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Vårt lärosäte Högskolan Dalarna har höga ambitioner och 
stark utvecklingskraft. Vi skapar öppna vägar till kunskap 
för ett gott samhälle genom vår utbildning och forskning. 
Vi gör skillnad. Utöver vår examinationsrätt inom Mik
rodataanalys har vi nu även rätt att utfärda examen på fors
karnivå inom Hälsa och välfärd med inriktning mot evidens
baserad praktik och Pedagogiskt arbete. Högskolan Dalarna 
har även som enda lärosäte i Sverige fått godkänt på sitt kva
litetssystem.

Den akademiska högtiden är vår stora högtid då vi får möj
lighet att uppmärksamma och fira våra forskare och lärare.

Vi har genom våra forskares insatser bland annat förbättrat 
hälsan hos utsatta grupper, bidragit till en bättre vård och 
skola, skapat kunskap om integrationen och ökat möjlighe
ten att bygga ett mer hållbart samhälle genom vår forskning 
kring energiförsörjning.

Vid 2019 års akademiska högtid firar vi fyra professorer, en 
hedersdoktor, 14 medarbetare som blivit docenter samt 13 
nya doktorer. Två av dessa kommer från vår egen forskar
utbildning inom Mikrodataanalys. Vi uppmärksammar och 
firar även nio lärare som klivit upp på vår karriärstege för pe
dagogiskt arbete. Sju lärare har nått nivån Meriterad lärare 
och två har blivit Excellenta lärare.

Vid årets högtid installerar vi även vår nye rektor Martin 
Norsell som blir den åttonde rektorn vid Högskolan Dalarna 
sedan lärosätet grundades 1977.

För Högskolan Dalarna är bred samverkan med det omgi
vande samhället inom utbildning och forskning centralt och 
för att uppmärksamma dessa insatser delar vi även ut två 
sam verkanspris samt ett alumnpris till en före detta student 
som framgångsrikt bidragit till utvecklingen av ett gott sam
hälle.

Ni är hjärtligt välkomna till Akademisk högtid 2019 så att 
vi tillsammans kan uppmärksamma och fira våra forskare 
och pris tagare för deras insatser och framgångar.
 
Christina Bellander 
Ordförande Högskolan Dalarna
 

Välkommen!
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Bergsskolan i Falun firar 200 år
Vid årets akademiska högtid vill vi även uppmärksam-
ma och fira att det är 200 års sedan den högre tekniska 
utbildningen i Sverige och Bergsskolan grundandes.

Under 1819 lade Karl XIV Johan grunden för högre teknisk 
utbildning i Sverige genom beslutet att inrätta en Bergssko
la i Falun. Nästan ett halvt sekel senare, år 1868, flyttades 
Bergsskolan till Stockholm, där Bergsskolan slogs samman 
med Teknologiska Institutet, vilket kom år 1877 att byta 
namn till Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

År 1973 kom avdelningen för Bergsvetenskap på KTH att 
delas upp; där gruv och mineralteknik flyttades till Luleå 
tekniska universitet, medan metallurgi och materialveten
skap stannade kvar vid KTH. Under en period var utbild
ningen i metallernas bearbetning förlagd vid Högskolan 
Dalarna och utgör grunden till dagens Stålformning och yt
teknik vid Högskolan Dalarna.

Att Bergsskolan lokaliserades till Falun var ingen slump. 
Dels fanns Falu gruva som var en viktig del i landets ekono
mi, men än viktigare var att det fanns tillgång till ett kemiskt 
och mineralogiskt laboratorium som hade tillhört Johan 
Gottlieb Gahn (17451818). 

En central gestalt i grundandet av Bergsskolan var kemis
ten och mineralogen Nils Gabriel Sefström (17871845) som 
redan vid den tiden hade synsättet att utbildningen skall 
bedrivas på vetenskaplig grund. Sefströms synsätt var inte 
okontroversiellt, men han drev sin linje framgångsrikt och 
den vetenskapliga grunden har varit en viktig hörnsten se
dan starten av Bergsskolan.

Ett mål med jubileumsfirandet är att lyfta fram det fram
synta beslutet att satsa på högre teknisk utbildning och den 
framgångsrika forskning som har underbyggt denna. Denna 
satsning har tillsammans med entreprenörskap lagt grunden 
för en stark utveckling av industrin och vårt välstånd.
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Martin Norsell 
Rektor
Martin Norsell disputerade 2004 vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) 
i ämnet flygteknik med avhandligen Aircraft trajectory optimization with 
tactical constraints. 2009 utnämndes han till docent i militärteknik vid 
Försvarshögskolan i Helsingfors. Under sina nästan 13 år vid Försvars-
högskolan i Stockholm var bland annat verksam som ämnesansvarig, 
nämndordförande, forskningschef, tillförordnad högskoledirektör och 
prorektor. Han utsågs till professor i militärteknik 2011. 2009 invaldes 
Norsell som ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet och 2015 som 
ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Martin Norsell tillträdde som rektor vid Högskolan Dalarna den 1 maj 
2018.

Att få ta del av personalens kompetens, öppenhet och genui
na vilja att hjälpa till var det första som slog mig när jag kom 
till Högskolan Dalarna. Att jag strax därefter fick träffa och 
ta de studenter i hand som avslutade sina studier hos oss på 
vårens avslutningsceremoni gjorde också stort intryck. Stu
denter, med olika bakgrund och från olika delar av världen, 
som valt att tillbringa en viktig del av sitt liv och förlagt sin 
studietid hos oss. Studenter som med självdisciplin, uthållig
het och mycket hårt arbete tillsammans med våra lärare, vär
derat och kritiskt granskat kunskap som nu skulle omsättas 
i handling för att skapa morgondagens samhälle och bygga 
framtiden. En bättre start som rektor kan jag inte tänka mig. 
Därefter har jag fått ta del av den växande, kvantitativa och 
kvalitativa forskningen och det är tydligt att det finns ytter
ligare potential.  

Att börja läsa på universitet är mitt bästa val i livet, det har 
inneburit att jag fått se nya delar av världen, träffat min fru, 
lärt mig saker från olika ämnesområden och haft roligt. Min 
nyfikenhet och vilja att förstå har jag haft med mig sedan 
barnsben. Teknikintresset kom tidigt och började med att 
jag skruvade isär klockor som jag fått av min morfar, efter 
ett antal försök fick jag ihop dem också. Nyfikenhet att förstå 
och lösa problem kommer väl till pass i jobbet med att leda 
en högskola. Det är en stor förmån att i egenskap av rektor 
företräda en högskola med fantastisk och lösningsinriktad 
personal som ser till att kvalitén i både utbildning och forsk
ning ständigt ökar. Det innebär också att samarbetet med 
företag och organisationer i region, nationellt och internatio
nellt blir bättre, något som också stärker både vår utbildning 
och forskning.

