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Äntligen kan akademisk högtid genomföras igen! 
Pandemin har påverkat oss alla och varit en svår utmaning 

för såväl studenter som medarbetare att hantera. Jag vill där-
för rikta mitt innerligaste tack till alla er som, på olika sätt, 
bidragit till att Högskolan Dalarna kunnat fortsätta bedriva 
högkvalitativ forskning och utbildning under denna tid. 

För Högskolan Dalarna är det viktigt att utvecklas som en 
stark akademisk aktör, såväl regionalt och nationellt som 
internationellt. Det är därför med stor glädje som vi under 
årets högtid uppmärksammar 14 professorer, 2 gästprofes-
sorer, 12 docenter, 1 hedersdoktor samt 21 doktorer. Dess-
utom uppmärksammas två medarbetare som meriterat sig 
pedagogiskt och en lärare som får Dalarnas studentkårs pe-
dagogiska pris, vilket är glädjande för såväl Högskolan Da-
larna som för alla studenter vid lärosätet!

Under 2021 har Högskolan Dalarna fått kraftigt utökade 
forskningsanslag. Mer forskning innebär ytterligare kun-
skap som kan komma samhället till nytta, såväl genom 
Högskolans studenter och utökad forskningsanknytning 
i utbildningarna, som genom nya möjligheter till framtida 
forskningsinsatser.

Genom samverkan med såväl företag som offentliga or-
ganisationer, skapas möjligheter till svar och lösningar på 
relevanta och konkreta samhällsutmaningar och frågeställ-
ningar. Det är därför med glädje som vi även denna högtid 
delar ut Högskolans samverkanspris, till såväl medarbetare 
som en extern aktör som bidragit till att utveckla samverkan 
mellan akademi och samhälle.  Pris delas också ut till årets 
alumn, vilket tilldelas någon av lärosätets tidigare studenter 
som på olika sätt bidragit till en god samhällsutveckling.  

Jag ser fram emot att fira Högskolan Dalarnas akademiska 
högtid 2021 tillsammans med er alla!

Martin Norsell
Rektor, Högskolan Dalarna

 

Välkommen!
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Jörgen Dimenäs
Professor i pedagogiskt arbete
Jörgen Dimenäs disputerade vid Göteborgs universitet 2001 i pedagogik 
med ämnesdidaktisk inriktning. Han har tidigare arbetat som högstadie-
lärare och utvecklat läromedel i naturvetenskapliga ämnen. Jörgen har 
även tjänstgjort vid Högskolan i Skövde där han deltog i arbetet med att 
starta en lärarutbildning och vid Högskolan i Borås som universitetslektor 
och proprefekt. 2013 antogs han som docent i allmändidaktik vid Göte-
borgs universitet och var samtidigt huvudredaktör för ”Nordisk tidskrift 
för allmändidaktik” och projektledare för programmet Brobyggaren. Vid 
Högskolan Dalarna bidrar han till utvecklingen av lärarutbildningen i 
nära samverkan med skolverksamheten.

Jörgens forskningsintresse grundades när han arbetade som 
lärare i naturvetenskapliga ämnen. Det ledde till forskarut-
bildning vid Göteborgs universitet och avhandlingen ”Inne-
håll och interaktion. Om elevers lärande i naturvetenskaplig 
undervisning”. I den visar Jörgen att elever som ofta kon-
fronteras med naturvetenskapliga modeller, tankar och bil-
der i undervisningen utvecklar naturvetenskaplig kunskap, 
till skillnad mot de elever som snarare möter och uppfattar 
naturvetenskaplig undervisning som en procedur. Förståel-
sen för resultaten grundlades utifrån ett variationsteoretiskt 
och sociokulturellt perspektiv på lärande.

Efter avhandlingen riktade han forskningen mot områden 
som extramuralt lärande med nöjesfältet Liseberg som läran-
deobservatorium i ett naturvetenskapligt perspektiv, tvärdis-
ciplinära frågor, samt den naturvetenskapliga litteracitetens 
betydelse för lärandet. Jörgen har därefter fokuserat på olika 

skolors pedagogiska utgångspunkter och vuxnas lärande, 
bland annat studentinflytande, studenters lärande i verk-
samhetsförlagd utbildning och utlandsfödda akademikers 
integration i arbetslivet. Han har även undersökt frågor om 
vetenskap och beprövad erfarenhet, hur skickliga lärare ge-
nomför undervisning och vad som är centrala delar i lärarut-
bildningen och som ger en grund för att bli en skicklig lärare.

De egna forskningsresultaten har till stora delar utgjort en 
grund för att förstå lärarutbildningens strukturer och ut-
veckling, samt för att förstå lärares beprövade erfarenhet i 
olika skolverksamheter. Forskningen har också till stora de-
lar presenterats i populärvetenskaplig form.

Jörgens pågående forskning vid Högskolan Dalarna berör 
handledning i lärarutbildning samt lärarutbildningens och 
skolans demokratiuppdrag.

Undervisningens grund i vetenskap och erfarenhet  

Roland Ahlstrand
Professor i arbetsvetenskap
Roland Ahlstrand disputerade 2000 i sociologi vid Lunds universitet. Han 
var anställd som universitetslektor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Halm-
stad 2002–2011 och som universitetslektor med inriktning mot arbetslivs-
frågor vid Malmö universitet 2011–2019. Under 2019 anställdes han som 
professor i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna. 

Roland har haft ett flertal förtroendeuppdrag inom akademin. Han har 
deltagit i utvecklingen av forskningsmiljöer och varit ansvarig för utveck-
lingen av nya utbildningsprogram på grundutbildningsnivå och avancerad 
nivå, samt varit ämnes- och programansvarig. Vid Högskolan Dalarna 
har han varit biträdande forskningsledare för forskningsprofilen Komplexa 
system – mikrodataanalys.

Rolands forskning har i huvudsak handlat om arbetsorga-
nisatoriska förändringar och företagsomställningar inom 
tillverkningsindustrin. Arbetsorganisatoriska förändringar 
har studerats i såväl doktorsavhandlingen som i jämförande 
studier med forskare i andra europeiska länder. Ambitionen 
har ofta varit att förklara varför det blir som det blir när det 
gäller anställdas möjligheter till lärande och användning av 
sin egen expertkunskap, både för att hantera det dagliga ar-
betet och för att delta i beslut om arbetets organisering. För 
svensk del har den sociotekniska skolan med demokratiska 
ideal om självbestämmande och inflytande för grupper och 
individer varit en motkraft till långtgående tayloristisk ar-
betsdelning. De demokratiska idealen har även varit en ba-
lanspunkt vid införandet av japaninspirerade organisations-
former. 

Rolands forskning om företagsomställningar har handlat 
om företagsstrategier vid nedläggningar och massuppsäg-
ningar och fokuserat på partsrelationer, socialt ansvarsta-
gande och stöd till uppsagda. Frågor om företags samarbeten 
med kommuner, regering och andra aktörer har också varit 
centrala. Studierna har inkluderat ett institutionellt perspek-
tiv på arbetsrättslig lagstiftning, statligt stöd och relationen 
mellan fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och reger-
ing. 

I syfte att utveckla det institutionella perspektivet används 
begreppet omställningsregim i ett nu pågående projekt. Här 
undersöks vilka lärdomar som arbetsmarknadens parter och 
regeringarna dragit av finanskrisen 2008 och covidkrisen 
2020 i både Sverige och Storbritannien. Frågan som ställs är 
vilken betydelse som lärdomarna haft för det finansiella stö-
det till företag och uppsagda i termer av anställningstrygghet 
och möjligheter till korttidsarbete och kompetensutveckling. 

Arbetsorganisation och företagsomställningar
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Tara Duncan 
Professor i turismvetenskap
Tara Duncan disputerade 2007 i geografi vid University College London i 
Storbritannien. Innan hon anställdes som universitetslektor vid Högskolan 
Dalarna 2017 så arbetade hon tio år som lektor vid University of Otago 
i Nya Zeeland och dessförinnan har hon varit anställd vid Durham Uni-
versity, University of Surrey och Royal Geographical Society (with IBG) i 
Storbritannien.

Tara är sedan några år tillbaka ordförande i Association of Tourism & 
Leisure Education & Research (ATLAS), en organisation som arbetar med 
utveckling av transnationella utbildnings- och forskningsinitiativ i ett sex-
tiotal länder. Hon sitter i redaktionerna för tidskrifterna ”Tourism Geo-
graphies” och ”Social & Cultural Geography” och har erhållit utmärkelser 
för sitt goda handledarskap av doktorander.

Taras forskning studerar kopplingarna mellan turism, mo-
bilitet, hållbarhet och arbetsliv utifrån FN:s hållbarhetsmål. 
Hon fokuserar särskilt på mål 8: ”Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt”. 

Turism är fortfarande en tillväxtindustri där hållbar turis-
mutveckling, både i städer och perifera områden, ofta prio-
riteras av ekonomiska skäl. Som bransch inkluderar besöks-
näringen många sektorer, exempelvis hotell och restaurang, 
natur- och kulturarv. Hit räknas även aktiviteter som mu-
seer, nöjesparker och sportevenemang. Att förstå vikten av 
hållbara arbetsvillkor i näringen kan därför ge en inblick i 
flera olika aspekter av det samtida samhället.  

Tillsammans med forskare inom arbetsvetenskap och fö-
retagsekonomi fick Tara 2017 finansiering från FORMAS 
för ett projekt som undersökte hållbara arbetsvillkor inom 
turismnäringen i Sverige. 

