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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: 
humaniora, juridik och samhällsvetenskap samt naturvetenskap. 
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. Av hävd äger den rum sista fredagen i september i Blå 
Hallen i Stockholms stadshus med efterföljande bankett i Gyllene 
Salen. Högtiden är symbol- och traditionstyngd, men den syftar 
samtidigt framåt. Den ska påminna om den akademiska friheten, 
men också om den solida kunskapen som alltid ska vara universitetets 
främsta kännetecken och som hela tiden utvecklas. 

Våra nya professorer personifierar forskningen och utbildningen  
vid vårt universitet. Deras forskningsprofiler visar den samlade styrkan 
i vår verksamhet. Förutom de ordinarie professorer som installeras 
idag hälsas också våra gästprofessorer och  adjungerade och affilierade 
professorer särskilt välkomna till universitetet.

En av våra viktigaste uppgifter som universitet är utbildningen av 
nya forskare. Idag promoveras våra nydisputerade doktorer, som var 
och en med sin avhandling har bidragit till att föra forskningen framåt. 
Bredden och djupet i den forskning som bedrivs vid Stockholms  
universitet framgår inte minst av de många och varierande avhandlings-
titlarna i denna skrift. 

Vi promoverar också våra hedersdoktorer och jubeldoktorer, som var 
och en på sitt sätt har givit viktiga bidrag till Stockholms universitet,  
till utvecklingen av dess utbildning och forskning. Promotionen  
uttrycker vår tacksamhet över deras vetenskapliga gärning och deras 
engagemang för universitetet. 

Stockholms universitet är landets största lärosäte sett till antalet 
studenter. Under ceremonin ikväll uppmärksammas också utbild-
ningen specifikt genom att en rad framstående pedagoger vid vårt 
universitet belönas.

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

Hjärtligt välkomna till installations- och promotionshögtiden 2016! 

ASTRID SÖDERBERGH WIDDING, rektor
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NYA PROFESSORER 2015/2016 
New professors

Humanvetenskapliga området

JURIDISK A FAKULTETEN

Teresa Simon-Almendal, finansrätt
född 1969, disputerade 2005 vid Stockholms 
universitet med avhandlingen Skatteanpassade 
transaktioner och skattebrott. Hennes forskning 
är särskilt inriktad på skattestraffrättsliga 
frågeställningar och på förfarande- och 
rättssäkerhetsfrågor inom skatterätten. 

Forskningsfältet är huvudsakligen av interdisciplinär karaktär 
och spänner över ämnesområdena skatterätt, associationsrätt, 
skadeståndsrätt och processrätt. Hon har bl.a. studerat det 
svenska skattestraffrättsliga systemets förenlighet med 
Europakonventionen och det skatterättsliga regelverket 
beträffande personligt betalningsansvar för juridiska personers 
obetalda skatter. Teresa Simon-Almendal är verksam vid 
Stockholm Centre for Commercial Law, där hon ansvarar för 
forskningsavdelningen för skatterätt. Utöver sin forskning 
undervisar hon på juristprogrammet och är verksam som  
studierektor för forskarutbildningen vid Juridiska fakulteten.

Foreword

Stockholm University is one of Sweden’s leading universities. We 
conduct nationally and internationally prominent research and 
education in two disciplinary domains divided into four faculties: the 
humanities, law, social sciences, and science. Since the start in 1878,  
we have strived to be an open, innovative and results-oriented higher 
education institution with the aim of serving society.

The inauguration and conferment ceremony is the University’s big  
annual celebration. By tradition, it takes place on the last Friday of  
September in Stockholm City Hall’s Blue Hall, followed by a banquet in  
the Golden Hall. The ceremony is heavy on symbolism and tradition, but  
it also looks to the future. It serves as a reminder of academic freedom,  
but also of the solid and constantly evolving knowledge that should 
always be the University’s main characteristic.

Our new professors personify the research and education at our 
university. Their research profiles demonstrate the combined strength of 
our operations. In addition to the regular professors being inaugurated 
today, we extend a special welcome to our visiting professors and adjunct 
and affiliated professors.

One of our most important tasks as a university is to educate new 
researchers. Today, we are conferring our new doctors, each of whom with 
their thesis has contributed to the advancement of research. The breadth 
and depth of the research being conducted at Stockholm University is 
demonstrated not least by the many and diverse thesis titles in this 
publication. 

We are also conferring our honorary doctors and jubilee doctors,  
each of whom has made an important contribution to the development 
of Stockholm University’s research and education in their own way.  
The conferment is an expression of our gratitude for their academic 
achievements and commitment to the University. 

Stockholm University is Sweden’s largest university in terms of the 
number of students. Tonight’s ceremony also draws particular attention to 
education by rewarding a number of prominent teachers at our university.

In addition, we are awarding the University’s gold medal to recipients who 
have made particularly meaningful contributions to Stockholm University.

I wish you a warm welcome to the 2016 inauguration and conferment 
ceremony! 

ASTRID SÖDERBERGH WIDDING, Vice-Chancellor
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HUMANISTISK A FAKULTETEN

Laura Álvarez López, portugisiska
född 1968, disputerade 2004 vid Stockholms 
universitet med avhandlingen The language  
of Camões and Iemanjá: form and function  
of Candomblé language (på portugisiska). 
Avhandlingen behandlar kopplingen mellan 
språk och identitet inom afrobrasilianska 

religiösa grupper. Hon har undervisat i portugisiska och spanska 
vid flera svenska lärosäten och varit gästforskare vid University 
of Campinas, Brasilien. Hennes forskning är inriktad på språk-
förändring i flerspråkiga miljöer, där intensiva kontaktsituationer 
vanligen leder till att språk förändras snabbare och mer radikalt 
än när det förekommer mindre kontakt mellan talare av olika 
språk. Laura Álvarez López har bland annat undersökt hur 
närvaron av förslavade afrikaner som talade en mängd olika 
språk påverkade utvecklingen av portugisiskan i Brasilien och 
hur portugisiskan förändras idag i Afrika.

Anders Bengtsson,  
franska med språkvetenskaplig inriktning 
född 1963, disputerade 1996 vid Lunds  
universitet med avhandlingen La Vie de sainte 
Bathilde, Quatre versions en prose des XIIIe et 
XVe siècles. Han fortsatte därefter med att ge 
ut ännu en helgonlegend, denna gång om Paris 

skyddshelgon, sainte Geneviève, och kom på grund av denna 
legend in i ett nytt forskningsområde, nämligen om hur texter 
på vers överfördes till prosa under medeltiden. Bland hans andra 
forskningsfält återfinns historisk syntax, där han har gjort en 
stor studie av de fristående satsförkortningarna i äldre franska 
och om bindeordet ”car” (motsvarande ”ty”) på franska. Inom 
ordförråd har Anders Bengtsson undersökt de olika orden för 
”flicka” som användes under medeltiden. Under de senaste åren 
har han forskat på den franskklassicistiska perioden genom en 
dagbok som gavs ut av svensken Eric von Roland på franska 
under Karl XII:s tid. 

Jaqueline Berndt, Japans språk och kultur
född 1963, disputerade 1991 vid Humboldt-
universitetet i Berlin med avhandlingen  
Japansk masskultur i övergång: Estetisk-kulturella 
processer i dagens Japan utifrån exempel på 
masslitterära storsäljare och manga (på tyska). 
Därefter har hon undervisat på tillsvidare-

positioner vid Ritsumeikan University, Yokohama National 
University och Kyoto Seika University i Japan. Hon har bedrivit 
forskning om Japans visuella kultur under 1920-talet, från 
modern målning och museer till neo-popartister och populära 
medier, i synnerhet grafiska berättelser. Hennes forsknings-
områden omfattar medieestetik, konstsociologi och tvär-
kulturella utbyten med fokus på Japan i samverkan med både 
Asien och Europa. Jaqueline Berndt har också varit engagerad  
i bildandet av Japanbaserade mangastudier.

Anna Dahlgren, konstvetenskap 
född 1967, disputerade 2005 vid Stockholms 
universitet med avhandlingen Fotografiska 
drömmar och digitala illusioner. Därefter har 
hon haft en postdok vid Nordiska museet och 
verkat som forskarassistent och lektor vid 
universitetet. Hon har varit gästforskare vid 

Birkbeck University och Goldsmiths University i London. Hennes 
forskning rör bilder i vid bemärkelse, med ett särskilt intresse för 
exponeringsformer, cirkulationsmönster och bildbruk. Hon har 
skrivit om digitaliseringens effekter för fotografin och för arkiv 
och museipraktiker, om fotografins historia, teori och skilda 
uttryck och om bildbruk, konst och visuell kultur från 1800-talet 
till idag. Anna Dahlgren är styrelseledamot i ACSIS (Advanced 
Cultural Studies Institute of Sweden) och sitter i redaktionsrådet 
för Mediehistoriskt arkiv samt leder ett nationellt högre 
seminarium för fotoforskning.
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Heiko Droste, historia,  
särskilt stads- och kommunhistoria 
född 1963, disputerade 1994 vid Hamburgs 
universitet med en tyskspråkig avhandling om 
staden Lüneburgs historieskrivning under 
1300- till 1600-talen. Han har undervisat vid 
fem tyska universitet. Heiko Droste har ett 

långvarigt intresse för Sveriges diplomater på 1600-talet. De 
spelade en avgörande roll för förmedlingen av kunskaper om 
historiska och politiska utvecklingar samt europeisk kultur. 
Utifrån denna forskning följde studier om kulturtransfer, post, 
tidningsväsende, patronage och vänskap. För närvarande forskar 
han om nyhetsmarknaden i Östersjöområdet på 1600-talet. 
Denna marknad styrdes sedan 1500-talet (och styrs än idag)  
av få stora städer, noder i ett internationellt nyhetsflöde. Sedan 
juli 2015 är Heiko Droste föreståndare för Stads- och kommun-
historiska institutet vid Historiska institutionen.

Elisabeth Elgán, historia, särskilt genushistoria
född 1959, disputerade 1994 vid Uppsala 
universitet med avhandlingen Genus och politik 
som jämförde normers och föreställningars roll 
i den svenska och franska abort- och preventiv-
medelspolitiken. Hon har undervisat vid 
Södertörns högskola, École Normale Supérieure 

rue d’Ulm och sedan 2010 vid Stockholms universitet. Hon har 
forskat kring svensk jämställdhetspolitik och försökt förklara 
varför vissa satsningar och målsättningar varit möjliga att 
genomföra, forskning som först och främst skett i dialog med 
kolleger i andra länder, liksom med engagerade aktivister, vilket 
har lett till flera artiklar och bokkapitel som publicerats utanför 
Sverige, fr.a. i Frankrike. Under senare tid har Elisabeth Elgán 
främst forskat i feminismens historia och publicerade 2015  
Att ge sig själv makt: Grupp 8 och 1970-talets feminism, om vad 
organisationen gjorde och myter som ännu omger den.

Håkan Forsell, historia
född 1968, disputerade 2003 vid Stockholms 
universitet med avhandlingen Hus och hyra – 
fastighetsägande och stadstillväxt i Stockholm 
och Berlin, 1860 – 1920. Han är specialiserad  
på modernhistoriska ämnen, ofta med en 
tyngdpunkt mot urbanhistoria, och har särskilt 

behandlat egendomsförhållanden, lokal och regional politik, 
migration och kunskapssamhällets framväxt i städer under 
1800- och 1900-talen. Han har en internationell inriktning när 
det gäller både forskning och forskningsförmedling och har 
intresserat sig för komparativ metodik inom historievetenskapen. 
Håkan Forsell har varit gästforskare vid Center for Metropolitan 
Studies, Technische Universität Berlin och vid Johns Hopkins 
universitet i USA och är aktiv i forskarnätverk, såsom International 
Network for Urban Research and Action (INURA) och La  
Commission Internationale pour l’Histoire des Villes.

Elisabeth Herrmann,  
tyska med litteraturvetenskaplig inriktning
född 1967, disputerade 1996 vid Albert- 
Ludwigs-Universität Freiburg i Tyskland med 
avhandlingen Die Todesproblematik in Goethes 
Roman ”Die Wahlverwandtschaften”. Hon är 
specialiserad på tysk och skandinavisk litteratur 

och skrev en habilitationsavhandling om nutida utlandssvenska 
författare som tematiserar sitt förhållande till hemlandet. I sin 
forskning ägnar hon sig åt litteratur från 1800-talet till nutid 
med fokus på kulturell och litterär transfer, kollektiva identiteter 
och kulturellt minne. Hon har lett internationella forsknings-
projekt kring sin aktuella forskning om transnationalism och 
världslitteratur. Från 1999 till 2006 var hon universitetslektor vid 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Därefter undervisade hon 
som DAAD-professor (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 
vid University of Alberta i Kanada och blev universitetslektor vid 
Stockholms universitet 2014.
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Gabriele Iannàccaro, italienska
född 1965, disputerade 1995 vid universitetet  
i Florens med avhandlingen Den upplevda 
dialekten. Om talares reaktion vid språkväxling. 
Därefter har han undervisat vid flera universitet 
i Europa och Asien. Han är grundare av och 
föreståndare för Centre d’Études linguistiques 

pour l’Europe och medlem i ett antal europeiska språkföreningar, 
har samordnat en rad omfattande sociolingvistiska under-
sökningar av språkliga minoritetsgrupper i Europa och stora 
fältundersökningar i Alpenområdet och östra Lettland. Vid sidan 
av sociolingvistiken berör hans forskningsintressen dialektologi, 
perceptuell lingvistik, språkpolitik och språkplanering, historisk 
språkvetenskap och systemteori. Han är författare till en mängd 
monografier och vetenskapliga artiklar samt redaktör för  
flera volymer. 2015 var Gabriele Iannàccaro gästprofessor vid 
Stockholms universitet.