Jag är mycket hedrad för utnämningen till rektor och ser 
fram mot att vara en del i Högskolan Dalarnas positiva ut
veckling.

Kunskap gör skillnad
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Marie Elf
Professor i omvårdnad
Marie Elf är sjuksköterska och tog emot sin doktorsexamen i arkitektur 
vid Chalmers Tekniska Högskola 2007. Där blev hon även utnämnd till 
docent 2014. Efter disputationen var hon verksam som postdoktor vid To-
ronto University och sedan 2008 är hon anställd som lektor i omvårdnad 
vid Högskolan Dalarna. 

Marie har undervisat i sjuksköterskeprogrammet och har haft uppdrag 
såsom ämnesföreträdare för omvårdnad. Sedan 2016 är hon ledamot i 
högskolans utbildnings- och forskningsnämnd. I december 2018 utnämn-
des Marie till professor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna

Vårdmiljön har länge varit central för omvårdnadsämnet och 
uppmärksammats som en viktig faktor för att nå kvalitet i 
vården. Idag handlar vårdarkitektur om den byggda miljöns 
betydelse för vårdens verksamhet, kvalitet och effektivitet 
men även för säkerhet, tillfrisknande och patienters upp
levelse av vården som helhet. Området kallas för evidensba
serad design. Till stor del handlar det om planeringsproces
sen med dess roller och verktyg och vad som krävs för att 
leda och styra designarbetet samt de slutgiltiga resultatens 
kvalitet. 

Maries avhandling handlade om användandet av datamo
dellering som ett verktyg för att olika intressenter ska kunna 
samproducera miljöer för vård. Hennes forskning är idag in
riktad på den fysiska vårdmiljöns betydelse för en säker och 
personcentrerad vård. Marie studerar bland annat hur den 
byggda miljön påverkar och interagerar med personer som 
har stroke och äldre personer som bor på äldreboende och 
i hemmet samt hur designprocessen av nya vårdmiljöer kan 
förbättras.  

Maries forskning är interdisciplinär och kombinerar kun
skap från omvårdnad och arkitektur. I sin forskning samar
betar hon med vårdvetare och medicinare såväl som arkitek
ter

Vårdarkitektur och dess betydelse för hälsa och 
välbefinnande
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Renée Flacking
Professor i pediatrisk omvårdnad
Renée Flacking är barnsjuksköterska och tog sin doktorsexamen i medi-
cinsk vetenskap vid Uppsala universitet 2007. Efter disputationen var hon 
verksam som postdoktor vid University of Central Lancashire i England 
och har sedan 2010 arbetat som lektor vid Högskolan Dalarna. Där har 
hon främst varit verksam inom barnmorskeutbildningen och specialistut-
bildningar för sjuksköterskor. 

Renée leder forskningscentrat Reproduktiv hälsa och barn och ungdo-
mars hälsa (RICH) och är sedan 2016 biträdande forskningsledare för 
forskningsprofilen Hälsa och välvärd samt studierektor för forskarutbild-
ningen i Hälsa och Välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. Hon 
är sedan maj 2018 professor i pediatrisk omvårdnad vid Högskolan Da-
larna.

Renée disputerade 2007 på en avhandling om att bli mam
ma och att amma när barnet föds för tidigt. Att få ett barn 
som behöver neonatalvård innebär för familjen en livssi
tuation där rollen som förälder påbörjas och utvecklas i en 
främmande och många gånger skrämmande miljö. Trots 
att den familjecentrerade vården har utvecklats upplever 
många föräldrar att de känner sig ensamma och stressade 
i sin situation. Resultaten i avhandlingen visade bland an
nat att upplevelserna av den institutionella vården, en pro
duktionsinriktad syn på amning samt mammans emotio
nella utmattning, skapade hinder för en trygg och ömsesidig 
mammabarn relation och en tillfredsställande amning efter 
utskrivning från neonatalavdelning. 

Efter disputationen genomförde Renée sin postdoktorstid 
vid University of Central Lancashire, England, där hon ge

nomförde en jämförande etnografisk studie. Resultaten vi
sade på miljöns betydelse för samspelet mellan förälder och 
barn och för amning på svenska och engelska neonatalav
delningar. 

Med dessa studier som utgångspunkt har Renées fortsatta 
forskning och internationella samarbete främst fokuserat på 
betydelsen av rumslig design, vårdrutiner, amning, behov 
och stöd av familj och vänner samt interventioner som stöd
jer föräldrar i att vara förälder när barnet föds för tidigt eller 
behöver vård i början av livet. Därutöver deltar Renée i ett 
flertal projekt som rör barn och ungdomars hälsa. 

Renée undervisar vid Chinese University of Hong Kong 
och är drivande inom ett internationellt forskarnätverk 
inom neonatalvård (SCENE). Hon är även ofta anlitad som 
huvudtalare på internationella konferenser världen över.

Föräldraskap när barnet föds för tidigt
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Mats Rönnelid
Professor i energiteknik
Mats Rönnelid är fysiker och disputerade 1998 på en avhandling om kon-
centration av solljus för solenergitillämpningar. Han har även bedrivit 
forskning om lågenergibyggande i massivträ. I juni 2017 blev Mats profes-
sor i energiteknik. 

Mats forskning har bidragit till att det idag finns ett flertal industridok-
torander kopplade till energiämnet vid högskolan och han har handlett 
flera av dessa doktorander. Han har även medverkat i utvecklingen av en 
rad utbildningar inom energi- och byggteknik.

Under åren vid Högskolan har Mats varit ledamot i utbildnings- och 
forskningsnämnden och högskolestyrelsen och har varit med och startat 
Energikompetenscentrum. 2015 tilldelades han högskolans samverkans-
pris. Sedan 2019 sitter han med i företagsforskarskolan Reesbes styrelse.

Vårt samhälle behöver många olika typer av energi i form av 
värme, el och bränslen. Solenergi kan förse oss med en stor 
del av denna energi. 

Genom att koncentrera solstrålningen mot en mindre yta, 
till exempel speglar eller linser, kan vi utveckla teknik som 
ger oss högre temperaturer och högre verkningsgrader som 
gör solenergin mer användbar. Nordliga länder som Sverige 
har speciella förutsättningar då tillgången till solenergi är 
ojämnt fördelad mellan sommar och vinter, vilket skapar 
unika utmaningar att utveckla teknik som passar våra be
hov. Under sina doktorandstudier och åren därefter var Mats 
med och utvecklade tekniska lösningar för att koncentrera 
solstrålning som passar nordliga klimat. 