I ett aktuellt forskningsprojekt har Tara utvecklat kurser, 
på avancerad nivå, om hållbarhet och resiliens. Projektet 

finansieras av KK-stiftelsen och syftar till att möta kompe-
tensbehovet hos turistföretag när de återhämtar sig från co-
vidpandemin. 

Tara och hennes ämneskollegor har även fått finansie-
ring från Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond 
(BFUF) för att undersöka turismutbildningars roll under 
och efter pandemin. Syftet här är att optimera utbildnings-
möjligheterna för framtida personal inom besöksnäringen. 

Tara är aktiv i Centrum för besöksnäringsforskning (CeT-
LeR) vid Högskolan Dalarna och hon är också medlem i 
forskningsgruppen Work Inclusivity in Tourism and Hospi-
tality (WITH), baserad vid Universitetet i Stavanger, Norge. 

Hennes forskning är internationellt erkänd och Tara har 
publicerat artiklar i de tre främsta turismtidskrifterna och i 
tidskrifter inom ledarskap och geografi. Nyligen beviljades 
Tara, tillsammans med kollegor, medel från Forte för att stu-
dera hotellstäderskors arbetsmiljö och Tara valdes till äm-
nesföreträdare för turismvetenskap.

Turism, hållbarhet och anständiga arbetsvillkor

Jörgen Elbe 
Professor i företagsekonomi  
Jörgen Elbe disputerade 2002 i företagsekonomi vid Uppsala universitet 
och 2009 antogs han som docent vid samma lärosäte.

Under hela sin akademiska karriär har Jörgen varit anställd vid Hög-
skolan Dalarna. Han har varit ämnesföreträdare, prefekt och personalre-
presentant i högskolestyrelsen. 

2017 utnämndes han till meriterad lärare och i mars 2019 befordrades 
han till professor i företagsekonomi. Samma år utsågs han även till pro-
rektor för Högskolan Dalarna.

Jörgen har medverkat i många större forskningsprojekt och varit hand-
ledare för doktorander vid flera svenska lärosäten. Han har även en bred 
och omfattande erfarenhet från internationella samarbeten inom både 
utbildning och forskning. 

Företag är inte enbart konkurrenter. De är i stor utsträckning 
även beroende av varandra och av samarbete för att kunna 
mobilisera resurser och utveckla aktiviteter. Vikten av sam-
arbete och hur samarbete skapas, utvecklas och motverkas är 
frågor som till stor del genomsyrat Jörgens forskning.

I sin avhandling, där turismutvecklingen i Småland stude-
rades, visar han hur samverkan mellan företag kan utvecklas 
genom synliggörande och utnyttjande av gemensamma in-
tressen och ömsesidiga beroenden. Han har också pekat på 
den centrala roll som samordnande aktörer kan ha för att 
utveckla ett positivt samarbetsklimat. 

Därefter har Jörgen fortsatt att studera hur olika aspekter 
som legitimitet, makt, beroenden och manipulation påver-
kar samverkan och företagsrelationer. Han har studerat hur 
detta har skapat möjligheter till internationalisering, skapat 
förutsättningar och begränsningar för produktutveckling, 
hur det har omöjliggjort en från början önskad sammanslag-

ning mellan två företag och hur det har inneburit en lyckad 
mobilisering av resurser från oväntade håll. Alla dessa stu-
dier pekar på att företagsledningar behöver vara medvetna 
om att alla de beslut som fattas och de handlingar som före-
taget förknippas med kommer att påverka dess legitimitet. 
Den uppfattade legitimiteten påverkar i sin tur företagets re-
lationer till kunder, samarbetspartners och samhället i stort. 

På senare tid har Jörgen och två nära kollegor deltagit i fle-
ra studier av var och hur besöksnäringen bidrar till regional 
utveckling. Ett annat forskningsområde han intresserat sig 
för är hur marknaders utveckling, konstruktion och funk-
tion bidrar till eller hindrar en ekonomisk utveckling som 
gagnar samhället. Under hela sin karriär har Jörgen varit 
engagerad i att sprida sin forskning, såväl inom akademin 
som till företag och andra som kan ha nytta av den i sina 
verksamheter.

Företag, samarbete och marknad
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Arend Hintze
Professor i mikrodataanalys  
Arend Hintze tog sin doktorsexamen i utvecklingsgenetik 2006 vid Tech-
nische Universität i Braunschweig i Tyskland. Han arbetade sedan vidare 
inom beräkningsbiologi vid två amerikanska lärosäten: Keck Graduate 
Institute i Claremont och Michigan State University där han var knuten 
till BEACON Center for the Study of Evolution in Action. 

2015 utnämndes Arend till docent i datavetenskap, teknik och integre-
rad biologi. 

Han kom till Högskolan Dalarna 2020 och anställdes vid avdelningen 
för mikrodataanalys. 

Ett år tidigare tilldelades han ”Award for Distinguished Early-Career 
Investigator” av International Society of Artificial Life (ISAL).

Den darwinistiska evolutionen har resulterat i det vi upple-
ver och använder just nu: vår intelligens. Neuroevolutionen 
strävar efter att ta utvecklingen till nästa steg genom att åter-
skapa mänsklig intelligens i datormodeller. Syftet är att testa 
evolutionsteorier om hur kognitiva förmågor och beteenden 
uppkommit, något som skulle vara nästan omöjligt att testa i 
ett laboratorium med hjälp av naturliga organismer. 

Neuroevolutionen försöker också skapa beräkningsmodel-
ler för kognition, så kallad allmän artificiell intelligens. 

Arend är särskilt intresserad av frågan om hur minnen bil-
das och kombineras med andra minnen, men också av frå-
gan om hur dessa minnen påverkar framtida beslut. 

Minnen är strukturella enheter i vår varseblivning och de 
spelar en avgörande roll i moderna AI-applikationer. Ge-
nom att förstå hur dessa enheter fungerar kan de användas 
för att förbättra dataanalyser, djupinlärning och autonom 
robotik.

Arends arbete har också en stark koppling till evolutionär 
spelteori. Där är frågan inte bara vilket beslut som är det 
bästa, utan också hur det evolutionära sammanhanget ser ut. 

Det har visat sig att våra mänskliga beslutsprocesser på-
verkas starkt av det faktum att vi lever i ett samhälle som 
ständigt utvecklas och där vinna inte är allt. Mot den bak-
grunden är Arend mycket intresserad av vilken roll som AI 
kommer att spela i framtiden, hur vi reglerar den och på 
vilka sätt den kommer att förändra vårt samhälle.

Utvecklingen av mänsklig och artificiell intelligens

Peter Hultén  
Professor i företagsekonomi
Peter Hultén disputerade 2002 i företagsekonomi vid Umeå Universitet. 
Han har arbetat vid Sida som landansvarig för Ukraina och har mång-
årig internationell erfarenhet från tjänster vid universitet och handels-
högskolor i USA, England och Frankrike. Dessutom har han haft lärar-
uppdrag i Estland, Hong Kong, Polen, Ryssland och Ukraina. 

Peter återvände till Umeå universitet 2012 där han antogs som docent 
2015 och utnämndes till meriterad lärare 2017. Han har bland annat va-
rit handledare för doktorander och medverkat i redaktionerna för flera 
ansedda internationella forskningstidsskrifter. 

Sommaren 2020 tillträdde Peter sin tjänst som professor i företagseko-
nomi vid Högskolan Dalarna.

När Peter inledde sina doktorandstudier 1996 var hans 
forskning inriktad på faktorer som påverkade förändrings-
processer i post-sovjetiska företag. Detta ledde fram till av-
handlingen ”Managing a cross-institutional setting: A case 
study of a Western firm’s subsidiary in the Ukraine” som 
han försvarade 2002. 

Åren efter disputationen inriktades hans forskning mot 
managementfrågor. Därefter har Peters forskning kommit 
att fokusera på marknadsföringsområdet. Inledningsvis 
handlade studierna om industriell marknadsföring med fo-
kus på frågor om prissättning, produktuppdateringar och 
riktlinjer för att hantera klagomål från kunder. 

Efter några år kom forskningen att fokusera på konsu-
menters impulsköp och uppfattning av varumärken, vilket 
senare också omfattade varumärkesbyggande i offentliga or-
ganisationer. 

Under Peters tid i Frankrike var han involverad i forskning 
om lobbying och olika branschers politiska marknadsföring. 
Hans period i landet sammanföll med finanskrisen 2007–
2009 och krisen i Eurozonen några år senare. Dessa krisers 
omfattning och effekter avspeglas i Peters forskning som 
även omfattar en studie av estniska företags sätt att hantera 
de stundtals ansträngda relationerna med Ryssland. 

Under de senaste åren har han tillsammans med kollegor 
publicerat studier som handlar om pedagogiska metoder för 
att utveckla studenters entreprenörsanda. Studierna av de 
faktorer som påverkar studenters lärande har lett honom in 
på ett nytt forskningsområde: kreativitet i innovationspro-
cesser och kreativitet i samband med utveckling av företag. 

Hans pågående forskning utgår från övertygelsen om att 
kreativitet är ett område med stor betydelse för utvecklingen 
inom det företagsekonomiska ämnesområdet.  

Management, marknadsföring och kreativitet 
Foto Leif Bartholdsson
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Eva Hultin
Professor i svenska med didaktisk 
inriktning  
Eva Hultin är ämneslärare i svenska och engelska. Hon disputerade på en 
litteraturdidaktisk avhandling i pedagogik vid Örebro universitet 2006. 
Därefter var hon verksam som lektor vid Örebro universitet till 2010, då 
hon började som lektor i pedagogik vid Högskolan Dalarna. Här utsågs 
hon till docent i pedagogik 2014.

