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REKTOR HÖGSKOLAN I GÄVLE

Varmt välkomna  

till 2014 års akademiska högtid

Högskolan i Gävle står för Vad framtiden behöver. Framtiden behöver utbildning och 

forskning! Därför är det med stolthet jag idag gratulerar och välkomnar inte mindre  

än 40 nya medarbetare, 25 nya doktorer och 15 professorer. 

 De doktorer som lagerkransas idag prisas för den nya kunskap de utvecklat och 

som inom skilda discipliner kommer att bidra till vårt lärosätes, till regionens och ytterst  

till landets utveckling.

 Högskolans tre hedersdoktorer som ska promoveras vittnar om vårt lärosätes  

ambition att knyta an till såväl regional som global samhällsutveckling. De tre heders- 

doktorerna uppmärksammas även för sin starka förankring i det arbete som knyter  

samman akademi och samhälle, ämnen och länder. 

 Det är med stor glädje jag välkomnar 15 nya professorer till den högsta akademiska 

befattningen. 12 av dem installeras idag. Professorerna har en nyckelroll i Högskolans 

framtida utveckling av nya utbildningar, av nya forskningsfält och som handledare för de 

juniora forskarna. 

 Dagens fokus riktas främst mot forskningen men vi uppmärksammar även andra 

delar av vår verksamhet i och med utdelandet av två priser, dels ett pedagogiskt pris till 

Årets lärare, dels Årets miljöpris. Priserna anknyter till Högskolans vision att vilja inta en 

ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. 

 Jag lyckönskar alla Er som vi uppmärksammar idag och ser fram emot Ert fortsatta 

bidrag till kunskapsutvecklingen för en hållbar livsmiljö för människan!
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Hedersdoktor

Nawal El Saadawi  
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Nawal El Saadawi (f. 1931) är utbildad läkare och har bland annat varit ansvarig 

för folkhälsofrågor i Egypten. Hon är en förgrundsgestalt inom kvinnorörelsen 

i arabvärlden och har bl.a. författat fackboken Women and Sex. Kampen för 

kvinnors rättigheter liksom för det fria ordet för hon också i sin skönlitterära 

produktion. Denna är omfattande och har fått stor internationell spridning;  

ett tiotal av hennes verk finns i svensk översättning, t.ex. Livets källa (1994)  

och Den stulna romanen (2010).

Nawal El Saadawi har hedrats med många litterära utmärkelser. Vid ett par 

tillfällen har hon även nominerats till Nobelpriset i litteratur. År 2012 tilldelades 

hon Stig-Dagerman-priset och besökte i samband med det Högskolan i Gävle 

där hon invigde det nygrundade Dagerman-seminariet vars syfte är att hedra 

minnet av Stig Dagerman – född i Älvkarleby – och stärka litterära och  

humanistiska verksamheter vid Högskolan. Hon är värd respekt och upp- 

skattning för sin kamp för en hållbar livsmiljö för alla människor.

A K A D E M I N  F Ö R  H Ä L S A  O C H  A R B E T S L I V
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Hedersdoktor

Arne Ljungqvist
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Arne Ljungqvist (f. 1931) är utbildad läkare, han blev biträdande professor 1967  

och professor 1979. Han har innehaft positioner som prorektor vid Karolinska 

institutet och rektor för Gymnastik- och idrottshögskolan. Hans kompetens tas 

i anspråk inom idrottsrörelsen: han är ledamot av Internationella olympiska  

kommittén (IOK) sedan 20 år och är sedan 2003 ordförande i IOKs medicinska 

kommitté. För en bred allmänhet är Ljungqvist känd för sin resoluta kamp mot 

dopning i alla former. Sedan 2012 har Ljungqvist fokuserat dopning som ett 

folkhälso- och samhälleligt problem genom den av regeringen instiftade Arne 

Ljungqvist Foundation. 

Samma år blev Arne Ljungqvist Foundation partner till Högskolan i Gävle och 

det då nystartade Idrottsvetenskapliga programmet vid Akademin för hälsa och 

arbetsliv. Arne Ljungqvist har själv medverkat i symposier och föreläsningar  

vid Högskolan och varit den externa aktör som satt Högskolan i Gävle på anti-

dopningskartan nationellt och internationellt. Genom sitt aktiva deltagande i 

utbildning och forskning kring dessa frågor – en doktorand med inriktning mot 

dopning är knuten till hans stiftelse – bidrar han till legitimiteten i ett nytt ut-

bildnings- och forskningsområde. Ljungqvist var i yngre dagar en framstående 

friidrottare: han hoppade 1.90 vid de Olympiska sommarspelen 1952 men hade 

tidigare samma år hoppat 1.96 när han vann Svenska mästerskapen i friidrott. I 

augusti 1952 hoppade han 2.01 i Göteborg, hans personliga rekord. 

A K A D E M I N  F Ö R  H Ä L S A  O C H  A R B E T S L I V
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Hedersdoktor

Per Laurell
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Per Laurell (f. 1952), VD för Gävle Energi AB, har inriktat sitt engagemang mot 

ett av Högskolans profilområden, Byggd miljö. Laurell har aktivt arbetat för att 

stimulera och medverka inom forskning, utveckling och utbildning i samverkan 

mellan Högskolan i Gävle och näringslivet i regionen. Han medverkade aktivt 

vid etableringen av företagsforskarskolan REESBE i samverkan med  

Högskolorna i Mälardalen och Dalarna, till starten av det regionala projektet 

Klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävleborgs län 2050 samt till etablering 

av s.k. coop-utbildningar i länet. 

Som en röd tråd löper genom Laurells yrkesliv arbetet med energibranschen, 

gärna kopplat till näringslivsutveckling och tillväxt. 

En särskilt stor roll spelade Laurell vid grundandet av det regionala inkubator-

företaget Movexum AB. Tidigt insåg han behovet av en innovationsmiljö som 

agerar professionellt och stöttar tillkomsten av innovativa tillväxtbolag i vår 

region. Genom att hela tiden söka nya och bättre lösningar har han uppmuntrat 

inkubatormiljön att fokusera på att skapa värden i innovationssystemet. Laurell 

är operativt engagerad med strategisk och visionär syn med resultatorienterad, 

innovativ och affärsutvecklande läggning. 

A K A D E M I N  F Ö R  T E K N I K  O C H  M I L J Ö





Doktorer
efter avlagda prov
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Mitt forskningsintresse riktar sig bland annat mot den metaboliska och hemo- 

dynamiska aspekten inom området mekanismer bakom muskelsmärta och arbetsrelaterade  

muskuloskeletala besvär. Min forskning fokuserar på syresättningen i muskulaturen och  

huvudsakligen arbetar jag med NIRS-metoden i forskningen om arbetsrelaterade kroniska  

besvär. De parametrar jag undersökte var bl.a. syremättnad i muskeln vid vila och vid  

olika kontraktionsnivåer, muskelns blodvolym och blodflöde samt muskelsyrekonsumtion.  

I dagsläget deltar jag i ett forskningsprojekt där skillnader i hjärnans syresättning och  

aktivitet vid olika visuella ansträngningar undersöks. 

Jag har en omfattande erfarenhet som lärare. Vid Högskolan i Gävle har jag undervisat 

i flera olika moment under de senaste åren. För närvarande är jag anställd dels vid Avdelningen 

för Idrottsvetenskap, dels som gästforskare på Centrum för Belastningsskadeforskning (CBF). 

Jag ser positivt på framtiden vid Högskolan i Gävle och vill fortsätta att bidra till att utveckla  

och stärka utbildnings- och forskningsmiljön vid Akademin för hälsa och arbetsliv. 