Mats har utvecklat metoder för att analysera solstrålning
ens fördelning över himlen. Han har också studerat hur strål
ningen sprids i korrugerade och valsade metallytor, vilket 
lett till slutsatsen att en veckad spegel ibland fungerar bättre i 
solenergisammanhang än helt plana speglar. Dessa praktiska 
bidrag har lett till vidare utveckling inom solenergiområdet. 

Under 2010talet har allt större del av Mats verksamhet 
handlat om att utveckla samverkan med regionens närings
liv. Han har varit med och drivit flera projekt inom de regio
nala utvecklingsprogrammen med syfte att öka forsknings
verksamheten i regionens näringsliv. 

Solstrålningen i tid och rum
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Thomas Sedelius 
Professor i statsvetenskap  
Thomas Sedelius disputerade i statskunskap 2006 vid Örebro universitet. 
Han anställdes som lektor i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna 2010 
och antogs som docent 2012. I april 2018 utsågs Thomas till professor i 
statsvetenskap. 

Thomas är bland annat ämnesansvarig i statsvetenskap, ledamot i 
högskolans styrelse och sitter i ledningsgruppen för forskningsprofilen In-
terkulturella studier. Under perioden 2012-2015 hade han även uppdrag 
som prodekan och dekan. Internationellt ingår Thomas bland annat i 
styrgruppen för presidentforskning inom den europeiska statsvetarorga-
nisationen European Consortium for Political Research, ECPR. 

Thomas har bedrivit merparten av sin forskning inom jäm
förande politik med betoning på demokratisering, politiska 
institutioner och regimförändring. Han har specialiserat sig 
på att analysera och jämföra olika länders politiska system 
och på den politiska utvecklingen i Östeuropa. Teoretiskt är 
han väl förtrogen med demokrati och demokratiserings
teori och hur vi kan förstå institutionella förändringar. Me
todmässigt arbetar Thomas med såväl kvalitativa som kvan
titativa ansatser där expertintervjuer, regimklassificeringar, 
konstitutionsstudier och statistisk analys är typiska verktyg. 

Perioden 20152018 har Thomas lett ett forskningsprojekt 
finansierat av Vetenskapsrådet om så kallade semipresiden
tiella system i Östeuropa. Semipresidentialism, kanske mest 
känt från Finland och Frankrike, innebär att en folkvald 
president delar verkställande makt med en premiärminister. 
Modellen har blivit populär de senaste decennierna och är 
attraktiv för regimer som är ute efter att minska makten för 

en dominant president (som till exempel i Ukraina 2004 och 
2014) likväl som för regimer som vill stärka presidentens 
ställning med hänvisning till effektivitet och stabilitet (som 
till exempel i Turkiet 2017). Själva arrangemanget med två 
verkställande ledare är i sig konfliktskapande och leder ofta 
till kamp om ledarskapet. 

Thomas har etablerat sig internationellt med studier av just 
konflikter och samarbete mellan presidenter och premiärmi
nistrar och har bland annat visat på vilka sätt en stark presi
dentmakt innebär risk för auktoritär utveckling. 

Under 20162018 anlitade organisationen International 
IDEA Thomas som expertutredare på konstitutionsfrågor i 
Ukraina. Thomas forskar även kring demokratifrågor på lo
kal nivå i Sverige, deltar i samverkansprojekt, undervisar i 
jämförande politik och handleder doktorander.

Demokratins institutioner och presidenters makt
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Kenneth Carling  
Professor i mikrodataanalys

Kenneth Carling utnämndes till professor i mikrodataanalys 
2017. Han är en akademisk mångssyslare som började med 
teoretisk filosofi och via matematik, datavetenskap och eko
nomi kom att disputera i statistisk vid Uppsala universitet 
1995. Kenneth kom till Högskolan vid millenieskiftet och 
utnämndes där till professor i statistik 2003.

 Kenneths forskningsintresse handlar om metoder och 
tekniker som används för att omvandla data till omvärlds
insikter och beslut, samt deras implementering i enskilda 
fall. Inom ramen för det intresset har han drivit nationella 
och internationella forskningsprojekt och publicerat forsk
ningsartiklar om arbetsmarknadspolitik, finansiell stabilitet, 
logistik, sjukvårdsproduktivitet, samt transporters miljö
påverkan. Han har också varit drivande för utvecklande av 
masterprogram i Business Intelligens och Data Science och 
forskarutbildning i mikrodataanalys.

Nedanstående professorer har tidigare installerats i ett ämnen men har under 2017 
utnämnts till professorer i ytterligare ämnen.

Mark Dougherty 
Professor i mikrodataanalys

Mark Dougherty utnämndes till professor i mikrodataanalys 
2017. Han har en kandidatexam i datavetenskap från Cam
bridge University och en doktorsexam i vägg och vattentek
nik från University of Leeds, där han studerade vid Institute 
for Transport Studies. Han flyttade till Sverige 1996 för att 
börja en postdoc vid Högskolan Dalarna. 2001 utnämnandes 
han till oavlönade docent vid KTH och till professor i data
teknik vid Högskolan Dalarna 2003.

Marks forskningsintresse är tillämpade artificiell intelli
gens, särskilt maskinlärande. Han föredrar att jobba med ex
perimental data som han eller en kollega har samlade in själv 
och gillar att vara ”ut på fältet”. Han har forskade i två stora 
tillämpnings område. I första hand transport, med fokus på 
modellering av trafikflöde och underhåll av infrastruktur. I 
andra hand sjukvård med fokus på diagnos och övervakning 
av patienter i hemmet genom användning av olika sensorer.

 Mark har varit väldigt engagerad i utbildning vid Högsko
lan och har också bidragit mycket i administration. Han har 
suttit på många nämnder och också på Högskolestyrelsen 
som lärarrepresentant.

Professorer
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Moudud Alam
Moudud Alam utnämndes till docent i mikrodataanalys vid 
Högskolan Dalarna i december 2016. Han disputerade 2010 
vid Handelshögskolan vid Örebro universitet med avhand
lingen ”Feasible computation of the generalized linear mixed 
models with application to credit risk modelling”. Sedan juli 
2014 arbetar Moudud som universitetslektor i statistik.

Moududs forskning fokuserar huvudsakligen på den statis
tiska analysen av korrelerade data med hjälp av hierarkiska 
generaliserade linjära modeller. Särskilt fokus har varit att ut
veckla snabba beräkningsalgoritmer för dessa modeller och 
göra dem lätt användbara genom att utveckla öppet tillgäng
liga datorprogram. Han har tillämpat metoderna på bland 
annat kreditriskmodelleringar, utvärderingsstudier och eko
logiska konsekvensbedömningar.