I januari 2018 tillträdde Eva ett lektorat vid Uppsala universitet, där 
hon senare samma år befordrades till professor i didaktik med inriktning 
mot svenska.

I juli 2020 tillträdde hon en tjänst som professor i svenska med didaktisk 
inriktning vid Högskolan Dalarna. Sedan 2020 är Eva också professor II i 
modersmålsdidaktik vid universitet i Stavanger. 

Eva har i sin forskningsgärning studerat villkoren för lä-
rande, samtalande och demokratiskt erfarande, oftast inom 
ramen för skolans svenskämnen (svenska och svenska som 
andraspråk) och inom olika skolformer. I sin avhandling 
”Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning – 
En ämnesdidaktisk studie” behandlar hon villkoren för sam-
tal om litteratur i gymnasieskolans svenskämnen. Genom 
två delstudier undersöks litteratursamtalens institutionella 
villkor; den första delstudien är en kursplaneanalys och den 
andra är en samtalsgenreanalys av befintliga litteratursamtal 
i svenskämnena som videofilmades under etnografiska fält-
studier.

Resultatet visade bland annat hur litteraturundervisning 
som utgår från samma kursplan i svenska ändå rymmer vitt 
skilda villkor för elevernas deltagande i litteratursamtal.

Sedan 2011 har Eva också studerat villkoren för att lära sig 
att läsa och skriva i digitalt utrustade klassrum, i grundsko-

lans tidigare år och mellanår. Samtidigt som hon undersökt 
villkoren för samtalande, läsande och skrivande, så har Eva 
också intresserat sig för elevernas möjligheter till inflytande 
i aktiviteterna. En studie visar till exempel hur barnen i sitt 
skrivande gör kreativa och kompetenta val; val som både 
handlar om själva skrivandet (exempelvis genre, berättarstil, 
komposition) och om hur de vill framställa sig själva som 
personer genom sina texter (exempelvis som en rolig kom-
pis).

En annan studie visar hur en grupp nioåriga barn, som 
skriver en kollektiv saga tillsammans med sin lärare, sam-
tidigt skapar en demokratisk dialog genom sina språkhand-
lingar i samtalet.

I pågående studier undersöker Eva hur samtal om littera-
tur på gymnasieskolan kan bidra till en demokratisk sam-
talskompetens och tillåta aktivistiskt engagemang. 

Svenskämnets praktiker och demokratiuppdraget

Jan Håkansson  
Professor i pedagogiskt arbete
Jan Håkansson avlade sin doktorsexamen i pedagogik 2006 vid Växjö 
universitet (numera Linnéuniversitetet). Fram till 2020 var han verksam 
vid samma lärosäte, främst inom rektorsprogrammet. Jan arbetade även 
med samverkan, lärarutbildning och handledning av doktorander.

2016 utnämndes han till docent i pedagogik och 2020 till professor i 
pedagogik vid Linnéuniversitet.

Idag arbetar Jan med forskning och samverkan kring skolledning och 
skolutveckling vid Pedagogiskt utvecklingscentrum (PUD) vid Högskolan 
Dalarna. Han är också ledamot i forskningsrådet vid Institutionen för lä-
rarutbildning samt medlem i redaktionsrådet för tidskriften ”Utbildning 
och lärande”.

Jans forskning är huvudsakligen inriktad mot olika typer av 
utvecklingsprocesser inom skolsystemet och hur dessa na-
tionella och lokala strategier inverkar på skolaktörers läran-
de och handlingar. Framför allt har företeelser som systema-
tiskt kvalitetsarbete och forskningsbaserad skolutveckling 
undersökts, både ur ett reformperspektiv och utifrån vilka 
uttryck det tar sig och vilka konsekvenser det får på nationell 
nivå, hos skolhuvudmän och på lokala skolor och förskolor. 
Ett särskilt intresse har riktats mot hur detta inverkar på 
barns och elevers lärande och studieresultat.

En viktig del av Jans vetenskapliga verksamhet har även 
varit arbetet med systematiska forskningsöversikter inom 
områden som undervisning, skolutveckling och skolledar-

skap i relation till måluppfyllelse. Stora datamängder har 
analyserats och sammanvägts till hållbara slutsatser inom 
olika delområden.

Arbetet med att syntetisera svensk och internationell ut-
bildningsvetenskaplig forskning har också lett till en rad 
samarbeten med huvudmän, skolor, förskolor och skolmyn-
digheter. Fokus har varit frågan om hur forskningen kan 
bidra till ökad förståelse för resultat och kvalitet och till för-
bättring av verksamheterna. Samtidigt har dessa i flera fall 
långvariga samarbeten genererat tillgång till intressanta en-
kät-, intervju- och observationsdata som i sin tur resulterat i 
vetenskapliga artiklar inom det pedagogiska fältet.

Forskning och skolutveckling i blickfånget
Foto Hannes Almeräng
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Yves Rybarczyk 
Professor i mikrodataanalys  
Yves Rybarczyk disputerade i robotteknik 2004 vid University of Evry i 
Frankrike. Innan han kom till Sverige var han biträdande professor vid 
Nova University i Lissabon i Portugal och docent vid Intelligent & Inte-
ractive Systems Lab vid Universidad de Las Américas i Chile. 

I september 2019 utsågs Yves till professor i mikrodataanalys vid Hög-
skolan Dalarna och i februari 2020 utsågs han till chef för forskarutbild-
ningen i samma ämne.

Yves är författare till över hundra vetenskapliga publikationer. Han är 
även medlem i styrkommittén för International Summer Workshops on 
Multimodal Interfaces och associerad redaktör för tidskrifterna ”Frontiers 
in Computer Science” och ”Frontiers in Psychology”.

Yves forskning fokuserar på artificiell intelligens (AI) och 
interaktionen mellan människa och maskin. 

Artificiell intelligens håller på att bli en del av vårt dagliga 
liv. Att göra en sökning på internet, vägledas av en GPS eller 
få beslut om en kredit är bara några exempel på tjänster som 
stöds av AI-algoritmer och företag som idag inte använder 
AI bedöms ha dåliga framtidsutsikter.

Under hela sin karriär har Yves fascinerats av smarta sys-
tem som utgår från den mänskliga hjärnan. Hans mål är att 
skapa beräkningsmodeller som kan lösa specifika uppgifter 
lika bra som en människa, eller till och med ännu bättre än 
den mänskliga hjärnan.

Yves forskar utifrån två perspektiv. Det första handlar 
om att arbeta med semi-autonoma system som interagerar 
med slutanvändaren för att stödja eller förbättra en manuell 
uppgift. Ett exempel är hjälpmedel för äldre eller funktions-
varierade. Han började arbeta med ämnet under sin dok-

torsexamen då han modellerade och implementerade män-
niskoliknande beteenden för att underlätta fjärrstyrningen 
av hjälprobotar, riktade till personer med fysisk funktions-
variation. 

Hans andra vetenskapliga intresse är att utveckla helt au-
tonoma system som kan lösa komplexa problem på egen 
hand. Yves använder främst maskininlärningsalgoritmer för 
att göra förutsägelser och samarbetar med internationella 
forskare för att förbättra prognosnoggrannheten för miljö-
frågor, till exempel höga koncentrationer av föroreningar i 
atmosfären.

På nationell nivå samarbetar han med SMHI för att bygga 
mer exakta modeller från en hybridmetod där han kombine-
rar fysik och statistik med kemiska transporter i urban miljö. 
Dålig luftkvalitet är särskilt allvarlig i utvecklingsländer och 
Yves är även involverad i projekt i Ecuador, i syfte att förut-
säga luftföroreningar i städer på hög höjd.

Artificiell intelligens kan hjälpa och förutse

Thomas Strandberg  
Professor i socialt arbete
Thomas Strandberg är socialarbetare och yrkeslärare i social omsorg. Han 
disputerade i handikappvetenskap vid Örebro universitet 2006 och an-
ställdes sedan som lektor i vårdvetenskap vid samma lärosäte. 2009–2017 
hade han olika ledningsuppdrag vid universitetet, bland annat som pre-
fekt vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Han utsågs till docent 2017 och anställdes som professor vid Högskolan 
Dalarna 2020. Thomas är ämnesföreträdare för socialt arbete och leda-
mot i institutionsledningsrådet vid Institutionen för hälsa och välfärd. 
Han undervisar främst på socionomprogrammet och samarbetar interna-
tionellt med forskare vid Ingham Institute for Applied Medical Research 
i Sydney.

Ämnet för Thomas avhandling är omställnings- och stöd-
processer efter förvärvad traumatisk hjärnskada i vuxen ål-
der. Hans resultat visade bland annat att även lindriga ska-
dor kan ge betydande konsekvenser och att det trots stark 
motivation finns svårigheter i återgång till arbete. Det visade 
också att stödsystemet är så komplext att det är svårt att na-
vigera och därför lyfte han i avhandlingen fram behovet av 
en koordinator.

Inom funktionshinderforskningen är begreppen funktions-
nedsättning och funktionshinder viktiga. En nedsättning kan 
uppstå till följd av sjukdom eller skada medan funktionshin-
der är de begränsningar och svårigheter som uppstår i det 
dagliga livet till följd av nedsättningen. Det är framför allt 
funktionsnedsättningarnas konsekvenser, dess hinder och 
möjligheter som Thomas studerar. Hans forskning återfinns 
därför inom den tvärvetenskapliga funktionshinderforsk-
ningen som ofta antar ett bio-psyko-socialt perspektiv, vil-

ket innebär att de olika perspektiven är sammanlänkade och 
påverkar varandra.

