oktober 
2013 
Avhandling: Leadership and creativity in 
research. Investigations of leadership and 
leader–member exchange (LMX) in 
research groups 
Ämne: Psykologi

fRida PeteRsson 
Född: 1976 
Avlade filosofie doktorsexamen 8 mars 
2013 
Avhandling: Kontroll av beroende. 
Substitutionsbehandlingens logik, praktik 
och semantik
Ämne: Socialt arbete

chRistina RiBBhagen 
Född: 1975 
Avlade filosofie doktorsexamen 24 maj 
2013 
Avhandling: Technocracy within Repre-
sentive Democracy. Technocratic 
Reasoning and Justification among 
Bureaucrats and Politicians 
Ämne: Statsvetenskap

mats Widigson 
Född: 1959 
Avlade filosofie doktorsexamen 7 juni 
2013 
Avhandling: Från miljonprogram till 
högskoleprogram. Plats, agentskap och 
villkorad valfrihet
Ämne: Samhällsvetenskap, inriktning 
utbildningsvetenskaplig 

theRése Wissö 
Född: 1977 
Avlade filosofie doktorsexamen  
26 oktober 2012 
Avhandling: Småbarnsföräldrars vardags-
liv. Omsorg, moral och socialt kapital 
Ämne: Socialt arbete

maRia Wängqvist 
Född: 1977 
Avlade filosofie doktorsexamen 26 april 
2013 
Avhandling: That’s how people grow up: 
Identity formation in emerging adulthood 
Ämne: Psykologi
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Till utbildningsvetenskapliga fakultetens 
ämnesområden hör pedagogik och didaktik, 
barn- och ungdomsvetenskap, idrottsveten-
skap samt kostvetenskap. Forskningen inom 
fakulteten bedrivs i nära anslutning till 
utbildningsutbudet och behandlar lärande  
och undervisning bland barn, ungdomar och 
vuxna samt berör samtliga skolformer från 
förskola till högskolestudier. 

Bland fakultetens internationellt starka 
forskningsmiljöer finns: LinCS (Lärande, 
interaktion och medierad kommunikation i 
det moderna samhället), FUR (Förutsättning-
ar, Utbildning och Resultat) samt Det barnpe-
dagogiska fältet (Early Childhood Education). 
Fakulteten är dessutom värd för ett av Göte-
borgs universitets styrkeområden inom 
forskning, styrkeområdet Lärande, med 
LetStudion.

Uppmärksammad nationellt och internatio-
nellt är också skolforskningen som bland 
annat behandlar skolans organisation och 

utbildningsplanering, undervisning, individers utveckling och lärande. 
Även samspelet mellan individ och miljö finns i fokus, liksom special-
pedagogik samt vuxnas studiesituation. Forskningsfältets frågor berör 
främst utbildningssektorn men kan också gälla pedagogisk verksamhet 
inom andra samhällsområden. Forsknings- och utbildningsområdena 
omfattar bland annat förskola, skola, samband mellan mat, hälsa och 
miljö samt betydelsen av idrott och friskvård. 

Blivande och redan verksamma lärare läser många av sina kurser 
här. Bland de 5 000 studenterna finns dessutom framtidens restaurang-
chefer, kostekonomer, tränare, utbildningsledare, beteendevetare och 
friskvårdsarbetare.

Det mesta av fakultetens verksamhet sker vid Pedagogen i centrala 
Göteborg. Våren 2011 invigdes huset Idrottshögskolan vid Evene-
mangsstråket/Skånegatan. Huset är ett gemensamt kraftcentrum för 
tillämpad utbildning och forskning inom idrott, hälsa och kost och 
delar av flera av fakultetens utbildningar inom området finns förlagda 
dit. I anläggningen finns bland annat Kunskapscentrum för hälsa och 
prestationsutveckling. Forskningsmiljön där stöds av medel från 
utbildningsvetenskapliga fakulteten, Sahlgrenska akademin samt av 
rektors strategiska medel.

Dekan är Roger Säljö, professor i pedagogik, särskilt pedagogisk 
psykologi.

Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten
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  PRomotoR
ingRid PRamling samUelsson 

Pedagogisk PRis    
tRots stoRa  
stUdentgRUPPeR seR  
han stUdenteRna som  
individeR

Utbildningsvetenskapliga fakultetens pris 
2013 går till PeO Hillman. Han har i sin 
undervisning om coachningens filoso-
fiska och teoretiska grunder på ett 
föredömligt sätt visat hur studenterna 
genom konkreta övningar i sitt arbete 
kan tillämpa den coachningsmetodik 
kurserna bygger på. Hans undervisning 
utgör en framgångsrik blandning av teori 
och tillämpning och skapar den integra-
tion av ”teori och praktik” som så ofta 
efterfrågas. PeO Hillman uppskattas 
särskilt för sin förmåga att trots stora 
studentgrupper se sina studenter som 
enskilda individer. Han har ett genuint 
intresse för människor och deras 
inneboende förmågor. Att låta studenten 
med varsam handledning upptäcka sina 
egna möjligheter har blivit en grundstom-
me i hans pedagogiska gärning.
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  PRomotoR
ingRid PRamling samUelsson 

hedeRsdoktoR 
timothy koschmann –  
inteRnationellt ledande inom 
datoRstött läRande

Timothy Koschmann, professor vid Southern Illinois 
University School of Medicine, USA, har, med sin 
bakgrund i utbildningsvetenskap, filosofi och 
informatik, introducerat nya sätt att studera lärande 
och kognition. Han är världsledande inom sitt fält och 
har de senaste åren haft kontinuerliga kontakter med 
medarbetare vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, 
bland annat som internationell rådgivare för forsk-
ningsmiljön LinCS. Han har även under många år 
studerat lärande och utbildning i medicinska 
sammanhang. Flera av hans studier har potential att 
bli framtida klassiker.

Ett återkommande tema är hur lärande sker 
utanför traditionell undervisning och hur teknologi på 
olika sätt kan stödja lärande och problemlösning. 
Han är troligen den internationellt mest framstående 
forskaren inom datorstött lärande och är bland annat 
känd för att använda videoinspelad interaktion för att 
studera lärande på plats, oavsett om det handlar om 
klassrum eller exempelvis operationssalar. Hans 
arbeten fungerar som en viktig utgångspunkt för de 
samarbeten utbildningsvetenskapliga fakulteten har 
med Sahlgrenska akademin inom ramen för styrke-
området lärande, LETStudion.

Timothy Koschmann är dessutom mycket generös 
med att dela med sig av sin tid, sitt stora kontaktnät 
och kunnande, speciellt till juniora forskare.
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Ulla andRén 
Född: 1955 
Avlade filosofie doktorsexamen  
10 december 2013 
Avhandling: Self-awareness and  
self-knowledge in professions. Something 
we are or a skill we learn
Ämne: Pedagogik

linda BRadley 
Född:1961 
Avlade filosofie doktorsexamen  
4 september 2013 
Avhandling: Language learning and 
technology. Student activities in  
web-based environments
Ämne: Pedagogik

ingemaR geRRBo 
Född: 1959 
Avlade filosofie doktorsexamen 12 juli 
2012 
Avhandling: Idén om en skola för alla  
och specialpedagogisk organisering  
i praktiken 
Ämne: Pedagogik

monica haRaldsson 
stRäng 
Född: 1948 
Avlade filosofie doktorsexamen 6 maj 
2013 
Avhandling: Yngre elevers lärande om 
naturen. En studie av kommunikation om 
modeller i institutionella kontexter 
Ämne: Pedagogik

stefan Johansson 
Född: 1980 
Avlade filosofie doktorsexamen  
25 februari 2013 
Avhandling: On the Validity of Reading 
Assessments: Relationships Between 
Teacher Judgements, External Tests and 
Pupil Self-assessments 
Ämne: Pedagogik

anne kUltti 
Född: 1976 
Avlade filosofie doktorsexamen  
17 oktober 2012 
Avhandling: Flerspråkighet i förskolan: 
Villkor för deltagande och lärande 
Ämne: Pedagogik

annika lilJa 
Född: 1963 
Avlade filosofie doktorsexamen14 juni 
2013
Avhandling: Förtroendefulla relationer 
mellan lärare och elev 
Ämne: Pedagogiskt arbete

keRstin signeRt 
Född: 1949 
Avlade filosofie doktorsexamen  
9 november 2012 
Avhandling: Variation och invarians i Maria 
Montessoris sinnestränande materiel 
Ämne: Pedagogik

ann valentin kvist 
Född: 1949 
Avlade filosofie doktorsexamen 23 april 
2013 
Avhandling: Immigrant Groups and 
Cognitive Tests. Validity Issues in Relation 
to Vocational Training
Ämne: Pedagogik

eva äRlemalm-hagséR 
Född: 1958 
Avlade filosofie doktorsexamen 31 maj 
2013  
Avhandling: Engagerade i världens bästa? 
Lärande för hållbarhet i förskolan 
Ämne: Pedagogik

nya doktoReR
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Fortsätt vara nyfikna!
Nyblivna doktorer, hedersdoktorer,  
pristagare, rektor, ärade församling.