                     
Erik Backman
Erik Backman utnämndes till docent i pedagogik med in
riktning mot idrottsvetenskap vid Högskolan Dalarna i mars 
2018. Han har arbetat som lektor i idrotts och hälsoveten
skap vid Högskolan Dalarna sedan 2016 och innan dess vid 
Gymnastik och idrottshögskolan samt vid Stockholms uni
versitet. Erik disputerade 2010 vid Stockholms universitet 
med avhandlingen ”Friluftsliv in Swedish Physical Educa
tion – A Struggle om Values”.  

Eriks forskning inriktas mot områdena friluftsliv och 
idrottslärarutbildning. Forskningen om friluftsliv började 
med ett intresse för vad som påverkar friluftslivets uttryck 
inom ämnet idrott och hälsa i både skolan och lärarutbild
ningen. Efter doktorsexamen har forskningen också bred
dats till pedagogiska och sociologiska frågor även inom 
idrottslärarutbildning. 

Ann Edenhamn
Ann Edenhamn utnämndes till docent i arbetsvetenskap vid 
Högskolan Dalarna i december 2017. Hon har varit universi
tetslektor i arbetsvetenskap sedan 2011 och disputerade 2007 
i industriell arbetsvetenskap vid Kungliga Tekniska högsko
lan med avhandlingen Attraktivitetens dynamik – studier av 
förändringar i arbetets attraktivitet.

Ann Edenhamns forskning är främst inriktad på attraktivt 
arbete, arbetsmiljöåtgärder och motivation för arbetsmil
jöarbete. Mycket av hennes erfarenhet kommer från skogs 
och träbranschen. Ann Edenhamns forskning är en del inom 
Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna och har till stor del 
genomförts tillsammans med näringsliv och andra intres
senter i Dalarna. Hennes forskning bidrar med smarta meto
der för att skapa en bättre arbetsmiljö baserad på en interak
tion mellan praktik och forskning.  

                
Catharina Gustavsson
Catharina Gustavsson utnämndes till docent i medicinsk 
vetenskap vid Högskolan Dalarna i november 2018. Hon 
disputerade 2011 vid Uppsala universitet med avhandlingen 
”Selfmanagement of persistent neck pain. A multicom
ponent group intervention in primary health care”. Hon är 
adjungerad lektor vid Högskolan Dalarna sedan 2015 och 
verksam vid Akademisk Vårdcentral Jakobsgårdarna och 
Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget Dalarna.

Catharinas forskning har inriktning mot rehabilitering och 
beteendemedicin i ett primärvårdssammanhang med ut
gångspunkt från ett biopsykosocialt perspektiv på hälsa. En 
stor del av forskningen är interventioner som lyfter patien
ters aktiva medverkan i vård och rehabilitering och verkar 
för beteendeförändring i riktning mot hälsofrämjande lev
nadsvanor, liksom interventioner riktade till vårdpersonal 
för att implementera evidensbaserade vårdprocesser.



Docenter 
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Tobias Heldt
Tobias Heldt utnämndes till docent i turismvetenskap vid 
Högskolan Dalarna i november 2018. Han disputerade 2005 
vid Uppsala universitet med avhandlingen “Sustainable natu
re tourism and the nature of tourist’s cooperative behaviour 
Recreation Conflicts, Conditional Cooperation and the Pu
blic Good Problem”. Tobias är anställd som universitetslektor 
i nationalekonomi vid Högskolan Dalarna sedan 2005.

Tobias forskning behandlar främst turismekonomiska frå
geställningar inom områden som hållbart resande, effekter 
av evenemang, konflikter mellan rekreationsutövare samt 
finansiering av rekreationsinfrastruktur. Några exempel på 
forskningsfrågor han har studerat är: Kan längdskidåkning 
göras roligare med hjälp av ett elektroniskt spårkort laddat 
med tilläggstjänster och i så fall hur? Vilka ekonomiska ef
fekter genererar musik och sportevenemang såsom Svenska 
skidspelen och Peace & Lovefestivalen?     

                 
Hanna Hodacs
Hanna Hodacs utnämndes till docent i historia vid Åbo aka
demi i april 2018. Hon disputerade 2003 vid Uppsala uni
versitet med avhandlingen “Converging World Views: the 
European Expansion and EarlyNineteenthCentury Anglo
Swedish Contacts”. Sedan 2015 arbetar hon som lektor i his
toria vid Högskolan Dalarna. 

Hannas forskning har framförallt kommit att handla om 
1700talet globaliseringsprocesser. Mellan 2010 och 2014 
medverkade hon i ett projekt där hon undersökte den skan
dinaviska ostindiska handeln med Kina, och hur mode och 
konsumtion i Europa påverkades av asiatiska varor som si
dentyger och te. Carl von Linné utgör ett annat forskningsin
tresse. Hanna har bland annat undersökt hur man reste och 
samlade på plantor, djur och mineraler på 1700talet. Hen
nes nya forskningsintresse är kaffe och kaffesurrogat.

Torsten Hylén  
Torsten Hylén utnämndes till docent i religionsvetenskap vid 
Högskolan Dalarna i februari 2018. Han disputerade 2007 
vid Uppsala universitet med avhandlingen “Husayn, the 
Mediator: A Structural Analysis of the Karbalā”. Drama ac
cording to Abū Jáfar Muhammad b. Jarīr alTabarī (d. 923)”. 
Torsten arbetar som universitetslektor i religionsvetenskap 
vid Högskolan Dalarna sedan 2007.

Torstens forskning är inriktad mot islams tidiga historia, 
med fokus på shi’aislams uppkomst och utveckling under 
600 och 700talen. Han intresserar sig även för islam i Afri
ka och för religionsvetenskaplig teoribildning.

Lars Jerdén
Lars Jerdén utnämndes i maj 2017 till docent i medicinsk 
vetenskap vid Högskolan Dalarna. Han är adjungerad kli
nisk lektor på högskolan och distriktsläkare vid Akademisk 
Vårdcentral Jakobsgårdarna, och disputerade vid Umeå uni
versitet 2007 med avhandlingen ”Healthpromoting health 
services: Personal health documents and empowerment”.

Lars forskar kring hälsa hos tonåringar. Viktiga begrepp 
inom forskningen är självskattad hälsa, empowerment, stolt
het, skam, subjektiv social status, rökning och snusning. 

