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FÖRORD 

Stockholms universitet är ett av Sveriges ledande lärosäten, som 
bedriver nationellt och internationellt framstående forskning 
och utbildning inom två vetenskapsområden, uppdelade på fyra 
fakulteter: naturvetenskap samt humaniora, juridik och samhälls-
vetenskap. Sedan starten 1878 har vi eftersträvat att vara ett 
öppet, nyskapande och resultatinriktat lärosäte, med målet att 
verka i samhällets tjänst.

Installations- och promotionshögtiden är universitetets årliga 
stora högtid. Traditionsenligt äger den rum sista fredagen i 
september månad i Blå Hallen i Stockholms stadshus med efter-
följande bankett i Gyllene Salen. Högtiden är symboltyngd, men 
syftar samtidigt framåt: den ska påminna om den akademiska 
frihet och den solida kunskap som alltid ska vara universitetets 
främsta kännetecken.  

Våra nya professorer personifierar forskningen och utbildningen 
vid vårt universitet. Deras forskningsprofiler visar den samlade styr-
kan i vår verksamhet. Förutom de ordinarie professorer som instal-
leras idag hälsar jag också våra gästprofessorer och de adjungerade 
och affilierade professorerna särskilt välkomna till universitetet.

En av våra viktigaste uppgifter som universitet är utbildningen 
av nya forskare. Idag promoveras våra nydisputerade doktorer. 
Bredden och djupet i den forskning som bedrivs vid Stockholms 
universitet framgår inte minst av de många och varierande av-
handlingstitlarna i denna skrift. 

Vi promoverar också idag våra jubeldoktorer och hedersdoktorer, 
som var och en på sitt sätt är av betydelse för Stockholms universi-
tet och har bidragit till att forma dess utbildning och forskning. Jag 
vill varmt tacka för er vetenskapliga gärning och ert engagemang. 

Stockholms universitet är landets största lärosäte sett till 
antalet studenter. Under ceremonin ikväll uppmärksammas också 
utbildningen specifikt genom att särskilt framstående pedagoger 
vid vårt universitet belönas.

Vid ceremonin utdelas också universitetets guldmedalj till mot-
tagare som gjort särskilt betydelsefulla insatser för Stockholms 
universitet.

Hjärtligt välkomna till installations- och promotionshögtiden 
2014! 

astRiD sÖDeRbeRgH WiDDiNg, rektor
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Nya pROFessOReR 2013/2014

Humanistisk-samhällsvetenskapliga området

JURIDISK A FAKULTETEN

Roger Persson Österman, finansrätt
född 1962, disputerade 1997 vid Stockholms 
universitet med avhandlingen Kontinui-
tetsprincipen i den svenska inkomstbeskatt-
ningen. Studien analyserar beskattning av 
företags ombildningar utifrån ett ekonomiskt 
effektivitets kriterium. Vilka ombildningar 

(fusioner, avytt ringar, uppköp m.m.) bör kunna ske utan ome-
delbar beskattning? Hans forskning har senare riktats mot 
EU-skatterätt och verktyg för att öka rättstryggheten för skatt-
skyldiga vad gäller skatteeffekter av transaktioner (till exempel 
”förhands besked”). Han har i sex år arbetat som skatterådgivare 
vid advokatbyrå (Wistrand) och revisionsbyrå (EY). Roger  Persson 
Österman har varit gästforskare vid Centre for European Legal 
Studies i Cambridge och han är Life Member vid Clare Hall 
 College, University of Cambridge.

HUMANISTISK A FAKULTETEN

Monica Axelsson, tvåspråkighet med 
 inriktning på svenska som andraspråk
född 1950, disputerade 1994 vid Stockholms 
universitet med avhandlingen Noun Phrase 
 Development in Swedish as a Second Language. 
A study of adult learners acquiring definiteness 
and the semantics and morphology of  adjectives. 

Grundforskningen i avhandlingen har följts av studier med 
språkdidaktisk inriktning. Hennes forskning rör utvecklingen 
av svenska som andraspråk hos barn, ungdomar och vuxna i 
förskola, skola resp. sfi samt tvåspråkighetens bidrag till elevers 
skolframgång. Monica Axelssons senaste forskning rör skolans 
mottagande och utbildning av nyanlända elever samt flersprå-
kiga elevers meningsskapande i naturvetenskapliga ämnen där 
språket i ämnena uppmärksammas i relation till lärandet.
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Krister Bykvist, praktisk filosofi
född 1965, disputerade 1999 i praktisk filosofi 
vid Uppsala universitet med avhandlingen 
Changing Preferences: A Study in Preferentialism. 
Hans forskning rör sig om vårt ansvar för fram-
tida generationer, konsekvensetikens grunder, 
värdemässig osäkerhet (Hur ska man handla 

när man inte är säker på vad som är värdefullt?) och förhållandet 
mellan preferenser, värde och välfärd. Krister Bykvist var tidigare 
anställd som Tutorial Fellow i filosofi vid Jesus College, Oxford 
och lektor i filosofi vid Oxfords universitet. Dessförinnan var 
han Temporary Lecturer vid Filosofiska institutionen, Cambridge 
universitet och har gästforskat vid Filosofiska institutionen, 
Toronto universitet, Kanada, och vid SCAS (Swedish Collegium 
for Advanced Study) i Uppsala.

Kristina Danielsson, läs- och skrivutveckling
född 1961, disputerade 2003 i nordiska språk 
vid Stockholms universitet med avhandlingen 
Beginners Read Aloud. High Versus Low Lin guis-
tic Levels in Swedish beginners’ oral reading, 
vilken belönades med utmärkelsen Förtjänt 
vetenskapligt arbete av Kungliga Vitterhets-

akademien. Efter avhandlingsarbetet, som rörde läsprocessen 
hos nybörjarläsare, har hon främst intresserat sig för språkets 
roll i lärandet och då särskilt i naturvetenskapliga ämnen. Fokus 
har senare legat på multimodalitet i klassrumsinteraktionen, 
alltså hur olika resurser, som bilder, gester samt talat och skrivet 
verbalspråk, används av lärare och elever i meningsskapandet. 
Kristina Danielsson, anställd vid Institutionen för språkdidaktik, 
har ett brett internationellt nätverk och har bl.a. bjudits in som 
gästprofessor vid Universidad de Concepción, Chile och som 
gästforskare vid National University of Singapore.    
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Sara Danius, litteraturvetenskap 
född 1962, erhöll sin doktorsexamen vid Duke 
University i USA och har även disputerat vid 
Uppsala universitet 1998 med avhandlingen 
The senses of modernism: Technology, percep-
tion, and modernist aesthetics. Hon är specia-
liserad på förhållandet mellan litteratur och 

samhälle, med tonvikt på den moderna romanen från 1800 och 
framåt. Hon ägnar sig särskilt åt sinnenas och sinnesteknologier-
nas historia. Bland hennes böcker märks The Senses of Moder-
nism: Technology, Perception, and Aesthetics (2002), Nase für 
Neuigkeiten (2008, tills. m. Hanns Zischler) och Den blå tvålen. 
Romanen och konsten att göra saker och ting synliga. Sedan 1986 
är hon kulturskribent i Dagens Nyheter. Sara Danius har varit 
gästprofessor och föreläsare vid en rad universitet i Europa och 
USA, och har även varit fellow vid Wissenschaftskolleg zu Berlin. 
Hon är ledamot av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora 
och samhällsvetenskap, därtill ledamot av Kungl. Vitterhets-
akademien. 2013 valdes hon in i Svenska Akademien. 

Anandi Hattiangadi, teoretisk  filosofi 
född 1973, disputerade 2001 i filosofi vid 
 Cambridges universitet med avhandlingen 
Oughts and Thoughts: Scepticism and the 
Normativity of Meaning. Hennes forskning 
handlar om grundläggande frågor i kognitions-
filosofi: hur tankar och språkliga satser får sina 

innehåll, vad det innebär att tro något, och hur vårt tänkande 
passar in i den fysiska världen. Anandi Hattiangadi har tidigare 
varit anställd som Tutorial Fellow i filosofi på St Hildas College, 
Oxford, och lektor i filosofi vid Oxfords universitet. Dessförinnan 
var hon Research Fellow på Trinity College, Cambridge.  Hon är 
för närvarande anställd som Pro Futura Scientia Fellow vid SCAS 
(Swedish Collegium for Advanced Study) i Uppsala förutom vid 
Stockholms universitet.
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Maria Kuteeva, engelska med inriktning 
mot språkvetenskap
född 1972, disputerade 1999 vid University of 
Manchester, UK, med avhandlingen Scholarship 
and Mythopoeia: The ideas of language and 
myth in the academic works of Barfield, Lewis 
and Tolkien. Hennes forskning rör använd-

ning av engelska i akademiskt och professionellt sammanhang, 
särskilt diskursanalys, vetenskapligt skrivande och språkpolicy. 
Sedan 2009 är hon föreståndare för Centrum för akademisk 
engelska vid Engelska institutionen. Maria Kuteeva har varit 
universitetslektor i Lissabon, gästlektor vid olika europeiska uni-
versitet och gästforskare vid University of Wisconsin-Madison. 
Hon deltar i ett flertal europeiska och internationella nätverk 
samt är medlem av redaktörsrådet för Journal of English for 
Academic Purposes.

Marko Lamberg, historia, särskilt Stockholms 
historia
född 1969, disputerade 2000 i historia vid 
 Jyväskylä universitet, Finland med avhand-
lingen Dannemännen i stadens råd. Rådmans-
kretsen i nordiska köpstäder under senmedel-
tiden. Avhandlingen analyserar bland annat 

Stockholms medeltida borgmästare och rådmän som en socio-
ekonomisk grupp. Också i sin senare forskning har han behandlat 
Stockholms äldre historia genom finsk inflyttning, lägre sam-
hällsklasser och rumsliga upplevelser. Han har också analyserat 
olika genrer av birgittinsk klosterlitteratur samt moderna teman 
såsom universitetshistoria. Marko Lamberg har tidigare varit 
verksam vid Åbo Akademi samt vid universiteten i Jyväskylä 
och Tammerfors och han är huvudredaktör för  Historiallinen 
Aikakauskirja.
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Nadezjda Zorikhina Nilsson, slaviska språk 
med inriktning på det moderna ryska språket
född 1960, disputerade 1998 i slaviska språk 
vid Göteborgs universitet med avhandlingen 
Positionsverb i modern ryska: ordets och yttran-
dets semantik och har sedan oktober 2012 varit 
professor i ryska vid Göteborgs universitet. 

Till hennes forskningsområden hör rysk grammatik och lexiko-
logi, korpuslingvistik, slaviska språk ur typologiskt perspektiv 
samt översättningsteori. Jämförande studier mellan svenska 
och ryska upptar dock alltid en av de centrala platserna i hennes 
forskning – ryskan betraktad i ljuset av svenskan med tonvikt på 
 satsfogning och skillnader i språklig konceptualisering av  världen. 
Nadezjda Zorikhina Nilsson har bland annat  studerat hur rum 
och tid avspeglas i språkliga kategorier i ryska och svenska. 

