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linköpings universitet installerar idag fem professorer och 
promoverar 26 doktorer. Jag hälsar er välkomna professorer och 
gratulerar er nya doktorer.

för mig är detta alltid en dag av stor stolthet. stolthet över att få 
leda ett universitet där det bedrivs så mycket passionerat kunskaps-
arbete och så mycket excellent forskning, men också stolthet över 
att få vara en del av det forskarsamhälle ni så förtjänstfullt repre-
senterar. era insatser spänner över ett brett spektrum av mänskligt 
vetande och nyfikenhet och exemplifierar också den bredd av äm-
nen och forskningsansatser som ryms vid vårt universitet.

det är idag allmänt accepterat att skapandet och förmedlan-
det av ny kunskap är en av de kraftfullaste hävstängerna vi har 
för samhällets utveckling. inte bara i materiell mening utan lika 
mycket socialt och kulturellt. förväntningarna från omvärlden 
på högskolan är ofta mycket stora. det är i grunden väldigt sti-
mulerande, men det gör det också angeläget att vara tydlig med 
forskningens och vetenskapens grundläggande villkor. dit hör 
bland annat den genuina osäkerhet som är en del av all forsk-
ning; vi forskar för att vi inte känner svaret på frågan och dit 
hör också de oftast långa ledtiderna från forskning till praktisk 
tillämpning. Bra forskning är ingen quick fix. 

Bra forskning är inte heller att stryka etablerade uppfattning-
ar medhårs, vetenskapen har gång på gång utmanat sådant som 
allmänt tas för givet. och även om vi i grunden kan glädja oss 
åt ett mycket stort förtroende från stora delar av samhället, så 
finns det också en underström av antiintellektualism och veten-
skapsfientlig populism som ibland dyker upp på arenor där man 
minst väntar sig det. det finns bara ett sätt att möta detta, öp-
penhet och dialog. Här har vi alla ett stort ansvar. 
Välkomna, ni nya professorer. Våra förväntningar på er är sto-

Välkommen till höstens
installations- och
promotionshögtid 2013
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ra och jag hoppas att ni har stora förväntningar på Linköpings 
universitet. Ni utgör en viktig del av vår framtid och det är min 
förhoppning att ni ska känna er stimulerade och inspirerade av 
att verka i en kultur präglad av öppenhet och förmåga till gräns-
överskridande samarbeten.

Mina varmaste gratulationer till er, ni nyblivna doktorer, som 
idag efter avlagda prov erhåller insignierna på att ni avlagt den 
högsta examen man kan avlägga i sverige. er formella utbildning 
är avslutad, men inte ert lärande, det är en livslång process. en 
del av er kommer att fortsätta inom akademien, vid LiU eller vid 
andra universitet och forskningsinstitutioner, några av er kom-
mer att välja en yrkeskarriär inom näringsliv och offentlig sektor. 
oavsett vilket är jag övertygad om att ni med ert kunnande och 
vetenskapliga träning kommer att bidra till den kunskapstillväxt 
och den kritiska analys som samhället så väl behöver.

avslutningsvis vill jag till er, dagens huvudpersoner, och till 
alla er andra gäster säga: Varmt välkomna till vår akademiska 
högtid – detta är en glädjens dag!

Helen dannetun
rektor
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programordning 
vid professorsinstallation  

och doktorspromotion
Inauguration of Professors 
and Conferment of Doctors

procession

inledning av rektor Helen dannetun
Introduction by Vice Chancellor Helen Dannetun

Professorsinstallation
Inauguration of Professors

musik – music

Övermarskalkens inledning
Introduction by the Grand Marshall

filosofiska fakultetens och
Utbildningsvetenskaps promotion

Conferment at the Institute of Arts and Sciences
and the Institute of Education Sciences

musik – music

tekniska högskolans promotion
Conferment at the Institute of Technology

musik – music

Hälsouniversitetets promotion
Conferment at the Institute of Health Sciences

procession
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musik under ceremonien

processions och recessionsmusik

Christer danielsson (1942–1989): Festmarsch

musik under ceremonin

Hugo alfvén (1872–1960)
Festspel, op. 25 (1907)

Lars-erik Larsson (1908–1986)
Epilog och Intermezzo ur En vintersaga op. 18 (1938)

dmitrij sjostakovitj (1906–1975)
Festuvertyr op. 96 (1954)

Hans Lundgren (f. 1947)
Fanfarer för Linköpings universitet (1995)

medverkande
Östgöta Blåsarsymfoniker
dirigent Hans Lundgren
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processionsordning

 1. studentövermarskalkar
 2. Ceremonimästare och övermarskalk
 3. fanborg
 4. filosofiska fakulteten
   och Utbildningsvetenskap* 
 5. tekniska högskolan*
 6. Hälsouniversitetet*
 7. Hedersgäster
 8. Prorektorer
 9. Rektor

 * Inom respektive fakultet är ordningen
 i. Cursor
 ii. Promovendi
 iii. Installandi
 iv. Lärare
 v. Promotor
 vi. Kårordförande
 vii. Prodekan
 viii. Dekan

universitetets ceremonimästare
Karin Lohm

universitetets övermarskalk
Gabriella Ahlbert

studenternas övermarskalkar
Anna Asratian och Karin Dahlström
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professorsinstallation vid
linköpings universitet
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FilosoFiska Fakulteten

Asta Cekaite Thunqvist
Professor i tema Barn

Född 1972 i Utena, Litauen. Fil. mag. i 
skandinaviska språk/filologi 1998, Vilnius 
universitet. Fil. dr 2006 och docent 2010 
vid tema Barn, Linköpings universitet. 
Lektor vid Linköpings universitet 2009. 
Gästforskare vid University of California, 
Los Angeles 2010.
 

asta cekaites forskning handlar om barns samspel kopplat 
till kulturella och kommunikativa socialisationsprocesser i olika 
miljöer. i forskningen används etnografiska metoder och detal-
jerade videoanalyser för att kartlägga samspel mellan barn och 
mellan barn och vuxna samt hur barns lärande och socialisa-
tion utvecklas och förändras över tid. Centrala forskningsfrågor 
är vilken roll sociala emotioner har för socialisation och socialt 
samspel, och hur kropp och kroppslighet ingår i barns sociali-
sation. 