Thomas har fortsatt sin forskning efter disputationen med 
projekt som har varit inriktade på vardagslivets förutsätt-
ningar för personer med funktionsnedsättningar. Här kan 
nämnas återgång i arbetslivet efter förvärvad hjärnskada, 
välfärdskonsekvenser efter återkallat körkort på grund av 
synfältsbortfall och arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 
en stödmodell kallad ”Supported Employment”. Det senaste 
forskningsprojektet handlar om att utvärdera effekten av 
”Parenting Young Children”, ett stödprogram för föräldrar 
med intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiva svå-
righeter.

Metodologiskt tillämpar han främst kvalitativ metod även 
om han på senare tid ägnat sig åt kvantitativa studier och 
litteraturstudier.

Välbefinnande vid funktionsnedsättning
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Carmen Zamorano Llena 
Professor i engelska  
Carmen Zamorano Llena disputerade 2005 i engelsk filologi vid Univer-
sitat de Barcelona. Hon började som lektor i engelska vid Universitat de 
Lleida 1999 och kom till Sverige 2006 med ett postdoktoralt stipendium 
från det katalanska vetenskapsrådet. Carmen blev anställd vid Högskolan 
Dalarna 2008 och utnämnd till docent 2011. Sedan december 2020 är 
hon professor i engelska. 

Carmen har tidigare varit ordförande för Nordic Irish Studies Network 
och styrelseledamot i European Federation of Associations and Centres of 
Irish Studies. Hon sitter idag i forskningsutskottet för Institution för språk, 
litteratur och lärande och sedan juli 2021 är hon ledare för forsknings-
gruppen Litteratur, identitet och transkulturalitet. 

I vår globaliserade tillvaro är internationell migration och 
befolkningens åldrande idag två av de främsta bidragande 
faktorerna till samhällsomvandlingar med finansiella, poli-
tiska och kulturella konsekvenser. Carmens forskning foku-
serar på hur samtida engelskspråkig litteratur relaterar till 
de utmaningar som uppstår vid sådana samhälleliga föränd-
ringar. Med perspektiv från migrationsstudier och litterär 
gerontologi studerar hon hur litteratur gestaltar utveckling-
en av individuella och kollektiva identiteter och hur dessa 
påverkas av migration eller åldrande. Dessutom analyserar 
hon hur individens och samhällets upplevelser av migration 
eller åldrande manifesterar sig i betydelsefulla transforma-
tioner av estetiska egenskaper i litterära verk och nationella 
litterära traditioner, något som kan förknippas med defini-
tionen av en nationell identitet. Carmens forskning har ofta 

utförts inom ramen av olika nationella och internationella 
forskningsprojekt. Sedan 2000 har hon deltagit i olika pro-
jekt finansierade av det spanska vetenskapsrådet, det neder-
ländska vetenskapsrådet och EU:s FP7. Inom dessa projekt 
har hon analyserat litterära gestaltningar av framgångsrikt 
åldrande och den fjärde åldern, såväl som litterär kreativi-
tet och sen stilutveckling i samtida irländska och brittiska 
författare. I ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet 2011–
2013 studerade hon förändringar i litterära narrativ kring 
kollektiv identitet i samtida irländsk och brittisk skönlittera-
tur. För närvarande verkar Carmen och experter från Norge 
och Finland i en interdisciplinär studie om tidsuppfattning-
ens roll i formande av subjektivitet i samtida offentliga mig-
rationsnarrativ.

Migration och åldrande i engelskspråkig litteratur

Björn Äng   
Professor i medicinsk vetenskap
Björn Äng är sjukgymnast och tog sin doktorsexamen i medicinsk veten-
skap 2007 vid Karolinska Institutet där han befordrades till lektor 2009 
och utnämndes till docent 2012. Björn har däremellan genomfört post-
doktorperioder i USA och England. Han tillträdde som lektor vid Hög-
skolan Dalarna 2016 och utnämndes till professor i medicinsk vetenskap 
i juni 2020.

Björn har undervisat och bedrivit pedagogiska utvecklingsprojekt i Sve-
rige och utomlands. Han har byggt upp forskargrupper och haft ett antal 
ordförande- och sakkunniguppdrag och internationella ledamotsuppdrag. 
Björn leder idag forskningscentret Folkhälsa och idrott (RePS) vid Hög-
skolan Dalarna. Sedan 2020 är han forsknings- och utbildningsdirektör 
vid Region Dalarna. 

Björns avhandling och postdoktorperiod handlade om smärta 
som uppkommer i extremfysiologiska miljöer, såsom stridspi-
loter som utsätts för höga g-krafter. För den forskningen har 
han tilldelats priser, bland annat i USA. 

Smärta är en jobbig och påfrestande upplevelse. Men den 
akuta smärtan är också livsnödvändig, den signalerar att nå-
got är skadligt och att vi bör åtgärda problemet.  Den akuta 
smärtan kan oftast lindras genom att åtgärda orsaken eller 
genom smärtbehandling. Men om smärtan blir långvarig 
riskerar den att leda till rädsla för rörelse, trötthet, sömn-
störningar, ökad smärtkänslighet, ångest, depression och yt-
terligare konsekvenser såsom ökad risk för hjärt-kärlsjukdo-
mar och för tidig död. Den långvariga smärtan bokstavligen 
krymper livet. Det påstås att vi människor är mer rädda för 
långvarig och ihållande smärta än för att dö. Studier visar att 

var fjärde människa drabbas och att större delen av de drab-
bade inte upplever smärtlindring. Från ett samhällsperspek-
tiv kostar långvarig smärta årligen mer än hela det svenska 
rättsväsendet och försvaret tillsammans, det mesta på grund 
av individers oförmåga att arbeta. Behandling som bygger 
på resurskrävande interdisciplinär rehabilitering tenderar 
att vara det bästa behandlingsalternativet, men effekterna är 
ändå måttliga. 

Vad är det vi inte förstår med långvarig smärta? Kan vi 
förbättra dagens behandlingsmetoder? Det är några av frå-
gorna som driver Björn i hans fortsatta forskning där han 
vid Högskolan Dalarna, tillsammans med sina forskarteam, 
har tillgång till ett modernt laboratorium och sedan något år 
tillbaka en av världens största smärtrehabiliteringsdatabas.

”Smärta är inget ont, om den inte övervinner oss” 
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Jonas Nordström  
Gästprofessor i nationalekonomi
Jonas Nordström disputerade i nationalekonomi vid Umeå universitet 
1999. Efter disputationen fortsatte han att arbeta vid samma lärosäte 
och blev utnämnd till docent 2004. Han tillträdde därefter tjänster vid 
Köpenhamns universitet och Lunds universitet där han fortfarande är 
verksam. Sedan februari 2020 är han gästprofessor i nationalekonomi vid 
Högskolan Dalarna.

Jonas bedriver forskning inom områden som miljö- och hälsoekonomi 
samt beteendeekonomi, där frågeställningarna ofta är policyrelevanta 
med fokus på hållbarhet. Han var tidigare medlem i Handelsrådets ve-
tenskapliga råd och arbetar nu bland annat på två externfinansierade 
projekt vid Högskolan Dalarna med fokus på cirkulär ekonomi samt håll-
bara matval. 

Dagens samhälle står inför ett stort antal utmaningar. Några 
av dem har sammanfattats i FN:s 17 globala mål för hållbar 
utveckling, som målet att uppnå ”God hälsa och välbefin-
nande” och målet om hållbar ”Konsumtion och produk-
tion”. 

Men hur når vi dessa mål? Kan ekonomiska styrmedel vara 
ett bra verktyg att använda, hur effektiva är ekonomiska styr-
medel och vilka fördelningsmässiga effekter har de? Och om 
vissa mål inte uppnås, hur kan vi anpassa våra städer och 
samhällen till förväntade klimatförändringar? Det är exem-
pel på frågor som Jonas studerar i sin forskning. 

I den allmänna debatten har information ofta setts som ett 
bra ekonomiskt styrmedel. Vi förväntar oss att den infor-
merade konsumenten kommer att ta rätt beslut, till exempel 
köpa mer hälsosam mat med lågt klimatavtryck, bara konsu-
menten får information om produktens klimat- och hälso-

effekter. Jonas forskning visar i stället att individer strategiskt 
undviker information för att göra de konsumtionsval som de 
vill göra, i stället för de val som de borde göra. Anledning 
är att information inte är kostnadsfri för oss som individer. 
Även om vi inte behöver betala för information innebär den 
en psykologisk kostnad för vissa individer, till exempel att 
en person känner sig tvingad att göra val som den inte hade 
gjort utan information (äta en kaloririk måltid med högt kli-
matavtryck) eller att personen känner ett obehag av att veta 
att den inte har gjort det bästa valet för den egna hälsan el-
ler miljön. Då kan det upplevas som bättre att använda sig 
av strategisk ignorans av information och tillämpa devisen 
”det man inte vet lider man inte av”. Detta beteende är också 
anledningen till att information kan vara ett förhållandevis 
ineffektivt styrmedel i vissa situationer.

Hur kan vi uppnå hållbarhetsmål?

Ulla-Karin Schön 
Gästprofessor i socialt arbete  
Ulla-Karin Schön är socionom och disputerade i socialt arbete vid Stock-
holms universitet 2009. Hon anställdes vid Högskolan Dalarna 2011 och 
utnämndes till lektor och docent 2015. Ulla-Karin befordrades till profes-
sor i socialt arbete vid Stockholms universitet 2018 och utnämndes till 
gästprofessor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna 2019. 

Idag undervisar hon på socionomprogrammet, handleder uppsatsar-
beten och doktorander. Hon är även akademisk coach i ett av Högskolan 
Dalarnas KTP-projekt.