Ett annat forskningsområde är hur hälso och sjukvården 
kan arbeta mer hälsofrämjande med personer med ohälso
samma levnadsvanor. Lars är engagerad i fetmadebatten och 
en av personerna bakom ”Fetmainitiativet”  ett upprop för 
att stävja fetmaepidemin.
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Albina Pashkevich 
Albina Pashkevich utnämndes till docent i turismvetenskap 
vid Högskolan Dalarna i oktober 2017. Hon disputerade 
2001 vid State Pedagogical University, St. Petersburg, Ryss
land med avhandlingen “Designing a Geoeconomic Strategy 
for Regional Development”. Albina är anställd som univer
sitetslektor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna sedan 
2006.

Albinas huvudsakliga forskning fokuserar på destinations
utveckling av arktiska områden i Ryssland såväl som i norra 
delarna av Norden. Forskningsfrågorna har kretsat kring 
hur renskötande urbefolkning ser på sin möjlighet att delta i 
turismutveckling samt föreställningar kring hur dessa grup
per porträtteras i marknadsföringen av upplevelser. Hennes 
pågående forskningsprojekt handlar om förutsättningar för 
turismutveckling i områden med betydande existerande el
ler avslutad gruvbrytning i Norra delarna av Fennoskandia, 
Svalbard och Grönland.

             
Tomas Persson
Tomas Persson utnämndes till docent i energiteknik vid 
Högskolan Dalarna i maj 2017. Han disputerade 2007 vid 
KTH Energiteknik med avhandlingen ”Combined solar and 
pellet heating systems for singlefamily houses”. Tomas har 
varit anställd vid Högskolan Dalarna sedan 1996.

Tomas forskning fokuserar på villavärmesystem och hur 
dessa kan optimeras för bättre effektivitet och mindre mil
jöpåverkan. Genom nya mätmetoder som kan utvärdera sys
temprestanda under verkliga driftförhållanden ges en mer 
rättvisande bild av ett systems prestanda över året. Det kan 
vara till nytta, både för konsumenterna, men också för att 
tillverkarna ska optimera systemen så att de blir effektivare 
i verkligheten och inte bara på papperet. Genom systemsi
muleringar undersöker Tomas hur systemen kan förbättras 
i detalj.

Iris Ridder
Iris Ridder utnämndes till docent i litteraturvetenskap vid 
Högskolan Dalarna i september 2018 och arbetar som uni
versitetslektor i pedagogiskt arbete sedan 2015. Hon dispu
terade 2002 vid Umeå universitet med avhandlingen ”Der 
schwedische Markolf. Studien zu Tradition und Funktion 
der frühen schwedischen Markolfüberlieferung”. 

Iris forskning handlar om tidig modern litteratur och hon 
håller just nu på att färdigställa en bok om Sveriges första 
arbetarlitteratur, ett orakelspel för bergsmän från början av 
1600talet. Hon handleder för närvarande två doktorander 
varav en som huvudhandledare.       

Jenny Rosén
Jenny Rosén utnämndes til  l docent i svenska som andra
språk vid Högskolan Dalarna i april 2018. Hon disputerade 
2013 i pedagogik vid Örebro universitet med avhandlingen 
”Svenska för invandrarskap? Språk, kategorisering och iden
titet inom utbildningsformen Svenska för invandrare”. Hon 
arbetar sedan 2013 som universitetslektor i svenska som an
draspråk.

Jennys forskning är inriktad mot flerspråkighet, litteracitet 
och mångfald i olika utbildningskontexter från förskola till 
vuxenutbildning. Hon har arbetat med ett forskningspro
jekt om modersmålsundervisning och studiehandledning 
på modersmål inom grundskolan. Under 20182020 leder 
hon forskningen inom FoUprogrammet Språkutvecklande 
arbetssätt inom sfi. Hon handleder flera doktorander och li
centiander inom pedagogiskt arbete och språkdidaktik.     

               



Docenter 

Akademisk högtid 2019 21

Mats Tegmark
Mats Tegmark utnämndes till docent i engelska med didak
tisk inriktning vid Högskolan Dalarna i september 2018. 
Han disputerade 1999 vid Uppsala universitet med avhand
lingen ”In the Shoes of a Soldier: Narrative Communication 
in Tim O’Brien’s Vietnam Narratives”. Han är sedan 2000 
anställd som lektor i engelska och arbetar sedan 2008 som 
utvecklingsledare för lärarutbildningsområdet vid Högsko
lan Dalarna. 

Gemensamt för Mats forskning är den litterära textens 
funktion i mötet med läsaren. Han har studerat subjektskon
struktioner i prisbelönad amerikansk fiktion från 1990talet 
och skönlitteraturens möjligheter till kunskapsutveckling 
inom språkundervisningen. För närvarande medverkar han 
i ett större forskningsprojekt om läspraktiker i den svenska 
grundskolan.

              

Xingxing Zhang   
Xingxing Zhang är docent i energiteknik vid Högskolan Da
larna. Han disputerade vid University of Hull i Storbritan
nien med avhandlingen ”Investigation of a novel solar pho
tovoltaic/loopheatpipe heat pump system”. 

Xingxings forskning handlar om förändringar i urbana en
ergisystem och fokuserar särskilt på två aspekter av hållbar
het. Den ena är anpassningsbar teknik för förnybar energi, 
till exempel byggnadsintegrerade solenergitekniker. Den an
dra är energitekniker för kluster av byggnader, med fokus på 
bland annat de boendes mobilitetsmönster och olika system 
för smarta elnät.
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Tara Kandpal
Professor Tara Kandpal har genom sin undervisning och sin 
medverkan i utformningen av den tvååriga masterutbild
ningen i solenergiteknik bidragit till utvecklingen av både 
programmet och ämnet energiteknik. Tara Kandpal har varit 
en god pedagog samt en mycket populär och engagerad lä
rare på kurserna, och har också bidragit genom sitt interna
tionella perspektiv på solenergiteknik grundat i möjligheter 
och utmaningar i utvecklingsländer.

Hedersdoktor 
Den som utnämns till hedersdoktor ska ha någon anknytning till 
högskolan och i något avseende ha bidragit till Högskolan Da-
larnas verksamhet. Det kan även vara en person som på annat 
sätt gjort sig förtjänst av den värdighet som doktorstitel innebär 
exempelvis genom författarskap, kulturvård, folkbildning, fören-
ingsaktivitet, pedagogiska eller informativa gärningar, eller annan 
samverkan med samhället.

Foto Privat
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Yujiao Li 
Yujiao Li är doktor i mikrodataanalys och disputerade med 
avhandlingen ”Who benefits when IKEA enters local mar
kets in Sweden?” vid Högskolan Dalarna i september 2018. 