Guilherme Elcadi
disputerade år 2013 vid Avdelningen för samhällsmedicin och 

rehabilitering, medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Han 

började sin anställning på Högskolan i Gävle 2008 och arbetar nu 

vid Akademin för Hälsa och arbetsliv med forskning och utbild-

ning. Hans avhandling, Near infrared spectroscopy for assessing 

oxygenation and hemodynamics in the upper extremities of health 

subjects and patients with work-related muscle pain, handlar  

om att värdera nära infra-röd spektroskopi-metoden (NIRS) för  

att studera arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär samt att  

undersöka om skillnader finns i syresätning och hemoglobin- 

rörelse i muskulaturen hos individer som har kronisk arbets- 

relaterad muskelsmärta jämfört med de som är friska. 

A K A D E M I N  F Ö R  H Ä L S A  O C H  A R B E T S L I V
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Annica Ernesäter
utbildade sig till legitimerad sjuksköterska och distriktssköterska  

vid Högskolan i Gävle där hon avlade magisterexamen år 2006.  

Hon disputerade vid Uppsala universitet, Medicinska fakulteten, 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap år 2012 inom ämnet  

Hälso- och sjukvårdsforskning. Hon är anställd som universitetslektor 

i vårdvetenskap vid Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen  

för hälso- och vårdvetenskap.

A K A D E M I N  F Ö R  H Ä L S A  O C H  A R B E T S L I V

Min forskning har inriktats mot området sjuksköterskans telefonrådgivning och 

avhandlingen hade titeln Nationellt samordnad telefonrådgivning i Sverige – patient- 

säkerhet och kommunikation. Under mina år som doktorand/adjunkt har jag även  

undervisat/handlett studenter och varit kursansvarig inom sjuksköterskeprogrammet  

på grundnivå och på distriktssköterskeprogrammet på avancerad nivå. Min undervisning 

har främst fokuserat på vetenskapliga metoder och teorier. Min ambition är att fortsätta 

min forskningskarriär, söka forskningsmedel och fortsätta utvecklas som forskare. 

Då Högskolan i Gävle har Hälsofrämjande arbetsliv som en av sina två  

forskningsprofiler och nystartad forskarutbildning i Arbetshälsovetenskap, har jag  

beslutat att inrikta min forskning främst mot telefonsjuksköterskor inom 1177’s  

arbetsmiljö. För år 2014 har interna forskningsmedel beviljats för extra forskningstid för 

projektet ”Nationellt samordnad telefonrådgivning – telefonsjuksköterskors arbetsmiljö”. 

Det projektet drivs tillsammans med forskare vid såväl Avdelningen för hälso- och  

vårdvetenskap som Karolinska Institutet. 
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Mina arbetsuppgifter innefattar forskning och undervisning inom profilen 

Hälsofrämjande arbetsliv. Det är viktigt att vi får större förståelse för hur arbetet bidrar till 

besvär i musklerna, både gällande risk- och frisk-faktorer såväl som de underliggande 

fysiologiska mekanismerna. Jag arbetar för närvarande med flera forskningsprojekt. I ett 

av dem studerar vi om långvarigt stillasittande kan bidra till besvär i nacken hos arbetare. 

I ett annat projekt undersöks om ökad fysisk aktivitet på fritiden kan minska smärtan hos 

personer med långvariga nackbesvär. I båda projekten används objektiva mätningar av 

fysisk aktivitet och stillasittande beteende både på arbetet och på fritiden. Min målsättning 

är att bli lektor, gärna inom arbetshälsovetenskap, samt att meritera mig till docent inom 

de närmaste åren. 

Innan jag utbildade mig på Högskolan i Gävle och Uppsala universitet studerade jag 

fyra år på konstskola med inriktningen måleri. Innan dess gick jag på Jazz-gymnasiet i 

Gävle. Det stora fritidsintresset idag är framförallt klättring, vilket jag tränat ca tre gånger i 

veckan under de senaste 13 åren.  

David Hallman
avlade magisterexamen i psykologi 2009 vid Högskolan i Gävle. 

Han disputerade 2013 vid Uppsala universitet, Institutionen  

för folkhälso- och vårdvetenskap vid medicinska fakulteten. 

I avhandlingen undersöktes det autonoma nervsystemets  

reglering hos personer med kronisk nacksmärta samt potentiella 

samband mellan autonom reglering, daglig fysisk aktivitet och 

upplevd stress. Sedan 2006 är han anställd som forsknings- 

assistent på Centrum för belastningsskadeforskning,  

Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap vid Akademin 

för hälsa och arbetsliv. 

A K A D E M I N  F Ö R  H Ä L S A  O C H  A R B E T S L I V
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Huvudsyftet med min avhandling var att undersöka användbarheten av internet-

baserad multimodal beteendeterapi (MBT) för behandling av migrän. Syftet med  

beteendeterapin som användes i studien var att åstadkomma en förbättrad livsstils- 

kompetens och därigenom en förbättrad förmåga hos deltagarna att hantera sin  

vardagsstress. Vid studiens avslutande efter 11 månader uppvisade de 55 deltagarna 

signifikant mindre migrän än de 28 som utgjorde kontrollgrupp. Även läkemedels- 

användningen minskade i proportion till den minskade migränen och läkemedlens  

effektivitet var högre vid slutet av interventionen. I studien kartlades även personlighets-

drag hos personer med migrän vilket visade att hög stresskänslighet var det mest ut-

märkande draget för denna grupp. Prover av stresshormonet cortisol togs vid upprepade 

tillfällen under interventionsstudiens gång. Resultaten är inte helt entydiga, men ett  

fynd var att de som varit med om svåra händelser som barn hade lägre nivåer av detta 

stresshormon. 

Jag deltar nu i ett forskningssamarbete med neurologklinikens huvudvärksskola  

på Karolinska sjukhuset, Huddinge där MBT-programmet ingår i behandlingen av personer 

med svår migrän och psykiatrisk samsjuklighet. 

Kerstin Hedborg
avlade magisterexamen 2002 i medicinsk vetenskap.  

Hennes inriktning gällde bestämning av arbetsförmåga vid  

arbetsprov med belastning. Den 14 oktober 2011 disputerade 

hon vid Uppsala universitet, medicinska fakulteten, institutionen 

för medicinska vetenskaper i ämnet neurologi på en avhandling 

med titeln Migraine and Stress: An Internet administered  

Multimodal Behavioral Treatment Intervention. Sedan 2006  

är hon ämnesansvarig för medicinsk vetenskap, sedan 2012  

lektor i medicinsk vetenskap vid Akademin för hälsa och  

arbetsliv, profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv.

A K A D E M I N  F Ö R  H Ä L S A  O C H  A R B E T S L I V
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Jag började min anställning som doktorand vid Högskolan i Gävle år 2008. 

Här tillhörde jag Miljöpsykologigruppen vid Akademin för teknik och miljö. År 2011  

hade jag glädjen att få motta en utmärkelse från International Association of Applied  

Psychology för årets främsta doktorandpublicerade artikel. Efter disputationen har jag  

varit föräldraledig men är tillbaka på Högskolan och är anställd som postdoktor på  

Centrum för belastningsskadeforskning vid Akademin för hälsa och arbetsliv.

Framtidsutsikter? Just nu är jag engagerad i ett projekt kring hur växlingar mellan  

fysiska och kognitiva arbetsuppgifter påverkar prestation och återhämtning. Jag  

samarbetar även med andra forskare, bl.a. vid Uppsala universitet och Leiden University,  

i studier som berör återhämtning. Jag har flera idéer för fortsatt forskning, men det 

är inte lätt att planera långsiktigt när det är svårt att få annat än tidsbegränsade  

anställningar inom forskarvärlden.

Helena Jahncke
är född och uppvuxen i Falun. Hon är utbildad personal- 

vetare och avlade år 2007 filosofie magisterexamen i  

psykologi vid Uppsala universitet. År 2012 disputerade hon  

inom ämnet Teknisk psykologi vid Avdelningen för arbets- 

vetenskap vid Luleå tekniska universitet. Avhandlingen,  

Cognitive Performance and Restoration in Open-Plan Office 

Noise, behandlade vilka effekter buller i kontorslandskap  

har på prestation och stress samt om ljud hindrar/främjar  

återhämtandeprocesser.