Ulla-Karins avhandling handlar om kvinnors och mäns åter-
hämtning från psykisk ohälsa. Trots att en hög andel av de 
som drabbas av psykisk ohälsa återhämtar sig vet vi relativt 
lite om vilka faktorer som bidrar till återhämtning. Att samla 
livsberättelser från personer med tidigare erfarenheter av all-
varlig psykisk ohälsa bidrar till att öka kunskapen om hur 
återhämtning kan främjas. 

Resultaten i avhandlingen visade bland annat att återhämt-
ning är en social process där ömsesidiga relationer med 
vårdpersonal, närstående och andra människor med lik-
nande erfarenheter spelade en viktig roll. Andra bidragande 
faktorer var tillgång till vård och upplevelse av delaktighet i 
vård- och stödprocessen. 

Efter disputationen har Ulla-Karin arbetat med en rad 
forskningsprojekt inom funktionshinderområdet, med ett 
särskilt fokus på funktionsnedsattas möjligheter till delak-
tighet i samhällslivet, i mötet med socialtjänst och psykiatri, 
samt i socionomutbildningen. Hon har de senaste åren lett 
tvärvetenskapliga forskningsprojekt som har fokuserat på 
brukardelaktighet, en personcentrerad socialtjänst och psy-
kiatri, hur digitala stöd till klienter och patienter kan främja 
delaktighet, samt hur implementering av nya arbetssätt och 
interventioner kan främjas i socialtjänstens- och psykiatrins 
praktiker. Hon leder även ett projekt som studerar hur unga, 
som står långt ifrån arbete och studier, kan stödjas för att 
göra en stegförflyttning mot arbete, delaktighet och en käns-
la av sammanhang.

Deltagande design för att främja hälsa
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Katherina Dodou
Katherina Dodou antogs som docent i engelsk litteratur med 
litteraturdidaktisk inriktning vid Högskolan Dalarna i sep-
tember 2019. Hon disputerade 2009 vid Uppsala universitet 
med avhandlingen ”Childhood Without Children: Ian McE-
wan and the Critical Study of the Child”. Katherina har arbe-
tat som lektor i engelska vid Högskolan Dalarna sedan 2010.

Hon har intresserat sig för litteraturens potential att hjälpa 
oss att förstå vår omvärld, exempelvis terrordåden i USA den 
11 september 2001. Hennes forskning är idag främst inrik-
tad mot frågor som rör litteratur och utbildning. Katherina 
har bland annat undersökt vilken kunskap som förmedlas 
genom litteraturstudier i engelska och även hur litteraturläs-
ning på engelska legitimeras i svensk skola och högre utbild-
ning.

Jayaraj Jayamani 
Jayaraj Jayamani disputerade 2007 vid University of Science 
and Technology i Sydkorea med avhandlingen “Studies on 
the corrosion behavior of monolithic and two-phase metal-
lic glassy alloys”.

Han utnämndes till docent i materialteknik, med inrikt-
ning mot yt- och korrosionsvetenskap, vid Högskolan Da-
larna i december 2020. Idag tjänstgör han vid högskolan som 
universitetslektor i materialteknik.

Jayarajs forskning fokuserar på korrosion och tribo-kor-
rosion hos metaller och kompositer. Att förstå materialens 
mikrostruktur och ytkemi är nyckeln till att kunna förbättra 
och optimera olika produkters korrosionsmotstånd och slit-
styrka. Bioimplantat och produkter inom bergborrning är 
ett par exempel. 

Erik Lundberg
Erik Lundberg är docent i statsvetenskap och disputerade 
2014 vid Örebro universitet med avhandlingen ”A pluralist 
state? Civil society organizations’ access to the Swedish po-
licy process 1964–2009”. Han anställdes som lektor i statsve-
tenskap vid Högskolan Dalarna 2017 och antogs som docent 
i augusti 2019.

Eriks forskningsintressen handlar om vilken roll civilsam-
hället har i och för demokratin, mellanmänskliga attityder 
och offentlig förvaltning. Han har bland annat intresserat 
sig för vilken roll ett engagemang i civilsamhället har för ut-
vecklingen av social tillit och tolerans och även för hur olika 
typer av föreningar bemöter våldsbejakande extremism. Yt-
terligare ett forskningstema handlar om civilsamhällets del-
tagande i det statliga kommitté- och remissväsendet. 

Jonn Are Myhren 
Jonn Are Myhren är docent i byggteknik vid Högskolan Da-
larna. Han disputerade 2011 vid KTH med avhandlingen 
”Potential of Ventilation Radiators: Performance assessment 
by numerical, analytical and experimental investigations”.

Jonn Ares forskning handlar om energieffektivisering av 
bostäder. De senaste åren har han främst inriktat sig på till-
lämpad forskning tillsammans med den lokala byggbran-
schen, bland annat forskningsvillan ”Dalarnas villa” som 
byggts upp av Dalarnas försäkringsbolag. Ett annat projekt 
är ”Varsam energieffektiv renovering i Tjärna ängar” i sam-
arbete med Tunabyggen. Här har tre miljonprogramhus 
renoverats med olika metoder i syfte att hitta den optimala 
balansen mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Fatumo Osman 
Fatumo Osman utnämndes till docent i omvårdnad vid Hög-
skolan Dalarna i september 2020. Hon disputerade 2017 vid 
Karolinska Institutet med avhandlingen ”Ladnaan – Evalua-
tion of a culturally tailored parenting support programme”.

Fatumos forskning är tvärvetenskaplig och fokuserar på att 
utveckla, implementera och utvärdera kulturanpassade in-
satser för att främja psykosociala hälsa hos familjer och barn 
med migrationserfarenheter. En stor del av hennes forsk-
ning är att samverka och samskapa med både forskningsper-
soner och praktiker. Fatumo bedriver också internationella 
forskning som syftar till att förbättra vården för kvinnor och 
barn i låginkomstländer.

Boglárka Straszer 
Boglárka Straszer utnämndes till docent i svenska som an-
draspråk vid Högskolan Dalarna hösten 2019. Hon dispute-
rade 2011 vid Uppsala universitet med en språksociologisk 
jämförande studie. Avhandlingens titel är ”Ungerska för 
rötternas skull – Språkval och identitet bland andragenera-
tionens ungrare i Sverige och Finland”.

Boglárkas forskningsintressen innefattar frågeställningar 
med inriktning mot flerspråkighet och tillämpad språk-
vetenskap. Hon har särskilt fokus på språkliga rättigheter, 
attityder, språkbevarande, språkval, transspråkande samt 
identitet och mångfald, på individ-, familje- och samhälls-
nivå. Utbildning, modersmålsundervisning, nationella mi-
noritetsspråk och språkbiografiska berättelser ligger henne 
särskilt varmt om hjärtat.

Anneli Strömsöe 
Anneli Strömsöe utnämndes till docent i medicinsk veten-
skap vid Högskolan Dalarna i augusti 2019. Hon disputerade 
2013 vid Göteborgs universitet med avhandlingen ”Cardio-
pulmonary resuscitation in Sweden – yesterday, today and 
tomorrow”. Anneli väver samman sin breda kliniska erfa-
renhet med utbildning och forskning. Hon är universitets-
lektor i medicinsk vetenskap sedan 2013 och i omvårdnad 
sedan 2020. Hennes forskning har fokus på akutsjukvård 
med specifik inriktning mot personer som drabbats av plöts-
ligt och oväntat hjärtstopp. Forskningen omfattar även den 
prehospitala sjukvården och baseras till stor del på data från 
Svenska hjärt-lungräddningsregistret, ett kvalitetsregister 
där Anneli har en nationell koordinatorsroll. 

Malin Tistad 
Malin Tistad är medicine doktor och legitimerad sjukgym-
nast. Hon disputerade 2012 vid Karolinska Institutet med 
avhandlingen ”Needs for, use of and satisfaction with health 
care services in the course of the first year after stroke – the 
perspective of people with stroke”.

I augusti 2020 utnämndes Malin till docent i vårdvetenskap 
vid Högskolan Dalarna.

Hennes forskning handlar främst om implementering av 
nya arbetssätt inom hälso- och sjukvården. Ett särskilt fokus 
de senaste åren har varit implementering av personcentrera-
de arbetssätt som syftar till att öka patienternas involvering 
och inflytande. Ett annat forskningsområde handlar om del-
aktighet i samhället för personer med förvärvad hjärnskada. 
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Camilla Udo 
Camilla Udo utnämndes till docent i socialt arbete vid 
Högskolan Dalarna i maj 2019. Hon disputerade 2012 vid 
Mittuniversitetet med avhandlingen “Existential issues in 
surgical care: Nurses’ experiences and attitudes in caring for 
patients with cancer.” Camilla arbetar som universitetslek-
tor i socialt arbete och har ett kliniskt lektorat, en samver-
kanstjänst mellan Region Dalarna och Högskolan Dalarna. 
Camillas forskning rör psykosocialt stöd samt bemötande 
och kommunikation med människor i kris med fokus på 
existentiella frågor. De forskningsprojekt hon är involverad 
i fokuserar främst på hur personal informerar och kommu-
nicerar svåra besked samt familjers kommunikation vid svår 
sjukdom. En stor del av forskningen är interventioner med 
visst fokus på implementeringsprocesser.

Maria Unbeck 
Maria Unbeck utnämndes till docent i omvårdnad vid 
Högskolan Dalarna i juni 2020. Hon disputerade 2012 vid 
Karolinska Institutet med avhandlingen ”Evaluation of re-
trospective patient record review as a method to identify 
patient safety and quality information in orthopaedic care”.