Hans Ingvar Roth, mänskliga rättigheter
Som professor i pedagogik med inriktning mot interkulturalitet 
och internationalisering installerades Hans Ingvar Roth 2009.

Karin Sennefelt, historia
född 1972, disputerade vid Uppsala universitet 
2001 med avhandlingen Den politiska sjukan. 
Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur. 
Hennes forskning inriktas på det tidigmoderna 
svenska samhället med ett särskilt intresse 
för rumsliga praktiker och visuell och materiell 

kultur. I tidigare böcker har hon diskuterat den sociala konstruk-
tionen av medborgarskap i förhållande till plats och manlighet 
i frihetstidens Stockholm samt metodiska utgångspunkter för 
historiska studier av materiell kultur. För närvarande arbetar hon 
med två projekt. Det första diskuterar identifiering och igen-
känning i globalt perspektiv. Det andra undersöker hierarkier 
och skapandet av åtskillnad mellan grupper i det tidigmoderna 
svenska samhället genom att beakta hur ständer synliggjordes. 
Karin Sennefelt har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet 
och University of California, Los Angeles. 
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John Sundholm, filmvetenskap
född 1964, disputerade 1999 vid Åbo Akademi 
med avhandlingen Populärt berättande och 
offentlighet. Hans forskning behandlar hu-
vudsakligen mindre filmkulturer och kulturellt 
minne. Han har varit professor i filmvetenskap 
vid Karlstads universitet och är också verksam 

inom forskarutbildningen i fri konst vid Konstuniversitetet i 
Helsingfors. För närvarande är han involverad i två forsknings-
projekt, ”Immigrantfilm som kulturpraktik” (Vetenskapsrådet) 
och ”Memory and migration” (COST /European Cooperation in 
Science and Technology/). John Sundholm är också verksam som 
curator för film och rörlig bild.

Olof Sundqvist, religionshistoria
född 1959, disputerade 2000 i religionshis-
toria vid Teologiska institutionen, Uppsala 
universitet med avhandlingen Freyr’s offspring. 
Rulers and religion in ancient Svea society. Hans 
forskning rör främst området fornskandinavisk 
religion, där han bland annat studerat den 

förkristna härskarideologin, kultledare, kultplatser och myter. 
I flera sammanhang har han också utforskat den tidiga medel-
tida kristendomen och mötet mellan den senantika romerska 
Mithraskulten och den germanska religionen. Några av hans 
artiklar har även en religionsdidaktisk inriktning. Olof Sundqvist 
är docent vid Teologiska institutionen i Uppsala sedan 2009 och 
befordrades till professor vid Högskolan i Gävle 2012 och vid 
Stockholms universitet 2013.
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SAMHÄLL SVETENSK APLIGA FAKULTETEN

Gunnar Andersson, demografi
Som befordrad professor i samma ämne installerades Gunnar 
Andersson 2009.

Barry Brown, data- och systemvetenskap, med 
inriktning mot människa-maskin-interaktion 
född 1972, disputerade 1997 i sociologi vid 
universitetet i Surrey, Storbritannien med 
avhandlingen Working Notes: how groupware 
is used at work.  Han var tidigare professor vid 
University California San Diego och har varit 

forskare vid universitetet i Glasgow och forskat vid Hewlett-
Packards forskningslaboratorier. Idag är han forskningsledare på 
Mobile Life VINN Excellence Centre vid Stockholms universitet. 
Hans arbete har fokuserat på att kombinera sociologi och data-
vetenskap för att designa och studera teknik för fritid och nöje, 
t.ex. spel som äger rum på stadens gator eller program som 
förutsäger hur du kommer att använda din mobiltelefon. Inom 
kort kommer Barry Brown att vid MIT Press ge ut boken Enjoying 
Machines och har som redaktör nyligen utkommit med boken 
Handbook of Digital Technology Research. 

Karin Bäckstrand, samhällsvetenskaplig 
miljöforskning
född 1969, disputerade 2001 vid Lunds uni-
versitet med avhandlingen What Can Nature 
Withstand? Science, Politics and Discourses in 
Transboundary Air Pollution Diplomacy. Hennes 
forskning kretsar kring styrning, makt, expertis 

och legitimitet i den globala miljöpolitiken i förhandlingar om 
ett nytt globalt klimat avtal, hållbar utveckling och luftvård. Ett 
annat forsknings område berör skärningspunkten mellan demo-
kratiteori och internationell politik där transnationella aktörers 
roll i miljöpolitiken analyseras och hur frågor kring legitimitet, 
representation och ansvarsutkrävande hanteras i nya former 
av nätverksstyrning, som privat-offentliga partnerskap mellan 
marknadsaktörer, civilsamhälle och FN. Karin Bäckstrand var tidi-
gare professor vid Lunds universitet innan hon nu tillträder en ny 
professur i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms 
universitet.
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Mats Lekander, psykoneuroimmunologi 
med inriktning mot stressforskning
född 1959, disputerade 1996 vid Karolinska 
Institutet med avhandlingen Psychosocial 
Factors and Immune Parameters during Cancer 
Chemotherapy och är sedan 2011 professor 
i hälsopsykologi vid Karolinska Institutet. Hans 

forskning handlar om betydelsen av samspelet mellan immun-
system, hjärna och beteende. Ett särskilt intresse ägnar han åt 
att förstå faktorer som påverkar subjektiva hälsoupplevelser och 
hur aktivering av immunsystemet påverkar hjärnans funktion. 
Han studerar också relationen mellan biologiska och psyko-
logiska faktorer vid behandling av bland annat sömnproblem 
och långvarig smärta. Sedan flera år har han arbetat för att 
integrera psykologi och biomedicin och för att öka tillgången till 
psykologiska behandlingsmetoder i hälsovården. Han är aktiv i 
Psychoneuroimmunology Research Society, som 2013 hade sin 
årliga konferens i Stockholm, f.f.g. i Skandinavien. Mats Lekander 
är verksam vid Stressforsningsinstitutet vid universitetet. 

Petra Lindfors, psykologi, särskilt arbets- 
och organisationspsykologi
född 1973, disputerade 2002 i psykologi vid 
Stockholms universitet med avhandlingen 
Psychophysiological aspects of stress, health 
and well-being in teleworking women and men. 
Hennes forskning kombinerar grundforsk-

ning om psykobiologiska mekanismer avseende stress, hälsa, 
välbefinnande och positiv funktion med tillämpad forskning om 
villkoren i människors vardag med fokus på utbildning, arbete 
och fritid. Forskningen omfattar också hälsofrämjande inter-
ventioner i arbetslivet. Hon är aktiv inom det tvärvetenskapliga 
beteendemedicinska området och ingår i styrelsen för Interna-
tional Society of Behavioral Medicine. Petra Lindfors har tidigare 
varit verksam vid Centre for Health Equity Studies men finns nu 
vid Psykologiska institutionen och ingår också i styrgruppen för 
Stockholm Stress Center. 
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Cecilia Lundholm, pedagogik med inriktning 
mot undervisning och lärande i samhälls-
vetenskapliga ämnenas didaktik
född 1967, disputerade 2003 i pedagogik vid 
Stockholms universitet med avhandlingen Att 
lära om miljö. Forskar- och högskolestuderandes 
tolkningar av ett miljöinnehåll i utbildningen. 

Hennes forskning rör kunskapsbildning om samhällsfenomen 
och miljöfrågor (relationen mellan samhälle, natur och individ). 
För närvarande är hennes forskning inriktad på studenters 
kunskapsbildning i ämnena statsvetenskap, ekonomi och juridik. 
Vidare fokuseras deras värderingar som kan förklara synsätt och 
val av handlingar för att lösa miljöproblem. Cecilia Lundholm 
har varit gästforskare vid Oxford University och University of 
Staffordshire. Hon är sedan 2011 föreståndare vid Centrum för 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid universitetet.

Anders Nilsson, kriminologi
född 1966, disputerade 2002 i kriminologi vid 
Stockholms universitet med avhandlingen 
Fånge i marginalen. Uppväxtvillkor, levnads-
förhållanden och återfall i brott bland fångar. 
I sin forskning har han därefter bland annat 
behandlat brottsutveckling, rädsla och utsatt-

het för brott, social exkludering och brottslighet avseende hela 
livsförloppet. Under senare år har Anders Nilsson särskilt ägnat 
sig åt longitudinella studier. För närvarande leder han ett forsk-
ningsprojekt om upphörande med och kontinuitet i brott där 
man intresserar sig för uppväxtvillkorens betydelse för senare 
brottslighet, och hur brottslighet och missbruk under ungdoms-
år och tidig vuxen ålder påverkar livschanser senare i livet.
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Mats E. Nilsson, psykologi, särskilt 
 forskningsmetodik
född 1964, disputerade 2001 i psykologi, vid 
Stockholms universitet med avhandlingen 
 Perception of Traffic Sounds in Combination. 
Hans forskning rör upplevelser och hälsoeffekter 
av ljud och buller i vår omgivning. Tillämpade 

forskningsprojekt har bland annat handlat om hälsorelevanta 
riktvärden för flygbuller i boendemiljö och utveckling av 
perceptuellt testade bullerskyddsåtgärder. Han bedriver också 
grundläggande forskning om ljudupplevelser, till exempel om 
blinda personers förmåga att utnyttja ekon från ljudreflekte-
rande objekt i omgivningen. Mats E. Nilsson har under många 
år undervisat i forsknings metodik och statistik på master- och 
doktorandnivå i psykologi. Han är ofta anlitad som expert av 
myndigheter vid bedömning av effekter av buller på hälsa och 
välbefinnande.

Lazar Rusu, data- och systemvetenskap, med 
inriktning IT-management
född 1957, disputerade 2001 i management 
vid West University of Timisoara, Rumänien 
med avhandlingen Management of Informa-
tion Systems in Romanian Companies. Hans 
forskningsområde är IT-management med 

speciellt intresse för business-IT alignment, dvs. hur IT harmo-
nierar med företags strategi, mål och behov, vilket fortfarande 
är ett stort problem för IT-ledare. I själva verket är forskning 
inom IT-managementområdet av stor betydelse för organisatio-
ner som vill skapa affärsnytta genom användningen av IT. Lazar 
Rusu har mer än 25 års erfarenhet från industri och akademi 
inom informationssystem-/IT-området i olika verksamheter i 
Rumänien och Sverige. Han är docent i informationssystem vid 
Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och har varit forskare vid 
 Skolan för informations- och kommunikationsteknik vid KTH 
samt gästforskare vid universitet i Storbritannien.
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Henrikki Tikkanen, företagsekonomi med 
inriktning mot marknadsföring
född 1970, disputerade 1997 i internationell 
marknadsföring vid Handelshögskolan, Åbo 
akademi, Finland med avhandlingen A  Network 
Approach to Industrial Business Processes. 
A Theoretical and Empirical Analysis. Hans 

forskning kan delas upp i tre olika ämnen inom företagsekonomi: 
producentmarknadsföring, strategisk marknadsföring och stra-
tegiskt ledarskap. Henrikki Tikkanen har verkat som  professor 
vid Aalto universitet, Svenska handelshögskolan i Helsingfors, 
 Helsingfors Tekniska högskola och Uleåborgs universitet i 
Finland. Han har också varit gästprofessor vid ESCP  Europe 
(École supérieure de commerce de Paris) och Asian Institute of 
Technology i Bangkok och är docent vid Åbo universitet, Lapp-
lands universitet och Lappeenranta University of Technology.