A K A D E M I N  F Ö R  H Ä L S A  O C H  A R B E T S L I V
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Min avhandling utgick från integrativ medicinsk biologi vid Avdelningen för  

anatomi vid Umeå universitet samt Högskolan i Gävle. Avhandlingen visar på  

användbarheten av specifika proteinkemiska metoder vid analys av skillnader mellan 

smärtande och frisk trapeziusmuskel. Resultaten verifierar tidigare forskningsresultat  

men ger också nya ledtrådar till det patologiska tillståndet i smärtande muskel. Efter  

disputationen har jag varit projektanställd under stora delar av 2013 vid Centrum för  

belastningsskadeforskning (CBF) med placering i Umeå men tillhörande Akademin för  

hälsofrämjande arbetsliv vid Högskolan i Gävle. Jag har även varit anställd som  

vikarierande universitetslektor i Medicinsk vetenskap vid Högskolan i Gävle. 

Från mars 2014 arbetar jag på Idrottsmedicin vid Umeå Universitet som post doc,  

finansierad under två år av forskningsrådet Forte (tidigare FAS). Forskningen genomförs 

i samverkan med Linköpings universitet och Syddansk Universitet i Odense, Danmark. 

Utöver det sker även projektfinansiering från Stressmedicinska institutet i Göteborg.

Jenny Lindehall Hadrevi
är född i Malmö. Hela sin utbildning har hon genomgått vid 

Umeå universitet, filosofie magister i biologi (2003), medicine 

licentiatexamen 2009 och slutligen medicine doktorsexamen 

2012. Hennes doktorsavhandling hade rubriken Applying  

proteomics and metabolomics for studying human skeletal  

muscle with a focus on chronic trapezius myalgia.

A K A D E M I N  F Ö R  H Ä L S A  O C H  A R B E T S L I V
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Min forskning liksom min avhandling riktas mot området äldre och teknik och 

avhandlingen har titeln Det dagliga livet för personer med demens och deras närstående 

med stöd av ett passivt positioneringslarm. Under mina år som doktorand/adjunkt har jag 

även undervisat och handlett studenter och varit kursansvarig inom sjuksköterskepro-

grammet på grundnivå och avancerad nivå i vidareutbildningen vård av äldre, med fokus 

främst mot vetenskapliga metoder och teorier. Min ambition är att fortsätta utvecklas som 

forskare och som ett led i detta har jag för år 2014 sökt och beviljats extra forskningstid 

för ett nytt projekt, ”Nationellt samordnad telefonrådgivning – telefonsjuksköterskors  

arbetsmiljö”. 

Projektet kommer att drivas tillsammans med forskare vid såväl Avdelningen  

för hälso- och vårdvetenskap som Karolinska Institutet. Förhoppningen och målet är att  

vara docentkompetent inom en inte alltför avlägsen framtid.

Annakarin Olsson
genomgick ingenjörsutbildning i Härnösand med inriktning  

mot GIS och avlade examen 1990. Hon valde ny yrkesexamen  

och blev 2006 leg. sjuksköterska vid Högskolan i Gävle. Sin  

doktorandutbildning genomförde hon vid Örebro universitet  

och disputerade våren 2013 vid Institutionen för hälsovetenskap 

och medicin, medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och  

vårdvetenskap. Hon är idag anställd som universitetslektor vid 

Akademin för hälsa och arbetsliv, profilområdet Hälsofrämjande 

arbetsliv.

A K A D E M I N  F Ö R  H Ä L S A  O C H  A R B E T S L I V
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Kerstin Stake-Nilsson
är leg. sjuksköterska och har en filosofie magisterexamen i 

pedagogik med inriktning mot vård. Hon avlade doktorsexamen 

vid Institutionen för medicin vid Karolinska Institutet, Stockholm 

inom ämnet Gastroenterologi. Hon är anställd som lektor vid 

Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och 

vårdvetenskap. Hon är också anställd vid Karolinska Institutet, 

Institutionen för medicin, där hennes forskning inom gastro- 

enterologin fortsätter. Under de två närmaste åren kommer  

hon att medverka till att starta, genomföra och utvärdera ett 

screeningprojekt för tjocktarmscancer i Sverige. 

Personer med långvariga, funktionella mag-tarmbesvär (FGID) upplever frustration 

över att inte förstå ”vad som är fel” samt frustration över att inte ”få något besked”, från 

sjukvården. Avhandlingens övergripande syfte var att få ökad kunskap om symtomutveck-

ling över lång tid hos personer med FGID, livsstilens samband med symtomutveckling 

samt kunskap om personers användande av egenvård för symtomlindring.

Avhandlingens resultat visar att personer med FGID har en hög frekvens av symtom, 

varav en del minskar signifikant över tid medan vissa symtom håller sig kvar oförändrade 

över tid. Ett fåtal signifikanta samband mellan symtom och livsstil påvisas. Alla personerna 

har använt minst en egenvårdsmetod för att på eget initiativ finna symtomlindring. 

Att skriva en avhandling med fokus på egenvård i en tid då hälso- och sjukvården 

präglas av en allt mer högteknologisk utveckling kan kanske tyckas märkligt. Vad har 

egenvården för relevans när diagnos och behandlingsmöjligheter firar triumfer dagligen 

genom utveckling av nya teknologier som genteknik och transplantationsteknik? Eller är 

detta en del av sjukvårdens utmaning: att se till personens egen förmåga att lindra och 

bota. Svaret får tiden utvisa.

A K A D E M I N  F Ö R  H Ä L S A  O C H  A R B E T S L I V
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Jag undervisar och forskar inom ämnet energisystem som berör olika energi- 

frågor med systemperspektiv. Min avhandling visar att fjärrvärme och fjärrkyla baserade 

på kraftvärme (CHP) bidrar till kostnadseffektiva energisystem som även ger minskade  

globala koldioxidutsläpp. Studien visar också att inte bara el- och bränslepriserna utan 

också andra styrmedel är viktiga för att främja kraftvärmebaserad fjärrvärme och fjärrkyla. 

En slutsats från min studie är att de styrmedel som finns i dagens Sverige utgör starka  

incitament för kraftvärme och har en liknande effekt som att använda externa kostnader.

Min forskning berör också modellering av energisystem utifrån ett EU-systemperspektiv 

med fri energimarknad som en förutsättning. Hållbarhet och klimatpåverkan är viktiga 

aspekter som genomsyrar hela min forskning.

Mina framtidsutsikter är att fortsätta undervisa och forska inom energiområdet 

med de frågor som ligger nära min forskningsverksamhet som t.ex. fördjupat regionalt 

energisamarbete, ökad energiutvinning och hållbarhet. Här kommer några exempel på  

viktiga frågor inom dessa områden som kräver nya forskningsinsatser: Hur kan vi effekti-

visera energibehovet för att få ett optimalt energisystem med reducerad primär energian-

vändning? Hur ska den befintliga energipolitiken utvecklas för att uppnå hållbara städer? 

Shahnaz Amiri
är utbildad civilingenjör på maskinteknisk linje vid Tekniska 

Högskolan i Linköping. I juni 2013 avlade hon doktorsexamen 

likaledes vid Linköpings universitet, Avdelning för energisystem. 

Avhandlingen, Economic and Environmental Benefits of  

CHP-based District Heating Systems in Sweden, behandlar 

fjärrvärmens och kraftvärmens ekonomiska och klimatmässiga 

fördelar. Sedan 1992 är hon anställd vid Högskolan i Gävle,  

Akademin för teknik och miljö och tillhör profilområdet Byggd 

miljö.

A K A D E M I N  F Ö R  T E K N I K  O C H  M I L J Ö
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Lars Löfqvist
är civilingenjör i Teknisk design från Chalmers men genomförde 

sina forskarstudier vid Kungl. Tekniska Högskolan, Institutionen 

för Industriell ekonomi och organisation. Vid Högskolan i Gävle 

är han verksam sedan 2006 inom profilområdet Byggd miljö i 

forskargruppen Industriell ekonomi vid Akademin för teknik och 

miljö.