ett viktigt forskningsområde gäller barns flerspråkighet och 
hur den främjas både inom kamratgrupper och inom samhälle-
liga institutioner som förskola, skola och familj. i flera studier 
har asta Cekaite undersökt de normativa förväntningar som 
präglar den svenska skolan. studierna synliggör hur skolans 
aktiviteter genomsyras av specifika värderingar, normer och 
förhållningssätt som premierar vissa beteenden, språkbruk, 
känslo uppvisningar och kroppsliga handlingar. sådana infor-
mella läroprocesser spelar en helt central roll i skolans vardag.

asta Cekaites forskning vägleds av ett barnperspektiv, vilket 
innebär fokus på barns perspektiv på omvärlden och deras ak-
tiva handlande. Vid sidan av studier av formella socialisations-
processer har hennes forskning uppmärksammat kamratgrup-
pens betydelse för socialisation och hur barn lär av varandra i 
olika kulturella aktiviteter. det inkluderar även studier av hög-
stadieelevers lärande och bruk av digitala medier i klassrums-
miljöer. i ett internationellt samverkansprojekt om barnfamiljer 
i sverige och Usa har hon studerat olika former av socialisation 
som sker i samspelet mellan barn och föräldrar. Kombinatio-
nen av longitudinella ansatser och detaljerade samspelsanalyser 
synliggör samverkan mellan vidare samhälleliga processer och 
barns vardagliga handlingar och upplevelser. 
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FilosoFiska Fakulteten

Lars Witell
Professor i företagsekonomi

Född 1972. Civilingenjör industriell ekono-
mi 1996, teknologie doktor 2002, docent 
2006 i kvalitetsteknik vid Linköpings 
universitet. Lektor 2003 och professor 2010 
i företagsekonomi vid Karlstads universitet. 
Lektor 2009 och professor i kvalitets- och 
tjänsteutveckling vid Linköpings universi-
tet 2011.

lars Witell har ett brett forskningsintresse som sträcker sig 
över teknisk och samhällsvetenskaplig forskning. detta ledde 
till en doktorandtjänst i kvalitetsteknik inom forskarskolorna 
imie och endrea, med en inriktning mot processer, kvalitet och 
kundtillfredsställelse. efter en forskningsvistelse vid University 
of Michigan blev det ett ökat fokus på tjänster och marknadsfö-
ring och avhandlingen behandlade kvalitet som arbetssätt och 
som resultat och hur det skiljer sig mellan tillverknings- och 
tjänsteföretag. 

efter avhandlingen flyttade Lars Witell till Centrum för 
tjänsteforskning vid Karlstads universitet där forskningen fo-
kuserade på hur kunder uppfattar olika attribut hos varor och 
tjänster. forskningen kan beskrivas som empirisk och industri-
nära och hade fokus på tjänsteutveckling och hur kunder kan 
involveras i utvecklingsprojekt. 

idag är Lars Witell tillbaka på Linköpings universitet och an-
svarar för en forskargrupp inom marknadsföring. fokus ligger 
på att utveckla teori i spänningsfältet mellan marknadsföring 
och innovation gärna i kombination med användning av nya 
metoder. Lars Witell leder en forskningsprofil kring tjänste-
innovationer för uthålliga affärer med mål att identifiera tjäns-
teinnovationers dna genom studier i tillverkningsindustri, sjuk-
vård och handel. tjänsteinnovation är en viktig ingrediens för 
att utveckla sverige som nation och forskningen bedrivs i sam-
verkan med företag som ericsson, Volvo och ikea.
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utbildningsvetenskap

Per Andersson
Professor i pedagogik

Född 1964 i Jönköping. Mellanstadielärar-
examen 1988, fil.dr i pedagogik 2000 vid 
Linköpings universitet. Forskarassistent 
2003–2007, lektor 2005, docent 2006, 
biträdande professor i pedagogik 2012, 
Linköpings universitet. 

per anderssons forskning är i första hand inriktad på vuxnas 
lärande. avhandlingen byggde dock på intervjuer med såväl ung-
domar som vuxna, och handlade om hur dessa som elever och 
deltagare i gymnasieskola, vuxenutbildning eller folkhögskola 
uppfattade de bedömningar som skolan gör i form av betyg eller 
studieomdöme i relation till det externa bedömnings instrument 
som utgörs av högskoleprovet, och vad dessa uppfattningar be-
tydde för förhållningssättet till studierna. 

intresset för kunskapsbedömningar ledde till att andersson 
sedan främst kommit att ägna sin forskning åt det som i sam-
band med vuxnas lärande kallas validering, eller med andra ord 
hur kunskap kan synliggöras, bedömas och ges erkännande obe-
roende av var, när och hur man har lärt sig. som forskarassistent 
studerade Per andersson hur policy kring validering utveckla-
des och omformades till praktisk verksamhet på lokal nivå i en 
kommun. 

en viktig del i forskningen om validering handlar också om 
hur så kallad utländsk kompetens, och då främst yrkeskompe-
tens från andra länder, kan ges erkännande i ett nytt samman-
hang. Generellt handlar en stor del av forskningen om valide-
ring om problematiken kring att ge erkännande åt människors 
yrkeskunnande i relation till ett formellt utbildningssystem. 

Per anderssons forskning i övrigt har bland annat behand-
lat användningen av informations- och kommunikationsteknik 
i folkbildningens organisationer – folkhögskolor och studie-
förbund. Ytterligare ett område som utvecklats på senare år 
handlar om att bli och vara lärare för vuxna. andersson har 
medverkat dels i en europeisk studie av vad det innebär »att bli 
vuxenlärare«, dels nu senast i en studie av folkhögskollärares 
tidsanvändning och av hur dessa lärare ser på förutsättningar 
för arbetet och sina kompetensbehov. Per andersson undervisar 
för närvarande främst inom folkhögskollärar- och yrkeslärar-
programmen.
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tekniska högskolan

Stefan Anderberg
Professor i industriell ekologi

Född 1957 i Malmö. Fil. kand. 1984, Fil.lic 
1996 och Fil.dr 1996, samtliga i kulturgeo-
grafi vid Lunds univ. Forskare vid IIASA 
(International Institute for Applied Systems 
Analysis) i Österrike 1989–1996. Lektor 
vid Köpenhamns univ 1996–2008. Bitr 
föreståndare vid LUCSUS (Lund Uni-
versity Centre for Sustainability Studies) 
2007–2013.

steFan anderberg har forskat kring hur miljösituationen ut-
vecklats i storstäder, länder och större regioner samt hur företag 
och kommuner har svarat på hållbarhetsutmaningarna. Hans 
forskning har bland annat fokuserat på hur industrier bygger 
upp resursutbyten i form av s.k. industrisymbioser, hållbar 
stadsutveckling samt globalisering och internationell handel 
med fokus på världens livsmedelsförsörjning, det framväxande 
bioenergisystemet och återvinningsindustrin i tredje världen. 