Det är oerhört stor ära att få stå här och 
gratulera och hylla er. 

Allt jobb och tid och uppoffringar ni 
gjort kulminerar denna dag. Dagens 
ceremoni visar också den bredd som 
Göteborgs universitet har. Tänk så mycket 
kunskap som finns i den här lokalen, inte 
minst på scen. 

När jag började skriva det här talet 
funderade jag på vad jag faktiskt vet om 
forskare och doktorander. Vilka var dessa 
människor som så sällan syntes i kårens 
organ, vid mikrovågsugnarna eller i kår-
puben?

Jag gick till mina vänner som är forskare 
och forskarstuderande för att fråga dem: 
Vad är det som förenar er allesammans? 
Vad har ni gemensamt? Varför ni valde att 
forska? 

Svaren varierade men en sak dök alltid 
upp. Nyfikenhet. 

Gemensamt för er alla är att ni utmanar, 
provar och testar nya idéer. Att ni ställer de 
frågor ni vill för att sedan försöka finna 
svaret, för att sedan i slutändan skapat fler 
frågor. 

Arnold Edinborough ska ha sagt något i stil 
med: 

”Curiosity is the very basis of education 
and if you tell me that curiosity killed the cat, 
I say only the cat died nobly.”

Universitetet är verkligen en häftig värld. 
Även om man som student, och inte minst jag 
själv i rollen som ordförande för Göteborgs 
universitets studentkårer, då och då är 
missnöjd med både det ena och andra – så är 
akademin inte så dum. 

Ett annat svar som dök upp ofta när jag 
frågade mina vänner om varför de valde att 
forska var frihet och självutveckling. Universi-
tetet är inte perfekt men det är en underbar 
plats för att växa som människa, beskrev de 
passionerat. En fantastisk vinst att kunna 
investera i sig själv. 

simon PeRsson

Ordförande för Göteborgs 
universitets studentkårer 
(GUS)
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Och samtidigt, vilken fantastisk vinst för 
samhället att investera i er. Det är ju tack vare 
er – som forskar och utbildar – som vi kan 
driva samhället framåt, som vi kan bygga 
morgondagen och som vi kan skapa en bättre 
framtid. Oavsett om ni genom mer eller 
mindre banbrytande forskning förflyttar 
gränserna för vad som går att lära sig, eller 
om ni genom undervisning är den som för 
kunskapen vidare, så är det ni gör fantastiskt. 
Så när livet, en tämligen mörk vinterkväll, 
känns ganska jobbigt, när forskningsbidragen 
uteblir eller kursutvärderingen pekar neråt, 
glöm då inte att ni är del av ett större sam-
manhang, och att det sammanhanget, det vi 
gör tillsammans är häftigt!

Så se dig omkring. Se vilka som finns vid 
din sida idag. Se deras storhet. Använd er 
nyfikenhet för att träffas, utbyta idéer och 
samverka. Och minns detta. Minns vad som 
förenar er. Att ni respekterar och erkänner 
varandra som forskare, som skapare av 

kunskap är avgörande för vårt universitets 
och samhällets framtid. Att du som medici-
nare erkänner konstnären, som humanist 
erkänner ekonomen, som samhällsvetare 
erkänner naturvetaren. Det är först då som vi 
kan nå de höjder som vi alla strävar efter. Att 
ensam är stark är en myt, det hoppas jag att 
din doktorandtid bevisat för dig. Tvärveten-
skapen är här för att stanna!

Ni som hyllas här idag tillhör en speciell 
grupp människor. För er är svaret på en fråga 
början på en ny. ”Curiosity killed the cat” syf-
tar till att när vi använder oss av vår nyfiken-
het för att ifrågasätta då hamnar vi i kluriga 
situationer. Jag skulle istället vilja säga som 
Stephen King ofta proklamerade ”Curiosity 
killed the cat but satisfaction brought it back”. 
Så hoppas jag ni känner idag, och jag hoppas 
ni kommer fortsätta ifrågasätta, utmana och 
vara nyfikna framöver. 

Tack!