Tore West, pedagogik
född 1960, disputerade 2001 i musikpedagogik 
vid Stockholms universitet med avhandlingen 
Interaktion och kunskapsutveckling – en studie 
av frivillig musikundervisning. Hans verksamhet 
handlar om hur kunskap gestaltas, kommuni-
ceras och reproduceras. Med forskning som 

vilar på ett socialsemiotiskt multimodalt designperspektiv be-
lyser han lärande som meningsskapande sociala processer. Från 
ett fokus på musikundervisning och barns möjligheter att lära 
har Tore Wests  intresse breddats mot högskoleundervisning 
och mer generella principer för undervisning och lärande i skilda 
miljöer; traditionella såväl som digitalt distribuerade, innanför 
och utanför formella skolformer.



20

NatuRveteNsk apliga OmR åDet

NATURVETENSK APLIGA FAKULTETEN

Paul Andrews, matematikämnets didaktik 
född 1954, disputerade 1997 vid Manchester 
Metropolitan University med avhandlingen 
Computers in secondary mathematics: factors 
influencing teachers’ actions. Efter fjorton år 
vid Cambridge University forskar han nu om 
kulturens roll i konstruktionen av matematik-

ämnet i skolan, dess undervisning och lärande. Utöver metodo-
logiska bidrag till jämförande utbildningsforskning har han visat 
att resultaten från internationella undersökningar av matema-
tikprestationer inte behöver ha samband med kvaliteten på 
undervisningen. Paul Andrews  var under 2011–2012 den 
hundrade presidenten i Mathematical Association och under 
2010–2012 den brittiska representanten för den Internationella 
kommittén för matematikutbildning, ICMI.

Antonio Barragan, molekylär infektionsbiologi
född 1968, disputerade år 2000 vid Karolinska 
Institutet med avhandlingen Carbohydrate-
mediated adhesion in P. falciparum malaria. 
Efter studier vid Washington University har 
han varit verksam som forskare vid Karolinska 
Institutet och som läkare vid Smittskydds-

institutet. Hans forskning syftar till att kartlägga de molekylära 
mekanismer som parasitära mikroorganismer använder för att 
manipulera värdens immunsystem till egen fördel och därmed 
främja smitta till människa och djur. Med hjälp av modellpara-
siten Toxoplasma gondii har Antonio Barragans forskargrupp 
upptäckt nya vägar och signalsystem som mikroberna använder 
för att etablera infektion. Kunskap kring dessa outforskade me-
kanismer kan ge ökad förståelse kring sjukdomars uppkomst och 
användas för utformning av framtida behandlingsstrategier.
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Martin Högbom, strukturbiokemi
född 1974, disputerade 2003 i kemi vid Stock-
holms universitet med avhandlingen Radical 
generation and stabilisation in ribonucleotide 
reductase R2. Efter forskning vid Uppsala uni-
versitet och The Structural Genomics Consor-
tium, KI återvände han 2007 till Stockholms 

universitet för att etablera sin forskargrupp och proteinkristal-
lografi vid det då nystartade Centrum för biomembranforsk-
ning. Hans forskning är inriktad på sambandet mellan struktur 
och funktion hos proteiner. Framför allt arbetar gruppen med 
proteiner som sitter inbäddade i cellens hölje, membranet, och 
proteiner som använder metalljoner för att utföra komplicerade 
kemiska reaktioner. 2012 blev han utnämnd till Wallenberg 
 Academy Fellow. Som ledamot av Sveriges unga akademi, och 
dess ordförande 2013– 2015, är Martin Högbom engagerad för 
att förbättra möjligheterna för unga forskare att etablera obero-
ende och nyskapande forskning. 

Sven Jakobsson, etologi 
född 1951, disputerade 1987 vid Stockholms 
universitet med avhandlingen Male conflicts 
over mates and territories. Hans forskning 
handlar om djurs beteenden och genom åren 
har han studerat en rad olika organismer, såväl 
fåglar, fiskar som fjärilar. Ett genomgående 

tema är studier av olika beteendeanpassningar för att undvika 
predation (när ett jagande djur dödar och äter det jagade djuret), 
men även konflikter mellan individer, reproduktiva beteenden 
och fåglars flyttningsbeteenden ingår i forskningsprofilen. Han 
har sen 1980 varit med om att utveckla Zoologiska institutionens 
forskningsstation Tovetorp till en modern fältstation för ekolo-
gisk, etologisk och botanisk forskning och undervisning.  Sedan 
tre år tillbaka är Sven Jakobsson föreståndare för Tovetorp.
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Belén Martín-Matute, metallorganisk katalys   
född 1975, disputerade 2002 vid Autónoma 
University of Madrid, Spanien, med avhand-
lingen Transition-Metal-Catalyzed Reactions: 
Intramolecular Arylations and Cyclizations 
of Furans with Alkynes. Hennes forskning är 
fokuserad på utveckling av nya syntetiska 

metoder katalyserade av övergångsmetallkomplex med tillämp-
ningar inom läkemedel och organisk kemi. Metoderna bygger 
på tandemreaktioner, där flera reaktioner sker i en följd utan att 
onödiga intermediärer måste isoleras. Detta gör att mycket tid 
och arbete kan sparas när komplexa molekyler skall syntetiseras 
och dessutom minskar mängden reaktanter till ett minimum, 
atomekonomiska processer vilka är miljövänliga och kostnads-
effektiva. Hennes forskning omfattar också utveckling av olika 
material för heterogen katalys. Hon har varit gästforskare vid 
universitet och institut i Kanada, USA och Spanien och belönats 
med ”Young Chemist Award 2007” av det Spanska Kungliga 
Kemistsamfundet.

Stephan Rosswog, astronomi med inriktning 
mot extragalaktisk och högenergiastrofysik
född 1968, disputerade 1998 vid universitetet 
i Basel, Schweiz, med avhandlingen Merging 
Neutron Stars. Hans huvudsakliga forsknings-
fält är vita dvärgar (kompakt stjärnrest som 
utgör slutstadiet i lättare stjärnors utveckling), 

neutronstjärnor och svarta hål, och särskilt den roll de spelar 
i produktionen av de tyngsta grundämnena i universum och i 
olika kosmiska explosioner. Efter disputationen var han post-
doc vid det tyska rymdcentret DLR i Köln och vid universitetet 
i  Leicester, Storbritannien, där han även erhöll en 5-årig forskar-
tjänst (Advanced Fellowship) från forskningsrådet Particle 
Physics and Astronomy Research Council (PPARC). Mellan 2003 
och 2012 var han professor i astrofysik i Bremen, Tyskland  innan  
han kom till Institutionen för astronomi vid Stockholms universi-
tet och Oskar Klein Centret.
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ÖvRiga pROFessOReR

gästpROFessOReR
Personen är anställd av annan arbetsgivare, oftast annat läro-
säte eller forskningsinstitut och har anställning vid Stockholms 
universitet under en begränsad tid, max fem år. Universitetet 
betalar den del av anställningen, som kan vara allt från tio till 
hundra procent, som är vid universitetet.

Under läsåret har följande personer anställts som gästprofessorer:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga området

JURIDISK A FAKULTETEN
Catarina Calleman
vid Juridiska institutionen, 70 %. För övrigt verksam vid Örebro 
universitet.

HUMANISTISK A FAKULTETEN
Lena Ekberg 
vid Centrum för tvåspråkighetsforskning , 100 %. För övrigt 
verksam vid Lunds universitet.

Lars Mouwitz
vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusveten-
skap, 10 %. För övrigt verksam vid Göteborgs universitet.

Jenny White
vid Institutet för Turkietstudier vid Institutionen för orientaliska 
språk, 50 %. För övrigt verksam vid Boston University, USA.

SAMHÄLL SVETENSK APLIGA FAKULTETEN
Mats Alvesson
vid Företagsekonomiska institutionen, 20 %. För övrigt verksam 
vid Lunds universitet.

Yanis Varoufakis
vid Institutionen för data- och systemvetenskap, 20 %. För övrigt 
verksam vid University of Athens, Grekland.
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Naturvetenskapliga området

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
Lynne B. McCusker
vid Institutionen för material- och miljökemi, 100 %. För övrigt 
verksam vid ETH Zürich, Schweiz. Även utsedd till hedersdoktor 
2014. Se under Hedersdoktorer.

aDJuNgeR aDe pROFessOReR
Personen har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskole-
området och är specialist i den miljö där han eller hon har sin 
huvudsakliga sysselsättning. Huvudarbetsgivaren betalar i regel 
hela lönen. Maximal tid för adjungering är sex år.

Under läsåret har följande personer anställts som adjungerade 
professorer:

Naturvetenskapliga området

NATURVETENSK APLIGA FAKULTETEN
Adrian Hall
vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, 10 %. För 
övrigt verksam vid Fettes College i Edinburgh, Storbritannien.

Esbjörn Ohlsson
vid Matematiska institutionen, 10 %. För övrigt verksam vid 
Länsförsäkringar AB.
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aFFilieR aDe pROFessOReR
Personen knyts utan anställning till universitetet under en 
längre tid för att öka det vetenskapliga utbytet både nationellt 
och internationellt. Personen ska i normalfallet vara professors-
kompetent.

Under läsåret har följande personer affilierats:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga området

HUMANISTISK A FAKULTETEN
Ali Carkoglu
vid Institutet för Turkietstudier vid Institutionen för orientaliska 
språk. För övrigt verksam vid Koç University, Turkiet.

Timur Kuran
vid Institutet för Turkietstudier vid Institutionen för orientaliska 
språk. För övrigt verksam vid Duke University, USA.

Jörg Meibauer
vid Institutionen för baltiska språk, finska och tyska. För övrigt 
verksam vid Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz, Tyskland.

Meltem Müftüler 
vid Institutet för Turkietstudier vid Institutionen för orientaliska 
språk. För övrigt verksam vid Sabanci University, Turkiet.

Erik J. Zurcher 
vid Institutet för Turkietstudier vid Institutionen för orientaliska 
språk. För övrigt verksam vid Leiden University, Nederländerna.

SAMHÄLL SVETENSK APLIGA FAKULTETEN
Peter Davies
vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. För 
övrigt verksam vid University of Birmingham, England.

Lars E.O. Svensson
vid Institutet för internationell ekonomi (IIES). För övrigt verksam 
vid Swedish Institute for Financial Research. Tidigare professor i 
internationell ekonomi vid IIES och vice riksbankschef.
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HeDeRsDOk tOReR
Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning 
av framstående insatser inom något av universitetets verksam-
hetsområden.