Hans främsta forskningsambition är att utveckla analysen 
av flödena i samhället. samhällsutvecklingen reflekteras på 
olika sätt i förändrade flöden och flödesmönster. Ökad välfärd, 
städernas expansion, förändrad utformning av byggnader och 
stadsområden och förändrade mönster när det gäller bosättning 
och vardagliga aktiviteter resulterar alla i förändrade flöden. 
flödesperspektivet är nödvändigt för att förstå samhällets re-
sursanvändning och dess konsekvenser och risker för att kunna 
söka hållbara utvecklingsvägar. 

Materialflödesstudierna har bidragit till att öka förståelsen 
av samhällets miljöutmaningar med upptäckter i form av risker 
och möjligheter i samband med ackumulationen av material i 
städerna. de har inspirerat visioner som Kretsloppssamhället 
och kretsloppsinitiativ inom industrin, avfallshanteringen och 
stadsplaneringen för att sluta kretsloppen och öka resurseffek-
tiviteten. 

de stora utmaningarna för detta forskningsområde är emel-
lertid att utveckla analysen av flödenas kontext och förståelsen 
av de fysiska, teknologiska och sociala strukturer som formar 
dem och att använda dessa analyser i nära samarbete med oli-
ka aktörer i samhället. en central utmaning inför framtiden är 
att förbättra kunskaperna och förståelsen om vår konsumtions 
långväga konsekvenser i form av näringslivsutveckling, förore-
ningar och utnyttjande av knappa mark-, vatten och mineral-
resurser i andra delar av världen.
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hälsouniversitetet

Anders Fridberger
Professor i neurovetenskap

Född 1966 i Finspång. Medicine dok-
tor 1997, Läkarexamen 1998, båda vid 
Karolinska Institutet. Postdoc 1998–1999 
vid Oregon Health & Science University, 
Portland, USA. Legitimerad läkare 2001. 
Docent i fysiologi vid Karolinska Institutet 
2006. Visiting professor vid Oregon Health 
& Science University sedan 2008.

anders Fridbergers forskning handlar om hur hörselorganet 
»översätter« ljud till elektriska signaler. denna omvandling, som 
har grundläggande betydelse för hörselförmågan, beror av små 
utskott, stereocilier, på innerörats sinnesceller. för att studera 
stereociliernas funktion har fridbergers forskargrupp utvecklat 
en ny metod för snabb konfokalmikroskopi. Med mikroskopet 
kan man direkt observera sinnescellernas ljudutlösta rörelser – 
vi kan se hur vi hör – och rörelsernas storlek och riktning beräk-
nas sedan med hjälp av optisk flödesanalys.

Med denna nya teknik har fridbergers forskargrupp visat att 
ljud inte bara böjer stereocilier i sidled, som man trott under 
lång tid, utan att det också sker snabba längdförändringar hos 
stereocilierna. dessa längdförändringar har stor betydelse för 
förmågan att uppfatta ljud, och de mekanismer som reglerar 
längden är nu föremål för nya studier. 

då vi lyssnar på ljud som är nära hörtröskeln kommer rörelser-
na i innerörat att vara mindre än 1 nanometer (10-9 m). det är ännu 
oklart hur sinnescellerna kan uppfatta så små vibrationer, och för 
att kunna studera detta har gruppen utvecklat en laserinterfero-
meter som kan mäta vibrationer ned till 1 Ångström (10-10 m).

då örat utsätts för starka ljud kommer sinnescellernas funk-
tion att ändras. de tekniker som nämns ovan används också 
för att undersöka mekanismerna bakom bullerskador. förhopp-
ningen är att detta i framtiden ska leda till nya behandlingar 
som kan hjälpa patienter med hörselnedsättning. 

Medicinska behandlingar som förebygger bullerskador fung-
erar hos försöksdjur, men vi vet ännu inte om dessa behandling-
ar kan fungera hos människa. i samarbete med öronklinikerna i 
stockholm och Uppsala har fridbergers forskargrupp under de 
senaste åren inlett kliniska studier. om behandlingen fungerar 
också hos människa kan det få stor betydelse för yrkesgrupper 
som är mycket exponerade för buller och för patienter som ge-
nomgår vissa öronoperationer.
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Universitetets förtjänstmedalj  

förtjänstmedaljen är universitetets högsta utmärkelse och till-
delas enskilda personer inom eller utom universitetet. Genom 
att utdela medaljen visar universitetet sin erkänsla och upp-
skattning för synnerligen förtjänstfulla insatser för Linköpings 
universitet. Mottagare av förtjänstmedaljen utses av rektor.

i år tilldelas medaljen

Fakultetskoordinator
LaRs aLM

Expert
WeRa KJeLLBeRG
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Fakultetskoordinatorn lars alm har under perioden 
1977-2013 varit knuten till tekniska fakultetens kansli. innan 
dess arbetade han med uppbyggnaden av kårorganisationen vid 
Linköpings universitet och kan sägas vara en av dem som lade 
grunden till nuvarande organisation. Lars alms ansvarsområde 
inom kansliet har i huvudsak varit att fungera som sekreterare 
i docentnämnder och fakultetens anställningsnämnder. Under 
senare år har också varit sekreterare i universitetets centrala 
anställningsnämnd. få har därmed samma övergripande bild 
av fakultetetens forskning som Lars alm har. Hans arbete har 
karakteriserats av stark lojalitet och integritet.  till detta skall 
läggas att den underfundiga humor han besitter varit en ständig 
källa till glädje hos arbetskamraterna. 

experten Wera kjellberg har under sin långa tid på univer-
sitetet varit anställd vid universitetets telefonväxel. Under en 
tid var hon också dess chef. Hon har under denna tid kunnat 
följa och deltaga i den snabba teknikutveckling som förevarit 
inom telefonins område och med stor anpassningsförmåga och 
skicklighet kunnat överföra dessa genomgripande förändring-
ar till telefonväxeln. det är många medarbetare som står i stor 
tacksamhetsskuld till Wera Kjellberg för den hjälp hon med sin 
kompetens och sin vänlighet alltid kunnat ge, när allt inte fung-
erar som det är tänkt. till detta skall läggas att Wera Kjellberg 
och hennes arbetskamrater med stor skicklighet och utpräglad 
serviceanda lotsat personer rätt i den snåriga organisation ett 
universitet kan utgöra.