Marja Kaikkonen, sinologi
född 1949, disputerade vid Stockholms 
universitet 1990 med avhandlingen Laughable 
Propaganda: Modern Xiangsheng as Didactic 
Entertainment. Med fokus på Kinas 1900-tals-
kultur har hennes forskning undersökt folkliga 
kulturformer, förhållanden mellan kultur och 

politik och hur modernisering påverkar dessa förhållanden. Hon 
har skrivit om hur populärkulturen brukats i propaganda och hur 
elitkulturens inställning till populärkulturen förändrats. Med 
intresse för kulturkonsumtionen hos den relativt lågutbildade 
majoriteten i Kina har hon undersökt populärlitterära tidskrifter, 
deras innehåll och publiceringsverksamhet, och hur vissa 
kulturella traditioner, t.ex. förfädersdyrkan, återupplivas och 
förändras i dagens Kina. Marja Kaikkonen har tidigare undervisat 
vid Uppsala universitet och varit gästforskare vid University of 
California Berkeley och Chinese University of Hong Kong.

Johan Lagerkvist, Kinas språk och kultur
född 1970, disputerade 2006 vid Lunds 
universitet med avhandlingen The Internet in 
China: Unlocking and Containing the Public 
Sphere. Därefter verkade han som forskare vid 
Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Hans 
forskningsintressen rör politisk kultur, det 

kinesiska mediesystemet, modern kinesisk historia och inrikes-
politik samt Kinas globala betydelse. Med stöd av Vetenskaps-
rådet har han bedrivit forskningsprojekt om Kinas framväxande 
civila samhälle. I projekt finansierat av Riksbankens Jubileums-
fond har han forskat om Kinas roll i afrikanska länders ekonomier 
och samhällen. Johan Lagerkvist är medlem i forskningsrådet vid 
National Endowment for Democracy i USA. Han gav 2016 ut 
boken Tiananmen Redux: The Hard Truth about the Expanded 
Neoliberal World Order på förlaget Peter Lang.

Jonas Olson, praktisk filosofi
född 1978, disputerade vid Uppsala universitet 
2005 med avhandlingen Axiological  
Investigations. Hans forskning handlar om 
metaetik, d.v.s. frågor om moralutsagors 
mening, och moralens metafysik, epistemologi 
och psykologi. Exempel på metaetiska frågor är 

följande: Är moraliska utsagor påståenden eller känslouttryck? 
Kan moralomdömen vara sanna? Finns det moraliska fakta?  
Kan vi ha moralisk kunskap? Hur är moralomdömen kopplade  
till handling? Han har försvarat tesen att moralutsagor är 
påståenden, samt den nihilistiska tesen att det inte finns några 
moraliska fakta eller moraliska sanningar. På senare tid har han 
ägnat sig åt moralfilosofins historia. Jonas Olsson var tidigare 
Fellow vid Brasenose College, University of Oxford, och har varit 
gästforskare vid University of Otago, Nya Zeeland, University of 
St Andrews, Skottland och Université de Montrèal, Kanada.
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Susanne Olsson, religionshistoria
född 1971, disputerade 2004 vid Uppsala 
universitet med avhandlingen Renewal and 
Heritage: The Quest for Authenticity in Hasan 
Hanafī’s Islamic Ideology. Hanafis islamtolkning 
kallas ofta occidentalism. Hennes forskning har 
framförallt rört islam, med fokus på politiska 

och fundamentalistiska tolkningar i Europa och Egypten. Hon 
har skrivit om nytolkningar av islam bland minoritetsmuslimer 
och inom muslimska fromhetsrörelser, där ett fokus är hur 
islamtolkningarna formas av den kontext där uttolkarna 
befinner sig. I ett pågående projekt undersöker hon hur och 
varför medeltida arabiska fundamentalistiska texter används  
av minoritetsmuslimer för att legitimera segregation och  
skapa tydliga riktlinjer för andrefiering i teori och praktik. 
Susanne Olsson ansvarar för undervisningen i de abrahamitiska 
religionerna.

Irmy Schweiger, kinesiska 
född 1964, disputerade vid Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg 2001 med avhandlingen 
Den kulturella produktionen av “stad” i den 
kinesiska litteraturkritiken och litteraturen i 
slutet av 1900-talet (på tyska). Därefter har  
hon undervisat bl.a. vid Universität Heidelberg, 

Georg-August-Universität Göttingen och Nanjing University. 
Hennes forskning har rört frågan huruvida nutidslitteratur 
förmår att skriva in den traumatiska kinesiska historien i det 
kollektiva minnet och samtidigt vilka motberättelser aktuella 
politiska utopier som den “kinesiska drömmen” provocerar fram. 
Hennes pågående forskning om den kosmopolitiska och 
vernakulära dynamiken i världslitteraturen genomförs inom ett 
större nationellt projekt. I samarbete med Riga University ger 
Irmy Schweiger ut bokserien Euro-Sinica vid Peter Lang förlag.

Emanuel Bylund Spångberg, tvåspråkighet
född 1979, disputerade 2008 i tvåspråkighets-
forskning vid Stockholms universitet med 
avhandlingen Age differences in first language 
attrition. A maturational constraints perspective. 
Han disputerade i spanska vid samma lärosäte 
2009 på avhandlingen Conceptualización de 

eventos en español y en sueco. Estudios sobre hablantes  
monolingües y bilingües (’Event conceptualization in Spanish  
and Swedish. Studies on monolinguals and bilinguals’). Hans 
forskning rör hur det mänskliga sinnet både formar språk och 
formas av språk, dels med fokus på den biologiska ålderns roll 
för språkinlärning och -förlust, dels med fokus på språkets 
betydelse för kognition. Emanuel Bylund Spångberg har varit 
verksam vid University of Maryland, USA, University of Western 
Cape, Sydafrika samt vid Linnéuniversitetet.

Jan Storå, osteoarkeologi
född 1963, disputerade 2001 vid Stockholms 
universitet med avhandlingen Reading Bones. 
Stone Age Hunters and Seals in the Baltic.  
Han har i sin forskning genom analyser av 
arkeologiska skelettfynd studerat levnads-
förhållanden och relationen mellan människa 

och djur under förhistorien. Han leder ett forskningsprojekt om 
pionjärbosättningar under stenålder, ett samarbetsprojekt om 
människans anpassning till nya miljöer och vilka konsekvenser 
det har. Tillsammans med kolleger i Stockholm och Uppsala 
leder han programmet Atlas över förhistoriska människors genom 
i Sverige, ett arkeogenetiskt projekt om den demografiska 
utvecklingen i Sverige. Ett viktigt tema inom programmet berör 
människors mobilitet under olika tidsperioder. Jan Storå är en av 
årets mottagare av universitetets pedagogiska pris Årets lärare.
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SAMHÄLL SVETENSK APLIGA FAKULTETEN

Eva Andersson, geografi,  
särskilt kulturgeografi 
född 1971, disputerade i kulturgeografi vid 
Uppsala universitet 2001 med avhandlingen 
Från Sorgedalen till Glädjehöjden – omgivningens 
betydelse för socioekonomisk karriär. Hon har 
specialiserat sig på omgivningens betydelse för 

människors livsbanor. Vilken betydelse har det hur och var man 
bor och vilka grannar man har? Genom att studera grannars 
karaktäristika kan man t.ex. mäta sannolikheten för olika lång 
utbildning, fattigdom och familjebildning. Konsekvenser av 
boendesegregationens mönster av människor är därigenom i 
fokus för Eva Anderssons forskning. Hon har varit postdok vid 
Harvard School of Public Health, arbetat vid Institutet för 
bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, Institutet  
för Framtidsstudier samt vid Umeå universitet.

Shu-Nu Chang Rundgren, didaktik
född 1975, disputerade 2004 vid National 
Taiwan Normal University med avhandlingen 
Investigating undergraduates’ skills and models 
of argumentation from the perspective of 
epistemology. Hennes forskning behandlar 
lärares professionella utveckling av under-

visning och bedömning av kritiskt tänkande, inklusive under-
sökande arbetssätt och argumentation med fokus på tvär-
vetenskapliga samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll 
(t.ex. klimatförändringar och genetiskt modifierade livsmedel). 
Hennes forskningsintressen inbegriper även naturvetenskaplig 
medborgarbildning och naturvetenskap i media. Shu-Nu Chang 
Rundgren har varit gästprofessor vid Linköpings universitet och 
är också professor i naturvetenskapernas didaktik vid Karlstads 
universitet sedan 2011.

Andreas Duit, statsvetenskap 
född 1972, disputerade 2002 vid Stockholms 
universitet med avhandlingen Tragedins 
institutioner. Svenskt offentligt miljöskydd under 
trettio år. Därefter har han bland annat varit 
gästforskare vid Indiana University och 
University of Washington. Hans forskning har 

mestadels handlat om miljöpolitik i ett jämförande perspektiv 
och han har huvudsakligen använt sig av kvantitativa metoder. 
Bland annat har han undersökt vad som förklarar skillnader i 
miljöpolitisk prestanda och effektivitet mellan länder, samt  
hur politiska institutioner och strukturer påverkar tillståndet i 
naturmiljön. Andreas Duit har också intresserat sig för frågor om 
konsekvenser av deltagande i naturresursförvaltning, även detta 
i ett jämförande perspektiv.

Eva Erman, statsvetenskap
född 1971, disputerade 2003 vid Stockholms 
universitet med avhandlingen Action and  
Institution: Contributions to a Discourse Theory 
of Human Rights, som försöker göra reda för 
den begreppsliga och normativa relationen 
mellan demokrati och mänskliga rättigheter. 

Förutom forskning om demokrati i globala styrformer har hon 
bland annat forskat om relationen mellan sociala och politiska 
praktiker och normativa principer samt om den roll som ideal 
bör spela i normativ teori. Eva Erman har gästforskat vid flera 
universitet, bland annat vid Columbia University i New York.  
Sedan 2008 har hon även varit chefredaktör för den referee-
granskade tidskriften Ethics & Global Politics. Idag är hon verksam 
vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.
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Mark Graham, socialantropologi
född 1960, disputerade 1999 vid Stockholms 
universitet på avhandlingen Classifications, 
persons and policies: Refugees and Swedish 
welfare bureaucracy. Hans forskning inom 
migrationsstudier har ägnats åt undersökningar 
av internet och diaspora, arbetsmarknad samt 

mångfald inom offentliga organisationer. Andra forsknings-
intressen innefattar genus och sexualitet, materiell kultur, 
organisationsstudier och hållbar stadsutveckling. Hans senaste 
bok, Anthropological Explorations in Queer Theory, utvidgar 
queerteorins vanliga fokus på sexuella fenomen för att även 
inkludera områden som hittills varit försummade i en stor del  
av den queerteoretiska forskningslitteraturen. Han har gjort 
fältarbeten i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och 
Australien. Mark Graham är chefredaktör för den antropologiska 
tidskriften Ethnos.

Paul Klein, nationalekonomi  
med inriktning mot makroekonomi
född 1968, disputerade 1997 vid Stockholms 
universitet med avhandlingen Papers on the 
Macroeconomics of Fiscal Policy. Därefter har 
han varit verksam vid University of Western 
Ontario och Simon Fraser University, Kanada 

samt vid University of Southampton, England. Han är intresserad 
av bl.a. finanspolitik, migration, inkomstförsäkringar och 
numeriska lösningsmetoder. Den huvudsakliga poängen i hans 
forskning om migration är att påpeka de enorma potentiella 
vinsterna förknippade med fri rörlighet för människor, särskilt i 
en värld med stora inkomstskillnader. Hans mest citerade arbete 
från 2000 lanserar en metod för att lösa linjära dynamiska 
modeller. Han har även forskat om effekterna på arbetsutbud 
och välfärd av barnomsorgssubventioner. Tillsammans med 
Conny Olovsson tilldelades Paul Klein 2015 års Myrdalspris för 
bästa artikel i tidskriften Ekonomisk Debatt. 

Johan Lindquist, socialantropologi,  
särskilt transnationell antropologi
född 1970, disputerade vid Stockholms 
universitet 2002 med avhandlingen The 
Anxieties of Mobility: Development, Migration, 
and Tourism in the Indonesian Borderlands.  
Han har specialiserat sig på förhållandet 

mellan migration och globalisering, framförallt med utgångs-
punkt i fältstudier i Indonesien. Medan hans tidigare forskning 
behandlade migranters erfarenheter av att leva och arbeta  
i en indonesisk frihandelszon har han på senare år studerat 
rekryteringen av migranter som kommer att arbeta på palmolje-
plantager eller som hembiträden i länder som Saudiarabien eller 
Malaysia. Johan Lindquist har varit gästforskare vid Harvard 
University och Cornell University, USA samt gästprofessor vid 
National University of Singapore. Han är föreståndare för Forum 
för Asienstudier vid Stockholms universitet.

Bitte Modin, medicinsk sociologi  
med inriktning mot ojämlikhet
född 1962, disputerade 2002 i sociologi vid 
Stockholms universitet med avhandlingen  
Setting the scene for life – Longitudinal studies 
of early social disadvantage and later life  
chances. Hennes forskning utgår från sociala 

förhållanden och exponeringar under barndomen och de sätt  
på vilka dessa skapar systematiska skillnader i hälsa och 
överlevnad över såväl den egna livscykeln som i nästkommande 
generationer. För närvarande är hennes forskning särskilt 
inriktad på hur olika aspekter av skolans kontext är kopplade till 
barns och ungdomars psykiska hälsa på kort sikt. Bitte Modin 
har sin anställning vid Centre for Health Equity Studies (CHESS), 
Stockholms universitet, där hon också är studierektor för 
forskarutbildningen i folkhälsovetenskap.
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Carina Mood, sociologi,  
med inriktning mot levnadsnivåforskning
född 1973, disputerade 2006 vid Stockholms 
universitet med avhandlingen Poor choices: On 
social context and the claiming of means-tested 
benefits. Hennes forskning handlar om  
människors levnadsnivå, framför allt om 

fattigdom och ojämlikhet, om sambandet mellan föräldrars och 
barns socioekonomiska resurser samt om barns och ungas hälsa 
och välfärd. Carina Mood deltar i det internationella samarbets-
projektet CILS4EU (The Children of Immigrants Longitudinal 
Survey in Four European Countries) och har under 2015  
koordinerat insamlingen av den fjärde svenska omgången av 
Youth in Europe Study (YES!). Båda projekten rör England, 
Nederländerna, Sverige och Tyskland. Carina Mood är styrelse-
ledamot i Riksbankens Jubileumsfond och även verksam vid 
Institutet för Framtids studier.