Humanistisk-samhällsvetenskapliga området

JURIDISK A FAKULTETEN

Eleanor Sharpston 
född 1955, sedan 2006 generaladvokat vid 
EU-domstolen. Eleanor Sharpston studerade 
ekonomi, språk och juridik vid King’s College, 
Cambridge. Hon har varit forskare vid Oxford 
University, lektor i europarätt och komparativ 
rätt (Director of European Legal Studies) vid 

University College London samt University of Cambridge och 
University of Oxford. Hon har också varit rättssekreterare hos 
generaladvokaten och senare domaren Sir Gordon Slynn och 
verkat som barrister och i den egenskapen drivit flera mycket 
uppmärksammade mål. Hon har även publicerat många upp-
märksammade monografier och artiklar på EU-rättens område. 
Eleanor Sharpstons yttranden som generaladvokat känneteck-
nas av hennes skarpsinne men emellanåt också av en befriande 
humor, som dock på intet sätt förminskar den knivskarpa analys 
som ligger bakom. 

HUMANISTISK A FAKULTETEN

Elaine Aston
född 1958, har sedan sin doktorsavhandling 
om skådespelerskan Sarah Bernhardt och sin 
biografi om den engelska dramatikern Caryl 
Churchill intagit en framträdande position 
inom feministiskt inriktad teaterforskning. 
Böckerna följdes upp av en rad samlingsvoly-

mer samt av en ny inriktning mot samverkan mellan akademiskt 
skrivande och praktiskt dramatiskt skapande för kvinnor. Elaine 
Aston har aktivt bidragit till att implementera en feministisk syn 
på teatervetenskap och har inom den Internationella federa-
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tionen för teaterforskning (IFTR/FIRT) etablerat en särskild 
arbetsgrupp för feministisk teaterteori. Som huvudredaktör för 
tidskriften Theatre Research International har hon även lyckats 
att bredda det internationella perspektivet på teaterforskningen. 
Elaine Aston tillhör idag de ledande forskarna inom den teater-
vetenskapliga teoriutvecklingen vilket vid en serie besök också 
har kommit Stockholms universitet till godo.

Patricia K. Kuhl
född 1946, är professor i Speech and Hearing 
vid University of Washington, Seattle, USA. 
Under 1970-talet bidrog hennes banbrytande 
experimentella studier av människans och 
andra djurarters perception av talljud med 
avgörande kunskap om allmänna biologiska 

förutsättningar för människans talperception. Därefter inledde 
hon sin experimentella grundforskning om biologiska och sam-
spelsmekanismer vid typisk och atypisk talperceptionsutveckling 
hos spädbarn. Hon har skapat och leder Institute for Learning 
and Brain Sciences samt NSF (National Science Foundation) 
 Science of Learning Center (LIFE) vid University of Washington, 
där grundforskningsprojekt av hög samhällelig relevans nu 
pågår, e.g. “Linguistic and Social Responses to Speech in Infants 
at Risk for Autism”.

Francois Recanati
född 1952, fransk filosof, är professor vid CNRS 
(Centre national de la recherche  scientifique) 
och vid EHESS (École des Hautes Etudes en 
 Sciences Sociales) samt föreståndare för 
Institut Jean-Nicod i Paris. Francois  Recanati 
är världs ledande inom språkfilosofi och 

medvetande filosofi och författare till många böcker. Han är 
mest känd för sina studier av relationen mellan semantik och 
pragmatik, dvs mellan språklig betydelse och det innehåll som 
talare lägger till under kommunikation. I sin forskning har han 
betonat det pragmatiska bidraget, inte bara till det som är 
indirekt förmedlat genom ett yttrande, utan även till det direkt 
sagda. Genom Francois Recanati har Stockholm och Paris haft 
mycket nära filosofiska kontakter och omfattande samarbete 
under många år.
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SAMHÄLL SVETENSK APLIGA FAKULTETEN

Marie-Laure Djelic
född 1964, professor i management vid ESSEC 
(École Supérieure des Sciences Économiques 
et Commerciales) Business School i Paris, 
samarbetar sedan en längre tid med forskare 
vid Score (Stockholms centrum för forskning 
om offentlig sektor). Hon tillhör de ledande 

forskarna internationellt inom den institutionella organisa-
tionsforskningen där hon fokuserat på globaliseringens och den 
moderna kapitalismens betydelse för organisering och styrning 
av företag och offentliga organisationer. Marie-Laure Djelic har 
med framgång verkat för betydelsen av mångvetenskaplig och 
gränsöverskridande forskning genom att arbeta som  professor 
i management med en doktorsexamen i sociologi och en ut-
präglad ekonomisk historisk ansats i sin forskning.

Sandra Wallman
född 1934, professor emerita vid University 
College London. Hon blev PhD vid London 
School of Economics 1965 och är en ledande, 
mycket produktiv socialantropolog med inrikt-
ning på urbana etnicitetsstudier och har även 
ägnat omfattande studier åt landsbygdsut-

veckling. Bland hennes böcker märks också Contemporary Futu-
res (red., 1992), en pionjärinsats kring antropologiska framtidsbil-
der. Sandra Wallman har verkat vid London School of Economics, 
University of Toronto, University of Hull och University College 
London. Under en period var hon forskare vid Ethnic Relations 
Research Unit vid brittiska Social Science Research Council. 
 Hennes fältstudier har bedrivits i södra och östra Afrika (bl.a. 
med inriktning på AIDS-frågor), Storbritannien (särskilt London) 
och de italienska Alperna. Dessa studier har även omfattat 
vidare utveckling av fältmetodik.
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Naturvetenskapliga området

NATURVETENSK APLIGA FAKULTETEN

Lynne B. McCusker
född 1951, är gruppledare vid Laboratoriet för 
kristallografi vid ETH (Eidgenössische Tech-
nische Hochschule) Zürich. Hon är en inter-
nationellt erkänd expert inom kristallografi, 
särskilt inom området för metodutveckling för 
strukturbestämning. Hon är också kunnig inom 

synkrotronbaserad forskning och har ingått i vetenskapliga kom-
mittéer vid flera europeiska synkrotronkällor. Tillsammans med 
sin kollega Christian Bärlocher har hon utvecklat viktiga metoder 
och flyttat fram gränserna för strukturbestämning från pulver-
diffraktionsdata. Dessa metoder används flitigt av akademi och 
industri. Lynne McCusker har varit medlem i Scientific Advisory 
Board för Berzelii Center EXSELENT för porösa material, Stock-
holms universitet sedan 2007 och också lämnat viktiga bidrag 
till Institutionen för material- och miljökemi vid universitetet 
genom vetenskapligt samarbete.

Walter Neupert
född 1939, Max Planck fellow vid Max Planck 
Institute for Biochemistry i München, är en 
mycket framstående forskare, världsledande 
inom området Intracellulär protein transport, 
speciellt mitokondriell biogenes och protein 
transport. Hans forskning spänner från biokemi 

till cellbiologi och medicin. Hans vetenskapliga produktion har 
bidragit till en djup förståelse av mekanismer med vilka mito-
kondrier, cellernas kraftverk, byggs ihop. Med ett ledarskap 
grundat i gedigen kunskap och stor arbetsinsats har han drivit 
fram och utvecklat biokemisk forskning i Europa och är med-
lem i flera internationella organisationer, som t.ex. European 
Molecular Biology Organisation, och har anlitats som expert och 
sakkunnig i ett flertal nationella och internationella kommittéer 
och råd. 
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Maria João Ramos
född 1954, professor vid Department of 
Chemistry and Biochemistry och Head of the 
Theoretical and Computational Chemistry 
 Research Group, Universidade do Porto, 
 Portugal, är en prominent forskare inom 
om rådet beräkningskemi (computational 

chemistry) med fokus på enzymer och andra proteiner.  Maria 
João Ramos forskning bidrar till förståelsen av enzymers kata-
lytiska mekanismer på atomär nivå, proteiners dynamik och 
molekylära interaktioner. En annan gren av hennes forskning rör 
datorsimulering av proteinmutationer, som har experimentella 
tillämpningar inom det aktuella området protein engineering. 

Thomas Rossby
född 1937, professor vid Graduate School of 
Oceanography, University of Rhode Island, USA. 
Efter civilingenjörsstudier vid KTH förlade han 
sin akademiska forskning till USA och oriente-
rade sig mot fysisk oceanografi, inom vilket fält 
han uppnått starkt internationellt renommé. 

Forskningen har till stor del varit inriktad mot fältstudier, varvid 
han utvecklat den s.k. RAFOS-tekniken varigenom passiva 
flöten på stora djup i oceanen kan följas med hjälp av akustiska 
metoder. Under senare år har hans forskning till stor del varit 
fokuserad på att utrusta handelsfartyg med akustisk utrustning 
för observation av havsströmmar, en komplex metod som möj-
liggjorts genom tillkomsten av satellitnavigeringssystem. För 
närvarande sker regelmässiga mätningar av denna typ över två 
sektioner i Nordatlanten: New Jersey/USA–Bermudaöarna samt 
Aalborg/Danmark–Reykjavik/Island–Nuuk/Grönland. Thomas 
Rossby har under många år samarbetat med Meteorologiska 
institutionen vid universitetet.
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JubelDOk tOReR  
För femtio år sedan disputerade 33 personer vid Stockholms 
universitet. Av dem som då lät sig promoveras promoveras nu 
14 personer till jubeldoktorer.

Humanistisk-samhällsvetenskapliga området

HUMANISTISK A FAKULTETEN
(samhällsvetenskapliga ämnesområdet ingick fram till 1964 
i  Humanistiska fakulteten) 

Göran Aijmer
disputerade i ämnet allmän och jämförande etnografi med av-
handlingen The dragon boat festival on the hupeh-hunan plain, 
central China. A study in the ceremonialism of the transplantation 
of rice.

Hannes Eisler
disputerade i ämnet psykologi med avhandlingen On the 
 problem of category scales in psychophysics.

Claes-Christian Elert
disputerade i ämnet nordiska språk med avhandlingen 
 Phono logic studies of quantity in Swedish.

Kjell Espmark
disputerade i ämnet litteraturhistoria med poetik med avhand-
lingen Livsdyrkaren Artur Lundkvist. Studier i hans lyrik till och 
med Vit man.

Tore Janson
disputerade i ämnet latinska språket med avhandlingen Latin 
prose prefaces. Studies in literary conventions.

Sven Rydberg
disputerade i ämnet pedagogik med avhandlingen Bias in 
 prediction. On correction methods.
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Birgit Stolt (f. Paul)
disputerade i ämnet tyska språket med avhandlingen 
Die  Sprachmischung in Luthers Tischreden. Studien zum Problem 
der Zweisprachigkeit.

Ragnhild Söderbergh
disputerade i ämnet nordiska språk med avhandlingen Suffixet 
-mässig i svenskan. En historisk-semantisk ordbildningsstudie.