18



19

doktorspromotion vid
linköpings universitet
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viktiga huvudpersoner idag är ni som har tagit doktors-
examen vid den filosofiska fakulteten eller inom området för 
utbildningsvetenskap. Vi som varit era lärare och handledare 
hyllar er som uppnått kunskap, färdighet och värdighet mani-
festerad i vår högsta akademiska examen. att genomgå en fors-
karutbildning är en lång resa vars slutmål ibland framstår vara 
en bok. forskarutbildning är dock mycket mer än att författa en 
avhandling; även om just detta skrivande upptar stora delar av 
en doktorands tid och tankar. det viktigaste resultatet av fors-
karutbildning är en doktor – en självständig, nyfiken och kun-
nig forskare. en person som har utvecklat ny kunskap inom sitt 
specialområde, som har formulerat forskningsfrågor, samlat in 
data, analyserat och dragit slutsatser. efter genomgången fors-
karutbildning står våra nya doktorer idag väl rustade för fram-
tida gärningar.

Vid den filosofiska fakulteten och inom området för utbild-
ningsvetenskap bedrivs forskning inom vitt skilda områden. 
Man kan fråga sig vad studier med fokus på språk, kultur, pe-
dagogik, företagsekonomi och barn har gemensamt? en central 
ambition med vår forskning, som förenar fakulteten över dess 
ämnen, är att utveckla kunskap som är samhällsrelevant. att 
lösa problem, att kritiskt granska det förgivet tagna, att hitta nya 
sätt att göra det invanda, att se alternativa mönster och förkla-
ringar är exempel på sådant våra nya doktorer har gjort under 

doktorspromotion

Filosofiska fakulteten & 
Utbildningsvetenskap
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sina forskarstudier. allt detta har sin grund i viljan att förstå och 
förbättra det vi hittills inte vetat eller kunnat – att oavsett ämne 
ge bidrag som är betydelsefulla i ett samhällsperspektiv.

ett viktigt uppdrag för universitetet är att samverka med 
det omgivande samhället. som forskare och lärare har vi alla 
ett ansvar att bidra till den långsiktiga utvecklingen av kun-
skapssamhället. samverkan kan ske på många olika sätt. Nyt-
tiggörande av kunskap kan handla om allt ifrån att delta i den 
allmänna samhällsdebatten, att föreläsa offentligt och att med-
verka i utställningar till innovation och kommersialisering av 
forskningsresultat. Genom samverkan kan universitetet på olika 
sätt bidra till samhällsutveckling baserad på kunskap. dagens 
huvudpersoner har utvecklat ny kunskap som kommer att vara 
viktiga byggstenar i vårt framtida samhälle, oavsett vilka sätt de 
i fortsättningen väljer att verka på.

det är mycket som väntar er, nya doktorer, nu när framtiden 
står för dörren. innan ni tar klivet ut i framtiden vill jag dock att 
ni för en stund stannar upp i nuet och njuter av era framgångar. 
att promoveras är en högtidlig, symbolisk handling med lång 
tradition. det är ett tillfälle att låta sig påminnas om den seger 
som lagerkransen symboliserar. Vi lyckönskar promovendi som 
idag står här som stolta segrare!

Karin Axelsson

promotor

Karin Axelsson
Professor i informatik
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doktorer eFter avlagda prov

Filosofiska fakulteten

Erica Byström
f 1967, studentexamen 1986 i Finspång, 
kyrkokantorsexamen 1990, församlings-
pedagogisk examen 1997, filosofie magis-
terexamen 2005, disputerade för filosofie 
doktorsexamen den 22 mars 2013.

Avhandlingens titel: Ett lärorikt arbete? 
Möjligheter och hinder för undersköterskor 
att lära och utvecklas i sjukvårdsarbetet

Redi Koobak
f 1980, disputerade för filosofie doktors-
examen den 10 maj 2013.

Avhandlingens titel: Whirling stories: 
Postsocialist feminist imaginaries and the 
visual arts

Ida Lindgren
f 1980, studentexamen 1999 i Linköping, 
Master of Science i kognitionsvetenskap 
2004, filosofie licentiatexamen i industriell 
arbetsvetenskap 2007, disputerade för filo-
sofie doktorsexamen den 27 maj 2013.

Avhandlingens titel: Public e-service stake-
holders: a study on who matters for public 
e-service development and implementation
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Johanna Sjöberg
f 1976, magisterexamen kultur, samhälle 
och mediegestaltning 2006, disputerade för 
filosofie doktorsexamen den 31 maj 2013.

Avhandlingens titel: I marknadens öga; 
barn och visuell konsumtion

Åsa Pettersson
f 1977, studentexamen 1996 i Köping, kan-
didatexamen med medie- och kommuni-
kationsvetenskap som huvudämne 2006, 
disputerade för filosofie doktorsexamen 
den 7 juni 2013.

Avhandlingens titel: TV for children – How 
Swedish public service television imagines a 
child audience

Ngoc Pham Thi Bich 
f 1972, studentexamen 1989 i Hanoi Vietnam, 
Bachelor degree in Water Economics 1994, 
Master degree in Integrated Water Resour-
ces Management 2003, disputerade för filo-
sofie doktorsexamen den 23 augusti 2013. 

Avhandlingens titel: Decentralizing hydrau-
lic society: Actor responses to institutional 
arrangements in Vietnam.

Jenny Malmqvist 
 f 1977,studentexamen 1996 i Norrköping, 
filosofie magisterexamen 2002, dispute-
rade för filosofie doktorsexamen den 27 
september 2013.

Avhandlingens titel: Belfast Textiles: On 
Ciaran Carson’s Poetics
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doktorer eFter avlagda prov

Utbildningsvetenskap

Eva-Marie Harlin
f 1954, studentexamen 1973 i Katrineholm, 
disputerade för filosofie doktorsexamen 
den 31 maj 2013.