Marias forskning är huvudsakligen inriktad mot patient-
säkerhet och omvårdnad. I viss mån omfattar den även ut-
veckling och utvärdering av olika metoder för att mäta kva-
litet och patientsäkerhet. Forskningen spänner över olika 
typer av datainsamlingsmetoder och olika områden, däri-
bland omvårdnad, ortopedi, barnsjukvård, hemsjukvård, 
operationssjukvård och kirurgisk vård. 

Désirée von Ahlefeld Nisser 
Désirée von Ahlefeld Nisser utnämndes till docent i peda-
gogik vid Högskolan Dalarna i september 2019. Hon dispu-
terade i specialpedagogik vid Stockholms universitet 2009 
med avhandlingen ”Vad kommunikation vill säga. En iscen-
sättande studie om specialpedagogers yrkesroll och kunska-
pande samtal”. 

Désirées forskning är inriktad på frågor om hur samver-
kan kan ske så att det främjar en inkluderande skolkultur. 
Grunden ligger i en samtalskultur som är inkluderande till 
sitt förhållningssätt. Desirée har utvecklat en kommunika-
tionspedagogisk teori i vilken hon kombinerar insikter från 
framförallt Freire och Habermas. Teorin har prövats och ut-
vecklats inom en pedagogisk praktik men är användbar i alla 
professionella sammanhang där man eftersträvar en inklu-
derande samtalskultur.
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Irma Taddia
Irma Taddia var en av grundarna till utbildningen Afrikans-
ka studier vid Högskolan Dalarna och hon har haft stor be-
tydelse for dess utveckling. Irma Taddia ar professor emerita 
i modem afrikansk historia vid universitetet i Bologna och 
har bedrivit forskning i Etiopien, Eritrea, Sudan och Soma-
liland, och ägnat sig at kolonialhistorien på Afrikas Horn. 
Hennes främsta forskningsområden inbegriper förhållandet 
mellan inhemska intellektuella och kolonialmakten, modern 
afrikansk lagstiftning och afrikanska konstitutioner. Under 
utbildningens 15 år har hon bidragit till undervisningen och 
hennes engagemang har varit helt avgörande for uppbygg-
naden av nätverket av partneruniversitet i Italien, övriga Eu-
ropa och Afrika.

Hedersdoktor 
Den som utnämns till hedersdoktor ska ha någon anknyt-
ning till högskolan och i något avseende ha bidragit till Hög-
skolan Dalarnas verksamhet. Det kan även vara en person 
som på annat sätt gjort sig förtjänst av den värdighet som 
doktorstitel innebär exempelvis genom författarskap, kul-
turvård, folkbildning, föreningsaktivitet, pedagogiska eller 
informativa gärningar, eller annan samverkan med samhäl-
let.

Somayeh Aghanavesi
Somayeh Aghanavesi är filosofie doktor i mikrodataanalys. 
Hon disputerade i maj 2020 vid Högskolan Dalarna med 
avhandlingen ”Sensor-based knowledge- and data-driven 
methods. A case of Parkinson’s disease motor symptoms 
quantification”. 

Avhandlingen beskriver utveckling och utvärdering av nya 
kunskaps- och datadrivna metoder för att stödja och tillhan-
dahålla information för bättre bedömning av Parkinsons 
sjukdom. Resultaten visar att smartphone- och sensordata 
kan användas för att följa upp effekterna för behandlingar av 
Parkinsons sjukdom.

Maria Fredriksson  
Maria Fredriksson är examinerad förskollärare och filosofie 
doktor i pedagogiskt arbete. Hon disputerade vid Högsko-
lan Dalarna i december 2019, som den första inom ämnet 
pedagogiskt arbete, med avhandlingen ”Med blicken på mö-
ten – Martin Bubers pedagogiska idé i dialog med förskolans 
praktik”.

I en tid då förskolan lyder under krav på utvärderingar och 
mätbarhet kan de aspekter av praktiken som går att utvär-
dera och mäta få ökad betydelse. Samtidigt finns det risk att 
relationella dimensioner osynliggörs utifrån att de inte låter 
sig mätas. I detta spänningsfält mellan att mätas och att mö-
tas återfinns avhandlingens problembild.

Med sin forskning vill Maria bidra till en fördjupad kun-
skap om relation och kunskapande i möten mellan barn och 
pedagoger i förskolan.

Katarina Grim  
Katarina Grim är filosofie doktor i vårdvetenskap. Hon dis-
puterade 2019 vid Högskolan Dalarna med avhandlingen 
”Legitimizing the knowledge of mental health service users 
in shared decision making: Promoting participation through 
a web-based decision support tool”.

I avhandlingen studerade hon hur brukarinflytande i psy-
kiatrisk vård och stöd kan stärkas genom metoden delat be-
slutsfattande. Avhandlingen beskriver utveckling och imple-
mentering av ett digitalt beslutsstöd och hur ett sådant kan 
främja delaktighet och tillvaratagande av brukares kunskap i 
beslutsprocesser. Efter disputationen har hennes forsknings-
fokus fortsatt att handla om brukarinflytande, främst inom 
den psykiatriska kontexten.

Susanne Lindqvist 
Susanne Lindqvist är filosofie doktor i vårdvetenskap. Hon 
disputerade i september 2020 vid Högskolan Dalarna med 
avhandlingen ”Oral health, experiences of oral care, associa-
ted factors, and mortality among older people in short-term 
care”. 

Susanne har studerat munhälsan hos äldre personer inom 
korttidsvården. Resultaten visade att munhälsoproblem var 
vanligt förekommande trots att de själva var nöjda med sin 
munhälsa. Resultaten visade också ett samband mellan mun-
hälsorelaterad livskvalitet, självskattad hälsa och munhälso-
problem. Samt att dålig munhälsa och sväljningsdysfunktion 
medför en högre risk för att den äldre personen skulle avlida.
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Ilias Thomas 
Ilias Thomas är filosofie doktor i mikrodataanalys. Han dispu-
terade i april 2019 vid Högskolan Dalarna med avhandlingen 
”Automating levodopa dosing schedules for Parkinson’s di-
sease”.

Parkinsons sjukdom (PD) är den näst vanligaste neurod-
egenerativa sjukdomen i världen. För att hantera motoriska 
symptom använda huvudsakligen läkemedel som innehåller 
levodopa. Men sjukdomsprogression och långvarig använd-
ning av levodopa orsakar minskad medicineringseffekt och 
biverkningar. När det händer krävs individuella doserings-
scheman. I avhandlingen har Ilias introducerat en automati-
serad lösning som skapar individuella doseringsscheman av 
levodopa.

Anna Anåker
Anna Anåker är medicine doktor. Hon disputerade i febru-
ari 2019 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Fysisk 
miljö på strokeenheter – betydelse för vården”.

Syftet med avhandlingen var att generera kunskap om den 
fysiska miljön på strokeavdelningar.  Anna undersökte den 
komplexa relationen mellan vården, utformningen av den 
fysiska miljön och patienters erfarenheter av miljön. Resul-
tatet visade att den fysiska miljön kan vara ett stöd både för 
den person som insjuknat i en stroke och för det multidisci-
plinära vårdteamet. En fungerande vård förutsätter en fysisk 
miljö som är lättorienterad, flexibel och omväxlande.

Elena Tseli
Elena Tseli är lektor i medicinsk vetenskap. Hon disputerade 
i augusti 2019 vid Karolinska Institutet med avhandlingen 
”Interdisciplinary rehabilitation in patients with chronic 
pain: prognostic factors and effectiveness”. 

Avhandlingen handlar om rehabilitering vid långvarig 
smärta och om vilka faktorer som har betydelse för ett posi-
tivt behandlingsresultat. Även en omfattande utvärdering av 
svensk, multimodal smärtrehabilitering ingick.

Elena identifierade flera viktiga, modifierbara och prog-
nostiska faktorer som kan vara vägledande för den kliniska 
verksamheten. Multimodal smärtrehabilitering som helhet 
visade sig ha positiv effekt på flera biopsykosociala faktorer, 
men effekterna var förhållandevis blygsamma. 

      

Therese Granström
Therese Granström är medicine doktor i medicinsk veten-
skap. Hon disputerade i april 2020 vid Uppsala Universitet 
med avhandlingen ”Patient-reported and medical outcomes 
in patients treated for diabetic macular edema - A real-world 
longitudinal study”. 

Syftet med avhandlingen var att beskriva patientrapporte-
rade och medicinska resultat hos personer som behandlas 
med anti-VEGF injektioner för ögonsjukdomen diabetes 
makulaödem. Före behandlingen upplevde deltagarna oro 
för sin synförmåga och själva injektionerna. Efter ett år rap-
porterades en signifikant förbättring av den synrelaterade 
livskvaliteten och resultaten visade minskad svullnad i ögat 
samt förbättrad synskärpa. De positiva resultaten kvarstod 
efter fyra år.

Helena Grundén
Helena Grundén är filosofie doktor i matematikdidaktik. 
Hon disputerade i september 2020 vid Linnéuniversitetet 
med avhandlingen ”Mathematics teaching through the lens 
of planning – actors, structures, and power”. 

Avhandlingen bottnar i ett intresse för varför matematik-
undervisning ser ut som den gör och fokuserar på lärares 
planering. Resultaten visar att planering inte betyder sam-
ma sak för alla och att lärare påverkas av andra aktörer och 
strukturer som finns i och kring matematikundervisning när 
de planerar. Resultaten visar också att det finns en allmän 
idé i samhället om vad matematikundervisning är och borde 
vara som påverkar lärare i planeringsprocessen. 
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Jonas Jäder
Jonas Jäder är filosofie doktor i ämnesdidaktik med inrikt-
ning mot matematikdidaktik. Han disputerade i januari 
2020 vid Umeå universitet med avhandlingen “Med uppgift 
att lära – Om matematikuppgifter som en resurs för läran-
de”.