Bo Södersten
disputerade i ämnet nationalekonomi med avhandlingen  
A Study of Economic Growth and International Trade.

Gunnar Törnqvist
disputerade i ämnet geografi med avhandlingen Studier 
i industri lokalisering.

Naturvetenskapliga området

NATURVETENSK APLIGA FAKULTETEN
Alexandra von der Decken
disputerade i ämnet zoofysiologi med avhandlingen An integra-
ted study on protein biosynthesis in cell-free systems of rat liver 
with special reference to ribosomal functions.

Bertil Hansen
disputerade i ämnet kemi med avhandlingen Ethylamine deri-
vatives containing halogen, mercapto, acetothiolo and acetoxy 
groups, a study of their syntheses and reactivities.

Lars Persson
disputerade i ämnet fysik med avhandlingen Studies on levels 
in deformed odd-mass nuclei of terbium and holmium and some 
atomic shell processes associated with electron capture decay.

Lembitu Reio
disputerade i ämnet kemi (biokemi) med avhandlingen The Paper 
Chromatographic Identification of Aromatic Compounds Related 
to Metabolites of Fungal Mammalian Origin.
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peDagOgisk a pRiset åRets l äR aRe  
Pedagogiska priset Årets lärare vid Stockholms universitet delas 
ut varje år till en pristagare per fakultet. Priset går till lärare som 
uppfyller kriteriet att främja studenternas lärande genom fram-
stående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang 
för utveckling av undervisning liksom erkänd undervisnings-
skicklighet. Studenter och anställda kan lämna förslag och rektor 
fattar beslut om pristagare. Årets lärare tilldelas en prissumma 
på 50 000 kronor vardera och ett diplom. Beloppet ska användas 
för lärarens fortsatta kompetensutveckling. 

åRets l äR aRe 2014 

JURIDISK A FAKULTETEN
Mårten Edenroth, Juridiska institutionen 
för sitt positiva, engagerande pedagogiska förhållningssätt som 
involverar studenter i ett aktivt undersökande av ämnets ramar 
och innehåll, där varje student får göra sin röst hörd och genom 
en närmast sokratisk dialog uppmuntras till att självständigt 
formulera och förstå ämnesteoretiskt relevanta resonemang.

HUMANISTISK A FAKULTETEN
Maria Wingstedt, Centrum för tvåspråkighetsforskning 
för sitt engagerande, inkluderande pedagogiska förhållnings-
sätt där en påtaglig lyhördhet för studenters individuella behov 
av stöd och utmaningar skapar ett pedagogiskt klimat som 
möjliggör både bredd och djup i studenters ämnesteoretiska 
förståelse.

SAMHÄLL SVETENSK APLIGA FAKULTETEN
Suzanne Kriström Alonzo, Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen 
för sitt genuina engagemang och inspirerande pedagogiska 
förhållningssätt där snabb och genomgående konstruktiv åter-
koppling till studenter skapar ett positivt lär- och undervisnings-
klimat som väcker intresse och lägger grunden till ett kritiskt 
reflekterande förhållningssätt till relevant ämnesteori i relation 
till en vidare samhällelig kontext.
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NATURVETENSK APLIGA FAKULTETEN
Clas Hättestrand, Institutionen för naturgeografi och kvartär-
geologi 
för sin förmåga att med hjälp av varierande och utforskande 
pedagogiska angreppssätt i klassrumssammanhang och i fält 
förklara komplexa företeelser på ett sätt som skapar förutsätt-
ningar för studenter att utveckla sin personliga förståelse av 
komplicerade ämnesteoretiska aspekter av undervisningsinne-
hållet.
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stOckHOl ms uNiveRsitets stOR a gulDmeDal J

Stockholms universitets guldmedalj, instiftad 1990, kan tilldelas 
den som genom långvarigt och betydande arbete verkat för att 
främja universitetet, dess forskning eller dess undervisning.

F.d. justitieråd Sten Heckscher
Sten Heckscher har under sitt mångåriga ordförandeskap i 
styrelsen för Stockholms universitet med största engagemang 
och på ett enastående sätt verkat för universitetets bästa. Hans 
brinnande intresse för utbildningsfrågor, som annars inte sällan 
kommer i andra hand i strävan efter forskningsexcellens, har 
 varit av avgörande betydelse för universitetets utveckling och 
inte minst för processen i samband med integreringen av Lärar-
högskolan. De fortsatta band till lärosätet som kommit till ut-
tryck genom hans kontinuerliga engagemang i autonomifrågor 
är också av största vikt för Stockholms universitet i framtiden.
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DOk tORsavHaNDliNgaR 2013/2014

Förteckningen innehåller godkända avhandlingar, 230 st., fram-
lagda under läsåret 2013/2014. Det innebär dock inte att alla 
som disputerat uppfyllt alla fordringar som krävs för att erhålla 
doktorsexamen och därmed kan promoveras.

Humanistisk-samhällsvetenskapliga området

JURIDISK A FAKULTETEN
Elisabeth Ahlinder, civilrätt
Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag:  
Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser
Juridiska institutionen

Frantzeska Papadopoulou Zavalis, civilrätt
Opening Pandora’s Box: Exploring Flexibilities and Alternatives 
for Protecting Traditional Knowledge and Genetic Resources 
under the Intellectual Property Framework
Juridiska institutionen

Katinka Svanberg, folkrätt
FN:s säkerhetsråd i rättens tjänst – en studie av säkerhetsrådets 
ingripande under kap. VII i FN-stadgan för rätten till demokrati
Juridiska institutionen

Åsa Örnberg, offentlig rätt
Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt
Juridiska institutionen

HUMANISTISK A FAKULTETEN
Eva Aggeklint, Asiens språk och kulturer
“Bridal Couples”: On Hybridity in Conceptual Chinese 
 Photography 1995–2009
Institutionen för orientaliska språk

Leif K-G Asplund, indologi
The Textual History of Kavikumārāvadāna: The relations 
 between the main texts, editions and translations
Institutionen för orientaliska språk
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Anne Bachmann, filmvetenskap
Locating Inter-Scandinavian Silent Film Culture:  
Connections, Contentions, Configurations
Institutionen för mediestudier

Maria Berlova, teatervetenskap
Performing Power: The Political Masks of King Gustav III 
of  Sweden (1771–1792)
Institutionen för musik- och teatervetenskap

Catrin Björck, utbildningsvetenskap med inriktning mot 
 praktiska kunskapstraditioner
”Klicka där!”: En studie om bildundervisning med datorer
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Franziska Bork-Petersen, teatervetenskap
Authenticity and its Contemporary Challenges:  
On Techniques of Staging Bodies
Institutionen för musik- och teatervetenskap

Cecilia Notini Burch, historia
A Cold War Pursuit: Soviet refugees in Sweden, 1945–54
Historiska institutionen

Karin Carlsson, historia
Den tillfälliga husmodern: Hemvårdarinnekåren i Sverige  
1940 – 1960 
Historiska institutionen

Per Faxneld, religionshistoria
Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of Woman in 
 Nine teenth Century Culture
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Florence Fröhlig, etnologi
Painful legacy of World War II: Nazi forced enlistment:  Alsatian/
Mosellan Prisoners of War and the Soviet Prison Camp of  Tambov
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
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Ny Björn Gustafsson, laborativ arkeologi
Casting Identities in Central Seclusion: Aspects of non-ferrous 
metalworking and society on Gotland in the Early Medieval Period
Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Jenny Hartman, engelska
Bit: an examination of the explanatory power of a meaning 
potential approach to the description of lexical meaning
Engelska institutionen

Caroline Haux, litteraturvetenskap
Framkallning: Skrift, konsumtion och sexualitet i Karin Boyes 
Astarte och Henry Parlands Sönder
Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

Markus Huss, litteraturvetenskap
Motståndets akustik: Språk och (o)ljud hos Peter Weiss  
1946–1960
Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

Maria Jouet, franska
Le Roman d’Alexandre en prose: Le manuscrit Vu 20,  
Kungliga biblioteket, Stockholm Édition et étude linguistique
Romanska och klassiska institutionen

Anna Jungstrand, litteraturvetenskap
Det litterära med reportaget: Om litteraritet som journalistisk 
strategi och etik
Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

Anna Kharkina, historia (Södertörns högskola)
From Kinship to Global Brand: The Discourse on Culture 
in  Nordic Cooperation after World War II
Historiska institutionen

Anezka Kuzmicova, litteraturvetenskap
Mental Imagery in the Experience of Literary Narrative:  
Views from Embodied Cognition
Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria
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Eva Lindström, franska
L’acquisition du genre en français L2 – développement 
et  variation
Romanska och klassiska institutionen

Erika Lundell, etnologi
Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade kroppar:  
Levande rollspel i Östersjöregionen
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Kerstin Lundström, tyska
Polemik in den Schriften Melchior Hoffmans: Inszenierungen 
rhetorischer Streitkultur in der Reformationszeit
Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

Elin Malmer, historia
Hemmet vid nationens skola: Väckelsekristendom, värnplikt 
och soldatmission, ca 1900–1920
Historiska institutionen

Erik Mattsson, teatervetenskap
Rättens iscensättning: rum, framträdanden, gränser
Institutionen för musik- och teatervetenskap

Anna McWilliams, arkeologi
An Archaeology of the Iron Curtain: Material and Metaphor
Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Spela Mezek, engelska
Advanced Second-Language Reading and Vocabulary Learning 
in the Parallel-Language University
Engelska institutionen

Anu Muhonen, finska
Error error lataa patteri: From language alternation to global 
multilingual repertoires in Finnish youth radio programs in 
Finland and Sweden
Institutionen för baltiska språk, finska och tyska
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Kristina Nordström, idéhistoria
Det sanna snillet: Genus och geni hos Thomas Thorild
Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

Gunn Nyberg, utbildningsvetenskap med inriktning 
mot  praktiska kunskapstraditioner
Ways of knowing in ways of moving: A study of the meaning 
of capability to move
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Bethanne Yoxsimer Paulsrud, utbildningsvetenskap 
med  inriktning mot språk och språkutveckling
English-Medium Instruction in Sweden:  
Perspectives and  practices in two upper secondary schools
Institutionen för språkdidaktik

Emil Perder, lingvistik
A Grammatical Description of Dameli
Institutionen för lingvistik

Sonya Petersson, konstvetenskap
Konst i omlopp: Mening, medier och marknad i Stockholm 
 under 1700-talets senare hälft
Konstvetenskapliga institutionen

Katharina Berndt Rasmussen, praktisk filosofi
Democracy and the Common Good: A Study of the Weighted 
Majority Rule
Filosofiska institutionen

Gustaf Skar, utbildningsvetenskap med inriktning mot språk 
och språkutveckling
Skrivbedömning och validitet: Fallstudier av skrivbedömning 
i svenskundervisning på gymnasiet
Institutionen för språkdidaktik