Avhandlingens titel: Lärares reflektion och 
professionella utveckling – Med video som 
verktyg

Caroline Larsson
f 1983, studentexamen 2002 i Norrköping, 
lärarexamen, gymnasielärare i matematik 
och naturkunskap 2008, disputerade för 
filosofie doktorsexamen den 5 juni 2013.

Avhandlingens titel: Experiencing molecu-
lar processes: the role of representations for 
students’ conceptual understanding
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den tekniska Fakulteten vid Linköpings universitet hyllar 
idag ett stort antal promovendi som efter försvar av sin avhand-
ling vid offentlig disputation har erhållit den högsta akademiska 
examen, doktorsexamen – stort grattis!

Var ni nu än hamnar i samhället i framtiden är vi, era lära-
re vid Linköpings universitet, övertygade om att ni kommer att 
göra betydande insatser inom en rad olika områden.

ett samhälle är en sammanhållning av individer vilka lever 
och verkar enligt vissa gemensamt skapade principer och regler. 
Vår värld består av en stor mångfald av olika samhällen vilka 
ibland definieras som geografiska avgränsningar men vi betrak-
tar också olika professioner och utövare av vissa aktiviteter som 
andra former av samhällen. Utvecklingen inom ett samhälle är 
beroende av enskilda individers strävanden och av gemensam-
ma insatser. en av de allra viktigaste insatserna för utveckling 
av samhällen är forskning och spridning av kunskap. dessa båda 
aktiviteter är viktiga för utvecklingen emot en säkrare och tryg-
gare värld men är också nödvändig för att rusta oss inför framti-
da hot och utmaningar. Kunskap är flyktig och det fina med den 
är att den i princip lätt kan spridas också över gränserna mellan 
samhällen. forskning och kunskapsspridning är en av de vikti-
gaste aktiviteterna för att länka samman olika samhällen och 
varje enskilt samhälle bär ett stort ansvar och har en skyldighet 
att skapa och sprida kunskap inom sig men framför allt också för 
att underlätta spridning emellan samhällen.

doktorspromotion

Tekniska högskolan
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forskning definieras, kort och gott, som rationella och meto-
diska processer för skapa ny kunskap. Nationer, dess aktörer och 
internationella sammanslutningar, det vill säga olika samhällen, 
avsätter idag stora resurser för forskning och kunskapssprid-
ning. i sverige är vi lyckligt lottade med flera olika statliga myn-
digheter, fonder och privata stiftelser som varje år avsätter stora 
ekonomiska resurser för fri forskning. denna investering avser 
i många fall stöd för olika forskningsprojekt där varje enskild 
forskare och doktorand strävar efter att skapa kunskap inom sitt 
respektive kunskapsområde. När forskningsresultaten är ana-
lyserade, sammanställda och kritiserade så författas rapporter 
och artiklar vilka publiceras i olika tidskrifter. dessa rön sprids 
sedan helt fritt och gratis över världen, görs med andra ord till-
gänglig för alla individer och samhällen. den fria tillgången till 
resultat från fri forskning är monumental för en fri värld och 
garanterar för en god utveckling av vårt och andras samhällen.

Jag vill tacka er för att ni har varit en del av forskarsamhället 
under er doktorandperiod. era insatser för att skapa och spri-
da kunskap har varit av stor betydelse. er excellens i att skapa 
kunskap och er givmildhet i att sprida densamma är uppskattad.

stort tack och lycka till i framtiden!
 

Magnus Berggren

promotor

Magnus Berggren
Professor i organisk elektronik
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doktorer eFter avlagda prov

Tekniska högskolan

Rikard Rentmeester
f 1982, studentexamen 2001 i Västervik, ci-
vilingenjörsexamen 2007, teknologie licen-
tiatexamen 2011, disputerade för teknologie 
doktorsexamen den 26 oktober 2012.

Avhandlingens titel: On material modelling 
of high strength steel sheets

Christian Lyzell
f 1980, studentexamen 1999 i Hallsberg, 
civilingenjörsexamen 2007, teknologie 
licentiatexamen 2009, disputerade för tek-
nologie doktorsexamen den 22 november 
2012.

Avhandlingens titel: Structural reformula-
tions in system identification

Ann-Christine Andersson
f 1968, disputerade för filosofie doktorsexa-
men den 23 maj 2013. 

Avhandlingens titel: Quality improvement 
in healthcare: experiences from a Swedish 
county council initiative
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Davide Sangiovanni
f 1979, studentexamen 1998 i Corsico (Mila-
no), master of science 2007, disputerade för 
teknologie doktorsexamen den 23 maj 2013.

Avhandlingens titel: Transition metal 
nitrides alloy design and surface transport 
properties using Ab-initio and classical 
computational methods

Oskar Leufvén
f 1981, studentexamen 2000 i Mjölby, tek-
nologie licentiatexamen 2010, disputerade 
för teknologie doktorsexamen den 24 maj 
2013.

Avhandlingens titel: Modeling for control of 
centrifugal compressors

Jonas Callmer
f 1981, studentexamen 2000 Lidingö, civil-
ingenjörsexamen i teknisk fysik och elek-
troteknik 2008, disputerade för teknologie 
doktorsexamen den 5 juni 2013 

Avhandlingens titel: Autonomous localiza-
tion in unknown environments
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Jonas Arwidson
f 1972, studentexamen, 1990 i Gislaved, 
ljudingenjör 1995, teknologie kandidat i 
elektroteknik 2002, disputerade för tekno-
logie doktorsexamen den 11 juni 2013.

Avhandlingens titel: Thermal fatigue life 
prediction of solder joints in avionics by 
surrogate modeling – a contribution to 
physics of failure in reliability prediction

Anna-Karin Carstensen
f 1957, studentexamen i Gislaved 1972, 
civilingenjörsexamen i teknisk fysik och 
elektroteknik med inriktning medicinsk 
teknik 1983, disputerade för teknologie 
doktorsexamen den 27 september 2013.