I min avhandling Product innovation in small established enterprises har jag studerat 

hur små etablerade företag, med färre än 50 anställda, utvecklar och kommersialiserar nya 

varor och tjänster. Denna aktivitet kallas för produktinnovation. För små företag handlar 

detta ofta om att lösa kunders problem med hjälp av nya produkter. Jag har undersökt 

vad som motiverar små etablerade företag att ta fram nya produkter, hur nya produkter 

utvecklas och kommersialiseras samt hur resursbrist hanteras under dessa innovations-

processer. Studien har bedrivits i nära samarbete med företag i Söderhamns kommun 

och resultaten visar att företagen har ett överflöd av goda idéer till nya produkter, men 

för att dessa ska realiseras behövs kundinvolvering under hela innovationsprocessen för 

att kunna dra nytta av kundernas resurser samt säkerställa en snabb kommersialisering. 

Studien visar att innovationsprocesser i små etablerade företag är resurseffektiva samt att 

företagens resursbrist även verkar förhindra misslyckad innovation. 

Avhandlingen bidrar med en rik beskrivning om hur produktinnovation går till i små 

etablerade företag. Detta har potentialen att hjälpa små företag att på ett mer effektivt sätt 

skapa bättre produkter åt sina kunder, samt hjälpa supportorganisationer att förbättra sina 

stöd- och supportåtgärder när det gäller innovation i små etablerade företag. 

A K A D E M I N  F Ö R  T E K N I K  O C H  M I L J Ö
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Jag arbetar som forskare vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet sedan  

1 september 2013 i ämnet psykologi. De närmaste två åren kommer jag att arbeta med ett 

eget forskningsprojekt finansierat av AFA Försäkring. Projektet handlar om hur leksaker 

och produkter i förskolan kan påverka ljudmiljön och därmed även personalens hälsa i 

form av stress och trötthet. 

En viktig del i projektet är även att samarbeta med återförsäljare och myndigheter 

i syfte att förbättra de produkter som erhålls till förskolan.

Fredrik Sjödin
avslutade år 2003 sina studier vid Beteendevetenskapliga 

programmet vid Umeå universitet med en magisterexamen i 

psykologi. Han började arbeta i ett forskningsprojekt kring  

hur vibrationer i fingrarna påverkade blodkärl och nervers  

funktion samt i ett infrastrukturprojekt vid Högskolan i Gävle. 

Hans doktorandprojekt gällde buller i förskolan. I december 

2012 disputerade han inom ämnet Yrkes- och miljömedicin vid 

Umeå universitet på avhandlingen Buller i förskolan – hälsa  

och åtgärder. Under sin anställning vid Högskolan i Gävle  

2007 – 2012 tillhörde han profilområdet Byggd miljö vid  

Akademin för teknik och miljö.

A K A D E M I N  F Ö R  T E K N I K  O C H  M I L J Ö



23

Min avhandling, Manufacturing capabilities: Expendable commodities or catalysts for 

effective supply chain management, handlade om vilken roll företagets egen produktions-

kompetens kan spela vid design och styrning av försörjningskedjor. Slutsatsen var att 

produktionskompetensen har en strategiskt viktigt roll för företagen, men att denna roll 

enbart kan förstås om man beaktar dess inverkan på försörjningskedjan. 

Min fortsatta forskning handlar bland annat om design av globala försörjnings-

kedjor, globalt inköp och produktionsstrategier. Metoderna som används inom forskningen 

är både enkät- och fallstudier. Den närmaste framtiden kommer jag fortsättningsvis att 

ägna mig åt dessa uppgifter.

Robin von Haartman
har grundutbildats i maskinteknik vid University of Glamorgan 

i Wales, UK. Därefter studerade han industriell ekonomi vid  

Coventry University. Till Sverige kom han i september 2004  

först som forskningsassistent vid Högskolan i Gävle, därefter 

som doktorand. Han skrevs in på Kungl. Tekniska Högskolans 

forskarskola i början av 2006 och disputerade i januari 2012  

vid Institutionen för industriell arbetsvetenskap vid KTHs skola 

för industriell teknik och management. Han är idag anställd 

som universitetslektor i logistik inom ämnesområdet industriell 

ekonomi vid Akademin för teknik och miljö. 
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Jan Grannäs
har en lärarexamen från Uppsala universitet. Efter avslutad lärar-

utbildning arbetade han som gymnasielärare i ämnena samhälls-

kunskap och geografi. Han började sin anställning på Högskolan 

i Gävle 1999 och arbetar nu vid Akademin för utbildning och 

ekonomi, till största delen med lärarutbildning i olika former. 

Grannäs har även varit styrelseledamot i den lokala Saco-S 

föreningen samt haft regionala och europeiska samverkans-

uppdrag. Han disputerade 2011 vid Avdelningen för didaktik, 

utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet på 

avhandlingen Framtidens demokratiska medborgare. Avhand-

lingen handlar om den svenska skolans demokratiuppdrag med 

fokus på ungdomars erfarenheter av demokratiaspekter i skolan. 

Jag har ett lektorat i didaktik och forskar till största delen av tiden i två  

externfinansierade forskningsprojekt. Det ena projektet, ”Skolans mellanrum”, handlar 

om hur skolpersonal kan förebygga hot och våld genom hållbara relationer i utbildnings- 

miljöer. Det andra projektet är en studie av rektorers förändrade arbetsvillkor efter  

införandet av lärarlegitimation. 

Den pågående forskningen skapar förutsättningar för att kunna göra en ansökan 

om docentkompetens. Framtidsutsikterna är goda och bidrar till att fortsatt utveckla och 

stärka forskningsmiljön vid Akademin för utbildning och ekonomi. 

A K A D E M I N  F Ö R  U T B I L D N I N G  O C H  E K O N O M I
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Gemensamt för mitt engagemang i det ”gröna” spåret är ett starkt intresse för den  

enskilde medborgarens roll i hållbarhetsfrågan. Detta har även tagit sig uttryck i ett  

samarbete som inleddes med miljöpsykologerna vid Högskolan efter disputationen.  

Fokus ligger på den enskildes miljöbeslut i kombination med varumärken och miljö- 

märkningar av produkter och tjänster. Förutom samarbetet med miljöpsykologerna håller 

jag på att upparbeta ett forskningssamarbete i bio-energifrågor med ett antal aktörer  

i bl.a. Portugal, Spanien och Italien. I min undervisning har jag ett fokus på kurser i  

ledarskap och motivation och jag arbetar gärna som handledare för examensarbeten  

– ett drygt 90-tal examensarbeten hittills. Jag blev utsedd till Årets Föreläsare vid  

dåvarande E-institutionen vid tre tillfällen, 1999, 2011 och 2013. 

Vid sidan av forskning och utbildning har jag uppdrag som ordförande för Stipendie- 

kommittén, som ledamot i Rådet för Hållbar Utveckling samt som Högskolans  

representant i styrelsen för Arkiv Gävleborg.

Jonas Kågström
disputerade i företagsekonomi våren 2011 vid Sveriges lantbruks-

universitet i Uppsala och är anställd som universitetslektor vid 

Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi. Han har 

förutom en företagsekonomisk examen även en magisterexamen i 

statskunskap. Ämnet för hans avhandling var konsumenters val  

och beteende i återvinningsfrågor. Under den tid han tillbringade  

vid Institutionen för Miljö och Energisystem vid Lunds Tekniska  

Högskola handlade forskningen om energibesparingar i tung  

europeisk industri. 1999 kom han till Högskolan i Gävle och under 

sin tid här har han även engagerats i skogsforskning. Detta har bl.a. 

tagit sig uttryck i ett nära och långvarigt sam-arbete med Warnell 

School of Forestry vid University of Georgia. 