Lisa Skogh, konstvetenskap
Material Worlds: Queen Hedwig Eleonora as Collector and 
Patron of the arts
Konstvetenskapliga institutionen
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Katrin Stölten, tvåspråkighet
The Effects of Age of Onset on VOT in L2 Aquisition and 
L1  Attrition: A Study of the Speech Production and Perception 
of Advanced Spanish-Swedish Bilinguals
Institutionen för svenska och flerspråkighet

Maria Svedberg, praktisk filosofi
The Consequence Argument: An Essay on an Argument for the 
Incompatibility of Free Will and Determinism
Filosofiska institutionen

Nadi Tofighian, filmvetenskap
Blurring the Colonial Binary: Turn-of-the-Century Transnational 
Entertainment in Southeast Asia
Institutionen för mediestudier

Karl Ågerup, franska
Didafictions: Littérarité, didacticité et interdiscursivité dans douze 
romans de Robert Bober, Michel Houellebecq et Yasmina Khadra
Romanska och klassiska institutionen

SAMHÄLL SVETENSK APLIGA FAKULTETEN
Rebecca Adami, pedagogik med inriktning mot utbildnings-
vetenskap
Human Rights Learning: The Significance of Narratives, 
 Relationality and Uniqueness
Institutionen för pedagogik och didaktik

Idris Ahmedi, statsvetenskap
The Remaking of American Strategy toward Iran and Iraq: 
 Outline of a Theory of Foreign Policy Change
Statsvetenskapliga institutionen

Jesper Alvarsson, psykologi
Perspectives on wanted and unwanted sounds in outdoor 
environments: Studies of masking, stress recovery, and speech 
intelligibilit
Psykologiska institutionen
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Mikael Andéhn, företagsekonomi
Place-of-Origin Effects on Brand Equity: Explicating the evalua-
tive pertinence of product categories and association strength
Företagsekonomiska institutionen

Péter Balogh, kulturgeografi
Perpetual borders: German-Polish cross-border contacts 
in the Szczecin area
Kulturgeografiska institutionen

Ida Bertell, pedagogik
Lärande i en traditionstung kontext: Om psykoanalytiker som 
lär gemensamt i samband med utvecklandet av en metod för 
behandling av spädbarn och föräldrar
Institutionen för pedagogik och didaktik

Maria Brandén, sociologisk demografi
Gendered Migration Patterns within a Sex Segregated 
 Labor Market
Sociologiska institutionen

Baki Cakici, data- och systemvetenskap
The Informed Gaze: On the Implications of ICT-Based 
 Surveillance
Institutionen för data- och systemvetenskap

Christoffer Carlsson, allmän kriminologi
Continuities and Changes in Criminal Careers
Kriminologiska institutionen

Ola Caster, data- och systemvetenskap
Quantitative methods to support drug benefit-risk assessment
Institutionen för data- och systemvetenskap

Rio Cederlund, psykologi
Social anxiety disorder in children and adolescents: assessment, 
maintaining factors, and treatment
Psykologiska institutionen
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Catarina Dudas, data- och systemvetenskap
Learning from Multi-Objective Optimization of Production 
 Systems: A method for analyzing solution sets from multi- 
objective optimization
Institutionen för data- och systemvetenskap

Mathias Ekström, nationalekonomi
Cues, Conformity, and Choice Architecture:  
Empirical Essays on Influence
Nationalekonomiska institutionen

Ingela Elfström, förskoledidaktik
Uppföljning och utvärdering för förändring: pedagogisk 
 dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhets-
utveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Johan Eliasson, människa-maskin-interaktion (MMI)
Tools for Designing Mobile Interaction with the Physical 
 Environment in Outdoor Lessons
Institutionen för data- och systemvetenskap

Gabriella Eriksson, psykologi
On Physical Relations in Driving: Judgements, Cognition 
and  Perception
Psykologiska institutionen

Sara Erlandsson, socialt arbete
Hjälp för att bevara eller förändra?: Åldersrelaterade diskurser 
om omsorg, stöd och service
Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan

Mikiko Eto, statsvetenskap
Women and Politics in Japan: A Combined Analysis of 
 Representation and Participation
Statsvetenskapliga institutionen

Constantinos Giannoulis, data- och systemvetenskap
Model-driven Alignment: Linking Business Strategy with 
 Information Systems
Institutionen för data- och systemvetenskap
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Caroline Gustavsson, pedagogik
Existentiella konfigurationer: Om hur förståelsen av  
livet tar gestalt i ett socialt sammanhang
Institutionen för pedagogik och didaktik

Gergö Hadlaczky, psykologi
Coincidences and Paranormal Belief
Psykologiska institutionen

David Hallberg, data- och systemvetenskap
Lifelong learning: The social impact of digital villages as 
 community resource centres on disadvantaged women
Institutionen för data- och systemvetenskap

Niklas Hansen, psykologi
Arbetsvillkor i privat och offentlig sjukvård:  
Implikationer för  personalens attityder och hälsa
Psykologiska institutionen

Henrik Ingrids, barn- och ungdomsvetenskap
Dilemmas in child custody disputes: The child’s best interest 
in courtroom discourse
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Malena Ivarsson, psykologi
Psycho-physiological reactions to violent video gaming: 
 Experimental studies of heart rate variability, cortisol, sleep 
and emotional reactions in teenage boys
Psykologiska institutionen

Marianne Jakobsson, psykologi
Decisions with Medium to Long-Term Consequences:  
Decision Processes and Structures
Psykologiska institutionen

Kristina Jerre, allmän kriminologi
The Public’s Sense of Justice in Sweden – a Smorgasbord 
of  Opinions
Kriminologiska institutionen
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Viktor Johansson, pedagogik med inriktning mot 
 utbildningsvetenskap
Dissonant Voices: Philosophy, Children’s Literature, 
and  Perfectionist Education
Institutionen för pedagogik och didaktik

Fredrik Jörgensen, företagsekonomi
The Law BusinessmanTM: Five Essays on Legal Self-efficacy 
and Business Risk
Företagsekonomiska institutionen

Thashmee Karunaratne, data- och systemvetenskap
Learning predictive models from graph data using pattern 
 mining
Institutionen för data- och systemvetenskap

Kristina Langhammer, psykologi
Employee selection: Mechanisms behind practitioners’ 
 preference for hiring practices
Psykologiska institutionen

Åsa Larsson, pedagogik
A structural view on conceptual change: Integration, differentia-
tion, and contextualization as fundamental aspects of individual 
meaning making
Institutionen för pedagogik och didaktik

Christofer Laurell, företagsekonomi
Commercialising social media: a study of fashion (blogo)spheres
Företagsekonomiska institutionen

Birgitta Hammarström Lewenhagen, förskoledidaktik
Den unika möjligheten – en studie av den svenska förskole-
modellen 1968–1998
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Bergrún Tinna Magnúsdóttir, statistik
Estimation and optimal designs for multi-response Emax models
Statistiska institutionen
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Charlotta Malm, kulturgeografi
A place apart?: Debating landscapes and identities in the 
 Shetland Islands
Kulturgeografiska institutionen

Tiziana Melchiorre, ekonomisk historia
Regional cooperation organizations in a multipolar world. 
 Comparing the Baltic and the Black Sea regions
Ekonomisk-historiska institutionen

Alexander Miething, sociologi
Others’ income, one’s own fate: How income inequality, relative 
social position and social comparisons contribute to disparities 
in health
Sociologiska institutionen

Noah Mtana, pedagogik 
Tanzanian primary school learners investing in English:  
What are their attitudes, expectations and opportunities?
Institutionen för pedagogik och didaktik

Linda Murstedt, pedagogik
Lärande, värderingar och statsvetenskap: Studenters tolkningar 
av genus- och nationsbegreppet
Institutionen för pedagogik och didaktik

Michael Nielsen, kulturgeografi
Inferring Land Use from Remote Sensing Imagery:  
A context-based approach
Kulturgeografiska institutionen

Cajsa Niemann, statsvetenskap
Villkorat förtroende: Normer och rollförväntningar i relationen 
mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet
Statsvetenskapliga institutionen

Andreas Nilsson, data- och systemvetenskap
Doing IT project alignment: Adapting the Delta model using 
design science
Institutionen för data- och systemvetenskap
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Elisabeth Åsén Nordström, pedagogik 
Pedagogisk handledning i tanke och handling – en studie av 
handledares lärande
Institutionen för pedagogik och didaktik

Cecilia von Otter, sociologi
Educational and Occupational Careers in a Swedish Cohort
Sociologiska institutionen

Ettore Panetti, nationalekonomi
Essays on the Economics of Banks and Markets
Nationalekonomiska institutionen

Yerko Raúl Rojas Cifuentes, sociologi
Childhood Social Exclusion and Suicidal Behavior in Adolescence 
and Young Adulthood
Sociologiska institutionen

Cathrine Ryther, pedagogik
Equality, Uniqueness, Renewal: Conversations to Reimagine 
Pedagogical Action, with Jacques Rancière and Adriana Cavarero
Institutionen för pedagogik och didaktik

Mark Sanctuary, nationalekonomi
Essays on trade and environment
Nationalekonomiska institutionen

Lisa Segnestam, ekonomisk historia
Culture and Capacity: Drought and Gender Differentiated 
 Vulnerability of Rural Poor in Nicaragua, 1970–2010
Ekonomisk-historiska institutionen

Marie Gustafsson Sendén, psykologi
Personal Pronouns in Evaluative Communication
Psykologiska institutionen

Randy Shoai, företagsekonomi
Multinational Enterprises, Sociopolitical Constraints and 
 Intermediaries: A Sociopolitically Informed Network Approach
Företagsekonomiska institutionen
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Eric Sjöberg, nationalekonomi
Essays on Environmental Regulation, Management and Conflict
Nationalekonomiska institutionen

Sofia Sjöberg, psykologi
Utilizing research in the practice of personnel selection: General 
mental ability, personality, and job performance
Psykologiska institutionen

Pedro Soares Brinca, nationalekonomi
Essays in Quantitative Macroeconomics
Nationalekonomiska institutionen

Cecilia Stenfors, psykologi
Subjective Cognitive Complaints in the Working Population: 
The Influence of Objective Cognitive Functioning and Working 
Conditions
Psykologiska institutionen

Max Strandberg, didaktik
Läxor om och för kulturell mångfald med föräldrars 
 livserfarenheter som resurs – några kritiska aspekter
Institutionen för pedagogik och didaktik

Anneli Stranz, socialt arbete
Omsorgsarbetets vardag och villkor i Sverige och Danmark: 
Ett feministiskt kritiskt perspektiv
Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan

Monica Svantesson, statsvetenskap
Threat Construction inside Bureaucracy: A Bourdieusian Study 
of the European Commission and the Framing of Irregular 
 Immigration 1974–2009
Statsvetenskapliga institutionen

Sara Thalberg, sociologisk demografi
Students and Family Formation: Studies on educational 
 enrolment and childbearing in Sweden
Sociologiska institutionen
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Annika Tillander, statistik
Classification models for high-dimensional data with 
 sparsity patterns
Statistiska institutionen