Avhandlingen fokuserar på de uppgifter som elever möter i 
matematikundervisningen och hur uppgifternas utformning 
påverkar elevernas möjligheter till lärande.

Resultaten visar att elevers möjligheter att arbeta problem-
lösande är begränsade. I avhandlingen används ett ramverk 
som Jonas har utvecklat för att synliggöra elevers använd-
ning och förståelse av matematiska begrepp i problemlös-
ning.

Sanja Nilsson 
Sanja Nilsson är doktor i religionsvetenskap. Hon dispute-
rade i mars 2019 vid Högskolan Dalarna med avhandlingen 
”Performing Perfectly: Presentations of Childhood in Knut-
by Filadelfia Before and After the Breakup of the Congrega-
tion”. 

Utifrån omfattande intervju- och observationsstudier pre-
senterar hon barns och ungdomars upplevelser av att växa 
upp i den kristna, karismatiska församlingen Knutby Fila-
delfia 2014–2018. 

Avhandlingen visar på komplexiteten i berättelser om 
medlemskap och avhopp. Den belyser identitetsskapande 
i ett slutet, stigmatiserat minoritetssamfund utifrån socio-
logisk rollteori i relation till narrativ presenterade före och 
efter församlingens kollaps. 

Anita Purcell Sjölund
Anita Purcell-Sjölund är filosofie doktor i media och kom-
munikation och kulturella studier. Hon disputerade i de-
cember 2020 vid Goldsmith University of London med 
avhandlingen ” ‘To be one of the...’ (Re-) Imagining the ‘Na-
tive’ in Ethnotainment Programmes of Pacific ‘Tribes’.

I sin avhandling studerade Anita en genre av transnatio-
nell television som hon kallade ”ethnotainment”, vilket är en 
blandning av etnografisk dokumentär och reality television. 
Fokus låg på representation av ursprungs- och minoritets-
befolkning i populär äventyrstelevision. Anita utvecklade 
en metodologi för att diskutera nya kulturella koncepter om 
identitet som efterfrågar post-kolonialism och ”borderteo-
rier” i kulturella studier och aspekter vid tv-produktion. 

Céline Rocher Halin
Céline Rocher Hahlin är filosofie doktor i franska med in-
riktning på språkvetenskap. Hon disputerade i mars 2020 
vid Lunds universitet med avhandlingen ” ”La motivation et 
le concept de soi. Regards croisés de l’élève et de l’enseignant 
de français langue étrangère en Suède”. 

I avhandlingen undersöker hon hur självbilder påverkar 
språkinlärnings- och språkundervisningsprocessen. Den 
första studien prövar teorin som påstår att elever som ser sig 
själva som blivande språkanvändare känner en starkare mo-
tivation för sina språkstudier. Den andra studien analyserar 
fransklärares uppfattning av sin roll som motiverande kraft i 
det svenska språkklassrummet med hjälp av ett nytt koncept 
kallat ”Teacher Motivator Self” (TMS). 

Marit Stub Nybelius
Marit Stub Nybelius är filosofie doktor i idrotts- och hälso-
vetenskap. Hon disputerade i maj 2020 vid Malmö univer-
sitet med avhandlingen ”Förhandling pågår. En studie av 
Internationella skidförbundets (FIS) medialisering”.

Marit har undersökt medialiseringsprocessen inom In-
ternationella skidförbundet (FIS) och mediers inverkan på 
tävlingsutförandet av backhoppning och längdåkning på in-
ternationell elitnivå. 

Resultaten visar att det sker förhandlingar på olika sätt mel-
lan medier och FIS. Det får till följd att backhoppningen och 
längdåkningens utförande påverkas. För att ha bästa möjliga 
förhandlingsläge måste FIS därför ha mycket god kunskap 
om medier och om mediers förutsättningar.

Maria Svedbo Engström
Maria Svedbo Engström är legitimerad sjuksköterska, medi-
cine doktor och lektor i omvårdnad. Maria disputerade vid 
Göteborgs universitet i november 2019 med avhandlingen 
”Patient Perspectives brought to the Fore for Diabetes Care 
– Descriptions as well as Development and Testing of the 
Diabetes Questionnaire”.  

Marias forskning fokuserar på att lyfta fram vuxna patien-
ters perspektiv i vårdbesök och kvalitetsarbete i diabetesvår-
den. Huvudresultatet från avhandlingen var Diabetesenkä-
ten. Den handlar om hur personen med diabetes mår, hur 
hen har det med sin diabetes i vardagen och om hen får det 
stöd som hen behöver från diabetesvården. Enkäten har ta-
gits fram i samverkan med det Nationella Diabetesregistret 
och kan användas som samtalsunderlag vid besök hos an-
slutna mottagningar. 

Jonathan Yachin
Jonathan Yachin är filosofie doktor i turismvetenskap. Han 
disputerade i november 2020 vid Mittuniversitetet med av-
handlingen “Behind the Scenes of Rural Tourism: A Study of 
Entrepreneurship in Micro-Firms”.

Jonathans avhandling är en studie av entreprenörskap 
inom landsbygdsturism. Den belyser hur mikroföretag ska-
par värde, övervinner begränsningar och främjar förändring 
genom interaktioner med sina kunder, sin närmiljö och ak-
törer i företagets sociala nätverk.

Jenny Åberg
Jenny Åberg är filosofie doktor i statskunskap. Hon dispu-
terade i oktober 2020 vid Örebro Universitet med avhand-
lingen ”The Establishment of Semi-presidential Regimes: A 
Mixed Methods Approach to How and Why”.

Avhandlingen studerar hur och varför länder inrättar en 
semi-presidentiell regim, vilket är en regimtyp som blandar 
drag från parlamentarism och presidentialism. Avhandling-
en visar hur en regimtyp förhandlas fram inom den politiska 
eliten, men också att eliternas preferenser och val påverkas 
av landets historiska och geografiska kontext. Sammantaget 
konstateras igenom avhandlingen att ’var’ och ’när’ valet av 
regimtyp görs har stor betydelse för valets utfall.
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Lenka Klimplova  
Lenka Klimplova utsågs till excellent lärare i februari 2020. 
Hon arbetar som universitetslektor i företagsekonomi vid 
Högskolan Dalarna och har varit programansvarig för ma-
gisterprogrammet i företagsekonomi med ett internationellt 
fokus i sex år. 

Lenka är också ordförande i Områdesnämnden för sam-
hällsvetenskap och är mycket intresserad av de pedagogiska 
frågorna. För att utveckla studenternas lärande implemente-
rar hon olika aktiviteter i undervisningen, till exempel expe-
rimentella övningar och metoden ”flipped classroom”. 

Vid flera tillfällen har hon presenterat sina erfarenheter 
och resultat vid nationella och internationella konferenser. 
Lenka har även publicerat bokkapitel och artiklar om ”flip-
ped classroom” och andra aktiviteter som bidrar till studen-
ternas engagemang i lärandet.

Hajo Holtz  
Hajo Michael Holtz utsågs till meriterad lärare i maj 2019. 
Han är lektor i rättsvetenskap sedan 2015 och är känd för sitt 
stora pedagogikintresse.

Studenterna uppskattar inte bara Hajo för hans ämneskun-
skap utan också för hans engagemang, struktur och entu-
siasm – 2017 tilldelades han studenternas pedagogiska pris.

2018–2021 var Hajo avdelningschef och han har i den rol-
len arbetat aktivt med att sätta pedagogiska frågor på agen-
dan. Som ämnesföreträdare verkade han bland annat för 
införandet av en modell som bygger på att stegvis stimulera 
studenternas kognitiva förmåga. Modellen är en kombina-
tion av olika arbetsformer och olika pedagogiska metoder, 
bland annat casemetodiken och rättsfallsseminarier med ef-
terföljande reflektiva protokoll.
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Samverkanspris 
Samverkanspriset delas ut till en extern samverkanspartner 
och till en medarbetare eller verksamhet vid högskolan som 
i praktisk handling har gjort insatser för att utveckla samver-
kan mellan Högskolan Dalarna och näringsliv, offentlig sek-
tor eller andra aktörer i Dalarna, Sverige eller övriga världen.

Knowledge transfer partnerships (KTP)
KTP-avdelningen vid Högskolan Dalarna har, genom idogt 
arbete och strategiskt fokus, med stor framgång etablerat 
samverkansmodellen Knowledge Transfer Partnerships 
(KTP) vid Högskolan Dalarna och i Sverige. Genom arbetet 
har lärosätets samverkan med omgivande samhälle flyttats 
fram och vidareutvecklats i positiv riktning. Avdelningens 
arbete har även bidragit till att KTP som samverkansmodell 
utvecklats ytterligare, såväl på lärosätet som nationellt. 

Svenska Judoförbundet
På ett föredömligt sätt har Svenska Judoförbundet tillsam-
mans med Högskolan Dalarna utarbetat nya modeller för 
samverkan mellan idrottsrörelsen och akademin. Gemen-
samma insatser inom forskning och utbildning har gene-
rerat forskningsprojekt och kunskap som vidareutvecklat 
idrottsrörelsen och flyttat fram forskningsfältet. Judoför-
bundet har visat på den kraft som finns i samverkan mellan 
samhällsaktörer och akademin, och betydelsen av att arbeta 
tillsammans för ett fortsatt gott samhälle. 