A K A D E M I N  F Ö R  U T B I L D N I N G  O C H  E K O N O M I



26

Min avhandling hade titeln Kostnadseffektiv mätning av fysisk arbetsbelastning.  

Ekonomisk utvärdering av metoder och strategier vid mätning av fysiska arbetsbelast-

ningar var avhandlingens övergripande syfte. Syftet är uppfyllt inom två områden: 

jämförelse av mätmetoder i deras kostnadseffektivitet, och optimering av strategier  

antingen i deras kostnad eller i deras statistiska effektivitet vid exponeringsmätning.  

Tre vetenskaper – mikroekonomi, statistik och optimeringslära – behövs för att utveckla 

nödvändiga teorier och verktyg för den ekonomiska utvärderingen. 

I jämförelseanalys vill man veta vilken av de alternativa mätmetoderna som producerar 

information till lägst kostnad, vid optimeringsanalys minimerar man antingen kostnaden 

för ett krav på precision i mätningen eller precisionen maximeras för en given budget.  

Den grundläggande forskningsfrågan i denna ekonomiska utvärdering är hur mycket en 

krona kan förbättra den statistiska effektiviteten i en metod/strategi, och hur mycket det 

kostar att förbättra denna effektivitet med en enhet. Den övergripande slutsatsen i av-

handlingen kan sammanfattas så att det ofta inte är dyrt att producera data med accep-

tabla mätfel, men dyrt att reducera mätfel med ytterligare enhet. Avhandlingen innehåller 

också empiriska studier som illustrerar praktiska tillämpningar av dessa modeller.               

Mahmoud Rezagholi
disputerade i arbetsmiljömedicin vid Uppsala universitet år 

2013. Han har varit anställd vid Högskolan i Gävle sedan 2007 

som forskningsassistent och doktorand. Efter disputationen 

undervisar han i ämnet makroekonomi som universitetslektor 

vid Akademin för utbildning och ekonomi, ämnesgruppen 

nationalekonomi. Sin forskning bedriver Rezagholi mot området 

arbetsmiljöekonomi.
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Birgitta Silfver
är utbildad mellanstadielärare vid Lärarhögskolan i Uppsala.  

Mellan åren 1976 och 1995 följde arbete vid olika grundskolor 

i Uppsala. Hon studerade dramapedagogik vid Stockholms  

universitet 1991–1992 och kom sedan att initiera och undervisa i 

dramaprofilklasser på en högstadieskola i Uppsala. År 2006  

påbörjade hon doktorandutbildning i Finland och disputerade  

i april 2011 i pedagogik vid pedagogiska fakulteten vid Åbo  

Akademi i Vaasa. Birgitta Silfver är sedan 2011 anställd som  

universitetslektor i dramapedagogik vid Högskolan i Gävle,  

Akademin för utbildning och ekonomi och tillhör forskargruppen 

”Visuell kultur och gestaltning”, VKG.

Mitt studieintresse omfattar dramapedagogik och min avhandling Karneval i  

klassrum – Elevers möten med clown analyserade med narrativ metod och poetisk  

etnografi är en klassrumsobservation som beskriver och diskuterar tonåringars  

identitetssökande. I VKG riktas intresset mot visuella händelser, olika former av  

gestaltning, konstnärligt undersökande och estetiskt lärande. Den ämnesdidaktiska  

forskningsprofilen på Högskolan är under utveckling. Det känns därför spännande  

och utmanande att lyfta fram de estetiska lärprocesserna och den syn på lärande som 

betonar innehåll och form som en oupplöslig enhet. 

Jag vill nu och i framtiden medverka till att öka förståelsen för dramapedagogikens  

potential både som ämne i egen rätt men också som verktyg vid lärande av andra ämnen. 

A K A D E M I N  F Ö R  U T B I L D N I N G  O C H  E K O N O M I
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Min forskning ryms inom ämnesområdena ”Att leva med långvarig ohälsa” inom  

profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv. Forskningen har främst behandlat coping och 

livskvalitet i samband med långvariga ohälsotillstånd. Med coping menas hur människor 

hanterar problem, som är relaterade till sjukdom och ohälsa, i vardagen. Livskvalitet är  

ett etablerat forskningsområde, både nationellt och internationellt, och är en viktig aspekt 

av människors liv. Mer forskning behövs för att förstå förutsättningar för att människor  

kan uppleva hög livskvalitet trots sjukdom och ohälsa. Upplevd meningsfullhet är en  

viktig aspekt av livskvalitet och särskilt inom området Hälsofrämjande arbetsliv är detta  

ett centralt begrepp. Forskningen har även behandlat hur man med hjälp av förebyggande 

hälsofrämjande insatser kan undvika framtida ohälsa.  

Allt fler människor lever idag med olika slags fysiska och psykiska ohälsotillstånd.  

Avancerad medicinsk teknologi gör att alltfler överlever komplicerade ingrepp, många 

människor upplever stora krav i arbetslivet, eller står utanför arbetslivet, och människor 

arbetar över pensionsåldern. Det innebär att forskning om förebyggande insatser på in-

dividnivå och hälsofrämjande insatser inom arbetslivet kommer att få allt större betydelse, 

liksom forskning om sambandet mellan människors coping och deras upplevda livskvalitet.

Marianne C. Carlsson
disputerade i psykologi 1983, blev docent i omvårdnads- 

forskning 1997 och professor i vårdvetenskap 2005, allt  

vid Uppsala universitet. Från 2011 har hon även arbetat deltid  

som gästprofessor i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle,  

Akademin för hälsa och arbetsliv. Hon har varit handledare  

till 18 doktorander, som disputerat i Uppsala. Av dessa är fem 

verksamma som lektorer vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

här. Hon är huvudhandledare till en doktorand vid Högskolan 

i Gävle. Marianne Carlsson har publicerat 110 vetenskapliga 

artiklar.
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My research addresses among other areas the social determinants of health in  

the life course (children, adolescents, adults and elderly) and across various diseases  

(e.g. cardiovascular disease, congenital heart disease) in developed and developing 

countries. Additionally my research addresses violent victimization and injury in various 

contexts as well as demography and population health trends in developed and develo-

ping countries. Overall, I have been involved in several national and international projects, 

four projects in Sweden, four EU-financed projects with several European countries 

and nine projects in middle and low-income countries. Since 2011 I have been Principal 

investigator for a longitudinal study (GHOLDH) that examines the impact of labour market 

on physical and psychological health outcomes in Gävle Municipality using quantitative 

and qualitative methodologies.

Looking forward, I hope to continue with ongoing research but also to tap into other  

areas within the profile “Health-promoting working life” which might help interventions  to 

improve population health nationally but also in Gävleborg County.

Gloria Macassa
graduated as a Medical Doctor at Eduardo Mondlane University, 

Mozambique in 1992. In 1999 she graduated as a Master of 

Public Health (medical demography) at Karolinska Institutet.  

Five years later (2004) she received there a PhD degree in  

Epidemiology. She worked as a senior Epidemiologist at  

Karolinska Institutet where she is an Associate Professor in  

Social Medicine. Gloria Macassa joined the Faculty of Health 

and Occupational Studies at University of Gävle in 2010 as  

a senior lecturer in Public Health Sciences. In 2014 she was 

promoted to Professor of Public Health Science.
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Jens Fransson
har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungl. Tekniska  

Högskolan (KTH) 1999. Han disputerade 2004 i strömnings- 

mekanik och blev docent i strömningsfysik 2007 vid samma  

lärosäte. År 2009 erhöll han ett lektorat vid Institutionen för  

mekanik vid KTH, och befordrades till professor i experimentell  

strömningsmekanik 2013. Sedan januari 2013 är han förordnad  

på deltid som professor i inomhusmiljö vid Akademin för teknik 

och miljö vid Högskolan i Gävle. Hans grundforskning inom  

experimentell strömningskontroll har rönt stor internationell  

uppmärksamhet genom åren. Idag är Fransson även aktiv i en 

rad mer tillämpade forskningsprojekt inom både fordons- och 

vindkraftsaerodynamik.