Jenny Torssander, sociologi
Equality in Death?: How the Social Positions of Individuals 
and Families are Linked to Mortality
Sociologiska institutionen

Kristina Trygg, kulturgeografi
Arbetets geografi: Kunskapsarbetets organisation och utförande 
i tidrummet
Kulturgeografiska institutionen

Hans Tunestad, socialantropologi
The Therapeutization of Work: The Psychological Toolbox as 
Rationalization Device during the Third Industrial Revolution 
in Sweden
Socialantropologiska institutionen

Sara Tuoma Pudas, psykologi
Brain characteristics of memory decline and stability in aging: 
Contributions from longitudinal observations
Psykologiska institutionen

Jani Turunen, sociologisk demografi
Stepfamily Dynamics in Sweden: Essays on family structure 
and children’s well-being
Sociologiska institutionen

Kristina Westermark, kulturgeografi
Proximity and Learning in Internationalisation: Small Swedish IT 
firms in India
Kulturgeografiska institutionen

Barbro Westlund, didaktik
Att bedöma elevers läsförståelse: En jämförelse mellan svenska 
och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår
Institutionen för pedagogik och didaktik
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Thomas Wimark, kulturgeografi
Beyond Bright City Lights: The Migration Patterns of Gay Men 
and Lesbians
Kulturgeografiska institutionen

Caihong Xu, företagsekonomi
Essays on Derivatives and Liquidity
Företagsekonomiska institutionen

Naturvetenskapliga området

NATURVETENSK APLIGA FAKULTETEN

MATEMATISK-F YSISK A SEK TIONEN
Lior Aermark, matematik
Hardy and spectral inequalities for a class of partial differential 
operators
Matematiska institutionen

Johan Alm, matematik
Universal algebraic structures on polyvector fields
Matematiska institutionen

Laura Antonovic, medicinsk strålningsfysik
Radiobiological end-points for the theoretical evaluation of the 
effectiveness of carbon ions and photons in treating tumours 
with dynamic hypoxia
Fysikum

Leon Chafik, atmosfärvetenskap och oceanografi
Dynamics and Variability of the Circulation in the North-Atlantic 
Subpolar Seas
Meteorologiska institutionen

Erland Ekheden, matematisk statistik
Catastrophe, Ruin and Death – Some Perspectives on Insurance 
Mathematics
Matematiska institutionen
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Saeed Falahat, atmosfärvetenskap och oceanografi
Tidally generated internal waves
Meteorologiska institutionen

Joel Gunnarson Sjöstrand, datalogi
Reconciling gene family evolution and species evolution
Numerisk analys och datalogi

Jenny Hieronymus, atmosfärvetenskap och oceanografi
The global marine carbon system through time
Meteorologiska institutionen

Magnus Hieronymus, atmosfärvetenskap och oceanografi
An investigation into ocean thermodynamics and water-mass 
transformation
Meteorologiska institutionen

Sebastian Höhna, matematisk statistik
Bayesian Phylogenetic Inference: Estimating Diversification 
Rates from Reconstructed Phylogenies
Matematiska institutionen

Mehrdad Jafari Mamaghani, matematisk statistik
A Treatise on Measuring Wiener-Granger Causality
Matematiska institutionen

Petter Johansson, matematik
On the topology of the coamoeba
Matematiska institutionen

Joakim Kjellsson, atmosfärvetenskap och oceanografi
Atmospheric & Oceanic Applications of Eulerian and Lagrangian 
Transport Modelling
Meteorologiska institutionen

Anna Lewinschall, atmosfärvetenskap och oceanografi
Interactions between aerosols and large-scale circulation 
 systems in the atmosphere
Meteorologiska institutionen
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Jenny Lindvall, atmosfärvetenskap och oceanografi
The Representation of Atmospheric Boundary Layer Processes 
in Global Climate Models
Meteorologiska institutionen

Mikael Lundqvist, datalogi
Oscillations and spike statistics in biophysical attractor  networks
Numerisk analys och datalogi

Klas Marcks von Würtemberg, fysik
Instrumentation development for physics with antiproton beams
Fysikum

Ivan Martino, matematik
Ekedahl Invariants, Veronese Modules and Linear 
 Recurrence  Varieties
Matematiska institutionen

Jonas Mortin, atmosfärvetenskap och oceanografi
On the Arctic Seasonal Cycle
Meteorologiska institutionen

Sebastian Mårtensson, atmosfärvetenskap och oceanografi
Ridged sea ice modelling in climate applications
Meteorologiska institutionen

Muhammad Raza Ranjha, atmosfärvetenskap och oceanografi
Global Climatology and Regional Modeling of Coastal Low-Level 
Jets
Meteorologiska institutionen

Angnis Schmidt-May, teoretisk fysik
Classically Consistent Theories of Interacting Spin-2 Fields
Fysikum

Jonas Sellberg, kemisk fysik
X-ray scattering and spectroscopy of supercooled water and ice
Fysikum
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Kicki Skog, matematikämnets didaktik
Power, positionings and mathematics – discursive practices 
in mathematics teacher education: Climbing Lion’s Head
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskaps-
ämnenas didaktik

Henrik Öberg, kemisk fysik
Surface reactions and chemical bonding in heterogeneous 
catalysis
Fysikum

KEMISK A SEK TIONEN
Candan Arjöz, biokemi
Exploring the Interplay of Lipids and Membrane Proteins
Institutionen för biokemi och biofysik

Bruce Berry Jr, biokemi
Using de novo design proteins to explore tyrosine radicals and 
cation-π interactions
Institutionen för biokemi och biofysik

Patrik Björkholm, biokemi, inriktning teoretisk kemi
Protein Interactions from the Molecular to the Domain Level
Institutionen för biokemi och biofysik

Ngo Chuen Ocean Cheung, materialkemi
Narrow-pore zeolites and zeolite-like adsorbents for CO2 
 separation
Institutionen för material- och miljökemi

Luca Deiana, organisk kemi
Development of Catalytic Enantioselective Approaches for the 
Synthesis of Carbocycles and Heterocycles
Institutionen för organisk kemi

Nadejda Eremina, biofysik
Infrared spectroscopic studies: from small molecules to large
Institutionen för biokemi och biofysik
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Carolina Fontana Malan, organisk kemi
NMR spectroscopy in structural and conformational analysis 
of bacterial polysaccharides
Institutionen för organisk kemi

Johan Fång, miljökemi
Persistent halogenated pollutants in motherś  milk
Institutionen för material- och miljökemi

Viktor Granholm, biokemi med inriktning mot bioinformatik
The accuracy of statistical confidence estimates in shotgun 
proteomics
Institutionen för biokemi och biofysik

Shichao Hu, oorganisk kemi
Transition metal oxofluorides comprising lone pair elements: 
Synthesis and Characterization
Institutionen för material- och miljökemi

Kristin Jacobsen, neurokemi med molekylär neurobiologi
α-Secretase processing of the Alzheimer amyloid-β precursor 
protein and its homolog APLP2
Institutionen för neurokemi

Pär Jansson, organisk kemi
Oxidative Trifluoromethylation and other Functionalization 
Reactions of Alkenes and Alkynes
Institutionen för organisk kemi

Joakim Jämbeck, fysikalisk kemi
Computer Simulations of Heterogenous Biomembranes
Institutionen för material- och miljökemi

Leifeng Liu, oorganisk kemi
Inorganic and Metal-Organic Framework Materials: Synthesis 
and structure characterizatio
Institutionen för material- och miljökemi
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Pilar Lloris Garcera, biokemi
EmrE, a puzzling transporter: Assembly, biogenesis and evolution 
of a dual-topology membrane protein
Institutionen för biokemi och biofysik

Alexander Mirzoev, fysikalisk kemi
Multiscale simulations of soft matter: systematic structure-
based coarse-graining approach
Institutionen för material- och miljökemi

Mohammad Mahdi Moein, analytisk kemi
Towards more selective sorbents for extraction of drugs and 
biomarkers from biological fluids using molecularly imprinted 
polymers
Institutionen för analytisk kemi

Catarina Moreira Pinho, biokemi
Mitochondria in Alzheimer’s Disease: The Presequence Protease 
and Mitochondria-Associated ER Membranes
Institutionen för biokemi och biofysik

Luminita Moruz, biokemi, inriktning teoretisk kemi
Chromatographic retention time prediction and its applications 
in mass spectrometry-based proteomics
Institutionen för biokemi och biofysik

Gustav Nordlund, biokemi
Membrane-mimetic systems: Novel methods and results from 
studies of respiratory enzymes
Institutionen för biokemi och biofysik

Robert Pendrill, organisk kemi
Conformations of Flexible Oligosaccharides: Molecular 
 Simulations and NMR
Institutionen för organisk kemi

Bin Qian, oorganisk kemi
Laser sintered materials with Non-equilibrium structures
Institutionen för material- och miljökemi
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Johannes Reithinger, biokemi
Membrane Protein Biogenesis in Saccharomyces cerevisiae
Institutionen för biokemi och biofysik

Jakob Riddar, analytisk kemi
Isocyanates, Amines and Alkanolamines: Sampling, Chroma to-
graphy and Detection
Institutionen för analytisk kemi

Andreas Rydén, miljökemi
Synthesis of organobromines as a tool for their characterisation 
and environmental occurrence assessment
Institutionen för material- och miljökemi

Jerk Rönnols, organisk kemi
Structure, dynamics and reactivity of carbohydrates:  
NMR  spectroscopic
Institutionen för organisk kemi

Susan Schlegel, biokemi
From protein production to genome evolution in Escherichia coli
Institutionen för biokemi och biofysik

Thomas Schmitt, biokemi, inriktning teoretisk kemi
Inference of functional association networks and gene  orthology
Institutionen för biokemi och biofysik

Maria Soltesova, fysikalisk kemi
Fast Dynamic Processes in Solution Studied by NMR Spectroscopy
Institutionen för material- och miljökemi

Bill Söderström, biofysik
Fluorescence Studies of Cell Division in Escherichia coli
Institutionen för biokemi och biofysik

Fredrik Tinnis, organisk kemi
Catalytic Formation of Amides
Institutionen för organisk kemi
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Linda Tracy, neurokemi med molekylär neurobiologi
Neuroinflammation in Alzheimer’s disease and obesity
Institutionen för neurokemi

Yong-Lei Wang, fysikalisk kemi
Electrostatic Interactions in Coarse-Grained Simulations: 
 Implementations and Applications
Institutionen för material- och miljökemi

Oscar Verho, organisk kemi
Transition Metal-Catalyzed Redox Reactions: A Journey from 
 Homogeneous Ruthenium to Heterogeneous Palladium Catalysis
Institutionen för organisk kemi

Erik Wetterskog, materialkemi
Building crystals out of crystals: Synthesis, structure and mag-
netic properties of iron oxide nanoparticles and self-assembled 
mesocrystals
Institutionen för material- och miljökemi

Tom Willhammar, strukturkemi
Structural study of zeolites utilizing novel electron crystallo-
graphic methods: A voyage into the world of zeolite structures
Institutionen för material- och miljökemi