Yujiao har studerat vilka effekter lokala marknaden får när 
ett företag som IKEA etablerar sig på orten samt vilka åsikter 
allmänheten har kring en sådan etablering. I studierna har 
Yujiao kunnat se att en sådan etablering ger positiva effek
ter, både sociala och ekonomiska. Resultaten visar också att 
mindre orter på landsbygden får mer positiva effekter av att 
IKEA etablerar sig där än vad storstäderna får.  

Xiaoyun Zhao  
Xiaoyun Zhao är filosofie doktor i mikrodataanalys. Hon dis
puterade i april 2017 vid Högskolan Dalarna med avhand
lingen ”Government vs Market in Sustainable Residential 
Development? Microdata Analysis of car travel, CO2 emis
sion and residence location”.

Avhandlingen beskriver en operativ modell som fullstän
digt integrerar fastighetsinvesterares investeringsstrategi, 
invånarnas resebeteende och det statliga hållbarhetsmålet 
för att göra en exante utvärdering av bostadsplaner.  Denna 
utvärdering ger beslutsstöd inom hållbar bostadsutveckling 
för att effektivt minska koldioxidutsläppen och bygga håll
bara städer.



Doktorer forskarutbildade vid annat lärosäte
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Farhana Borg 
Farhana Borg är filosofie doktor i pedagogiskt arbetet. Hon 
disputerade i september 2017 vid Umeå universitet med 
avhandlingen “Caring for people and the planet: Preschool 
children’s knowledge and practices of sustainability”.

Avhandlingen handlar om förskolebarns kunskaper och 
färdigheter om miljömässig, social och ekonomisk hållbar
het. Resultaten visade att barnen hade kunskaper och fär
digheter i hållbarhetsfrågor, samt att det fanns ett tydligt 
samband mellan dessa och förekomsten av diskussioner och 
aktiviteter på förskolan och i hemmet.

Maria Deldén
Maria Deldén är filosofie doktor i historia med utbildnings
vetenskaplig inriktning. Hon disputerade i september 2017 
vid Umeå universitet med avhandlingen ”Perspektiv på his
toriefilmslitteracitet: en didaktisk studie av gymnasieelevers 
historiska och emotionella meningsskapande i mötet med 
spelfilm”. 

Avhandlingen utvecklar begreppet historiefilmslitteracitet 
och utgår från det dilemma som kan uppstå när spelfilm an
vänds i historieundervisningen. Fördelen är att filmer enga
gerar eleverna, men filmer kan också bidra till att deras his
torieförståelse grumlas eftersom känslor som film väcker är 
mer förankrade i filmernas berättelse än i faktiska historiska 
förhållanden. Men genom att synliggöra och förstå elevers 
emotionella meningsskapande vid filmupplevelser kan deras 
historieförståelse både fördjupas och vidgas.

EvaLena Erixon
EvaLena är lektor i matematikdidaktik. Hon disputerade i 
pedagogik vid Örebro universitet i mars 2017 med avhand
lingen ”Matematiklärares kompetensutveckling online – po
licy, diskurs och meningsskapande”. 

Avhandlingen handlar om hur kompetensutveckling on
line för lärare i matematik tar form på olika arenor och hur 
den kan relateras till utbildningspolicy och matematiklärares 
praktik. Resultatet visar att det är svårt för deltagarna att ha 
en ”samtidig diskussion” online. Diskussionerna tar ofta nya 
riktningar efter att en deltagare har bidragit med sina reflek
tioner och reflektionerna fördjupas i relativt liten utsträck
ning.

  
Daniel Fredriksson 
Daniel Fredriksson är filosofie doktor i etnologi. Han dis
puterade vid Umeå universitet i februari 2018 med avhand
lingen ”Musiklandskap: Musik och kulturpolitik i Dalarna”.

Hur hänger musik ihop med kulturpolitik och plats? I av
handlingen studerade Daniel relationen och länkarna mel
lan musikskapande och styrande processer i Dalarna ur 
ett musiketnologiskt perspektiv. Han har besökt konserter, 
festivaler och möten på landstinget samt intervjuat musiker 
och kulturtjänstemän. Han undersöker hur musicerandet i 
regionen organiseras och frågar sig hur begrepp som musik
samverkan, kvalitet, nyskapande och projekt definieras och 
används för att forma, upprätthålla och ifrågasätta såväl vill
kor för musikskapande som bilden av Dalarna.
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Madelen Lagin
Madelen Lagin är doktor i företagsekonomi. Hon disputera
de i oktober 2018 vid Örebro universitet med avhandlingen 
“The Price We Pay: The Autonomy of Store Managers in Ma
king Price Decisions: The Case of Grocery Retailing”.

Madelens avhandling beskriver vilken möjlighet butiks
ägare själva har att bestämma över prissättningen i sin egen 
butik för olika varor. Hon visar att trots påverkan av tillver
kare, dagligvaruorganisationer och kunder har butiksägare 
utrymme att lokalt anpassa sina priser. 

                                                                      
Fatumo Osman 
Fatumo Osman är medicine doktor i medicinsk vetenskap. 
Hon disputerade i december 2017 vid Karolinska Institutet 
med avhandlingen ”Ladnaan – Evaluation of a culturally 
tailored parenting support programme to Somaliborn pa
rents”.

Syftet med avhandlingen var att utveckla och utvärdera ef
fekten av ett kulturanpassat föräldrastödsprogram avseende 
psykiska hälsa hos Somaliskfödda föräldrar och deras barn. 
Resultatet visade att föräldrastödsprogrammet minskade 
barnens aggressiva beteende, sociala problem, uppmärksam
hetsproblem, utåtagerande problem samt totala problem. 
Vidare visade resultaten att föräldrarna förbättrade sin psy
kiska hälsa samt tilltro till sin egen föräldraskapskompetens. 
Det bidrog även till att föräldrarna ökade kunskapen om 
samhällets förväntningar på föräldrarollen i det nya landet.

                 

Anders Persson 
Anders Persson är filosofie doktor i historia med utbild
ningsvetenskaplig inriktning. Han disputerade i september 
2017 vid Umeå universitet med avhandlingen ”Lärartillvaro 
och historieundervisning: Innebörder av ett nytt uppdrag i 
de mätbara resultatens tid”. 