Magnus Nermo, sociologi 
född 1965, disputerade 2000 vid Stockholms 
universitet med avhandlingen Structured by 
Gender: Patterns of sex segregation in the 
Swedish labour market. Historical and cross-
national comparisons. Hans forskning har 
främst rört yrkessegregering efter kön på 

arbetsmarknaden över tid och mellan länder, samt betydelsen 
av kopplingen mellan betalt och obetalt arbete inom familjen 
för att förstå könsskillnader på arbetsmarknaden. Under senare 
år har han även forskat om rekrytering efter kön och klass-
bakgrund till elitpositioner på arbetsmarknaden, samt löne-
skillnader vad gäller kön i övre delen av lönefördelningen. 
Magnus Nermo var under många år verksam inom levnadsnivå-
projektet vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms 
universitet och är sedan två år prefekt vid Sociologiska 
 institutionen. 

Fredrik Nordin, företagsekonomi,  
med särskild inriktning mot marknadsföring
född 1967, disputerade 2005 vid Handels-
högskolan i Stockholm med avhandlingen 
Externalising Services: Walking a Tightrope 
between Industrial and Service Logics. Hans 
huvudsakliga forskningsområden är industriell 

marknadsföring, tjänstemarknadsföring och teknologimarknads-
föring. Hans forskning är problembaserad och genomförs ofta i 
samverkan med företag. Tyngdpunkten i forskningen har 
handlat om hur leverantörer av högteknologiska produkter och 
tjänster kan bidra till kunders värdeskapande. Tidigare var han 
studierektor för master- och forskarutbildningen och är nu 
sektionsledare vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms 
universitet. Fredrik Nordin är medlem i den redaktionella 
ledningen för tidskrifterna Industrial Marketing Management 
och Journal of Business Research. 

Tove Pettersson, kriminologi
född 1968, disputerade 2002 vid Stockholms 
universitet med avhandlingen Tre perspektiv på 
brottsliga nätverk: Supporterbråk, etnicitet och 
genus. Hennes forskning har framför allt 
behandlat olika former av formell och informell 
kontroll. Det har rört frågor om diskriminering 

inom rättsväsendet och möten mellan poliser och ungdomar i 
socialt utsatta områden. Ett framträdande område i forskningen 
har rört genus och brott, såsom genus och våld och hur genus-
konstruktioner har betydelse inom ungdomsvården. Ungdomar 
dömda till sluten ungdomsvård har på flera sätt uppmärk-
sammats i hennes studier, bl.a. genom uppföljning i återfall i 
brott och betydelsen av möjligheten att få vistas i öppnare 
former för både återfall och för vardagen vid institutionen.  
Tove Pettersson var 2005 – 2008 forskningsledare vid Statens 
Institutionsstyrelse.
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Dominic Power, geografi,  
särskilt kulturgeografi
född 1973, disputerade 1998 vid University of 
Oxford med avhandlingen The Alienation of the 
Public in the City of London. Hans forskning har 
framförallt berört relationer mellan människor, 
organisationer och ekonomi ur ett tids-rumsligt 

perspektiv. Mer specifikt ägnar han sin forskning åt frågor som 
berör den så kallade kulturella ekonomin, värdeskapande 
processer i kulturella industrier, samt nätverk av kreativa platser 
i globala flöden och kedjor. Hans forskning rör också ekonomisk-
geografisk teori, internetgeografi och regional och ekonomisk 
omvandling. Han har tidigare varit verksam vid Durham 
University och University of Nottingham, Storbritannien  
och senast som professor i ekonomisk geografi vid Uppsala 
universitet. Dominic Power är styrelseledamot i Konstnärs-
nämnden.

Mark Rhinard, internationella relationer med 
inriktning mot internationell politisk ekonomi
född 1973, erhöll sin doktorsexamen från 
Cambridge University med avhandlingen Ideas, 
Interests and Policy Change in the European 
Union. Han undervisade vid Oxford University 
innan han fick en postdok-tjänst vid Leiden 

University, Nederländerna. Hans forskningsintressen inkluderar 
institutionella sammanhang för internationellt samarbete, 
särskilt när de gäller ”nya” säkerhetshot, inklusive terrorism, 
naturkatastrofer och pandemier. Hans forskning visar att 
agendan för internationella organisationer såsom EU i allt högre 
grad tenderar att omfatta säkerhetsrelaterade frågor. Mark 
Rhinard fungerar som extern rådgivare till European Policy 
Centre i Bryssel och är ledamot i styrelsen för Stockholm 
University Graduate School of International Studies. Han har  
fått ett antal forskningsanslag och utmärkelser för sitt arbete.

Dan-Olof Rooth, nationalekonomi  
med inriktning mot arbetsmarknadsekonomi
född 1967, disputerade i nationalekonomi vid 
Lunds universitet med avhandlingen Refugee 
Immigrants in Sweden – educational investments 
and labour market integration. Hans forskning 
är i huvudsak inriktad mot arbetsmarknads-

ekonomi, speciellt på olika former av diskriminering vid anställning. 
I denna forskning har såväl nationalekonomiska som social-
psykologiska modeller använts för att förklara arbetsgivares 
diskriminerande beteende. Han har även studerat hur arbetslösa 
söker och får arbete. På senare tid har hans forskning även 
inriktats mot hälsoekonomi och politisk ekonomi. Han har 
tidigare varit verksam vid Linnéuniversitet, Lunds universitet och 
SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle). Dan-Olof Rooth 
har sin anställning vid Institutet för social forskning (SOFI), 
Stockholms universitet.

Mikael Rostila, folkhälsovetenskap,  
särskilt socialepidemiologi
född 1977, disputerade i sociologi vid  
Stockholms universitet 2008 med avhandlingen 
Healthy Bridges: Studies of Social Capital, 
Welfare and Health. Han har i sin forskning 
studerat det sociala kapitalets betydelse för 

människors hälsa och välbefinnande och visat hur välfärdsstaten 
och dess egenskaper kan påverka samhällets sociala kapital och 
sociala deltagande. Han har också forskat kring hälsoojämlik-
heter mellan grupper baserade på födelseland, och hur sociala 
och socioekonomiska faktorer kan bidra till sådana hälso-
skillnader. På uppdrag av Socialstyrelsen har han utvärderat en 
stödverksamhet till barn som förlorat en förälder. Mikael Rostila 
har vid ett flertal tillfällen gästforskat vid Harvards universitet. 
Han har sin anställning vid Centre for Health Equity Studies 
(CHESS), Stockholms universitet. 



26 27

Jelena Zdravkovic, data- och systemvetenskap, 
med inriktning mot systemanalys
född 1968, disputerade vid Kungliga Tekniska 
högskolan, KTH, 2006 med avhandlingen 
Process Integration for the Extended Enterprise. 
Hon har specialiserat sig på systemanalys med 
tonvikt på kravhantering av informations-

system för anpassning till verksamheter och dess vidare 
utveckling. Vid Institutionen för data- och systemvetenskap 
(DSV) är hon koordinator för kandidatprogrammet Affärssystem 
och Tjänstedesign samt föreståndare för organisationsenheten 
Informationssystem. Hon har varit gästforskare och gäst-
professor vid Université Paris Sorbonne i Frankrike och vid 
Universität Wien i Österrike. Jelena Zdravkovic är avdelnings-
redaktör för Enterprise Modeling och Enterprise IS – Journal 
Business & Information Systems Engineering av Springer.

NATURVETENSK APLIGA OMR ÅDET

NATURVETENSK APLIGA FAKULTETEN

Maria Deijfen, matematisk statistik
född 1975, disputerade vid Stockholms 
universitet 2003 med avhandlingen Stochastic 
models for spatial growth and competition. 
Hennes forskning handlar om matematisk 
modellering av nätverksstrukturer med 
slumpinslag samt analys av olika typer av 

dynamiska processer på nätverk, t.ex. epidemier på sociala 
kontaktnät. Flera av hennes resultat handlar om hur geografiska 
aspekter påverkar egenskaper hos nätverk. Efter postdoktorala 
studier i Nederländerna och vid Chalmers tekniska högskola, 
Göteborg har hon forskat och undervisat vid Stockholms 
universitet, med avbrott för forskningsvistelser i bland annat 
USA, Frankrike och Storbritannien. Maria Deijfen är studierektor 
för forskarutbildningen i matematisk statistik vid universitetet.

Annica Ekman, meteorologi
född 1972, disputerade 2001 vid Stockholms 
universitet med avhandlingen The atmospheric 
sulfur cycle and its impact on the European 
climate – a model study. Hennes forskning är 
inriktad mot att förstå hur små, luftburna 
partiklar i atmosfären påverkar meteorologiska 

processer såsom strålning, moln- och nederbördsbildning samt 
vindar och därmed hur människan påverkar klimatet genom 
partikelutsläpp från t.ex. industrier, vedeldning eller biltrafik. För 
att kunna studera dessa processer utvecklar och använder hon 
numeriska modeller som sträcker sig från den lokala till den 
globala skalan. Annica Ekman har tidigare arbetat som post-
doktor vid Massachusetts Institute of Technology och hon  
har även varit gästforskare vid ETH Zürich (Eidgenössische 
Technische Hochschule), Schweiz.
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Niclas Kolm, etologi 
född 1973, disputerade 2003 vid Uppsala 
universitet med avhandlingen Influence of 
mate quality on reproductive decisions in a fish 
with paternal care. Hans forskning har rört 
evolutionen av djurs form, uppbyggnad och 
beteende och framförallt hur variation i 

hjärnans anatomi är länkad till beteendevariation både mellan 
och inom arter. Han använder makroevolutionära analys-
metoder som kontrollerar för släktskap mellan arter samt 
storskaliga experiment med artificiellt urval för att studera 
hjärnans evolution hos ryggradsdjuren. Utöver sin forskning är 
Niclas Kolm med i styrelsen för SUBIC, Stockholm University 
Brain Imaging Centre, som representant för Naturvetenskapliga 
fakulteten. Han är även ämnesansvarig för forskarämnet etologi 
och undervisar i etologi vid Zoologiska institutionen. 

Filip Lindskog, försäkringsmatematik
född 1975, disputerade vid ETH Zürich 
(Eidgenössische Technische Hochschule), 
Schweiz 2004 med avhandlingen Multivariate 
extremes and regular variation for stochastic 
processes. Han var verksam vid RiskLab-ETH och 
därefter vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH, 

innan han tillträdde sin tjänst vid Stockholms universitet 2015. 
Hans forskningsområden är försäkringsmatematik, finansiell 
matematik samt extremvärdesteori med fokus på flerdimensio-
nella extremvärden och extremvärden för stokastiska processer. 
Metoder för värdering av aggregerade försäkringskassaflöden 
och finansiella risker är ett aktuellt forskningsområde. 

Steve Lyon, kvantitativ miljöhydrologi
född 1978, disputerade 2006 i Biological  
and Environmental Engineering vid  
Cornell University, USA med avhandlingen 
Incorporating the spatial structure of shallow 
water tables into hydrology. Han fortsatte med 
forskning kring land – vatten-interaktioner 

som postdoktor vid University of Arizona, USA och alltsedan 
2008, då han började vid Institutionen för naturgeografi, 
Stockholms universitet, har hans arbete kombinerat innovativa 
metoder för att isolera hydrologiska processer över olika skalor. 
Genom att skapa en förståelse för sådana processer kan vi 
hjälpa samhällen att förvalta naturresurser på bästa sätt. 
Visionen är att hjälpa till att utveckla kapacitetsuppbyggnad för 
en hållbar förvaltning av grödor, vattenresurser och biologisk 
mångfald via ny teknik och geospatiala databaser.

Matthew MacLeod, tillämpad miljövetenskap 
med inriktning mot föroreningsdynamik
född 1973, disputerade vid Trent University, 
Kanada, 2002 med avhandlingen Contaminant 
fate models to support the sustainable use of 
chemicals in North America. Hans studier rör 
hur människor och miljö exponeras för kemiska 

föroreningar. Han tar fram modeller för att tolka övervaknings-
data, och genomför laboratorieexperiment och fältstudier 
tillsammans med studenter och kolleger. Hans forskning visar 
källor till kemiska föroreningar och hur dessa kemikalier färdas 
genom miljön till människor och djur. Matthew MacLeod arbetar 
för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet med 
kartläggning av nya kemiska risker. Hans BETR (Berkeley-Trent) 
Global-modell används som ett politiskt verktyg för inter-
nationell kemikaliereglering enligt FN:s Stockholmskonvention 
om långlivade organiska föroreningar och FN:s konvention om 
långväga gränsöverskridande luftföroreningar.
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Edvard Mörtsell, observationell kosmologi 
född 1971, disputerade 2002 vid Stockholms 
universitet med avhandlingen Light propagation 
in the universe. Hans arbete syftar till att förstå 
hur saker rör sig i universum: hur universum 
växer, hur strukturer formas med tiden och hur 
stjärnor, gas och ljus rör sig i galaxer och 

galaxhopar. Einsteins teori för tyngdkraften – den allmänna 
relativitetsteorin – kan förklara dessa fenomen om universum 
domineras av osynlig materia och energi, som vi bara varseblir 
genom tyngdkraften. En annan möjlighet är att den allmänna 
gravitationsteorin behöver generaliseras för att kunna användas 
på de största skalorna i universum. Edvard Mörtsells forskning 
rör sig i det fenomenologiska gränslandet mellan teorier för och 
observationer av universum.