Avhandlingens titel: Connect – Modelling 
learning to facilitate linking models and 
the real world through lab-work in electric 
circuit courses for engineering students
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linköpings universitet och dess medicinska fakultet, Hälso-
universitetet, kan glädja sig åt att en ny kull med doktorer idag 
promoveras och som forskare och lärare kan föra universitetens 
viktiga uppgifter vidare. Utmaningarna är stora inte minst ef-
tersom samhället nu snabbt förändras med krav på ökad insyn 
i alla processer som bygger en fungerande samhällsstruktur. 
Universitetens forskare och lärare blir oundvikligen indragna i 
dessa snabba förändringar och måste aktivt ta ställning till hur 
de bäst kan bidra med nytänkande och kunskapsuppbyggnad. 
Hälso universitetet har under sitt kvartssekel som ung medicinsk 
fakultet mycket väl kunnat möta upp till samhällets förvänt-
ningar och kan nu säjas vara inne i en andra fas av sin livscykel. 
den mångfasetterade verklighet som nu möter universiteten 
och er nypromoverade måste vägas in i Hälsouniversitetets ag-
enda för att aktivt kunna bidra till Linköpings universitets väg 
mot forskningsexcellens och högklassig miljö för lärande. Några 
viktiga trender i samhällsutvecklingen som påverkar och i viss 
mån är förutsättning för excellent forskning kan skönjas.

Vårdutbildningar, inte minst läkarutbildning, är i stöpsleven 
i och med att sverige är en integrerad del av europeiska unionen 
och med det krav på likvärdighet i kunskaper och färdigheter 
hos de utbildade mellan länder. Hur detta skall uppnås diskute-
ras nu i sverige.

offentlig forskningsfinansiering är likaså under debatt. sam-
hällets krav på transparens i forskningsprocessen och önskan 
att snabbt tillgodogöra sig forskningsresultat praktiskt och eko-
nomiskt på ett för sverige fördelaktigt sätt är en klangbotten 
som varje universitets verksamhet måste förhålla sig till. för 
en medicinsk fakultet är utmaningarna i detta avseende stora, 
just nu utreds de statliga aLf-anslagens framtida utformning, 
forskningsrådens och andra stora, även privata finansiärers, till-

doktorspromotion

Hälsouniversitetet
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gängliga resursers mest effektiva fördelning i forskarsamhället 
samt formerna för optimal samverkan mellan universitet, sjuk-
vårdsregioner och landsting. Hälsouniversitetet måste uppfyl-
la de högt ställda förväntningarna på forskningsexcellens och 
högklassig miljö för lärande för att vara konkurrenskraftigt i 
dessa avseenden.

inomvetenskapligt finns inom medicinsk- och vårdforsk-
ning stora utmaningar. för att nå kunskap om alla aspekter på 
människans hälsa och sjukdomar behöver hela kunskapens äpp-
le utforskas med kloka kunskapssökande och hypotesbildande 
frågor samt metodval. informationstekniken medger stringent 
användning av kunskapsrepresentation och terminologi tvärs 
över stora forskningsfält i motsatts till traditionella avgränsade 
begreppsvärldar. samverkan mellan medicinska-, terminolo-
giska- och tekniska forskare krävs.    Biologisk grundforskning 
i bred bemärkelse blir allt betydelsefullare för medicinsk forsk-
ning och tillför i allt snabbare takt viktiga verktyg i form av tek-
nik samt krav på fungerande internationella nätverk.

samhällets önskan att forskningens resultat skall vara förstå-
eliga och användbara för en bredare publik ställer höga krav på 
forskaren att kunna föra fram sitt budskap till alla medborgare. 
terminologiska svårigheter i medicinskt språkbruk framträder 
i denna nya verklighet och kräver forskningsinsatser för att för-
stålighet kan främjas men inte på bekostnad av precision i in-
omvetenskaplig terminologi. den aktuella samhällsdebatten om 
»kostråd« belyser tydligt denna problematik.

Glädjande nog har Hälsouniversitetets unga aktiva forskare 
insikter i dessa utvecklingstendenser och bidrar aktivt till att 
utveckla Linköpings universitets profil inför framtiden.

Urban Forsum

promotor

Urban Forsum
Professor i klinisk mikrobiologi
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doktorer eFter avlagda prov

Hälsouniversitetet

Karlhans Fru Che
f 1977, Bachelor in Medical Laboratory Sci-
ences (BMLA) 2003, Cameroon, Masters in 
Biomedicine (Msc), 2005, disputerade för 
medicine doktorsexamen den 2 september 
2011.

Avhandlingens titel: Immunomodulatory 
effects of human immunodefficiency virus 
(HIV-1) on dendritic cell and T cell re-
sponses: studies of HIV-1 effects on denditic 
cell functionality reflected in primed T cells

Bengt Norén
f 1955, studentexamen 1974 i Uppsala, läk-
arexamen 1983, medicine licentiatexamen 
2006, disputerade för medicine doktorsexa-
men den 15 mars 2013.

Avhandlingens titel: Non-invasive assess-
ment of liver fibrosis with 31P-magnetic 
resonance spectroscopy and dynamic con-
trast enhanced magnetic resonance imaging

Fredrik Hammarskjöld
f 1966, studentexamen 1985, läkarexamen 
1991, disputerade för medicine doktorsexa-
men den 12 april 2013.

Avhandlingens titel: Preventing infections 
related to central venous catheters and 
arterial catheters
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Helene van Ettinger-Veenstra
f 1982, studentexamen 2001 i Amersfoort 
(Nederländerna), Master of Science 2008, 
disputerade för filosofie doktorsexamen 
den 17 maj 2013.

Avhandlingens titel: Mind your language, 
All Right? Performance-dependent neural 
patterns of language

Laura Enflo
f 1980, studentexamen 1999 i Täby, civilin-
genjörsexamen 2007, teknologie licentiat 
2010, disputerade för medicine doktorsexa-
men den 24 maj 2013.

Avhandlingens titel: Collision threshold 
pressure: A novel measure of voice function. 
Effects of vocal warm-up, vocal loading and 
resonance tube phonation in water

Cathrine Reineholm
f 1965, studentexamen i Stockholm 1984, 
magisterexamen i folkhälsovetenskap 2006, 
kandidatexamen i pedagogik 2007, disput-
erade för medicine doktorsexamen den 30 
augusti 2013.

Avhandlingens titel: Psychosocial work 
conditions and aspects of health

Carina Hjelm
f 1964, studentexamen 1982 i Linköping, leg 
sjuksköterska 1988. påbyggnadsutbildning 
inom intensivvård 1994, disputerade för 
medicine doktorsexamen den 13 september 
2013.