Åren efter 2011 skulle svenska grundskolelärare hantera ett 
antal skolpolitiska reformer. Tidigare betygsättning, fler na
tionella prov och mer preciserade kursplaner utgjorde en del 
av nyheterna. Mot ljuset av klassisk existensfilosofi undersö
ker Anders lärares egna berättelser om att vara lärare i denna 
nya tid. Efter intervjuer och klassrumsbesök analyserar han 
vilka olika sätt lärare ser på det egna uppdraget att under
visa historia i årskurs 46 som upplevs som möjliga att förena 
med, respektive hindrade av de senaste årens skolreformer.

                 
Arantxa Santos Muñoz
Arantxa Santos Muñoz är filosofie doktor i romanska språk. 
Hon disputerade i september 2016 vid Uppsala universitet 
med avhandlingen ”Conversación digital: copresencia y dis
ponibilidad. Estudio pragmático del preámbulo de reuniones 
multipartitias por videoconferencia.”

I sin avhandling studerade Arantxa nätbaserad utbildning 
inom spanska. Fokus låg på hur studenter som deltar i nätba
serade videokonferenser initierar interaktioner och upprät
tar en dialog när det inte finns en lärare med. Forskningen 
sammanfattar hur deltagarna anpassar sig till en viss tekno
logi, hur de utvecklar strategier och förmedlar successiva åt
gärder för att gemensamt åstadkomma ömsesidig tillgänglig
het innan mötet startar.
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Thorbjörn Swenberg 
Thorbjörn Swenberg är filosofie doktor i innovation och 
design. Han disputerade i september 2017 vid Mälardalens 
högskola med avhandlingen ”Framing the Gaze. (Audio)
Visual Design Intentions and Perceptual Considerations in 
Film Editing”.

Hur vi uppfattar en film och vad vi fokuserar på när vi föl
jer en filmisk berättelse är i stor utsträckning beroende av 
hur filmen är klippt. Avhandlingen syftar till att bättre för
stå filmklipparens yrkesroll och hur klipparen bedömer sina 
klipp, samt hur noggrannheten i klippningen påverkar film
tittarens uppmärksamhet. Slutsatsen är att filmklipparens 
perceptuella noggrannhet i klippunkten avgör om filmen 
kommer att upplevas som ett kontinuerligt flöde, eller ej.

      
Elisabeth Wallin 
Elisabeth Wallin är filosofie doktor i skogshushållning. Hon 
disputerade i mars 2018 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i 
Uppsala med avhandlingen ”From growth cessation to bud 
burst – conifer seedling development in response to nursery 
culture and environmental stimuli”.  

Avhandlingen handlar om gran och tallplantors reaktio
ner på olika behandlingar i plantskolan, från sensommar till 
tidig vår. Elisabeth studerade plantornas reaktioner genom 
att analysera genuttryck från gener som styr plantornas vila 
och frystolerans samt andra metoder för att fastställa plan
tans status. Hon analyserade också plantornas vitalitet efter 
lagring genom att vidareutveckla ett enkelt och snabbt test 
som kallas jonläckagemetoden. 

                 

Karin Yvell  
Karin Yvell är teknologie doktor i teknisk materialvetenskap. 
Hon disputerade i juni 2018 vid Kungliga Tekniska högsko
lan i Stockholm med avhandlingen ”Experimental Studies of 
Deformation Structures in Stainless Steels using EBSD”.

Syftet med avhandlingen har varit att studera deforma
tionsstrukturer i olika rostfria stål genom att använda bak
åtspridd elektron diffraktion, EBSD. Kunskapen om defor
mationsstrukturer leder till ökad förståelse för kopplingen 
mellan materialets sammansättning, mikrostruktur och dess 
mekaniska egenskaper vilket ger goda förutsättningar att 
skräddarsy nya material med önskade egenskaper.
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Katherina Dodou   
Katherina Dodou utsågs till excellent lärare i februari 2017. 
Hon arbetar som universitetslektor i engelska vid Högskolan 
Dalarna.

Katherina har mångårig erfarenhet av att undervisa inom 
högre utbildning. En hjärtefråga för henne är universitetslä
rares profession och uppdrag. Hon är bland annat intresse
rad av forskningsanknytningens innebörder, digitalisering
ens möjligheter och begränsningar samt synen på kvalitet 
inom högre utbildning. 

             

Gunn Nyberg  
Gunn Nyberg utsågs till excellent lärare vid Högskolan Da
larna i mars 2018. Hon är anställd i pedagogiskt arbete som 
lektor och docent med inriktning mot idrottspedagogik. 
Gunn har mångårig erfarenhet som lärare i skolan och i hö
gre utbildning. 

Som ämnesföreträdare för idrotts och hälsovetenskap 
medverkande hon till att högskolan återfick examensrätten 
för lärarutbildningen med inriktning idrott och hälsa. År 
2004 blev hon nominerad av studentkåren till STINT:s sti
pendium Excellence in Teaching. 



Meriterade lärare
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Jörgen Elbe
Jörgen Elbe utsågs till meriterad lärare i februari 2017. Han 
är docent i företagsekonomi och arbetar som universitetslek
tor vid Högskolan Dalarna. Jörgen har en gedigen erfarenhet 
som lärare och har undervisat på alla nivåer, nybörjare som 
doktorander. Han har utvecklat kurser och program i sina 
tidigare roller som programansvarig och ämnesföreträdare. 

Jörgen har intresserat sig för pedagogiska metoder som är 
inriktad på utveckling av den enskilde studentens reflekte
rande förmåga.

                        
Anna Karin Fändrik  
Anna Karin Fändrik utsågs i mars 2018 till meriterad lärare 
vid Högskolan Dalarna. Hon arbetar för närvarande som 
verksamhetsledare för vidareutbildning av lärare som saknar 
lärarexamen. Hon påbörjade anställningen som adjunkt i pe
dagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna 2010.

Anna Karin har bland annat skrivit artiklar om kollegial 
professionsutveckling för skolledare och lärare inom gymna
sial yrkesutbildning och att vetenskapligt förankra ett yrkes
lärarprogram. 

          

Marika Hagelberg  
Marika Hagelberg utsågs till meriterad lärare våren 2018. 
Hon arbetar som universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap 
vid Högskolan Dalarna. Marika är utbildad apotekare med 
en magisterexamen i klinisk farmaci och en magisterexamen 
i molekylärbiologi. 

Pedagogiska frågor har alltid varit ett stort intresse, både i 
tidigare arbete med lärande och undervisning inom hälso 
och sjukvården och nu sedan 2009 på Högskolan Dalarna. 
För att skapa ett intresse och en interaktion med studenterna 
har ett studentaktivt lärande i den distansbaserade under
visningen tillämpats. Marika har arbetat med mentometer
knappar, frågesport och andra interaktiva tekniker. Ett peda
gogiskt synsätt som studenterna visat stor uppskattning för.