Martin Ott, biokemi
född 1974, disputerade 2005 vid Ludwig- 
Maximilians-Universität München med  
avhandlingen Biogenese der mitochondrialen 
Innenmembran: Organisation der ko- 
translational Proteininsertion durch Oxa1 and 
Mba1. Mitokondrier är organeller i våra celler 

som omvandlar matens kemiska energi till en form som cellerna 
kan använda. Energiomvandlingen sker med hjälp av små  
molekylära maskiner som består av olika proteinsubenheter. 
Hans forskning är inriktad på att förstå hur dessa molekylära 
maskiner byggs ihop. Han startade 2008 sin egen forsknings-
grupp i Tyskland och flyttade den 2011 till Center for  
Biomembrane Research (CBR) vid Stockholms universitet.  
Martin Ott är Wallenberg Academy Fellow och anställd vid 
Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet.

Bo Sundborg, teoretisk fysik
född 1962, disputerade 1988 vid Göteborgs 
universitet med avhandlingen Strings hot, fast 
and heavy. Han studerade strängars roll vid Big 
Bang och kollaps till svarta hål. Hans intresse 
för strängar kom ur att de är en teori för 
kvantgravitation: föreningen av kvant mekanik 

som beskriver mikrokosmos, och gravitationsteori som beskriver 
tyngdkraften, rummet och tiden. Efter två år som postdok i 
Princeton, USA kom han till Stockholm. Vid millennieskiftet 
formulerade han en modell där rumtid och gravitation kan 
rekonstrueras från en enkel beskrivning så gott som utan krafter 
– de är termodynamiska effekter. Sedan ägnande han tio år åt att 
vara personlig assistent åt sin dotter samt att samordna hennes 
omvårdnad och sjukvård, men är nu tillbaks som forskare på 
Fysikum, Stockholms universitet.

Paola Valero, matematikämnets didaktik
född 1971, disputerade 2003 vid Danmarks  
Pedagogiska Universitet, Århus med avhand-
lingen Reform, demokrati och matematik-
utbildning. Mot en sociopolitisk förståelse av 
skolmatematikens organiseringsförändring.  
Hon har undervisat vid Universidad de los  

Andes i Colombia och Aalborg Universitet i Danmark. Hon  
intresserar sig för mötet mellan matematisk och naturveten-
skaplig rationalitet, pedagogik i ämnena, och samhället. Genom 
empiriska och teoretiska studier av pedagogiska processer i  
matematik bidrar hon med en förståelse av hur matematik-
utbildning blivit central i politisk, kulturell och ekonomisk  
inkludering och exkludering i det moderna samhället.  
Paola Valeros forskning rör matematiklärarutbildning såväl  
som policy-making.
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Frank Wilczek, teoretisk fysik
född 1951, erhöll sin doktorsexamen 1973 vid 
Princeton University, USA för en avhandling om 
asymptotiskt fria gaugeteorier. Hans tidigaste 
arbete, för vilket han mottog Nobelpriset 2004, 
bidrog till att etablera den nuvarande teorin för 
stark växelverkan – kvantkromodynamiken. 

Hans senare arbeten inom grundläggande fysik innefattar 
kvantitativ behandling av det som kallas förenade fältteorier, 
förutsägelser om nya partiklar (supersymmetri) samt ban-
brytande studier av axioner, som skulle kunna ge upphov till 
universums mörka materia. På senare tid har han studerat hur 
idéer från grundläggande fysik kan utnyttjas för att designa  
nya material och instrument. Han har också varit verksam med 
att förmedla vetenskap till allmänheten. Frank Wilczek har 
rekryterats genom bidrag från Vetenskapsrådet genom dess 
utlysning av medel för internationell rekrytering av framstående 
forskare.

ÖVRIGA PROFESSORER
Visiting professors, adjunct and aff iliated professors

GÄSTPROFESSORER
Personen är anställd av annan arbetsgivare, oftast annat 
lärosäte 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:

Humanvetenskapliga området

HUMANISTISKA FAKULTETEN
Thomas O’Dell 
vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genus-
vetenskap. För övrigt verksam vid Lunds universitet.

Robert Jackson
vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik. För övrigt verksam vid University of Warwick, 
Storbritannien. 

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 
Dorothy Sue Cobble
vid Ekonomisk-historiska institutionen. För övrigt verksam vid 
School of Arts and Sciences, Rutgers, The State University of 
New Jersey, USA. 

Pekka Martikainen
vid Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa. För övrigt 
verksam vid Helsingfors universitet. 

Rune Sarromaa Hausstätter
vid Specialpedagogiska institutionen. För övrigt verksam vid 
Lillehammers högskola, Norge.

Avi Shankar
vid Företagsekonomiska institutionen. För övrigt verksam vid 
University of Bath, Storbritannien.
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Adrian Hall
vid Institutionen för naturgeografi. För övrigt verksam vid 
University of Edinburgh and University of St Andrews, Skottland. 

Andreas Lagerås
vid Matematiska institutionen. För övrigt verksam vid AFA 
Försäkring.

Lilianne Abramsson Zetterberg
vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi.  
För övrigt verksam vid Livsmedelsverket.

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:

Humanvetenskapliga området

HUMANISTISKA FAKULTETEN 
Dimitri Dobrovskij
vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, neder-
ländska och tyska. För övrigt verksam vid Rysslands Vetenskaps-
akademi och Österreichische Akademie der Wissenschaft. Även 
hedersdoktor vid Stockholms universitet 2016.

Noha Mellor
vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier.  
För övrigt verksam vid University of Bedfordshire, Storbritannien.

Naturvetenskapliga området

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 
Scott Reed
vid Institutionen för biokemi och biofysik. För övrigt verksam vid 
University of Colorado, Denver, USA. 

Naturvetenskapliga området

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
Daniela Calzetti
vid Institutionen för astronomi. För övrigt verksam vid Univer-
sity of Massachusetts, USA. Innehavare av Vetenskapsrådets 
Tage Erlander-professur 2016.

Janos Mink
vid Institutionen för material- och miljökemi. Medlem av 
ungerska vetenskapsakademien, Budapest. Hedersdoktor vid 
Stockholms universitet 2009.

Piergiorgio Percipalle
vid Institutionen för molekylär biovetenskap. För övrigt verksam 
vid New York University Abu Dhabi, Abu Dhabi, Förenade 
Arabemiraten.

Lisa C. Ranford-Cartwright
vid Institutionen för molekylär biovetenskap. För övrigt verksam 
vid University of Glasgow, Skottland.

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

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 
Tamas Bartfai
vid Institutionen för neurokemi. Tidigare professor bl.a. vid 
Stockholms universitet och Karolinska Institutet.
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HEDERSDOK TORER – HONORARY DOCTORS

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning  
av framstående insatser inom något av universitetets verksamhets-
områden.
The awarding of an honorary doctorate is an expression of the 
University’s appreciation of outstanding contributions in one or  
more of the University’s areas of academic activity.

Humanvetenskapliga området

JURIDISK A FAKULTETEN – FACULT Y OF L AW

Ellen Hey 
född 1957, är professor i internationell rätt vid 
Erasmusuniversitetet, Rotterdam. Hon är en inter-
nationellt framstående forskare i internationell miljö - 
rätt och internationell havsrätt och om folkrättens 
institutioner. Hon är redaktör för the Oxford Handbook 
on Int’l Environmental Law och tidigare redaktör för 

the Yearbook of Int’l Environmental Law och the Netherlands Yearbook  
of International Law. Hon har haft ett stort antal uppdrag för regeringar, 
internationella organisationer och frivilligorganisationer, inklusive 
medlemskap i Århuskonventionens efterlevnadskommitté. Ellen Hey  
har samarbetat i projekt med Stockholms miljörättscentrum, hon 
representerar Stockholms universitet i juryn för Elizabeth Haub Prize,  
och hon är ledamot i det vetenskapliga rådet för Stockholm Centre for 
International Law and Justice.

Ellen Hey is professor of public international law at Erasmus University, 
Rotterdam. She is a renowned scholar in international environmental law, 
the law of the sea and international institutional law. She is an editor for 
the Oxford Handbook on Int’l Environmental Law and a former editor of 
the Yearbook of Int’l Environmental Law and the Netherlands Yearbook 
of International Law. She has had numerous public assignments for 
governments, international organisations and NGOs, including member-
ship of the Aarhus Convention Compliance Committee. Ellen Hey has  
collaborated on projects with the Stockholm Environmental Law and 
Policy Centre, she represents Stockholm University in the international jury 
for the Elizabeth Haub Prize, and she is a member of the International 
Advisory Board of the Stockholm Centre for International Law and Justice.

HUMANISTISK A FAKULTETEN 
– FACULT Y OF HUMANITIES

Dmitrij Dobrovoľskij
född 1953, är PhD i tysk språkvetenskap vid 
Leipzigs universitet 1978, Dr. habil i allmän 
språkvetenskap vid Moskvas lingvistiska 
universitet 1990 och professor i rysk språk-
vetenskap vid Russian Language Institute 1995. 
Hans forskningsområden omfattar lexikal 

semantik, lexikografi, fraseologi, översättningsvetenskap och 
korpuslingvistik. Han har publicerat 11 monografier och över 
400 artiklar på ryska, tyska, engelska, franska och spanska. 
Tillsammans med kolleger från olika länder har han samman-
ställt 15 lexikon. Sedan 2001 har han deltagit i korpusforsknings-
programmet AAC – Austrian Academy Corpus. Han har tilldelats 
flera internationella priser. Sedan 2016 är Dmitrij Dobrovoľskij 
affilierad professor vid Humanistiska fakulteten vid Stockholms 
universitet samt hedersprofessor vid Sorbonne, Paris.

Dmitrij Dobrovoľskij received his PhD 1978 in German Linguistics 
at the University of Leipzig, Dr. habil 1990 in General Linguistics at 
Moscow State Linguistic University; Professor of Russian Linguistics 
1995 at the Russian Language Institute. His research areas include 
lexical semantics, lexicography, phraseology, translation studies 
and corpus linguistics. He has published 11 monographs and more 
than 400 scholarly articles in Russian, German, English, French 
and Spanish, and together with international colleagues he has 
compiled 15 dictionaries. Since 2001 he has participated in the 
AAC– Austrian Academy Corpus research program. He has 
received several international awards. Since 2016 Dmitrij 
Dobrovoľskij has been an affiliate professor on the Faculty of 
Humanities at Stockholm University and an honorary professor  
at the Sorbonne.
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Marcia Landy 
född 1931, är Distinguished Professor Emerita i 
engelska och filmvetenskap vid University of 
Pittsburgh, PA, USA. Hon har sedan många år 
varit kopplad till filmvetenskapen vid Stock-
holms universitet där hon undervisat på 
grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. 

Under ett vitalt skede i filmvetenskapens historia fungerade hon 
som kontaktförmedlare mellan filmvetarna vid Stockholms 
universitet och Åbo universitet och hon har underlättat utbyte 
mellan institutionen i Pittsburgh och filmvetenskapen i  
Stockholm. Under senare år har Marcia Landy varit kopplad  
till modevetenskapen vid Stockholms universitet som gäst-
professor. Till hennes många publikationer hör British Genres: 
British Cinema and Society, 1930 – 1960 (Princeton UP, 1992), 
Cinematic Uses of the Past (University of Minnesota Press, 1996), 
Stars (Routledge, 2004) och Cinema and Counter-History (Indiana 
UP, 2015).

Marcia Landy is Distinguished Professor Emerita of English and 
Film Studies at the University of Pittsburgh, PA, USA. She has been 
connected to the former Department of Cinema Studies at 
Stockholm University for many years, where she has taught 
courses on undergraduate, graduate and postgraduate levels. In 
the 1980s she helped mediate contacts between film scholars at 
the University of Turku, Finland and Stockholm University as well 
as facilitating exchanges between her department and Stockholm 
University. In recent years, she has also been connected to the 
Centre for Fashion Studies at Stockholm University, where she has 
been appointed Guest Professor. Her many publications include 
British Genres: British Cinema and Society, 1930 – 1960 (Prince-
ton UP, 1992), Cinematic Uses of the Past (University of Minne-
sota Press, 1996), Stars (Routledge, 2004), and Cinema and 
Counter-History (Indiana UP, 2015).

Mario Vargas Llosa 
född 1936 i Arequipa (Peru), har tillbringat del 
av sin ungdomstid i Cochabamba (Bolivia), 
Piura och Lima (Peru). Han debuterade som 
romanförfattare 1962 med Staden och 
hundarna som översattes redan 1966 till 
svenska och en nyöversättning av Peter 

Landelius kom ut 2013. Den gjorde succé och betecknas ofta 
som början på den s.k. latinamerikanska boomen. Sedan dess 
har han publicerat mer än 20 romaner och blivit översatt till fler 
än 40 språk. Han är dessutom en flitig debattör och engagerad 
samhällskritiker i både kulturtidskrifter och dagspress. Han har 
erhållit många internationella priser, bland dem Nobelpriset i 
litteratur 2010. Mario Vargas Llosa är hedersdoktor vid ett flertal 
prestigefyllda universitet och 1971 tog han filosofie doktors-
examen vid Universidad Complutense i Madrid. Han pendlar 
mellan sina hem i Madrid, Paris och Lima.

Mario Vargas Llosa was born in Arequipa (Peru) and spent parts  
of his youth in Cochabamba (Bolivia), Piura in northern Peru and 
Lima. He made his debut as a novelist with The Time of the Hero 
(1962), set in Leoncio Prado military Academy, where he had  
been a student. The book received an immediate international 
recognition. Since then he has published more than twenty novels 
and his books have been translated into more than forty langu-
ages. He has also published several books of essays, he writes for 
newspapers and cultural magazines and has as well been an 
outspoken participant in the world of politics, including being a 
candidate for elected office. Mario Vargas Llosa has received a 
long list of prestigious literary awards, among them the Nobel 
Prize (2010), and many Doctor Honoris Causa degrees from the 
most prestigious universities. He is PhD at the Complutense 
university (Madrid, 1971). He lives between Madrid, Paris and 
Lima.
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SAMHÄLL SVETENSK APLIGA FAKULTETEN  
– FACULT Y OF SOCIAL SCIENCE

Samuel L. Odom 
född 1949, är Professor of Special Education  
vid University of North Carolina at Chapel Hill 
och Director of the Frank Porter Graham Child 
Development Institute. Han forskar i Special-
pedagogik och har gjort betydande insatser för 
barns utveckling, tidig intervention för barn 

med funktionsnedsättning, evidensbaserad pedagogik och 
innovativa interventioner för barn inom autismspektrum. Han  
är författare till åtskilliga vetenskapliga publikationer, och är 
ledare för ett institut som bedriver högkvalitativ forskning  
inom funktionsnedsättning, pedagogik för yngre åldrar, hälsa, 
professionell utveckling samt utbildningspolicy. Samuel L.  
Odom har ansvarfulla uppdrag som expert, och har tilldelats 
utmärkelser och priser för sina utomordentliga insatser för 
barns utveckling och välbefinnande.