Jag är verksam inom forskningsprofilen Byggd miljö vid Högskolan och är aktiv 

i dess atmosfäriska vindtunnel. Traditionellt har forskningen i vindtunneln handlat om 

ventilation och luftkvalitet med fokus på inomhusmiljön. Under det senaste decenniet har 

dock även intresset vänts mot den bebyggda utomhusmiljön med alla dess fysikaliska 

aspekter, såsom luftrörelser och transport av luftföroreningar, men även termiskt klimat 

och energiflöden. Idag bedrivs även forskning inom vindkraft med avseende på de aero-

dynamiska frågeställningarna, t.ex. vakutbredning – en uppbromsande luftström – bakom 

individuella vindturbiner och interaktionen mellan olika turbiner i en vindkraftspark  

som indirekt påverkar energiproduktionen. För denna forskningsgren, som bedrivs i  

Högskolans vindtunnel, spås en växande aktivitet med goda framtidsutsikter.

Jag är glad över att ha tilldelats Göran Gustafssons pris till framstående yngre 

forskare två gånger, 2005 och 2008. År 2010 erhöll jag ett prestigefullt ERC- (European 

Research Council) anslag för unga forskare för projektet AFRODITE (Advanced Fluid  

Research On Drag reduction In Turbulence Experiments).

A K A D E M I N  F Ö R  T E K N I K  O C H  M I L J Ö
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Tillämpningsområden för signalbehandling föreligger t.ex. inom kommunikation  

där någon form av meddelande skickas mellan en sändare och en mottagare.  

Signalbehandling är att betrakta som en gren inom matematiken, vilket gör disciplinen 

bred och användbar inom många typer av områden, men är av historiska skäl placerad  

ämnesmässigt inom elektroniken. Ekonomi och medicin är andra exempel på områden  

där signalbehandling används.

På Högskolan i Gävle har signalbehandling bland annat använts för att  

representera och korrigera svagt olinjära dynamiska system; sådana system används  

flitigt i telekommunikationsbranschen och har under flera år varit föremål för massiva 

forskningsinsatser både från akademi och från industri. Här utnyttjas kunskaper från  

såväl området för mikrovågsteknik och radiomätteknik, och data utvinns från praktiska 

mätningar från högkvalitativt radiolaboratorium beläget vid Högskolan.

Magnus Isaksson
har en tioårig bakgrund inom industrin huvudsakligen inom  

företag i elektronikbranschen. Isaksson avlade en teknologie 

licentiatexamen vid Uppsala universitet, Teknisk-naturveten-

skapliga fakulteten, Avdelningen för signaler och system 

år 2005 i ämnet signalbehandling. Han disputerade vid Kungl. 

Tekniska Högskolan, skolan för Elektro- och systemteknik, 

Avdelningen för signalbehandling år 2007 i ämnet tele- 

kommunikation; Isaksson blev 2012 utnämnd till docent vid 

samma avdelning. Under 2014 blev han befordrad till professor  

i elektronik vid Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och 

miljö.

A K A D E M I N  F Ö R  T E K N I K  O C H  M I L J Ö
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Björn O. Karlsson
föddes 1950 och är uppväxt i Järbo. Han blev civilingenjör i 

teknisk fysik 1975 och disputerade 1981 i fasta tillståndets  

fysik vid Uppsala universitet på en avhandling om energi- 

effektiva beläggningar som används på t.ex. fönsterglas.  

Han blev docent i fysik 1983. 1981–2006 arbetade han som  

solenergiforskare vid Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby.  

Han blev professor i tillämpad sol-energiteknik i Lund 2003. 

Högskolan i Gävle anställde Björn Karlsson som professor år 

2009 inom profilområdet Byggd Miljö vid Akademin för teknik 

och miljö.

Under perioden i Vattenfall var huvudinriktningen från början att utveckla stora mark-

uppställda solvärmesystem för inkoppling i fjärrvärmenät. Därefter inriktades arbetet mer 

mot att utveckla byggnadsintegrerade system för solvärme och sol-el. Koncentrerande 

system används för att öka utbytet per solcells- eller solfångararea. Sådana system har 

vanligen avancerade mekanismer för att följa solen i dess bana över himlen. Ett av mina  

forskningsområden har varit att utveckla koncentrerande system som inte följer solen.  

Det innebär att koncentrationsfaktorn blir relativt låg. Ett sådant system med solceller som 

ger el och värme har installerats vid Högskolans laboratorium. Mitt aktuella forsknings-

område är energieffektivisering av byggnader genom installation av solceller som sparar 

el. Detta område har fått stort intresse tack vare att installationskostnaderna för solcell-

system minskat drastiskt på några år.

Jag delar min arbetstid mellan forskning och undervisning. Fritiden ägnar jag sedan 

många år åt kommunalpolitik i Älvkarleby kommun.

A K A D E M I N  F Ö R  T E K N I K  O C H  M I L J Ö



35

Algebraisk geometri är ett både centralt och klassiskt område i matematiken som  

syftar till att studera egenskaper hos lösningar till ekvationer med algebraiska metoder. 

Här skall ordet ekvationer uppfattas i mycket vid mening, för man kan studera både 

lösningar till talteoretiska och till differentialekvationer. I algebraisk geometri studerar man 

dels lösningarnas egenskaper i det stora, genom att fråga sig om lösningar med vissa  

egenskaper överhuvud existerar, dels i det lilla genom att studera uppkomsten av  

singulariteter, där lösningar ändrar sig plötsligt, ofta på ett katastrofalt vis.

En frågeställning som jag studerar just nu är kopplingen mellan symmetrier och  

differentialekvationer. Det kan tyckas att frågan om hur man beskriver, säg symmetrier  

hos en tärning, har väldigt lite att göra med differentialekvationer (det ena ändligt diskret, 

det andra något som hanteras i analysen av kontinuerliga objekt), och det är väl heller 

knappast välkänt även bland matematiker att så inte skulle vara fallet, men det visar sig  

att det finns en naturlig översättning från det ena till det andra.  Lösningarna till mot-

svarande differentialekvationerna studeras därefter med algebraisk geometriska metoder. 

Detta projekt genomförs i samarbete med Stockholms universitet.

Rolf Källström
är utbildad civilingenjör, i teknisk fysik 1985 vid Kungl. Tekniska  

Högskolan. Vid samma lärosäte avlade han licentiatexamen i 

teoretisk fysik år 1990. Han disputerade för doktorsexamen  

i matematik vid Stockholms universitet ett år senare. Han  

befordrades 2014 till professor i matematik vid Högskolan i 

Gävle, Akademin för teknik och miljö.
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Merparten av min forskning har handlat om instrumentering och mätteknik.  

Mätteknik är ett interdisciplinärt område som kombinerar fysik, elektronik och signal-

behandling. Jag har byggt optiska instrument för att analysera tunna filmer och halvledare 

och utvecklat metoder för att mäta ickelinjära egenskaper hos mikrovågskomponenter. 

Jag har även arbetat med utveckling av sensorer, bland annat för infrarödkameror och 

seismiska sensorer.

Elektronik är vetenskapen om elektriska kretsar, komponenter och system och  

hur dessa används för att generera, manipulera och detektera elektriska signaler.  

Vid Högskolan i Gävle sker forskningen huvudsakligen inom mätteknik, särskilt inom  

radioområdet och följer den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. I dagens och  

framtidens elektriska system uppnås önskad funktion genom att analog elektronik  

och digital signalbehandling kombineras. Trådlös kommunikation används i fler och fler 

tillämpningar samtidigt som datamängderna blir större. Den vetenskapliga och industriella 

utvecklingen går mot mer interdisciplinärt arbete. Forskningen vid Högskolan i Gävle är 

därför relevant såväl vetenskapligt som industriellt och stöder ingenjörsutbildningarna

Daniel Rönnow
är sedan 2011 professor i elektronik vid Akademin för teknik  

och miljö vid Högskolan i Gävle. Han blev civilingenjör i teknisk 

fysik 1991 och teknologie doktor i fasta tillståndets fysik 1996 

vid Uppsala universitet där han är docent sedan år 2000.  