Avhandlingens titel: Cognitive function in 
elderly patients with chronic heart failure
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Daniel Lundqvist
f 1981, studentexamen 2000 i Visby, magis-
terexamen i sociologi, 2007, disputerade för 
filosofie doktorsexamen den 20 september 
2013.

Avhandlingens titel: Psychosocial Work 
Conditions, Health, and Leadership of 
Managers

Jonas Holm
f 1971, studentexamen 1990 i Tranås, 
läkarexamen 1997, specialistexamen i tho-
raxkirurgi 2006, disputerade för medicine 
doktorsexamen den 27 september 2013.

Avhandlingens titel: Markers of hemody-
namic state and heart failure as predic-
tors for outcome in cardiac surgery – with 
special reference to mixed venous oxygen 
saturation and natriuretic peptides
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Om ceremonierna

Linköpings universitet firar numera två installations- och pro-
motionsfester varje år. det ökande antalet unga doktorer och 
det likaledes ökande antalet anställda och befordrade professo-
rer har gjort att installationsceremonien slagits samman med 
promotionsceremonien till en vår- och en höstfest. Vid vårce-
remonien promoveras hedersdoktorer och vid höstceremonien 
utdelas universitetets förtjänstmedalj.

Vid Linköpings universitet hölls separata professorsinstalla-
tioner åren 1971, 1972, 1973 och 1974. Åren 1977–95 var instal-
lation och promotion sammanslagna till en högtid. 1996–2002 
var de åter separerade så att promotionen ägde rum i slutet av 
vårterminen och installationen under hösten.

proFessorsinstallationen
installationen av nya professorer har med åren kommit att 
kraftigt förändras. Nya förordningar och en förändrad tjäns-
testruktur har gjort att ceremonien måst anpassas efter tidens 
växlingar. den gamla strukturen med en professor per ämne 
gäller inte längre. dessutom har nya typer av professorer till-
kommit; biträdande och befordrade. Likaså förekommer det att 
professorer adjungeras, ofta på deltid och för en kortare period. 
den ursprungliga ceremonien som på olika sätt symboliserade 
att professorn tog sin »stol« i besittning har bytts ut mot en ce-
remoni som välkomnar de nya lärarna, nytillträdda eller befor-
drade, till universitetet.

installationen är en välkomstgest där de nya professorerna 
tas emot i kollegiet. de som ska installeras sitter på scenen och 
går fram till rektor. från och med installationen år 2013 presen-
teras de med en kort film och sedan installationen år 2000 får de 
också motta ett diplom.

promotionen – medeltid och nutid i Förening
om universiteten har den finländske filosofen Georg Henrik 
von Wright sagt att de vid sidan av de stora katedralerna utgör 
det mest varaktiga monumentet över medeltidens europeiska 
kultur. det medeltida skråväsendet innehöll »universitas ma-
gistrorum discipulorumque« – lärarnas och studenternas skrå. 
de hade alltså, liksom t.ex. tunnbindarna, kittelflickarna och 
skomakarna, ett eget skrå.

en viktig uppgift för skrået var att utbilda den kommande 
generation som skulle föra dess kunskaper, färdigheter och tra-
ditioner vidare. de lärdas skrå utvecklade universiteten, former 
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och sedvänjor för hur utbildningen skulle bedrivas, organiseras, 
kontrolleras och garanteras. Mästarbrevet för en hantverkare 
motsvarades vid universiteten av diplomet över uppnådd vär-
dighet som »magister«.

studentens utbildning baserad på föreläsningar och semina-
rier kröntes med disputation och examen till magister. Beviset 
över uppnådd mästarvärdighet överlämnades högtidligen vid 
promotionen, då magistern togs upp i de lärdas skrå. först 1872 
omvandlades magisterpromotionen till doktorspromotion.

den akademiska doktorspromotionen inleds med etablisse-
mangets högtidliga intåg i form av en musikaliskt beledsagad 
procession, vilken har rubricerats som en »rangrulla på ben«. 
först i processionen går studentövermarskalkarna, ceremoni-
mästaren, övermarskalken och fanborg. i Linköping följs de av 
universitetets tre fakulteter: Hälsouniversitetet, filosofiska fa-
kulteten och Utbildningsvetenskap samt tekniska högskolan. 
sist i processionen går rektor, prorektorer och hedersgäster.

själva promotionen utspelas i katedern, parnassen, och be-
står i att promotor först kröner sig själv och förklarar högtidli-
gen att hon eller han är av fakulteten utsedd till promotor, kallar 
fram den som ska promoveras, hälsar vederbörande välkommen 
och förser henne eller honom med symbolerna för uppnådd 
kunskap, färdighet och värdighet samt leder den som promove-
ras över parnassen till den andra sidan.

Insignierna
Lagerkransen kan härledas till apollon, bl.a. vetenskapens och 
diktningens gud. Kransen förekom även som segersymbol vid 
grekernas idrottstävlingar och vid triumftågen i antikens Rom. 
På medeltiden kopplades lagerkransen samman med magister-
graden, och har sedan dess använts vid promotioner inom den 
filosofiska fakulteten, vars doktorer först in på 1900-talet fick 
rätt att bära doktorshatt.

Hatten symboliserar sedan länge både makt och frihet. i det 
gamla Rom betydde frigivningen att den f.d. slaven fick rätt att 
bära hatt. doktorshatten kan alltså sägas stå för forskningens 
frihet.

Ringen utgör genom sin form tecknet för vetandets oändliga 
värld och på samma gång symbolen för den promoverades äk-
tenskap med jungfrun sofia, den personifierade visheten.

diplomet, mästarbrevet, utformat efter alla konstens regler, 
har från början varit av den största vikt som officiellt examens-
bevis.
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Promotioner i Linköping
den första doktorspromotionen i Linköping ägde rum 1973. de 
första promotionerna hölls i domkyrkan och det mesta i cere-
monien hämtades från de äldre universiteten i Lund och Uppsa-
la. Ceremonien flyttades 1987 till Konserthuset i Linköping och 
sedan 2004 firar vi också promotioner i Norrköping. successivt 
har ceremonien väsentligen förändrats.