Samuel L. Odom is Professor of Special Education at the School of 
Education at the University of North Carolina at Chapel Hill and 
Director of the Frank Porter Graham Child Development Institute. 
He is a distinguished scholar in Special Education with research on 
child development, early interventions, research methods, and 
evidence- based practices and innovations. Odom leads an 
institute conducting high-quality research on developmental 
disability, early care and education, international initiatives, 
physical and social health, professional development, public policy 
and education. Samuel L. Odom is engaged as expert in important 
commissions and has been recognized with several awards for his 
extraordinary efforts and accomplishments on behalf of children’s 
development and well-being.

Phillip R. Shaver 
född 1944, är Distinguished Professor Emeritus 
vid University of California, Davis, USA. Han  
är världsledande forskare i social- och person-
lighetspsykologi. Hans anknytningsteoretiska 
studier av hur vuxna människor förhåller sig till 
nära känslomässiga relationer har haft en 

banbrytande betydelse för hur psykologer förstår såväl ”kärlek” 
som anknytningsprocesser i det vuxna livet. Hans bidrag till den 
vetenskapliga litteraturen omfattar mer än 400 vetenskapliga 
publikationer och flera viktiga böcker. Professor Shaver har 
mottagit flertalet prestigefyllda utmärkelser för sina vetenskap-
liga bidrag, senast Distinguished Scholar award från the Society 
for Personality and Social Psychology.

Phillip R. Shaver is Distinguished Professor Emeritus at the 
University of California, Davis, USA. He is a world-leading 
researcher in social and personality psychology. His attachment-
theoretical studies of how adults relate to close interpersonal 
relationships have had a ground-breaking influence on  
psychologists’ understanding of ”love” and attachment processes 
in adulthood. His contributions to the scientific literature  
encompasses more than 400 scientific publications and several 
important books. Professor Shaver has received numerous  
prestigious awards for his scientific contributions, most recently  
a Distinguished Scholar award from the Society for Personality 
and Social Psychology.
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Xiaowei Zhuang 
född 1972, är professor vid Harvard University, 
Cambridge, MA, USA. Hon utses till heders-
doktor för sin submikroskopiska teknik för 
studier av makromolekyler i levande celler. Hon 
har utvecklat superresolutionstekniken STORM 
(stochastic optical reconstruction microscopy), 

som möjliggör visualisering av enskilda makromolekyler in situ. 
Hon rör sig briljant mellan fysik och biologi och tillämpar sina 
”nanoskopi”-metoder inom såväl cell- och neurobiologi som 
virusforskning. Efter sin PhD i fysik (1996) vid University of 
California, Berkeley är Xiaowei Zhuang f.n. verksam vid Harvard 
University som Howard Hughes Medical Institute Investigator 
samt ledamot av National Academy of Sciences (USA), American 
Academy of Arts and Sciences med flera.

Professor Xiaowei Zhuang, Harvard University, Cambridge, MA, 
USA, receives her doctorate honoris causa for sub-microscopic 
procedures to study macromolecules in living cells. She has 
developed the super-resolution technique STORM (stochastic 
optical reconstruction microscopy), which enables the visualizing  
of single macromolecules in situ. She applies her methods of 
“nanoscopy” in research areas encompassing cell biology,  
neurobiology, and virology. Following her PhD in Physics (1996)  
at the University of California, Berkeley, CA, Xiaowei Zhuang is 
currently at Harvard as Professor of Chemistry and Chemical 
Biology and Professor of Physics. Zhuang is a Howard Hughes 
Medical Institute Investigator and member of National Academy 
of Sciences (USA) and American Academy of Arts and Sciences.

Naturvetenskapliga området

NATURVETENSK APLIGA FAKULTETEN  
– FACULT Y OF SCIENCE

Philip D. Jones 
född 1952, är professor vid School of  
Environmental Sciences och föreståndare för 
Climatic Research Unit (CRU) vid University of 
East Anglia i Norwich, England. Han är en 
världsledande forskare inom globala klimat-
förändringar och främst känd för sin tidsserie 

över globala temperaturer sedan 1850-talet, som haft en central 
betydelse i samtliga granskningsrapporter från FN:s klimatpanel 
(IPCC). Han har också bidragit med framstående analyser av 
klimatförändringar under senaste millenniet, särskilt dendro-
klimatologisk forskning, och rankas som en av de 0.5 % mest 
citerade av alla forskare inom geovetenskap. Philip D. Jones har 
samarbetat med Stockholms universitet sedan tidigt 1990-tal 
och har varit extern rådgivare till Bolincentret för klimatforskning.

Philip D. Jones is a Professor in the School of Environmental Sciences 
and Research Director of the Climatic Research Unit (CRU) at the 
University of East Anglia in Norwich, UK. He is a world leading 
scientist in the field of global climate change and is principally 
known for his time series of global surface temperatures since the 
1850s, which has been central in all assessment reports by the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). He has also 
made prominent analyses of climate change in the last millennium, 
particularly dendroclimatological research, and he is recognised as 
one of the 0.5% most cited researchers in the Geosciences field. Philip 
D. Jones has collaborated with Stockholm University since the early 
1990s and has been an external advisor to the Bolin Centre for 
Climate Research. 
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JUBELDOK TORER  
’Jubilee’ Doctorates are conferred on persons who have 
held doctorates for f if ty years
  
För femtio år sedan disputerade 24 personer vid Stockholms 
universitet. Av dem som då lät sig promoveras promoveras nu 
10 personer till jubeldoktorer.

Humanvetenskapliga området

HUMANISTISK A FAKULTETEN
Sven Lindqvist 
disputerade i ämnet litteraturhistoria med avhandlingen 
Dagbok och diktverk. En studie i Vilhelm Ekelunds Nordiskt och 
klassiskt.

Dag Prawitz
disputerade i ämnet teoretisk filosofi med avhandlingen Natural 
deduction. (A proof-theoretical study.)

Jarl Torbacke
disputerade i ämnet historia med avhandlingen Journalistik på 
osäkra villkor. Den liberala Afton-Tidningen och dess föregångare.

Naturvetenskapliga området

NATURVETENSK APLIGA FAKULTETEN
Göran Björck
disputerade i ämnet matematik med avhandlingen Linear partial 
differential operators and generalized distributions.

Hubertus Eidmann
disputerade i ämnet entomologi med avhandlingen Ökologische 
und physiologische Studien über die Lärchenminiermotte, 
Coleophora Laricella HGN.

Ingvar Kopp 
disputerade i ämnet fysik med avhandlingen Spectroscopic 
studies of some CaH – type molecules and of ND.

Adayapalam Tyagarajan Natarajan
disputerade i ämnet kemi med avhandlingen Studies on  
mutation and chromosome breakage in higher plant.

Ulf Ringström 
disputerade i ämnet fysik med avhandlingen Spectroscopic 
investigations of the hybrids and deuterides of copper, silver and 
gold.

Torsten Staflin 
disputerade i ämnet fysik med avhandlingen Electronic  
properties of silicon investigaded by photo-induced infra-red 
absorption.

Nils Åslund 
disputerade i ämnet fysik med avhandlingen Experimental 
studies of diatomic molecules. (On the design and application of  
a digital measuring system for optical spectra.)



46 47

PEDAGOGISK A PRISET ÅRETS L ÄR ARE  
Award for excellence in teaching of the year 

Pedagogiska priset Årets lärare vid Stockholms universitet delas 
ut varje år till en pristagare per fakultet. Priset går till lärare som 
uppfyller kriteriet att han eller hon främjar studenternas lärande 
genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och 
engagemang för utveckling av undervisning liksom erkänd 
undervisningsskicklighet. Studenter 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 2016

JURIDISK A FAKULTETEN
Johannes Wickbom, Juridiska institutionen
för sitt sätt att tydliggöra sitt budskap genom pedagogiska och 
underhållande exempel som studenterna kan relatera till. Efter 
att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omdefinierade 
han sin roll som lärare till att fokusera på studenternas lärande, 
vad de gör med sin tid och sina studier så att de lägger tid på 
förberedelse, reflektion och bearbetning. Detta framgår tydligt 
och poängteras i studenternas nominering, de upplever att han 
bryr sig om deras lärande. Han försöker medvetet skapa ett 
lustfyllt, avspänt och inkluderande lärandeklimat. Han har också 
engagerat sig i att utveckla kurser, och deltar kontinuerligt i  
högskolepedagogisk kompetensutveckling. 

HUMANISTISK A FAKULTETEN
Jan Storå, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
för sin undervisning där han, ofta med utgångspunkt i pågående 
forskningsprojekt, involverar studenterna i undersökande av 
reella forskningsproblem. Med sina studenter har han också 
publicerat forskningsresultat, något som får studenterna att 
känna att de verkligen bidrar till kunskapsutvecklingen. Han 
ansvarar för och arbetar kontinuerligt med utveckling av 
kursutbudet inom sitt ämne, med stark inspiration från den 
högskolepedagogiska utbildning han deltagit i. Han eftersträvar 

att ge möjligheter till ett expansivt lärande för studenterna, där 
studenterna har förutsättningar för självständigt lärande och 
egen aktivitet i relation till olika problem. Jan Storå utnämndes 
2016 till professor i ostarkeologi vid univrersitetet.

SAMHÄLL SVETENSK APLIGA FAKULTETEN
Lenita Freidenvall, Statsvetenskapliga institutionen
för att hon är en engagerad, kunnig lärare som skapar ett tryggt, 
öppet och inkluderande klimat där alla har möjlighet att delta. 
Honstimulerar studenter att ställa frågor, granska, kritisera och 
värdera grundvalar och ifrågasätta det som först ter sig 
självklart. Hennes studenter får kontinuerligt träna på att 
tillämpa teoretiska perspektiv i analysen av aktuella styr-
dokument i vårt samhälle och därmed knyta samman teori och 
praktik i en struktur som studenterna uppskattar. Hon ägnar  
sig åt utvecklingsarbete inom institutionen, som syftar till att 
stödja yngre lärare att utvecklas i sin roll som lärare med ett 
mentorskapsprojekt och genom ett projekt där lärare fungerar 
som kritiska vänner till varandra.

NATURVETENSK APLIGA FAKULTETEN
Thomas Krigsman, Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik
för att han tydligt sätter studenternas inflytande över sitt 
lärande i centrum. Han beskrivs som väl förberedd, men öppen 
för förändring och lägger stor vikt vid ett nära samarbete med 
kollegor och undervisar ofta i team i klassrummet. Han strävar 
efter att studenterna ska utvecklas till reflekterande praktiker 
och förmedlar ett intresse för studenterna och deras lärande. 
Lusten till ett livslångt lärande, men samtidigt ödmjukheten 
inför läraryrket, är något som han lägger stor vikt vid när han 
skapar lärsituationer som ger studenterna ansvar för sin 
kunskapsutveckling allteftersom utbildningen fortlöper.
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STOCKHOL MS UNIVERSITETS GULDMEDAL J  
Stockholm University’s gold medal

Stockholms universitets guldmedalj instiftad 1990, kan tilldelas 
den som genom långvarigt och betydande arbete verkat för att 
främja universitetet, dess forskning eller undervisning. Rektor 
har beslutat att dela ut Stockholms universitets guldmedalj i  
8:e storleken i band till följande personer:

Inga Horndahl
Inga Horndahl började sin verksamhet vid Stockholms universitet 
som synnerligen uppskattad sekreterare på dåvarande Strålnings-
biologiska institutionen, men tillfrågades snart nog om ett 
större uppdrag: att bistå med installations- och promotions-
högtiden. När hon senare rekryterades till dåvarande Rektors 
kansli som handläggare låg fokus på hennes breda kompetens, 
men samtidigt var ansvaret för de akademiska högtiderna 
alltjämt en viktig del av uppdraget. Vittnesbörden om hennes 
insatser såväl som handläggare som kollega – mogen, ansvars-
tagande och plikttrogen – är lika talrika som översvallande. Till 
synes lekande lätt har hon hållit givna budgetramar, och alltid 
behållit sitt lugn under stress. Alltifrån dess invigning 1997 har 
hon haft en särskild relation till Aula Magna, i all synnerhet 
sedan hon 2005 rekryterades som chef för universitetets 
konferensservice, som administrerar verksamheten i aulan. 
Under alla dessa år i universitetets tjänst har hon behållit sin 
diplomatiska fingertoppskänsla och sin glimt i ögat, och alltid 
haft ett vänligt ord till övers för alla som behövt det. 

Stefan Nordlund
Stefan Nordlund har efter en lång och framgångsrik gärning 
som professor i biokemi, prefekt, sektions- och prodekanus samt 
dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten fortsatt att göra 
betydande ledningsinsatser för Stockholms universitet. I kritiska 
skeden har han trätt in som extern prefekt för två institutioner 
av central betydelse för lärarutbildningen, först för Institutionen 
för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas 
didaktik och därefter för Institutionen för de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. I båda dessa roller har 
hans betydelse varit avgörande för verksamhetens utveckling. 