Ni som hyllas 
här idag  
tillhör en 
speciell grupp 
människor. 
För er är  
svaret på en 
fråga början 
på en ny.
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gunnar svedberg’s prize
Gunnar Svedberg’s prize for meritorious students goes to Annika Perttula, 
long involved in LGBTQ issues. Perttula is one of the persons behind the 
campaign Avslöja heteronormen (unveil the heteronorm) at the University 
of Gothenburg.

Prize for outstanding collaboration efforts
This year’s Samverkanspris goes to the project Coasts of the Future at the 
Centre for Tourism, School of Business, Economics and Law. The recipi-
ents are Kristina Lindström, Department of Economy and Society, Erik 
Lundberg, Department of Business Administration, and project coordinator 
Mia Larsson, Lund University.

the pedagogical prize from the Board of teacher education
The prize goes to Karin Rönnerman, Jan Bengtsson and Peter Erlandsson 
for their innovative and successful contributions within the research theme 
Teachers’ Professional Practice, where doctoral students are trained in the 
collegial work of teachers.

Janet Hood/Bill Russell: Elegies for Angels, Punks and Raging Queens 
(1989)
Heroes All Around 

the sahlgRenska academy

The Faculty’s pedagogical prize goes to the teachers at the section for 
general practice, who have incorporated philosophical questions into the 
medical training. The teachers are Mats Wahlqvist, Kerstin Rödström, 
Kerstin Leander, Marie Walther, Dominique Hange, Ulf Lindblad, Karin 
Asztely, Anna Westerståhl, Bernhard von Below, Kristina Bengtsson-
Boström, Kristian Svenberg, Maria Magnil, Maria Waller, Dorota Carlsson, 
Jessica Liljeblad and Tine Högberg.

Kerstin Nilsson, Professor of Health Education, will confer honorary 
doctorates on Richard Horton, editor-in-chief for The Lancet, who has 
made impressive contributions when it comes to spreading important 
knowledge about how health can be improved across the world, on 
Ann-Sofie Sandberg, who is a leading researcher in food science, and on 
Samuel I. Stupp, one of the world’s leading researchers in using nanotech-
nology to recreate living tissue in people with damage of cartilage, bones 
and nerves.

Conferment of doctorates after completion of doctoral degree.

Leroy Anderson: The Buglar’s Holiday

Edward Elgar: Pomp and Circumstances nr 2

Summary
Welcome to the University’s largest 
ceremonial occasion!
The annual Conferment of Doctoral 
Degrees is the University’s most prestig-
ious ceremony, celebrating those who 
have recently completed their postgradu-
ate studies and recognising those who 
have made valuable contributions to  
the University in various ways. This year 
the ceremony will be conducted as  
follows:

PRocession

B. Crusell: Marsch

Robert Jason Brown: Songs for a New World (1995)
A New World (opening number)  
Presented by Pia Ternström and Vilhelm Blomgren

Vice-Chancellor’s greeting
Vice-Chancellor Pam Fredman welcomes honorary 
doctors, new doctors and other meritorious individuals.

PRize-giving

socii et amici Universitatis gothoburgensis 
Socii et Amici is awarded to conductor Professor 
Herbert Blomstedt for his remarkable engagement in 
his hometown Gothenburg and its orchestra, for his 
role in the creation of the Master’s programme in 
Orchestra Performance and for the unique research 
opportunities made possible through his grand 
donation of the Herbert Blomstedt Collection. 
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the facUlty of aRts

Lisbeth Larsson, Professor of Comparative Litera-
ture, will confer an honorary doctorate on Sten 
Ebbesen, world leading within the development of 
logic and linguistics in ancient and medieval 
Western Europe and Byzantium. 

Conferment of doctorates after completion of 
doctoral degree.

the facUlty of fine, aPPlied and  

PeRfoRming aRts

Anders Wiklund, Professor of Music Drama, will 
confer honorary doctorates on Liz Aggiss, a British 
performance artist, choreographer, filmmaker and 
author, and on Helma Sanders-Brahms, a leading 
name within the so-called New German Cinema 
movement. 

Conferment of doctorates after completion of 
doctoral degree.

the facUlty of science

Kristina Sundell, Professor of Zoophysiology, will 
confer an honorary doctorate on Tom Andersen, 
who throughout his highly successful career as a 
researcher has contributed significantly to the study 
of magmatic minerals.