Alumnpris 
Alumnpris delas ut till en tidigare student som använder 
sina kunskaper från Högskolan Dalarna för att skapa ett gott 
samhälle. Studenten är är en god förebild för andra studen-
ter och en god ambassadör för Högskolan Dalarna

Linda Forssell Asp
Linda Forssell Asp använder sin kunskap och sin vardag som 
lärare för att inspirera, motivera och påvisa att läraryrket 
är fantastiskt. Varje dag möter Linda elever och kollegor, i 
klassrummet och i sociala medier, för att dela med sig av eget 
och andras material som skapar mervärde i undervisningen. 
Linda är läraren som ger lärarinspiration – både inspiration 
att lära sig och till läraryrket. 

Pedagogiskt pris 
Pedagogiskt pris delas ut av Dalarnas studentkår till den som 
har förmåga att anpassa sitt stöd efter olika studentgrupper 
och dela med sig av sitt engagemang inom sitt ämne samt 
skapa en bra kontakt med studenterna.

Jeff Gracie
Jeff Gracie gör undervisningen både spännande och intres-
sant genom sin nyfikenhet och intresse för sina studenter 
och deras tankesätt. Genom hans engagemang känner sig  
alla studenter uppmärksammade och delaktiga. Genom ly-
hördhet lotsar han oklarheter till klarhet. Jeff är alltid positiv 
och har nära till skratt som skapar god stämning både i lek-
tionssalen och digitalt.  

Priser
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Högskolan Dalarna vilar på en tradition av utbildning sedan 
1800-talet. Bergsskolan, den första tekniska högre utbild-
ningen i landet, påbörjade sin verksamhet 1822, det första 
småskoleseminariet i Sverige anordnades av dåvarande skol-
prästen i Stora Tuna 1864 och Kopparbergs Läns Landstings 
sjuksköterskeskola startade 1894. I samband med högsko-
lereformen 1977 blev Högskolan Falun/Borlänge en natur-
lig fortsättning och samlande enhet för högre utbildning i 
Dalarna. Regeringen beviljade högskolan rätten att från och 
med den 1 januari 1996 kallas Högskolan Dalarna. 

Högskolan Dalarnas symbol, den stiliserade ängsklockan, 
refererar till Dalarnas landskapsblomma och ängsklockans 
lila färg, högskolans symbolfärg. 

Vid den akademiska högtiden promoveras hedersdoktorer 
och nyblivna doktorer. Nya professorer och rektor installe-
ras. Gästprofessorer och adjungerade professorer välkomnas 
med ett diplom. Nyblivna docenter och de doktorer som av-
lagt sin examen vid annat lärosäte, samt lektorer befordrade 
på konstnärlig grund uppmärksammas med diplom. Därtill 
uppmärksammas de lärare som på pedagogiska meriter er-
hållit utmärkelsen meriterad lärare eller excellent lärare med 
ett diplom. Alumnpris utdelas samt två samverkanspriser, 
ett till en extern samarbetspartner och ett till en av högsko-
lans medarbetare. Dalarnas studentkår delar ut ett pedago-
giskt pris.

Doktorspromotion
Doktorspromotion har förekommit i Sverige sedan tidigt 
1500-tal. Promotion kommer av latinets promovere som be-
tyder föra fram, och är en ceremoniell bekräftelse på värdig-
heten för den nya doktorn. Vid promotionen erhåller den nya 
doktorn krans eller doktorshatt och diplom samt rätten att 
bära doktorsringen. Promotor är den akademiska lärare som 
på kollegiets vägnar utdelar hederstecknen vid promotionen. 

Professorsinstallation
Installationen av nya professorer har anor från medeltiden. 
Ordet stallum syftar på den stol som anvisades i domkyrkans 
kor när en domkapitelsledamot insattes i sitt ämbete. Alla 
professorer som installeras erhåller en medalj med högsko-
lans symbol ängsklockan gjord i silver fäst på ett lila band.

Processionen 
En procession är ett högtidligt festtåg. Den akademiska pro-
cessionen utgör en sinnebild för vandringen mot kunskapens 
fördolda mål. Processionen inleds med en fanborg buren av 
marskalkar därefter följer rektor, gäster, professorer, docen-
ter, doktorer, lektorer befordrade på konstnärlig grund, ex-
cellenta och meriterade lärare samt högskolans akademiska 
personal.

Akademisk högtid Akademiska symboler
Högskolan Dalarna använder sedan den första akademiska 
högtiden 1995 ett antal akademiska symboler. Bruket av 
dessa symboler vilar på mycket gamla traditioner. Högsko-
lan Dalarna vill tillvarata dessa akademiska traditioner och  
samtidigt skapa egna traditioner som knyter an till vår iden-
titet i Dalarna och till vår nutid. 

Högskolan Dalarnas marsch
Dalarna har en lång och gedigen tradition av folkmusik med 
ett stort antal folk musiker. I samband med processionen har 
det alltid spelats folkmusik och nu har högskolan fått en egen 
marsch. Marschen är komponerad av fiolspelman Ola Bäck-
ström. 

Ceremonistav
Ceremonistaven används vid den akademiska processionen 
som inleder och avslutar den akademiska högtiden. Den är 
nytillverkad och är en gåva från Avesta kommun och Outo-
kumpu Stainless AB. Staven har skapats av konstnären Jörg 
Jeschke. Den är gjord i ask och avslutas upptill med högsko-
lan symbol i en klotform av rostfritt stål från Avesta. Strax 
nedanför finns en krans av porfyrstenar från Älvdalen. I 
öglorna nedanför kransen sitter band fästade i högskolans 
färg, lila, och i de svenska färgerna. När doktorer från andra 
länder promoveras kommer band i respektive lands färger att 
tillföras. Rostfritt stål har länge tillverkats i Dalarna och hög-
skolan har en mycket livaktig forskning inom stålområdet. 
Älvdalsporfyren finns inom ett femton kvadrat mil stort om-
råde i norra Dalarna och är en vulkanisk bergart. Den finns 
i olika färgkombinationer och namn allt efter fyndplats och 
innehåller kristalliska strökorn av kvarts, fältspat och glim-
mer. 

Högskolans ceremonistav är 
gjord i ask med högskolans 
symbol i en klotform av rostfritt 
stål från Avesta. Strax nedanför 
finns en krans av porfyrstenar 
från Älvdalen.
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Ola Bäckström kommer från Furudal. Han har rötterna i det tradi tionella 
låtspelet framför allt från Ore. Ola har varit verksam på folkmusikscenen 
sedan slutet av 70-talet och turnerat internationellt i olika ensembler. Han 
är verksam vid Folkmusikens hus som producent och som lärare vid Mu-
sikkonservatoriet Falun.
Jörg Jeschke är konstnär av Österrikisk härkomst. Han utbildade sig till 
skulptör på Konsthögskolan i Wien och är sedan 1965 verksam i Falun. 
Jörg arbetar främst med offentlig konst och har utfört ett sort antal verk 
i skilda miljöer och material exempelvis rondellskulpturerna Plymen och 
Svisch i Borlänge. 
Britta Nordlander är uppväxt i Västerås och sedan många år bosatt i 
falutrakten. Till yrket bildlärare med examen från Umeå universitet, har 
hon främst arbetat i Falu kommuns grundskola och gymnasium. I sin 
verksamhet som kalligraf utför Britta olika skriftuppdrag, leder kalligra-
fikurser och föreläser i skrifthistoria.
Kent Vickström är född i Falun. Han utbildade sig till skräddare i Stock-
holm. Sedan 1976 har han varit verksam som skräddare vid Kungliga 
Dramatiska Teatern och Dalateatern. Han var också med och startade 
fabriksmuseet CTH (Carl Theodor Ericsson) i Borlänge. 

Rektorskedja
Kedjan är en symbol för bärarens makt men även ett beskydd 
för densamma och förekommer i många kulturer. Högskolan 
Dalarnas rektorskedja har skapats av konstnären Jörg Jeschke 
med högskolans ängsklocka som förebild. Kedjan består av 
länkar i silver samt högskolans blomma med en sten av turkos 
i blommans mittpunkt. Den bars första gången av rektor An-
ders Marelius, när han installerades 1995. 

Talar
Rektor, dekan och promotor bär vid ceremonin var sin talar 
(mantel) i svart kläde av ren ull. I fodret av duchesse åter-
kommer högskolans symbolfärg lila. Talaren är designad och 
sydd av skräddaren Kent Wickström.

Medalj
Alla professorer som installeras erhåller en medalj. Högskolan 
Dalarnas medalj har skapats av konstnären Jörg Jeschke med 
högskolans symbol ängsklockan gjord i silver fäst på ett lila 
band.

Lagerkrans
Lagerkransen är en promotionssymbol främst i Sverige och Fin-
land. Den har sitt ursprung i antiken och var det pris som seg-
rarna belönades med. I akademin symboliserar den vetenskap 
och lärdom och är en belöning för lärda mödor. 

Doktorshatt
Doktorshatten symboliserar frihet men också makt. Den är 
svart och veckad och har ett guldspänne med Högskolan Da-
larnas symbol.

Doktorsring
Doktorsringen symboliserar trohet till vetenskapens ideal. 

Diplom
Diplomet är ett högtidligt examensbevis som stad fäster den 
erhållna utmärkelsen. Högskolan Dalarnas diplom är hand-
skrivna av kalligraf med en skriftkaraktär specifikt formgiven 
för Högskolan Dalarna av Britta Nordlander. Inspirerade av 
dalmåleriets textband går bokstäverna i typisk frakturstil, och 
bär därtill drag av rotundaskriften som tog i bruk samtidigt 
med universitetsväsendets framväxt i 1100-talets Italien.