Som ordförande för styrgruppen för SciLifeLab i Stockholm,  
som under en turbulent utvecklingsperiod hanterat det kritiska 
samarbetet mellan KI, KTH och Stockholms universitet för 
Stockholmsnodens vidkommande, har han också haft en central 
betydelse för skapandet av den excellenta forskningsmiljö som 
är en förutsättning för hela SciLifeLabs framtid. Han har även, 
bland mycket annat, spelat en viktig roll för universitetet externt, 
exempelvis som ordförande för Navarino Environmental 
Observatory i Grekland, för Vetenskapens hus och som represen-
tant för Stockholms universitet i Stiftelsen Vetenskapsstaden. 
Internt har han också under senare år axlat viktiga uppdrag, 
bland annat som ordförande för Centrum för Universitets-
lärarutbildning. Sammantaget har Stefan Nordlund i sina många 
funktioner kommit att fylla rollen som en av universitetets 
främsta, och mest pålitliga, företrädare. 

Gunnar Svensson
Gunnar Svensson har efter en lång och framgångsrik gärning som 
professor i teoretisk filosofi, prefekt, prodekanus och dekanus för 
Humanistiska fakulteten fortsatt att göra betydande insatser för 
Stockholms universitet. En av hans sista insatser som dekanus 
kom att bli särskilt betydelsefull, genom att han åstadkom en 
fakultetsöverskridande kompromiss i skarpt konfliktläge. Den 
innebar att områdesreformen med ett humanvetenskapligt och 
ett naturvetenskapligt område kunde genomföras vid Stockholms 
universitet. Gunnar Svenssons framsynthet härvidlag har seder- 
 mera visat sig vara av avgörande betydelse för hela universitetets 
utveckling framgent. Därefter har han även axlat flera tunga 
uppdrag för universitetet. Störst extern synlighet har hans 
visstidsanställningsutredning fått, med stor genklang såväl 
politiskt och fackligt som rent generellt inom sektorn. Bland 
interna uppdrag bör ordförandeskapet för den s.k. LOGG-gruppen 
till stöd för UKÄ:s förra utvärderingscykel främst nämnas, som 
väsentligt har utvecklat institutionernas eget kvalitetsarbete 
genom granskning av deras självvärderingar. Tillsammans med 
Ann-Charlotte Smedler har han även utrett Samhällsveten-
skapliga fakultetens organisation, en utredning som alltjämt är 
under implementering och som är av stor vikt för universitetets 
framtida styrning. Gunnar Svensson har därmed, i kraft av sina 
många viktiga uppdrag, kommit att fylla rollen som en av 
universitetets främsta, och mest pålitliga, företrädare. 
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DOK TORSAVHANDLINGAR 2015/2016
Dissertations

Förteckningen innehåller godkända avhandlingar, 226 st., 
framlagda under läsåret 2015/2016. Det innebär dock inte  
att alla som disputerat uppfyllt alla fordringar som krävs för  
att erhålla doktorsexamen och därmed kan promoveras.

Humanvetenskapliga området

JURIDISK A FAKULTETEN
Liane Colonna, rättsinformatik
Psykiatrirätt: Intressen, rättigheter och principer
Juridiska institutionen

Jonas Ekfeldt, rättsinformatik
Om informationstekniskt bevis
Juridiska institutionen

Jesper Johansson, finansrätt
EU-domstolens restriktionsprövning i mål om de grundläggande 
friheterna och direkta skatter
Juridiska institutionen

Per Larsson, civilrätt
Skyddet för visselblåsare i arbetslivet: en konstitutionell och 
arbetsrättslig studie
Juridiska institutionen

Jessica Östberg, civilrätt
Styrelseledamöters lojalitetsplikt: Särskilt om förbudet att 
utnyttja affärsmöjligheter
Juridiska institutionen

HUMANISTISK A FAKULTETEN
Helena Andersson, arkeologi
Gotländska stenåldersstudier: Människor och djur, platser  
och landskap
Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Marta Andersson, engelska
The Architecture of Result Relations: Corpus and experimental 
approaches to Result coherence relations in English
Engelska institutionen

Cecilia Annell, litteraturvetenskap
Begärets politiska potential: Feministiska motståndsstrategier i 
Elin Wägners Pennskaftet, Gabriele Reuters Aus guter Familie, 
Hilma Angered-Strandbergs Lydia Vik och Grete Meisel-Hess  
Die Intellektuellen
Institutionen för kultur och estetik

Desalegn Hagos Asfawwesen, lingvistik
The inceptive construction and associated topics in Amharic  
and related languages
Institutionen för lingvistik

Christian Björk, konstvetenskap
Den sociala differentieringens retorik och gestaltning: Kritiska 
perspektiv på funktionalistisk förorts- och bostadsplanering i 
Stockholm från 1900-talets mitt
Institutionen för kultur och estetik

Eva Björkholm, utbildningsvetenskap med inriktning mot  
praktiska kunskapstraditioner
Konstruktioner som fungerar: En studie av teknikkunnande i  
de tidiga skolåren
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik

Stefan Buijsman, filosofi
Philosophy of Mathematics for the Masses: Extending the scope 
of the philosophy of mathematics
Filosofiska institutionen

Britt-Marie Bystedt, teatervetenskap
Krigaren på scen: Krigarens makt och maktens krigare sedda 
genom scenkonstens prisma
Institutionen för kultur och estetik
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Erik Cardelus, språkdidaktik
Motivationer, attityder och moderna språk: En studie om elevers 
motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av 
moderna språk
Institutionen för språkdidaktik

Carl Mikael Carlsson, historia
Det märkvärdiga mellantinget: Jordbrukares sociala status i 
omvandling 1780−1900
Historiska institutionen

Alejandra Donoso Alarcon, spanska
Expresiones de movimiento en español como segunda lengua  
y como lengua heredada: Conceptualización y entrega del 
Camino, la Manera y la Base
Romanska och Klassiska institutionen

Elisabet Ehlin, modevetenskap
Becoming Image: Perspectives on Digital Culture, Fashion and 
Technofeminism
Institutionen för mediestudier

Arne Florin, litteraturvetenskap
Hur leva sitt liv?: Om livshållning och retorik i Claes Hylingers 
författarskap
Institutionen för kultur och estetik

Annette Forsberg, journalistik
Sorgens avtryck: Erfarenheter av medverkan som sörjande i 
journalistik om brott och olyckor
Institutionen för mediestudier

Vendela Grundell, konstvetenskap
Flow and Friction: On the Tactical Potential of Interfacing with 
Glitch Art
Institutionen för kultur och estetik

David Gunnarsson, etnologi
Gäst i Sverige: Sanningsregimer, villkorade själv(re)presentationer 
och nationell tillhörighet vid moskévisningar i Stockholm
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Gül Bilge Han, engelska
“Distantly a part”: Wallace Stevens and the Poetics of Modernist 
Autonomy
Engelska institutionen

Lisa Hellman, historia
Navigating the foreign quarters: Everyday life of the Swedish 
East India Company employees in Canton and Macao 
1730 – 1830
Historiska institutionen

Susanne Henning, spanska
La construcción de la imagen social en dos pares adyacentes: 
Opinión-acuerdo/desacuerdo y ofrecimiento-aceptación/
rechazo: Un estudio de la conversación familiar sueca y española
Romanska och Klassiska institutionen

Adam Hjorthén, historia
Border-Crossing Commemorations: Entangled Histories of 
Swedish Settling in America
Historiska institutionen

Thomas Hörberg, lingvistik
Probabilistic and Prominence-driven Incremental Argument 
Interpretation in Swedish
Institutionen för lingvistik

Per Lindegård, litteraturvetenskap
Gentagelsens verden i Inger Christensens digtning
Institutionen för kultur och estetik

Cecilia Ljung, arkeologi
Under runristad häll: Tidigkristna gravmonument i 1 000-talets 
Sverige
Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Magnus Ljunge, arkeologi
Bortom avbilden: Sydskandinaviska hällbilders materialitet
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
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Elisabeth Niklasson, arkeologi
Funding Matters: Archaeology and the Political Economy of the 
Past in the EU
Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Kristoffer Noheden, filmvetenskap
Haloed Objects on Mental Parade: Myth and Magic in Post-War 
Surrealist Cinema
Institutionen för mediestudier

Margaretha Nordquist, historia
A Struggle for the Realm: Late-medieval Swedish rhyme 
chronicles as ideological expressions
Historiska institutionen

Charlotta Nordström, konstvetenskap
Up the Stylish Staircase: Situating the Fürstenberg Gallery and 
Art Collection in a Late Nineteenth-Century Swedish Art World
Institutionen för kultur och estetik

Sara Packalén, teoretisk filosofi
Content and Composition: An essay on tense, content, and 
semantic value
Filosofiska institutionen

Marco Pecorari, modevetenskap
Fashion Remains: The Epistemic Potential of Fashion Ephemera
Institutionen för mediestudier

Daniel Pedersen, litteraturvetenskap
Tårarnas poetik: Nelly Sachs författarskap fram till och med In 
den Wohnungen des Todes
Institutionen för kultur och estetik

Johanna Prytz, nordiska språk
Optional RHEMES and Omitted UNDERGOERS: An Event 
Structure Approach to Implicit Objects in Swedish
Institutionen för svenska och flerspråkighet

Elisa Rossholm, konstvetenskap
I väntan på hufvudpersonen: Identitet och identifikation i 
svensk skämtbild 1870–1900
Institutionen för kultur och estetik

Roussina Roussinova, konstvetenskap
The Art of Pleasing the Eye: Portraits by Nicolas de Largillierre 
and Spectatorship with Taste for Colour in the Early Eighteenth 
Century
Institutionen för kultur och estetik

David Rynell Åhlén, konstvetenskap
Samtida konst på bästa sändningstid: Konst i svensk television 
1956 – 1969
Institutionen för kultur och estetik

Linus Salö, tvåspråkighet
Languages and Linguistic Exchanges in Swedish Academia: 
Practices, Processes, and Globalizing Markets
Institutionen för svenska och flerspråkighet

Alf Sjöblom, historia
Trygghet som handelsvara: Privat folkförsäkring i det framväx-
ande välfärdssamhället 1900 – 1950
Historiska institutionen

Kristina Stenström, medie- och kommunikationsvetenskap
Monsterkroppar: Transformation, transmedialitet och  
makeoverkultur
Institutionen för mediestudier

Olle Torpman, praktisk filosofi
Libertarianism and Climate Change
Filosofiska institutionen

Per Martin Tunefalk, historia
Äreminnen: Personmedaljer och social status i Sverige,  
cirka 1650 – 1900
Historiska institutionen
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Karolina Uggla, konstvetenskap
Konst och kartläggning kring 1970: Modell, diagram och karta  
i konstens landskap
Institutionen för kultur och estetik

Gustav Westberg, nordiska språk
Legitimerade föräldraskap 1870 – 2010: En diskurshistorisk 
undersökning
Institutionen för svenska och flerspråkighet

Adam Wickberg Månsson, litteraturvetenskap
Cultural Techniques of Presence: Luis de Góngora and Early 
Modern Media
Institutionen för kultur och estetik

SAMHÄLL SVETENSK APLIGA FAKULTETEN
Naghmeh Aghaee, data- och systemvetenskap
The Usefulness of ICT Support Systems for Thesis Courses: 
Learners’ Perspectives at Bachelor and Master Level
Institutionen för data- och systemvetenskap

Meshari Alwazae, data- och systemvetenskap
Template-driven Documentation of Best Practices
Institutionen för data- och systemvetenskap

Henrik Angerbrandt, statsvetenskap
Placing Conflict: Religion and politics in Kaduna State, Nigeria
Statsvetenskapliga institutionen

Tola Gemechu Ango, geografi med kulturgeografisk inriktning
Ecosystem Services and Disservices in an Agriculture-Forest 
Mosaic: A Study of Forest and Tree Management and Landscape 
Transformation in Southwestern Ethiopia
Kulturgeografiska institutionen

Stefan Annell, psykologi
Hållbar polisrekrytering: Teoretiska, metodologiska och praktiska 
perspektiv på rekrytering och urval
Psykologiska institutionen

Audinga Baltrunaite, nationalekonomi
Political Economics of Special Interests and Gender
Nationalekonomiska institutionen

Alexander Björk, socialt arbete
Evidence-based practice behind the scenes: How evidence  
in social work is used and produced
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

Danilo Brozovic, företagsekonomi
Service Provider Flexibility: A Strategic Perspective
Företagsekonomiska institutionen

Martina Angela Caretta, geografi med kulturgeografisk  
inriktning
East African Hydropatriarchies: An analysis of changing  
waterscapes in smallholder irrigation farming
Kulturgeografiska institutionen

Johan Dahlberg, sociologisk demografi
Parents, Children and Childbearing
Sociologiska institutionen

Hiran Ekanayake, data- och systemvetenskap
Validating User Engagement and Effectiveness of Training 
Simulations: A mixed-methods approach informed by embodied 
cognition and psychophysiological measures
Institutionen för data- och systemvetenskap

Mohamed Sobih Aly El Mekawy, data- och systemvetenskap
From Theory to Practice of Business-IT Alignment: Barriers, an 
Evaluation Framework and Relationships with Organisational 
Culture
Institutionen för data- och systemvetenskap

Elina Elveborg Lindskog, sociologisk demografi
Effects of violent conflict on women and children: Sexual 
behavior, fertility, and infant mortality in Rwanda and the 
Democratic Republic of Congo
Sociologiska institutionen
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Sara Fogelberg Lövgren, nationalekonomi
Markets, Interventions and Externalities: Four Essays in  
Applied Economics
Nationalekonomiska institutionen

Elly Amani Gamukama, data- och systemvetenskap
Analytical modelling of Internet provision and usage in  
context of development through a utility based framework
Institutionen för data- och systemvetenskap

Francisco Ramon Garrote Jurado, pedagogik
Educational Software in Engineering Education
Institutionen för pedagogik och didaktik

Javier Francisco Guerrero Rázuri, data- och systemvetenskap
Decisional-Emotional Support System for a Synthetic Agent: 
Influence of Emotions in Decision-Making Toward the  
Participation of Automata in Society
Institutionen för data- och systemvetenskap