Monika Jansson
Monika Jansson utsågs till meriterad lärare i februari 2017. 
Hon arbetar som universitetsadjunkt i ämnet omvårdnad vid 
Högskolan Dalarna. 

Monika Jansson har efter mångårigt kliniskt arbete som 
handledande sjuksköterska och som undervisare i sjukskö
terskeprogrammet alltmer intresserat sig för de pedagogiska 
frågorna. En av hjärtefrågorna är att skapa en öppen och god 
undervisningsmiljö fast förankrad i forskning och klinisk 
verksamhet.
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Lenka Klimplova    
Lenka Klimplová utsågs till meriterad lärare i februari 2017. 
Hon arbetar som universitetslektor i företagsekonomi vid 
Högskolan Dalarna.

Lenka strävar efter att få mer engagerade och aktiva studen
ter som självständigt kan reflektera över sitt eget och andras 
arbete. Lenka ser sin roll som lärare som en guide på sidan 
om. För att utveckla studenternas lärande implementerar 
hon olika aktiviteter som gruppdiskussioner, experimentella 
övningar och flippat klassrum i undervisningen. Hon har 
presenterat sina erfarenheter och resultat vid flera interna
tionella konferenser.

            
Carl Olsmats  
Carl Olsmats utnämndes till meriterad lärare vid Högskolan 
Dalarna i mars 2018. Efter mångårig karriär inom näringsli
vet, arbetar han sedan oktober 2014 som universitetslektor i 
industriell ekonomi, och blev docent i december 2016. 

Pedagogiskt verkar Carl bland annat för ökad helhetssyn 
och bildning hos studenterna.  

Carls långa och bitvis krokiga forsknings och utbildnings
resa, tog sin början redan i mitten av 80talet och han dispu
terade 2002 vid Åbo Akademi. 

                 

Sarah Ramsay
Sarah Ramsay utsågs till meriterad lärare i mars 2018.  Hon 
arbetar som universitetsadjunkt vid Högskolan Dalarna och 
undervisar inom bland annat interkulturell och affärskom
munikation samt presentationsteknik.

Eftersom Sarah framförallt undervisar multikulturella 
grupper är hennes pedagogiska intresse och utövning ba
serat på den så kallade ”experiential learning”metoden.  
Denna metod drar nytta av studenternas olika bakgrunder, 
erfarenheter och kunskaper genom praktiska övningar, dis
kussioner, och reflektioner både gruppvis och individuellt.  
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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 samverkan 
mellan Högskolan Dalarna och näringsliv, offentlig sektor eller 
andra aktörer i Dalarna, Sverige eller övriga världen.

Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna 
(PUD)
Genom Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) 
har skolhuvudmännen i Dalarna tillsammans med Högsko
lan Dalarna gemensamt utvecklat en framgångsrik samver
kansform som främjat utveckling av såväl lärarutbildning 
som forskning inom det pedagogiska området. Med ett tyd
ligt utvecklingsfokus och förhållningssätt som tillvaratar res
pektive parts erfarenheter och kompetenser, har PUD skapat 
en hållbar samverkansform som erhållit stort nationellt in
tresse.

Bosse Lilja
Industriellt Utvecklingscenter Dalarna (IUC)

Bosse Lilja har, i sin roll som VD på Industriellt Utvecklings
center Dalarna (IUC), tagit ett stort ansvar för att utveckla 
samverkan med Högskolan Dalarna. Under ett flertal år har 
Bosse på ett påtagligt sätt medverkat till att skapa långsik
tiga relationer mellan Högskolan Dalarna och regionens 
näringsliv. Bosse Lilja har fungerat som en mycket värdefull 
bro mellan akademi och näringsliv och har, med sin gedigna 
kompetens och erfarenhet, aktivt bidragit till utveckling av 
olika former av samskapande mellan Högskolan Dalarna och 
näringslivet. 

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

Cia Embretsen 
Cia Embretsen har genom sitt arbete och sin utbildning från 
Högskolan Dalarna visat att kunskap gör skillnad. Sin kun
skap har hon använt för att skapa ett gott samhälle så att ny
anlända ska känna sig välkomna och bli en del av samhället 
och gemenskapen. En del av hennes engagemang är kopplat 
till det välkända somaliska bandylaget som bland annat gav 
upphov till att för första gången någonsin representera So
malia i bandyVM. En annan del av engagemanget är projek
tet ”Öppna ditt hem” där nyanlända erbjuds boende av och 
tillsammans med privatpersoner.

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 ska-
pa en bra kontakt med studenterna.

Therese Herkules 
Engagemang, trygghet & humor, är några av många ord som 
kännetecknar årets pristagare. Therese Herkules är en en
gagerad lärare med tydliga mål, där hård men rättvis är ett 
signum. Genom att alltid visa studenterna respekt och ta sig 
tid för att stötta eller hjälpa skapar hon en trygghet. Therese 
har nära till skratt och skapar god stämning i lektionssalen. 

Priser
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Akademisk högtid
Högskolan Dalarna vilar på en tradition av utbildning sedan 
1800talet. 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 högskolans 
medarbetare. Dalarnas studentkår delar ut ett pedagogiskt 
pris.

Doktorspromotion
Doktorspromotion har förekommit i Sverige sedan tidigt 
1500tal. 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

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 gedi
gen 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 kom
ponerad av fiolspelman Ola Bäckström. 
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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.

Ceremonistav: Ceremonistaven används vid den akademis
ka processionen som inleder och avslutar den akademiska 
högtiden. Den är nytillverkad och är en gåva från Avesta 
kommun och Outokumpu Stainless AB. Staven har skapats 
av konstnären Jörg Jeschke. Den är gjord i ask och avslutas 
upptill med högskolan 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 dokto
rer från andra länder promoveras kommer band i respektive 
lands färger att tillföras. Rostfritt stål har länge tillverkats i 
Dalarna och högskolan har en mycket livaktig forskning 
inom stålområdet. Älvdalsporfyren finns inom ett femton 
kvadrat mil stort område 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 glimmer. 

Rektorskedja: Kedjan är en symbol för bärarens makt men 
även ett beskydd för densamma och förekommer i många kul
turer. Högskolan Dalarnas rektorskedja har skapats av konst
nären 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 gång
en av rektor Anders 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 
återkommer 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.



Akademisk högtid 201938

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. 

Lagerkrans: Lagerkransen är en promotionssymbol främst i 
Sverige och Finland. Den har sitt ursprung i antiken och var det 
pris som segrarna 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 Dalarnas symbol.

Doktorsring: Doktorsringen symboliserar trohet till veten
skapens ideal. 

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