Xin Xia, oorganisk kemi
Dissolving the Rocks: Solubility Enhancement of Active Pharma-
ceutical Ingredients using Mesoporous Silica
Institutionen för material- och miljökemi

BIOLOGISK A SEK TIONEN
Maiga Bakary, molekylär biovetenskap
Human candidate polymorphisms and malaria susceptibility in 
sympatric ethnic groups, The Fulani and The Dogon of Mali
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
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Debissa Lemessa Bayissa, växtekologi
Pests and pest controlling organisms across tropical agroecologi-
cal landscapes in relation to forest and tree-cover
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Arvid Bergsten, naturresurshushållning
Spatial complexity and fit between ecology and management: 
Making sense of patterns in fragmented landscapes
Stockholms Resilienscentrum

Stéphanie Boström, immunologi
Malaria during pregnancy and childhood: A focus on soluble 
mediators and neutrophils
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Karl Josef Brehwens, molekylär biovetenskap
In vitro and in vivo aspects of intrinsic radiosensitivity
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Pimchanok Buapet, växtfysiologi
Beyond carbon-limitation: A re-evaluation of the ecological role of 
photorespiration and direct oxygen photoreduction in seagrasses
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Stefanie Böhm, cellbiologi
Non-protein-coding RNA: Transcription and regulation of 
 ribosomal RNA
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Olle Dahlberg, utvecklingsbiologi
Gene regulation during development by chromatin and the 
Super Elongation Complex
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Irina Demina, växtfysiologi
The actinorhizal symbiosis of Datisca glomerata: Search for 
nodule-specific marker genes
Institutionen för ekologi, miljö och botanik
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Ylva Ekdahl, molekylärbiologi
A-to-I RNA editing: Function and consequences during brain 
development
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Sara Fröcklin, marin ekotoxikologi
Women in the Seascape: Gender, Livelihoods and Management 
of Coastal and Marine Resources in Zanzibar, East Africa
Institutionen för ekologi, miljö och botanikk

Natalija Gerasimcik, immunologi
Activation, adhesion and motility of B lymphocytes in health 
and disease
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Miriam Geörg, molekylär biovetenskap
Antimicrobial peptides and virulence factors in meningococcal 
colonisation and disease
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Evgenia Gubanova, molekylärgenetik
Novel functions of SMG-1 in carcinogenesis
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Ida Hansen, fysiologi
The secretome of brown adipose tissue
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Inger Marie Aalberg Haugen, zoologisk ekologi
The diapause switch: Evolution of alternative developmental 
pathways in a butterfly
Zoologiska institutionen

Peter Hellström, zoologisk ekologi
Predator responses to non-stationary rodent cycles
Zoologiska institutionen

Oskar Henriksson, zoologisk ekologi
Genetic connectivity of fish in the Western Indian Ocean
Zoologiska institutionen
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Maria Jansson, populationsgenetik
Assessing inbreeding and loss of genetic variation in canids, 
domestic dog (Canis familiaris) and wolf (Canis lupus), using 
pedigree data
Zoologiska institutionen

Nasir K. Kamat, molekylärgenetik
Genotoxic effects of systemic chemotherapy in cancer  patients, 
with special focus on the relation between MSI, LOH and 
develop ment of secondary cancers
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Åsa Krüger, växtsystematik
Systematics and Biogeography of Western Indian Ocean Region 
Rubiaceae: examples from Danaideae, Hymenodictyeae, and 
Naucleeae
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Malin König, växtekologi
Context dependency of plant – animal interactions
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Bo Lindberg, molekylärgenetik
Novel Modes of Immune Activation in Anopheles gambiae 
and Drosophila melanogaster
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Jiangnan Luo, funktionell zoomorfologi
Regulation of insulin signaling and its developmental and 
 functional roles on peptidergic neurons in the Drosophila central 
nervous system
Zoologiska institutionen

Niklas Lönnell, växtekologi
Dispersal of bryophytes across landscapes
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Bryndís Marteinsdottir, växtekologi
Plant community assembly in grazed grasslands
Institutionen för ekologi, miljö och botanik
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Lisa Maudsdotter, molekylär biovetenskap
Interplay between bacteria and host epithelial cells
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Marianne Pasanen Mortensen, zoologisk ekologi
Anthropogenic impact on predator guilds and ecosystem pro-
cesses: Apex predator extinctions, land use and climate change
Zoologiska institutionen

Susa Niiranen, marin ekologi
Multiple forces drive the Baltic Sea food web dynamics and 
its response to environmental change
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Deike Johanne Omnus, cellbiologi
Regulatory mechanisms of amino acid-induced signaling in 
 Saccharomyces cerevisiae
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Hanna Oskarsson, marin ekotoxikologi
Pharmaecological perspectives: Exposure studies using 
 coastal Baltic Sea organisms
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Sara Sadi Varnam Khasti, cellbiologi
Profilin: From the Cell Edge into the Nucleus
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Göran Samuelsson, marin ekotoxikologi
In situ remediation of contaminated sediments using thin-layer 
capping: efficiency in contaminant retention and ecological 
implications
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

George Sangster, zoologisk systematik och evolutionsforskning
Integrative taxonomy of birds: Studies into the nature, origin 
and delimitation of species
Zoologiska institutionen
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Sara Skiöld, molekylär biovetenskap
Radiation induced biomarkers of individual sensitivity to 
 radiation therapy
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Ebba Sohlberg, immunologi
Immune maturation in early childhood and the influence of 
herpesvirus infections
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Nadja Stadlinger, marin ekotoxikologi
Pesticides in coastal Tanzania: Management, policy and  concerns 
for human health and the environment
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Frida Stångberg, växtsystematik
Phylogenetics and taxonomy of the Gorteria clade (Asteraceae-
Arctotideae)
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Niklas Söderholm, molekylär biovetenskap
Pathogenic Neisseria infections of human neutrophils and 
 epithelial cells: focusing on host responses and immune evasion
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Yihun Dile Taddele, naturresurshushållning
Intensifying Agricultural Water Management in the Tropics: 
A cause of water shortage or a source of resilience?
Stockholms Resilienscentrum

Ingrid Tjensvoll, marin ekotoxikologi
Sediment resuspension: Impacts and extent of human 
 disturbances
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Johan Waldholm, molekylärbiologi
The SWI/SNF complex: Roles in transcription and pre-mRNA 
processing
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
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Nevin Witman, molekylärbiologi
Heart Regeneration: Lessons from the Red Spotted Newt
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Lili Xu, molekylär biovetenskap
Studies on malaria blood stage infection and host responses
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Venkata Ramesh Yentrapalli, molekylärgenetik
Novel radiation targets in the endothelium and heart muscle
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

SEK TIONEN FÖR MIL JÖ- OCH GEOVETENSK APER
Elin Lundström Belleza, tillämpad miljövetenskap
Population modeling using harpacticoid copepods: Bridging the 
gap between individual-level effects and protection goals of 
environmental risk assessment
Institutionen för tillämpad miljövetenskap

Ping Fu, naturgeografi
Paleoglaciology of Shaluli Shan, southeastern Tibetan Plateau
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Deguo Kong, tillämpad miljövetenskap
Confronting new challenges in chemical assessment:  
emerging contaminants and climate change
Institutionen för tillämpad miljövetenskap

Ewa Lind, kvartärgeologi
Tephra horizons in the North Atlantic region during the 
E arly  Holocene
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Marie Löf, tillämpad miljövetenskap
Biomarkers and bioindicators of hypoxia and sediment toxicity 
in Monoporeia affinis
Institutionen för tillämpad miljövetenskap
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Aikaterini Mazi, naturgeografi
Seawater intrusion risks and controls for safe use of coastal 
groundwater under multiple change pressures
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Shyhrete Shala, kvartärgeologi
Palaeoenvironmental changes in the northern boreal zone 
of Finland: local versus regional drivers
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Sara Stiernström, tillämpad miljövetenskap
Ecotoxicological classification of ash materials
Institutionen för tillämpad miljövetenskap

Rebecka Törnqvist, naturgeografi
Basin-scale change in water availability and water quality under 
intensified irrigated agriculture
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Md Shahid Ullah, tillämpad miljövetenskap
Improved analytical methods for perfluoroalkyl acids (PFAAs) 
and their precursors – a focus on human dietary exposure
Institutionen för tillämpad miljövetenskap

Charline Wiegert, tillämpad miljövetenskap
Application of two dimensional compound specific carbon-
chlorine isotope analyses for degradation monitoring and 
assessment of organic pollutants in contaminated soil and 
groundwater
Institutionen för tillämpad miljövetenskap
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stOckHOl ms uNiveRsitet 
År 1878 grundades Stockholms högskola. Lärosätet var då ett 
privat och radikalt alternativ till de traditionella universiteten 
i Uppsala och Lund. Initiativet till högskolan togs av Högskole-
föreningen i Stockholm, än i dag livaktig, då behovet av ett mer 
framtidsinriktat och progressivt lärosäte och med satsning på de 
nya naturvetenskaperna var stort. Till högskolan knöts de främ-
sta forskarna. En av dem var den unga ryskan Sonja Kovalevsky, 
Europas första kvinnliga professor, som kallades till professor i 
högre matematisk analys. En annan var Svante  Arrhenius, pro-
fessor i fysik och högskolans rektor 1897 – 1902 samt Nobelpris-
tagare i kemi. De enda humanisterna vid högskolans början var 
författarna Viktor Rydberg, professor i de bildande konsternas 
teori och historia och Oscar Levertin, professor i litteraturhistoria.

De första föreläsningarna ägde rum i fysik, kemi, matematik 
och geologi och var även öppna för en intresserad allmänhet. 
Högskolan fick examensrätt 1904. Juridiska fakulteten tillkom 
1907, den humanistiska 1920 och ur den bildades den samhälls-
vetenskapliga fakulteten 1964. Högskolan fick universitetsstatus 
1960 och blev statlig, Stockholms universitet.

Universitetet är idag landets största lärosäte med över 70 000 
studenter. Dessa kan välja bland mer än 1 900 fristående kurser 
och 200 program inom juridik, humaniora, samhällsvetenskap, 
naturvetenskap och lärarutbildning samt ca 90 masterprogram 
på engelska.  Antalet aktiva forskarstuderande är drygt 1 800 
och antalet medarbetare ca 5 000. Universitetet har en tydlig 
grundforskningsprofil och inom många forskningsområden är 
universitetet ledande. 

Stockholms universitet höll tidigare till i kvarteren kring 
 Observatoriekullen i innerstaden men flyttade ut till Frescati, 
strax norr om staden, med början från 1970. Nuvarande univer-
sitetsområdet, som ligger mitt i världens första nationalstads-
park med rika kultur- och naturvärden, sträcker sig från Sveaplan 
i söder till och med Bergianska trädgården i norr. Området präg-
las av både nya och äldre byggnader i en spännande blandning, 
ritade av landets främsta arkitekter och med samtida konstverk. 

www.su.se
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