Rönnow har varit verksam vid forskningsinstitut i Sverige och 

Tyskland och i industrin i Sverige och Norge. Han är författare  

till mer än 40 artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter  

och har 8 patent.

A K A D E M I N  F Ö R  T E K N I K  O C H  M I L J Ö
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Yury Shestopalov
inledde sin universitetskarriär 1978 efter fullbordad utbildning  

på tillämpad-matematiska avdelningen vid Moskvas statliga  

universitet, MSU. Doktorsexamen avlade han 1978. Han var  

anställd vid MSU åren 1978 – 2000 som universitetslektor, docent 

och professor. Åren 1993 till 2000 var han chef vid institutionen 

för tillämpad matematik vid MSU:s ’Kolmogorov school’. Åren 

2000 – 2013 var han förordnad som universitetslektor, docent och 

professor i matematik vid Karlstads universitet. Hans publikations-

lista innehåller 160 forskningsrapporter inklusive 5 böcker och 

58 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter (bl.a. Physical 

Review, SIAM).  Han förordnades som professor vid Högskolan i 

Gävle 2014, Akademin för teknik och miljö.

Ämnet matematik befinner sig inom profilområdet Byggd miljö vid Akademin för  

teknik och miljö. Ämnet bidrar med specialkompetens och forskningsinsatser inom  

matematisk modellering och simulering med hjälp av analytisk och numerisk lösning  

av ordinära och partiella differentialekvationer med tillämpningar inom elektromagnetisk 

fältteori, mekanik, m.m. De problem som uppstår inom modern naturvetenskap och teknik 

kräver specifika lösningsmetoder, särskilt med avseende på de jättelika datavolymer som 

ska bearbetas. 

Min forskning är just inriktad mot utveckling av avancerade matematiska lösnings- 

metoder som kan tillämpas vid lösning av storskaliga problem med osäkra data, först  

och främst inom elektromagnetisk fältteori, samt universella metoder som utifrån solid  

matematisk bakgrund tillåter att storskaliga problem löses med hjälp av parallella  

beräkningar och superdatorer.

A K A D E M I N  F Ö R  T E K N I K  O C H  M I L J Ö
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Forskning om energisystem sker ofta i nära samverkan med samhällets aktörer 

och har en vetenskapligt bredd som spänner över teknik/naturvetenskap till samhälls-

vetenskap och ekonomi. Energisystemforskning handlar om att studera system på olika 

nivåer: energisystem i enskilda byggnader, regionala energisystem och även på nationell 

och internationell nivå. En stor utmaning är att koppla system på olika nivåer för att kunna 

beskriva komplexa dynamiska fenomen. Efter doktorsexamen inriktades min forskning 

mot solenergiområdet. Jag studerade ytors optiska egenskaper och hur de ska vara 

beskaffade för att nå maximalt utbyte i funktion som absorbatorer i solfångare. Resultaten 

har bidragit till utvecklingen av ytbeläggningsprocesser som används i industriell tillverk-

ning av absorbatorer. I 15 år har jag medverkat i utveckling och ledning av den nationella 

tvärvetenskapliga forskarskolan Program energisystem och inom ramen för forskarskolan 

handlett doktorander som studerat solvärme och solelsystem i byggd miljö och energi-

effektivisering i bebyggelse i fjärrvärmenät.

Forskning om energisystem kommer att ha stor betydelse för den transforme-

ring och omställning som sker i världen för att använda jordens resurser på ett långsiktigt 

hållbart sätt.

Eva Wäckelgård
avlade doktorsexamen i fysik (1987) vid Teknisk-naturveten-

skapliga fakulteten vid Uppsala universitet i ämnet Nukleära 

materiemetoder. Hon befordrades år 2004 till professor i fasta 

tillståndets fysik vid Uppsala universitet. Hon är gästprofessor 

inom profilområdet Byggd miljö vid Akademin för teknik och 

miljö vid Högskolan i Gävle. Wäckelgård är projektledare för 

företagsforskarskolan REESBE (Resource-Efficient Energy 

Systems in the Built Environment) som bedrivs i samverkan  

mellan de tre högskolorna i Gävle, Dalarna och Mälardalen. 

Bland de priser hon erhållit kan nämnas Benzelius pris i fysik 

(1990), Ångpanneföreningens stora pris (1996) samt Gunnar 

Engströms pris (1999).

A K A D E M I N  F Ö R  T E K N I K  O C H  M I L J Ö
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Börje Leidhammar
tog sin juris kandidatexamen år 1977 vid Stockholms universitet 

och avslutade sin grundläggande domarutbildning år 1990 som 

kammarrättsassessor vid Kammarrätten i Stockholm. År 1995  

avlade han juris doktorsexamen vid Juridiska fakulteten,  

Stockholms universitet, inom ämnesområdet Finansrätt med  

inriktning mot bevisfrågor i skatteprocessen. Åren 2000 till 2011 

var Leidhammar förordnad som adjungerad professor och  

gästprofessor vid Karlstads universitet. Sedan år 2012 är han  

förordnad som adjungerad professor vid Akademin för utbildning 

och ekonomi vid Högskolan i Gävle.

Jag har varit verksam som skattedirektör i skatteförvaltningen, delägare i revisions-

byrån Ernst & Young (EY) och Wistrand advokatbyrå och driver sedan år 2013 egen byrå 

som advokat. Jag har också haft förordnaden som sekreterare och expert i statliga  

utredningar, senast i SOU 2013:62, samt uppdrag av bl.a. Domarakademien. Skatte- 

processen berör grundläggande rättssäkerhetsfrågor mellan det allmänna och den  

enskilde, t.ex. att lika fall ska bedömas lika samt att rättstillämpningen är förutsebar  

och proportionell. Syftet med processen är att bestämma en korrekt beskattning för  

den enskilde med uttryckligt stöd i lag och med vägledning av prejudikat.

Sedan början av 1980-talet har jag själv och tillsammans med medförfattare  

publicerat lagkommentarer, handböcker och artiklar inom mitt ämnesområde. Under  

våren 2014 publicerar jag tillsammans med annan författare en lagkommentar till bl.a. 

skatteförfarandelagen (2011:1244). En ökad internationalisering och teknikutveckling  

av juridiken i framtiden ställer rättssäkerhetsfrågorna i skatteprocessen i centrum.

A K A D E M I N  F Ö R  U T B I L D N I N G  O C H  E K O N O M I
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Min forskning handlar om affärsutvecklingens beståndsdelar såsom processerna 

rörande skapande, utvecklande och avvecklande av kundrelationer, växelverkan mellan IT 

och affärspraxis samt om kraften hos relationer, samverkan och nätverk som en grund för 

marknadskommunikation och internationellt företagande. Det huvudsakliga målet är att 

integrera marknadsföringsstrategins beståndsdelar för att skapa sammanhållen marknads-

föringsstrategi inom ramen för en hållbar företagsstrategi. 

Som forskningsledare vid Avdelningen för ekonomi vid Akademin för utbildning och 

ekonomi sedan 2012 leder jag vår gemensamma forskargrupp i dess arbete med att ut-

veckla och förbättra modeller och metoder för värdeskapande aktiviteter inom och utom 

företag och organisationer. Forskargruppen ansluter till forskningsprofilen Byggd miljö vid 

Högskolan i Gävle. 2013 bildade jag forskningsnätverk med forskare vid Högskolan i Gävle, 

Högskolan Dalarna, Mittuniversitet samt klusterrepresentanter och offentliga institutioner 

i Gävleborgs, Dalarnas och Västernorrlands län. Nätverket syftar till att forska om hållbara 

innovationsdrivna kluster med tillväxtpotential i regioner som inte har storstädernas drag-

ningskraft. Målet är att ansöka om externa forskningsmedel för att möjliggöra framtagning av 

affärsmodeller för att förbättra de befintliga innovationsdrivna nätverkskonstellationer  

som stödjer aktörerna i nätverket. 