Manja Gärtner, nationalekonomi
Prosocial Behavior and Redistributive Preferences
Nationalekonomiska institutionen

Elín Hafsteinsdóttir, statsvetenskap
The Art of Making Democratic Trouble: Four Art Events and 
Radical Democratic Theory
Statsvetenskapliga institutionen

Daniel Hedlund, barn- och ungdomsvetenskap
Drawing the limits: Unaccompanied minors in Swedish asylum 
policy and procedure
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Pontus Hennerdal, geografi med kulturgeografisk inriktning
Education through Maps: The Challenges of Knowing and 
Understanding the World
Kulturgeografiska institutionen

Aron Henriksson, data- och systemvetenskap
Ensembles of Semantic Spaces: On Combining Models of 
Distributional Semantics with Applications in Healthcare
Institutionen för data- och systemvetenskap

Magnus Hjelmblom, data- och systemvetenskap
Norm-Regulation of Agent Systems: Instrumentalizing an 
algebraic approach to agent system norms
Institutionen för data- och systemvetenskap

Hege Høyer Leivestad, socialantropologi
Lives on Wheels: Caravan Homes in Contemporary Europé
Socialantropologiska institutionen

Mohammad Irani, företagsekonomi
Essays on Mergers and Acquisitions and Event Studies
Företagsekonomiska institutionen

Björn Jerdén, statsvetenskap
Waiting for the rising power: China’s rise in East Asia and the 
evolution of great power politics
Statsvetenskapliga institutionen

Eva Kane, barn- och ungdomsvetenskap
Playing practices in school-age childcare: An action research 
project in Sweden and England
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Hrvoje Kap, sociologi
Comparative Studies of Vocational Education and Training
Sociologiska institutionen

Susanne Kelfve, sociologi
Gotta survey somebody: Methodological challenges in  
population studies of older people
Sociologiska institutionen

Andrea Lucarelli, företagsekonomi
The Political Dimension of Place Branding
Företagsekonomiska institutionen
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Johanna Lundqvist, specialpedagogik
Educational pathways and transitions in the early school years: 
Special educational needs, support provisions and inclusive 
education
Specialpedagogiska institutionen

Lena Låstad, psykologi
Job insecurity climate: The nature of the construct, its  
associations with outcomes, and its relation to individual job 
insecurity
Psykologiska institutionen

Mudassar Ahmad Mughal, data- och systemvetenskap
Live Mobile Video Interaction: Inventing and investigating 
technology, formats and applications
Institutionen för data- och systemvetenskap

Kim Nevelsteen, data- och systemvetenskap
Distributed Technology-Sustained Pervasive Applications
Institutionen för data- och systemvetenskap

Lisa Ottosson, barn- och ungdomsvetenskap
Utan given hemvist: Barnperspektiv i den svenska asylprocessen
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Ninni Persson, psykologi
The aging brain and changes in cognitive performance: Findings 
from morphometry and quantitative susceptibility mapping of 
iron
Psykologiska institutionen

Matias Quiroz, statistik
Bayesian Inference in Large Data Problems
Statistiska institutionen

Sara Roman, sociologi
Friendship Dynamics among Adolescents
Sociologiska institutionen

Amir Rostami, sociologi
Criminal Organizing: Studies in the sociology of organized crime
Sociologiska institutionen

Maria Rådsten Ekman, psykologi
Unwanted wanted sounds: Perception of sounds from water 
structures in urban soundscapes
Psykologiska institutionen

Aram Seddigh, psykologi
Office type, performance and well-being: A study of how 
personality and work tasks interact with contemporary office 
environments and ways of working
Psykologiska institutionen

Emelie Shanks, socialt arbete
Managing social work: Organisational conditions and everyday 
work for managers in the Swedish social services
Institutionen för socialt arbete - socialhögskolan

Steffi Siegert, företagsekonomi
Enacting Boundaries through Social Technologies: The Dance 
between Work and Private Life
Företagsekonomiska institutionen

Annemi Skerfving, socialt arbete
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa: Barndom och  
uppväxtvillkor
Institutionen för socialt arbete - socialhögskolan

Åsa Sundelin, pedagogik
Att skapa framtid: En analys av interaktionen i studie- och 
yrkesvägledande samtal med unga i migration
Institutionen för pedagogik och didaktik

Catherine Sundling, psykologi
Overall Accessibility of Public Transport for Older Adults
Psykologiska institutionen
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Andreas Sundström, företagsekonomi
Representing Performance | Performing Representation: 
Ontology in accounting practice
Företagsekonomiska institutionen

Per-Anders Svärd, statsvetenskap
Problem Animals: A Critical Genealogy of Animal Cruelty and 
Animal Welfare in Swedish Politics 1844–1944
Statsvetenskapliga institutionen

Helena Tinnerholm Ljungberg, statsvetenskap
Omöjliga familjen: Ideologi och fantasi i svensk reproduktions-
politik
Statsvetenskapliga institutionen

Petra Ulmanen, socialt arbete
Omsorgens pris i åtstramningstid: Anhörigomsorg för äldre  
ur ett könsperspektiv
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

Henrik Warpefelt, data- och systemvetenskap
The Non-Player Character: Exploring the believability of NPC 
presentation and behavior
Institutionen för data- och systemvetenskap

Orlando Pedro Zacarias, data- och systemvetenskap
Mining Mozambique Health Data: The Case of Malaria:  
From Bayesian Incidence Risk to Incidence Case Predictions
Institutionen för data- och systemvetenskap

Dong Zhang, företagsekonomi
Essays on Market Design and Market Quality
Företagsekonomiska institutionen

Naturvetenskapliga området

NATURVETENSK APLIGA FAKULTETEN

MATEMATISK-F YSISK A SEK TIONEN
Jens Anker-Hansen, naturvetenskapsämnenas didaktik
Assessing Scientific Literacy as Participation in Civic Practices: 
Affordances and constraints for developing a practice for 
authentic classroom assessment of argumentation, source 
critique and decision-making
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskaps-
ämnenas didaktik

Hatim Azzouz, fysik
Creation and Detection of Single Photons
Fysikum

Abubakr Babiker, atmosfärvetenskap och oceanografi
On Sahelian-Sudan rainfall and its moisture sources
Meteorologiska institutionen

Katarina Bendtz, fysik
Searches for Massive Highly Ionising Particles at the ATLAS 
Experiment and in Polar Volcanic Rocks, and Performance 
Studies of the First Level ATLAS Trigger System
Fysikum

Pierre Berthet, datalogi
Computational Modeling of the Basal Ganglia: Functional 
Pathways and Reinforcement Learning
Numerisk analys och datalogi

Gianni Cataldi, astronomi
Debris disks and the search for life in the universe
Institutionen för astronomi

Veronica Flodin, naturvetenskapsämnenas didaktik
En didaktisk studie av kunskapsinnehåll i biologi på universitetet: 
Med genbegreppet som exempel
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskaps-
ämnenas didaktik
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Maja Garde Lindholm, fysik
Dark Matter searches targeting Dwarf Spheroidal Galaxies  
with the Fermi Large Area Telescope
Fysikum

Michael Gatchell, fysik
Molecular Hole Punching: Impulse Driven Reactions in  
Molecules and Molecular Clusters
Fysikum

Sarah Jabbari, astronomi
Origin of solar surface activity and sunspots
Institutionen för astronomi

Thorsten Jacobs, fysik
Unraveling the cuprate superconductor phase diagram:  
Intrinsic tunneling spectroscopy and electrical doping
Fysikum

Ida Josefsson, fysik
Structure and dynamics in solution – the core electron  
perspective
Fysikum

Marie-Luise Kapsch, atmosfärvetenskap och oceanografi
The atmospheric contribution to Arctic sea-ice variability
Meteorologiska institutionen

Roland Karlsson, astronomi
Studies of molecular clouds at the Galactic centre
Institutionen för astronomi

Pawel Klimek, fysik
Search for Charginos and Sleptons in ATLAS and Identification  
of Pile-up with the Tile Calorimeter
Fysikum

Madeleine Leander, matematik
Combinatorics of stable polynomials and correlation inequalities
Matematiska institutionen

Camilla Lindahl, naturvetenskapsämnenas didaktik
Tecken av betydelse: En studie av dialog i ett multimodalt, 
teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum.
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskaps-
ämnenas didaktik

Olof Lundberg, fysik
Searches for Dark Matter and Large Extra Dimensions in 
Monojet Final States with the ATLAS Experiment
Fysikum

Jens Malmros, matematisk statistik
Studies in respondent-driven sampling: Directed networks, 
epidemics, and random walks
Matematiska institutionen

Sifiso Nkambule, teoretisk fysik
Theoretical studies of chemical dynamics on excited states, 
driven by non-adiabatic effects: Charge recombination reactions
Fysikum

Alessandro Oneto, matematik
Waring-type problems for polynomials: Algebra meets  
Geometry
Matematiska institutionen

Mikael Petersson, matematisk statistik
Perturbed discrete time stochastic models
Matematiska institutionen

Muhammad Sadiq, fysik
Experiments with Entangled Photons: Bell Inequalities,  
Non-local Games and Bound Entanglement
Fysikum

Andreas Sandberg, astronomi
Observing Lyman alpha emitters - How does Lyman alpha 
escape from galaxies?
Institutionen för astronomi
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Daniel Schlesinger, teoretisk fysik
Molecular structure and dynamics of liquid water: Simulations 
complementing experiments
Fysikum

Ketil Tveiten, matematik
Period integrals and other direct images of D-modules
Matematiska institutionen

Muhammad Umair, teoretisk fysik
Resonances in Three-Body Systems
Fysikum

Martin Wolf, fysik
Indirect Searches for Dark Matter in the Milky Way with 
IceCube-DeepCore
Fysikum

Stephan Zimmer, fysik
Observations of nearby Galaxy Clusters with the Fermi Large 
Area Telescope: Towards the first Gamma Rays from Clusters
Fysikum

Marcel Christian Robert Zoll, fysik
A search for solar dark matter with the IceCube neutrino 
detector: Advances in data treatment and analysis technique
Fysikum

KEMISK A SEK TIONEN
Abiodun Ajayi, neurokemi med molekylär neurobiologi
Molecular mechanism(s) underlying neurodegeneration in SCA7 
disease: Role of NOX enzymes and oxidative stress
Institutionen för neurokemi

Md. Rauful Alam, organisk kemi
Catalytic Regio- and Stereoselective Reactions for the Synthesis 
of Allylic and Homoallylic Compounds
Institutionen för organisk kemi

Muhammad Aslam Ahsan Mazari, neurokemi med molekylär 
neurobiologi
Studies on Human and Drosophila melanogaster Glutathione 
Transferases of Biomedical and Biotechnological Interest
Institutionen för neurokemi

Henrik Carlsson, miljökemi
Development of an adductomic approach to identify  
electrophiles in vivo through their hemoglobin adducts
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Peng Guo, oorganisk kemi
Structure Determination and Prediction of Zeolites: A Combined 
Study by Electron Diffraction, Powder X-Ray Diffraction and 
Database Mining
Institutionen för material- och miljökemi

Guang Han, materialkemi
The synergistic role of hierarchical macro- and mesoporous 
implant surface and microscopic view of enhanced  
osseointegration
Institutionen för material- och miljökemi

Rickard Hedman, biokemi
Dynamics of peptide chains during co-translational transloca-
tion, membrane integration & domain folding
Institutionen för biokemi och biofysik

Henrik Helmfors, neurokemi med molekylär neurobiologi
Cell-penetrating peptides: Uptake mechanism and the role  
of receptors
Institutionen för neurokemi

Anna Hjelm, biokemi
Optimizing membrane and secretory protein production in 
Gram-negative bacteria
Institutionen för biokemi och biofysik
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Aleksander Jaworski, fysikalisk kemi
Structure of Rare-Earth Aluminosilicate Glasses Probed by 
Solid-State NMR Spectroscopy and Quantum Chemical  
Calculations
Institutionen för material- och miljökemi

Jon Kapla, fysikalisk kemi
Computer Simulations of Membrane–Sugar Interactions
Institutionen för material- och miljökemi

Sumit Konar, oorganisk kemi
Structure and Phase Stability of CaC2 Polymorphs, Li2C2 and 
Lithium Intercalated Graphite: A Revisit with High Pressure 
Experiments and Metal Hydride–Graphite Reactions
Institutionen för material- och miljökemi

Peter Lachmann, biokemi
Kinetics of proton and electron transfer in heme-copper 
oxidases
Institutionen för biokemi och biofysik

Chenge Li, biokemi
Infrared spectroscopy: a tool for protein characterization
Institutionen för biokemi och biofysik

Duan Li, materialkemi
Rapid sintering of ceramics by intense thermal radiation
Institutionen för material- och miljökemi

Giovanna Luongo, analytisk kemi
Chemicals in textiles: A potential source for human exposure 
and environmental pollution
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Yanhang Ma, oorganisk kemi
Structural study of nano-structured materials: electron  
crystallography approaches
Institutionen för material- och miljökemi

Arnaud Mayence, materialkemi
Design and characterization of nanoparticles and their  
assemblies: Transmission electron microscopy investigations 
from atomic to mesoscopic length scales
Institutionen för material- och miljökemi

Trifa Mohammad Ahmed, analytisk kemi
Determination of OPAHs and PAHs in Particulate Matter  
from Ambient Air and Engine Emissions: Multidimensional 
Chromatography
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Anuja Nagendiran, organisk kemi
Catalytic reactions with palladium supported on mesocellular 
foam: Applications in hydrogenation, isomerization, and  
C-C bond forming reactions
Institutionen för organisk kemi

Byron Peters, organisk kemi
Iridium Catalysed Asymmetric Hydrogenation of Olefins and 
Isomerisation of Allylic Alcohols
Institutionen för organisk kemi

Christoph Peters, biokemi
Topology Prediction of α-Helical Transmembrane Proteins
Institutionen för biokemi och biofysik