Conferment of doctorates after completion of 
doctoral degree.

the it facUlty

The Faculty’s pedagogical prize goes to Lars Pareto, 
one of the most influential teachers behind the 
Software Engineering and Management programme. 

the facUlty of BUsiness, economics and 

laW

Lotta Vahlne Westerhäll, Professor of Public Law, 
will award Pro Studio et Scientia, the special prize of 
the School of Business, Economics and Law, to Pro-
fessor Barbara Czarniawska, who has been an inval-
uable ambassador for the School of Business, 
Economics and Law with remarkable productivity, 

innovative contributions and vast multicultural competence, and to Tomas 
Söderberg, who has contributed substantially to the School of Business, 
Economics and Law for several decades with great generosity, impressive 
courage and outstanding engagement. 

Conferment of doctorates after completion of doctoral degree.

the facUlty of social sciences

The Faculty’s pedagogical prize goes to Björn Andersson and Elisabeth Olin for 
their cooperation with Sveriges Fontänhus (Swedish Fountain House), an 
umbrella organisation for rehabilitation of mental illness.  
Rutger Lindahl, Professor of Political Science, will confer an honorary doctorate 
on Thomas Hammarberg, one of Sweden’s most prominent persons within work 
for human rights.

Conferment of doctorates after completion of doctoral degree.

Stephen Sondheim: Passion (1994)
I Read Soloists: Åsa Sjöblom, Anna-Hanna Rosengren

the facUlty of edUcation

The Faculty’s pedagogical prize goes to PeO Hillman, who in his lecturing on the 
philosophical and theoretical foundations of coaching has effectively shown 
how the students can apply the methods used in his courses. 
Ingrid Pramling Samuelsson, Professor of Education, will confer an honorary 
doctorate on Timothy Koschmann, an internationally leading scientist within 
computer-aided learning. 

Conferment of doctorates after completion of doctoral degree.

Stephen Sondheim: Sunday in the park with George (1984)
Finishing the Hat 

speech by a member of the student body
Simon Persson, Chair of the University of Gothenburg’s students’ union, thanks 
the new doctors for all the work they have put into acquiring and passing on 
their knowledge. 

Unikorus
Gaudeamus igitur
Ubi Caritas
Leja tjänstepiga

W. Peterson-Berger: Festive Cantata Sveagaldrar
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Mousserande vin, Ronar Sparkling, Penedes, Spanien 

Lenrimmad lax/kavring/körvel

 Pilgrimstartar/syrad lök/forellrom 

Potatistortilla/getost/pinjenötter 

Crostini/anklever/fikon
 

Rotfruktschips 

Mingelmeny
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Bankettmeny

Lättrökt apelsin- & honungsrimmad anka serveras med rostad pumpakräm samt ankrillette med 
olivkrutonger, crudité på äpple, pumpa, vattenkrasse & Vincotto 

k

Salthalstrad torskrygg med skinn serveras med duchesse på potatis och palsternacka, picklad röd 
steklök, svartrökt sidfläsk från Grevbäcks prästgård, ragu på säsongens svamp och rödvinssky med 

brynt smör. 

k

Karamelliserad mjölkchokladmousse med havtornskräm & krisp 
Kökets exklusivt utvalda tryfflar; Whisky (rund ljus) & Fransk kola (mörk fyrkantig) 

k

VIN
Côtes du Rhône Gentilhomme, Grenache/Syrah, Ogier,  

Rhône Frankrike 

Saronsberg Artspace White, Sauvignon Blanc, Saronsberg, Coastal Region Sydafrika 

Moscato d Ásti, Bricco Quaglia, La Spinetta, Piemonte, Italien 

k

KAFFE/TE 
Avec; Cognac/Punsch 
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Medverkande studenter 
från konstnärliga 
fakulteten

Det förklarar Ida Sundin Asp, student vid Högskolan för design och 
konsthantverk, HDK, som gjort illustrationerna till denna doktorspro-
motionsskrift.

Hon är ett exempel på hur studenter vid Konstnärliga fakulteten 
varje år bidrar till universitetets stora högtider. HDK har funnits i över 
160 år och utbildar blivande formgivare, konsthantverkare och bild- 
och slöjdlärare samt doktorander och forskare. Skolan finns både i 
centrala Göteborg och vid Steneby i Dals Långed. 

Traditionsenligt uppträder även studenter vid Högskolan för scen 
och musik, HSM.

HSM finns i huset Artisten i centrala Göteborg och är den största 
institutionen inom den Konstnärliga fakulteten. Här utbildas närmare 
700 studenter till komponister, lärare i musik och teater, musikalartis-
ter, musiker inom många olika genrer, operasångare och skådespelare. 