Aihie Osarenkhoe
är född i Nigeria. Han kom till Sverige 1985. År 1988 avlade han 

masterexamen, 1992 doktorsexamen i företagsekonomi vid 

Stockholms universitet; ämneslärarexamen i ekonomiska  

ämnen vid Lärarhögskolan i Stockholm 1993. Efter anställning 

som lektor i marknadsföring vid Mälardalens högskola i Västerås  

kom han år 2002 som lektor i marknadsföring till Högskolan i 

Gävle. 2008 blev han docent vid Mittuniversitet i Sundsvall,  

befordrades till professor i företagsekonomi vid Högskolan i 

Gävle 2012, Akademin för utbildning och ekonomi. 

A K A D E M I N  F Ö R  U T B I L D N I N G  O C H  E K O N O M I
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Margareta Rönnberg
avlade filosofie magisterexamen 1971, ämneslärarexamen 

(svenska och engelska) 1972 och filosofie licentiatexamen  

i filmvetenskap 1987. Hon disputerade vid humanistiska  

fakulteten vid Stockholms universitet 1996 i ämnet film-

vetenskap. Åren 2000 till 2003 var hon adjungerad professor i 

mediepedagogik vid Luleå tekniska universitet/Musikhögskolan 

i Piteå. Rönnberg befordrades år 2013 till professor i filmveten-

skap vid Akademin för utbildning och ekonomi vid Högskolan i 

Gävle. 

Filmen är ung, en 1900-talsföreteelse. Detsamma gäller ämnet filmvetenskap som  

självständigt akademiskt ämne, med knappt 50 år på nacken såväl internationellt  

som i Sverige. De senaste decennierna har filmen och ämnet på allvar utmanats av tv  

och digitala medier varför filmvetenskap numera lutar åt att bli ett brett ”skärmämne”. 

Filmvetenskap har p.g.a. sin sent tillkämpade status haft en tydlig inriktning mot  

filmhistoria och filmanalys ur estetisk synvinkel. Personligen har jag dock varit mer  

intresserad av publikaspekter, speciellt av unga publiker, och dessutom fokuserat tv.  

Av mina 16 böcker handlar 12 uteslutande om barn och tv/film. Jag har t.ex. skrivit  

om barns intresse för Disneyfilmer, Astrid Lindgren-filmatiseringar, blöjbarns-tv,  

Barnjournalen & Lilla aktuellt, barn & tv-reklam, men även om mediernas roll i barnkultur. 

Andra forskningsintressen är mediepedagogik och sport i tv, fotbollstokig som jag är. 

Ämnets framtid är ytterst ljus, men då som ett bredare medieämne fokuserat på alla 

rörliga bilders berättelser och dessas mottagande. Ämnet filmvetenskap, som inte tillhör 

något av Högskolans profilområden, har att arbeta för en fast förankring vid vårt lärosäte. 

A K A D E M I N  F Ö R  U T B I L D N I N G  O C H  E K O N O M I
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Peder Thalén
inledde sina universitetstudier vid 22 års ålder vid Uppsala  

universitet. Kurser i logik med språkfilosofi och filosofihistoria, 

blev stommen i den filosofie kandidatexamen han senare tog  

ut vid samma universitet. År 1983 inledde han doktorandut-

bildning i religionsfilosofi vid Teologiska fakulteten vid Uppsala 

universitet. Ämnet behandlade den svenska tro- och vetande-

debatten på 1950-talet. Efter disputationen 1994 kom han till 

Umeå universitet där han undervisade i religionsvetenskap 

under nästan 10 år. År 2003 erhöll han anställning som  

universitetslektor i samma ämne vid Högskolan i Gävle och  

blev 2012 befordrad till professor i tros- och livsåskådnings-

vetenskap vid Akademin för utbildning och ekonomi.

Religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle blev 1994 ett självständigt ämne  

och expanderade sedan under 2000-talet. Specifikt för utformningen av ämnet här är  

en fokusering på religionens roll i samtiden, vilket avviker från en traditionell inriktning där 

de stora världsreligionerna står i centrum. 

Mina forskningsinsatser anknyter till denna nutidsorientering och spänner 

över flera fält: metodfrågor inom religionssociologin som rör möjligheten att mäta religiös 

förändring, förhållandet mellan religionsdidaktik och kultur, språkfilosofiska analyser av  

det religiösa språkets roll och undersökningar av nutida former av tro- och vetande- 

debatten. Med tanke på religionens nya synlighet i samhället finns det all anledning att tro 

på ett fortsatt starkt studentintresse.

A K A D E M I N  F Ö R  U T B I L D N I N G  O C H  E K O N O M I
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Övriga professorer

A K A D E M I N  F Ö R  U T B I L D N I N G  O C H  E K O N O M I

Sten O Karlsson, professor i kulturvetenskap

Martha Westin, professor i dramapedagogik

A K A D E M I N  F Ö R  H Ä L S A  O C H  A R B E T S L I V

Per Liv, yrkes- och miljömedicin
Effektiva strategier för insamling av data 
om arbetsställningar genom observation  
och direkta mätningar. 2012

A K A D E M I N  F Ö R  T E K N I K  O C H  M I L J Ö

Sathyaveer Prasad, telekommunikation
Over-the-Air Performance Estimation of  
Wireless Device Antennas. 2013

Per Landin, telekommunikation
Digital Baseband  Modeling and Correction of 
Radio Frequency Power Amplifiers. 2012

Charles Nader, telekommunikation
Signal Shaping and Sampling-based  
Measurement Techniques for Improved  
Radio Frequency Systems. 2012

Övriga doktorer 

A K A D E M I N  F Ö R  U T B I L D N I N G  O C H  E K O N O M I 

Annika Elm Fristorp, didaktik  
Design för lärande barns meningsskapande  
i naturvetenskap: ett multimodalt och  
designorienterat perspektiv. 2012

Fredrik Hartwig, företagsekonomi  
Four Papers on Top Management’s Capital 
Budgeting and accounting Choises in Practice. 2012

Linn Areskoug, litteraturvetenskap 
Den svenske mannens gränsland: manlighet,  
nation och modernitet i Sven Lidmans  
Silfverstååhlsvit. 2011

Mikael Lövblad, företagsekonomi
A Study of affective relationship committment  
and the psychological contract. 2011

Ingalill Stefansson, pedagogiskt arbete
Världens opålitlighet: begreppsanalys och  
livsförståelsearbete i särskolan. 2011
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Priser och utmärkelser

2013 års Miljöpris
Utdelas av rektor Maj-Britt Johansson

 
 

Pris till 2013 års bästa lärare  
Nominerad av Gefle Studentkår

Utdelas av rektor Maj-Britt Johansson
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Deltagare

H e d e r s d o k t o r e r   

El Saadawi Nawal 4

Laurell Per 8

Ljungqvist Arne 6

  

D o k t o r e r   

Amiri Shahnaz 20

Elcadi Guilherme 12

Ernesäter Annica 13

Grannäs Jan 24

Hallman David 14

Hedborg Kerstin 15

Jahncke Helena 16

Kågström Jonas 25

Lindehall Hadrevi Jenny 17

Löfqvist Lars 21

Olsson Annakarin 18

Rezagholi Mahmoud 26

Silfver Birgitta 27

Sjödin Fredrik 22

Stake-Nilsson Kerstin 19

von Haartman Robin 23

P r o f e s s o r e r   

Carlsson Marianne C. 30

Fransson Jens 32

Isaksson Magnus 33

Karlsson Björn O. 34

Källström Rolf 35

Leidhammar Börje 39

Macassa Gloria 31

Osarenkhoe Aihie 40

Rönnberg Margareta 41

Rönnow Daniel 36
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Thalén Peder 42

Wäckelgård Eva 38
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