Maoping Pu, organisk kemi
Molecular Motion in Frustrated Lewis Pair Chemistry: insights 
from modelling
Institutionen för organisk kemi

Xu Quan, organisk kemi
Hydrogenation, Transfer Hydrogenation and Hydrogen Transfer 
Reactions Catalyzed by Iridium Complexes
Institutionen för organisk kemi
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Anirudh Ranganathan, biokemi med inriktning mot  
bioinformatik
The impact of GPCR structures on understanding receptor 
function and ligand binding
Institutionen för biokemi och biofysik

Ioannis Sadiktsis, analytisk kemi
Traffic related air pollution with emphasis on particle associated 
polycyclic aromatic hydrocarbons: Tire wear and biodiesel 
exhaust emissions
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Kamran Saeidi, materialkemi
Stainless steels fabricated by laser melting: Scaled-down 
structural hierarchies and microstructural heterogeneities
Institutionen för material- och miljökemi

Karin Skaar, biokemi
Structural and biochemical studies of phage P2 DNA-binding 
proteins and human tetraspanins
Institutionen för biokemi och biofysik

Kristina Spektor, materialkemi
Extreme water catalyzed transformations of SiO2, TiO2 and 
LiAlSiO4
Institutionen för material- och miljökemi

Andreas Tjärnberg, biokemi med inriktning mot bioinformatik
Exploring the Boundaries of Gene Regulatory Network Inference
Institutionen för biokemi och biofysik

Alexey Volkov, organisk kemi
Catalytic Amide Reductions under Hydrosilylation Conditions
Institutionen för organisk kemi

Chao Xu, materialkemi
Imine/azo-linked microporous organic polymers: Design, 
synthesis and applications
Institutionen för material- och miljökemi

Xin Yu, neurokemi med molekylär neurobiologi
Studies of polyglutamine expanded Ataxin-7 toxicity
Institutionen för neurokemi

BIOLOGISK A SEK TIONEN
Hélène Audusseau, zoologisk ekologi
Effect of climate and land use on niche utilization and  
distribution of nettle-feeding butterflies
Zoologiska institutionen

Jose Maria Beltran Abaunza, marin ekologi
Remote sensing in optically complex waters: water quality 
assessment using MERIS data
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Johanna Bengtsson, molekylär biovetenskap
The impact of cytochrome P4501-inhibitors on aryl hydrocarbon 
receptor signaling
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Lotta Berntzon, växtfysiologi
Detection, transfer and role of an environmentally spread 
neurotoxin (BMAA) with focus on cyanobacteria and the  
Baltic Sea region
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Ioana Bujila, immunologi
Plasmodium falciparum-mediated modulation of innate 
immune cells: responses and regulation
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Rasa Bukontaite, zoologisk systematik och evolutionsforskning
Evolution of the Biodiversity Hotspot of Madagascar from the 
Eye of Diving Beetles: Phylogeny, colonization and speciation
Zoologiska institutionen

Alfred Burian, marin ekologi
Impact of food quality on aquatic consumers: Behavioral and 
physiological adjustments
Institutionen för ekologi, miljö och botanik
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Johan Dahlberg, växtekologi
The role of microclimate for the performance and distribution  
of forest plants
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Nele De Klerk, molekylär biovetenskap
Host-bacteria interactions: Host cell responses and bacterial 
pathogenesis
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Erik Ersmark, zoologisk systematik och evolutionsforskning
Large carnivore population turnover and ecological change 
during the Late Quaternary
Zoologiska institutionen

Naveen Kumar Chandappa Gowda, cellbiologi
Regulation of Hsp70 function by nucleotide-exchange factors
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Marianne Haage, zoologisk ekologi
Conservation, personality and ecology of the European mink 
(Mustela lutreola)
Zoologiska institutionen

Yeneneh Haileselassie, immunologi
Lactobacilli- and Staphylococcus aureus mediated modulation  
of immune responses in vitro
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Therese Harvey, marin ekologi
Bio-optics, satellite remote sensing and Baltic Sea ecosystems: 
Applications for monitoring and management
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Johanna Hedlund, etologi
Climate change effects on migratory birds and on the ecology 
and behaviour of the willow warbler (Phylloscopus trochilus)
Zoologiska institutionen

Chen Hou, växtsystematik
Evolutionary studies of the Gnetales
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Tove Jörgensen, marin ekotoxikologi
Coral Reef Habitats and Fish Connectivity: Implications for 
coastal management and fishery
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Vendela Kempe Lagerholm, zoologisk systematik och  
evolutionsforskning
Animal movement on short and long time scales and the effect 
on genetic diversity in cold-adapted species
Zoologiska institutionen

Mohammadali Khan Mirzaei, molekylärgenetik
The efficacy of bacterial viruses against multi-resistant Esche-
richia coli: from isolation to pharmacology
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Isabell Klawonn, marin ekologi
Marine nitrogen fixation: Cyanobacterial nitrogen fixation  
and the fate of new nitrogen in the Baltic Sea
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Robert Krautz, molekylärbiologi
Drosophila immune responses in a model for epithelial  
hypertrophy
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Joshua Lewis, naturresurshushållning
Deltaic Dilemmas: Ecologies of Infrastructure in New Orleans
Stockholms Resilienscentrum

Yiting Liu, funktionell zoomorfologi
Morphological and functional effects of insulin signaling and the 
bHLH transcription factor Dimmed on different neuron types in 
Drosophila
Zoologiska institutionen
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Liberatus Lyimo, växtfysiologi
Carbon sequestration processes in tropical seagrass beds
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Kristin Löwenborg Di Marino, zoologisk ekologi
Nesting ecology of the grass snake (Natrix natrix) and its 
implications for conservation
Zoologiska institutionen

Sara Mehrabi, växtfysiologi
Candidate genes for resistance and susceptibility to the  
bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.) in barley  
(Hordeum vulgare L.)
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Jens Munk Nielsen, marin ekologi
Species interactions and energy transfer in aquatic food webs
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Marina G. Pantazopoulou, cellbiologi
Protein Quality Control at the Inner Nuclear Membrane  
– The Asi complex in Saccharomyces cerevisiae
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Naghmeh Rajaei, molekylär biovetenskap
Regulation and mechanism of mating-type switching in 
Kluyveromyces lactis
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Lina Rasmusson, växtfysiologi
Seagrass Respiration: An assessment of oxygen consumption 
patterns of temperate marine macrophytes
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Ulrika Samnegård, växtekologi
The impact of forest on pest damage, pollinators and pollination 
services in an Ethiopian agricultural landscape
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Ellen Schagerström, växtekologi
On the endemic Fucus radicans in the Baltic Sea
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Alexander Schäpers, zoologisk ekologi
Evolutionary and mechanistic aspects of insect host plant 
preference
Zoologiska institutionen

Robert Stach, etologi
Migratory routes and stopover behaviour in avian migration
Zoologiska institutionen

Jonas Strandberg, zoologisk systematik och evolutionsforskning
Taking a Bite out of Diversity - Taxonomy and systematics  
of biting midges
Zoologiska institutionen

Stina Tano, marin ekotoxikologi
Seaweed in the tropical seascape: Importance, problems  
and potential
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Xiao Wang, molekylärgenetik
Macrophage programming and host responses to bacterial 
infection
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Liqun Yao, utvecklingsbiologi
Genome-wide identification of Grainy head target genes and 
their functions in Drosophila embryos
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Johanna K Yletyinen, naturresurshushållning
The Impact of Multiple Drivers on Marine Systems: Novel 
approaches for studying structural changes
Stockholms Resilienscentrum
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Simei Yu, molekylärbiologi
ATPase dependent and independent roles of Brahma in  
transcription and pre-mRNA processing
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

SEK TIONEN FÖR MIL JÖ- OCH GEOVETENSK APER
Meighan Boyd, naturgeografi
Speleothems from Warm Climates: Holocene Records from  
the Caribbean and Mediterranean Regions
Institutionen för naturgeografi

Benoit Dessirier, naturgeografi
Numerical modeling of groundwater and air flow between 
compacted bentonite and fractured crystalline rock
Institutionen för naturgeografi

Sara Furuhagen, tillämpad miljövetenskap
Application and interpretation of biomarkers in ecotoxicology 
– from molecular to individual level responses
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Maike Hamann, vetenskap om hållbar utveckling
Exploring connections in social-ecological systems:  
The links between biodiversity, ecosystem services,  
and human well-being in South Africa
Stockholms Resilienscentrum

Jonas Hentati Sundberg, vetenskap om hållbar utveckling
SEA CHANGE: Social-ecological co-evolution in Baltic Sea 
fisheries
Stockholms Resilienscentrum

Sabina Hoppe, tillämpad miljövetenskap
Biotic Ligand model: A tool for risk assessment of metals  
in Scandinavian fresh waters?
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Emma Johansson, naturgeografi
The influence of climate and permafrost on catchment  
hydrology
Institutionen för naturgeografi

Johannes Langemeyer, vetenskap om hållbar utveckling
Urban Ecosystem Services: The Value of Green Spaces in Cities
Stockholms Resilienscentrum

Zhe Li, tillämpad miljövetenskap
Fate of Pharmaceuticals and Their Transformation Products  
in Rivers: An integration of target analysis and screening 
methods to study attenuation processes
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Ioannis Liagkouridis, tillämpad miljövetenskap
Indoor emissions and fate of flame retardants:  
A modelling approach
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Emilie Lindkvist, vetenskap om hållbar utveckling
Learning-by-modeling: Novel Computational Approaches  
for Exploring the Dynamics of Learning and Self-governance  
in Social-ecological Systems
Stockholms Resilienscentrum

Andrés Marin Ricke, vetenskap om hållbar utveckling
Adaptive capacity for social and environmental change:  
The role of networks in Chile’s small-scale fisheries
Stockholms Resilienscentrum

Elidio Massuanganhe, naturgeografi
Geomorphology and environmental dynamics in Save River 
delta, Mozambique: A cross-timescale perspective
Institutionen för naturgeografi

Francis Matutina Freire, maringeologi
High Arctic submarine glaciogenic landscapes: their formation 
and significance
Institutionen för geologiska vetenskaper
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Andrew Merrie, vetenskap om hållbar utveckling
Global Ocean Futures: Governance of marine fisheries in  
the Anthropocene
Stockholms Resilienscentrum

Linda Molander, tillämpad miljövetenskap
Chemicals in consumer products: Bridging the gap  
between academic research and chemicals regulation
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Francesco Muschitiello, maringeologi
Deglacial impact of the Scandinavian Ice Sheet on the  
North Atlantic climate system
Institutionen för geologiska vetenskaper

Simon Mwansasu, naturgeografi
Causes and Perceptions of Environmental Change in the 
Mangroves of Rufiji Delta, Tanzania: Implications for  
Sustainable Livelihood and Conservation
Institutionen för naturgeografi

Thanh Tam Nguyen, naturgeografi
Pesticide use in rice farming and its impacts on climbing  
perch (Anabas testudineus) in the Mekong Delta of Vietnam
Institutionen för naturgeografi

Martin Wik, geokemi
Emission of methane from northern lakes and ponds
Institutionen för geologiska vetenskaper

Afrifa Kweku Kyei Yamoah, geokemi
A combined carbon and hydrogen isotope approach to  
reconstruct the SE Asian paleomonsoon: Impacts on the  
Angkor Civilization and links to paleolimnology
Institutionen för geologiska vetenskaper

Xiaojing Zhang, geologi
Tectonic Evolution of Taimyr in the Late Paleozoic to Mesozoic 
from Provenance and Thermochronological Evidence
Institutionen för geologiska vetenskaper

STOCKHOL MS UNIVERSITET – STOCKHOLM UNIVERSIT Y
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 idag livaktig, då behovet av ett mer 
framtidsinriktat och progressivt lärosäte och med satsning på  
de nya naturvetenskaperna var stort. Till högskolan knöts de 
främsta 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, professor i fysik och högskolans rektor 1897 – 1902 
samt Nobelpristagare i kemi. De enda humanisterna vid 
högskollans 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 universitetsstatus 1960 
och blev Stockholms universitet.

Stockholms universitet, huvudstadsuniversitetet, är idag  
ett av landets största lärosäten med 70 000 studenter, 1 800 
doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom det  
naturvetenskapliga och det humanvetenskapliga området.  
Universitetet har en tydlig grundforskningsprofil med både  
lokalt och internationellt perspektiv, och inom många  
forskningsområden är universitetet ledande. 

Stockholms universitets campus ligger i Frescati, mitt i  
världens första nationalstadspark med rika kultur- och natur-
värden. Området präglas av både nya och äldre byggnader i en 
spännande blandning, ritade av landets främsta arkitekter och 
med samtida konst.

Stockholm University, located in the capital of Sweden, is a city 
university enjoying many links with today’s society – both from  
a local and an international perspective. The university is one of 
the largest in Sweden with about 70,000 students and 1,800 
graduate students. 

Undergraduate education is pursued alongside postgraduate 
studies and research at the four faculties: Humanities, Law, 
Natural Sciences, Social Sciences. The university has a clear basic 
research profile with leading research in many areas, which makes 
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it possible for active researchers to choose freely among areas,  
issues, methods and material. Academic freedom is the result of  
a long tradition of new thinking and openness to the unknown, 
an attitude which, in extension, has so far given the university five 
Nobel Prizes. Moreover, the university established the first female 
chair in mathematics in Europe, to which Sonja Kovalevsky was 
appointed in 1884. Stockholm University also carries out extensive 
applied research. Researchers’ rights to publish their results in  
different contexts are always safeguarded by the university.

The activities at the earlier private Stockholm University  
College, which in 1960 became a state university, Stockholm  
University, started on a small scale in 1878 with a series of  
lectures in mathematics, physics, chemistry and geology, also 
opened for the public.

The main university campus in Frescati stretches across a 
naturally and culturally inspiring landscape – in and around the 
world ś first National City Park. A wide variety of building styles, 
blending both traditional and modern, has helped to make the 
campus a place of architectural interest.

www.su.se
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