Dessutom bedriver HSM en omfattande utåtriktad verksamhet med 
mer än 200 konserter och föreställningar per år. Skolan är därmed en 
av de största arrangörerna av musik- och teaterevenemang i Göteborg. 

HSM anordnar och deltar i festivaler, symposier och konferenser i 
samarbete med andra delar av universitetet samt med kulturinstitutio-
ner i staden.

Jag ville göra något 
lekfullt, med mycket 
färg, för att bryta av 
mot resten av 
katalogen. Sedan 
ville jag rita porträtt 
för att sätta männis-
kan i centrum, 
samtidigt som jag 
har försökt väva in 
något från respektive 
fakultet i bilderna.
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Studenterna står i centrum vid högskolans offentliga 
evenemang. Deras redovisningar och examinationer utgör 
det huvudsakliga utbudet.

Genrerna och ensembletyperna är många och växlande; 
delar av och hela dramatiska och musikdramatiska verk från 
de sceniska utbildningarna, kammarmusik, jazz- och världs-
musikensembler, körer och symfoniorkester, bara för att 
nämna några. HSM ger ut säsongsprogram med cirka 150 
evenemang varje år. Därtill kommer lunchmusik och kvälls-
aktiviteter med kortare framförhållning.

Alla evenemang publiceras också på högskolans och 
universitetets hemsidor.

mUsikeR fRån hsm
David Alvefjord
Mira Andersson
Vilhelm Blomgren
Anna-Hanna Rosengren
Åsa Sjöblom
Thomas Stokke
Pia Ternström
Hanna Ulvan
Kapellmästare/Instuderingslärare: Daniel Lindén

”Rockbandet”
Mikael Nilsson, gitarr
Erik Oskarsson, bas
Anton Davidsson, trummor

Övriga musikinslag
Blåsensemble under ledning av  
Jerker Johansson
Unikorus
Tongångarne

illUstRatöR fRån hdk
Ida Sundin Asp
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övRiga medaRBetaRe
grafisk formgivare Kristina Edgren Nyborg
textbearbetning Eva Lundgren
fotograf Johan Wingborg
intendent Bo Leibratt
latinansvarig Gunhild Vidén

Akademiska 
högtider 
Akademiska högtider kallas den enhet vid Göteborgs 
universitet som har ansvar för lärosätets festligheter 
och ceremonier. Den största högtiden är doktorspro-
motionen som äger rum i oktober varje år då nya 
doktorer samt hedersdoktorer får sina insignier samt 
flera priser delas ut. Vartannat år hedras även 
jubeldoktorer, som blev doktorer för 50 år sedan. 

En annan viktig högtid är professorsinstallationen 
varje vår. 

Men Akademiska högtider arrangerar även  
andra ceremonier. Bland dem kan nämnas Nit och  
Redlighet, då medarbetare som arbetat i statlig tjänst 
i 30 år belönas, pensionärshögtiden, arrangemang i 
samband med Nobeldagen samt The Félix Neubergh 
Lecture.

Härold 
faBian lUndgRen 

Ceremonimästare 
maRie loWRie

Vice ceremonimästare 
JöRgen kyle

Evenemangssamordnare 
lisBeth kinnUnen

Övermarskalk 
linUs callheim

Studentövermarskalk 
fRida nilsson

akademiska 
högtideR
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Ceremonigruppen
Till Akademiska högtider är en ceremonigrupp knuten som bland annat består av lärare vid 
konstnärliga fakulteten. Det är tidigare dekan Anna Lindal som, på rektors uppdrag, satt 
samman gruppen. Dess uppgift är att varsamt utveckla doktorspromotionen, inte minst när 
det gäller medverkan av Konstnärliga fakultetens studenter. Vid årets doktorspromotion 
består den av följande personer:

dan sandqvist 

Lärare på Akademin Valand

staffan asPegRen

Regissör och gästprofessor 
vid HSM, samt en av 
Sveriges ledande musikal- 
och operaregissörer

eRik JePPsson 

Teknisk chef

fRedRik magnUsson 

Ljustekniker
fRedRik nilsson

Inspicient
andeRs WiklUnd 

Director Musices, professor 
vid HSM, samt ledamot av 
Kungliga Musikaliska 
Akademien 

caRl Johan skogh

Lärare på HDK

henRik hamBoldt 

Biblioteksansvarig
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