Förnyelse
sedan 1995 års promotionsfest är det sceniskt tydliggjort att det 
är fakulteterna som promoverar sina doktorer genom att sepa-
rera de tre fakulteterna såväl i processionen som på scenen. till 
den tydligare tredelningen har kopplats en konstnärlig utsmyck-
ning i form av en installation över scenen, tre processionsstavar 
och tre nykomponerade fanfarer. strävan har varit att koppla 
samman den medeltida traditionen med nutida konstyttringar 
och ett modernt formspråk. Musiken under ceremonien är ofta 
svensk och representerar i hög grad »vår tids musik«.

den installation som finns över scenen har utformats av uni-
versitetsadjunkt Mats Nåbo. Han är formgivningslärare vid in-
stitutionen för ekonomisk och industriell utveckling (iei).

Han har likaledes skapat de processionsstavar som bärs av 
representanter för fakulteterna. Vid framställningen av stavar-
na har hantverkare knutna till Östergötlands Läns Hemslöjds-
förening medverkat. trähantverkare sven Johansson har tillver-
kat stavarna.

Parnassen har formgivits och tagits fram av anders Nar-
brink, verksam vid estetiska institutionen, och Mats Nåbo. 
Parnassen pryds av inskriptionen »semper sint in flore« – Må 
de alltid blomstra, samma text som finns på universitetets för-
tjänstmedalj. texten är hämtad från den kända studentsången 
»Gaudeamus igitur«. de vävda banden på parnass och proces-
sionsstavar är vävda av Ulrika Liljegren.

fanfarerna för fyra trumpeter är komponerade av di-
rector musices Hans Lundgren. Hälsouniversitetets fan-
far är betitlad »Livet«. Kromatiska skalor beskriver cir-
kelrörelser av perpetuell karaktär. filosofiska fakultetens 
»tanken« har en tydlig horisontellt linjär struktur med snab-
ba ansatser och en vilsam harmonisk grund. »Naturen«, tek-
niska högskolans fanfar, är uppbyggd av fragment i en ganska 
fast yttre struktur som hålls ihop av kvart- och kvintklanger. 
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Symbolerna
idéarbetet till utformningen av såväl scendekorationerna som 
processionsstavarna utgår från de av director musices Hans 
Lundgren nyskrivna fanfarerna. i samtliga fall har cirkeln, linjen 
och kvadraten använts som symboler. Cirkeln är här sinnebild 
för Hälsouniversitetet, linjen för den filosofiska fakulteten och 
kvadraten för tekniska högskolan. dessa element utgör teman 
som tolkats och varierats i de gestaltningar som presenteras.

Cirkeln hör till mänsklighetens äldsta symboler. den kan ses 
som tecken för solen, livet, ägget och kroppen. i de flesta kultu-
rer brukas den bland annat i betydelsen det ursprungliga och ses 
också som sinnebild för totalitet. Klotet är cirkelns tredimen-
sionella motsvarighet. det är en omslutande, skyddande och or-
ganisk form, som lånat mycket av symboliken från cirkeln. den 
röda färgen förknippas med solen, livet och kärleken. summan 
av detta kan därför förbindas med Hälsouniversitetet.

Linjen är en mycket ursprunglig form, kanske det första gra-
fiska spåret av en mänsklig hand med ett ritande verktyg. den 
kan uppfattas som en rumslig riktning, i överförd bemärkelse 
även tankens rörelse. Men vi kan också se linjen som en gräns 
som delar och avgränsar. i detta finns en enkel ansats till ett 
intellektuellt resonemang. Vad som finns på ena sidan ställs mot 
något annat. att kunna kategorisera är av avgörande betydelse 
för ett analyserande samtal. den gröna färgen ges här betydel-
sen av natur, liv och glädje. Linjen som står för både rörelse och 
avgränsning brukas i kombination med den gröna färgen som 
symbol för den filosofiska fakulteten.

Kvadraten, som i flera kulturer symboliserar marken, jor-
den, gavs som hieroglyf betydelsen förverkligande och ma-
terialisering. Kuben står för stabilitet och orubblighet. Vi 
kan också se kvadraten och dess tredimensionella motsva-
righet kuben som representanter för den av människan med 
konst och skicklighet (techne) konstruerade formen. Mycket 
av våra materiella konstruktioner bygger på denna grundidé, 
i varierad form som volym eller rum. Blått kan vara sym-
bol för beständighet och storslagenhet, men också för den 
oändliga rymd i vilken vi gör våra konstruktioner. Kuben och 
den blå färgen ger oss här symboler för tekniska högskolan. 
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today, linköping university will install five professors and 
award 26 doctorates. i welcome the professors and extend my 
congratulations to the new doctors.

Personally, this is always a day that fills me with immense 
pride. Proud to lead a university engaged in so much passion-
ate knowledge work and excellent research, but also proud to be 
part of the scientific community you represent so meritoriously. 
Your efforts span a wide spectrum of human understanding and 
spirit of inquiry that exemplify the breadth of themes and re-
search initiatives showcased at our university.

it is commonly acknowledged that the creation and dissemina-
tion of knowledge is one of the most powerful levers we retain for 
the development of society. This is true not only in a material sense 
but also socially and culturally. The world around us expects much 
from higher education institutions. essentially this is particularly 
stimulating, however it also entails that it is important to provide 
clarity regarding the fundamental conditions for research and sci-
ence. These include a genuine uncertainty inherent for all research. 
Namely that we conduct research in search of an answer, and here 
the often long, sometimes very long lead times that exist, from re-
search to practical application. Good research is not a quick fix.

Nor is research of high quality a path to emphasizing estab-
lished conceptions, rather that science has repeatedly challenged 
that which society generally takes for granted. furthermore, even 
if we fundamentally welcome great confidence from large sec-
tions of society, there is also an undercurrent of anti-intellectual-
ism and anti-scientific populism that occasionally emerges where 
it is least expected. There is only one way to meet this challenge: 
via transparency and dialogue. Here we are all accountable.
i bid the new professors welcome. We expect great things from 

Vice-Chancellor’s
Foreword
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you and i hope you expect great things from LiU. You constitute 
an important part of our future and it is my hope that you will 
feel stimulated and inspired by working in a culture character-
ised by openness and the capacity to implement cross-border 
and interdisciplinary collaboration.

i extend my warmest congratulations to you, our new Phds, who 
after extensive examination will bear the insignia indicating that 
you have completed the highest degree available in sweden. Your 
formal education has concluded although your learning continues; 
it is a lifelong process. some of you will continue in academia, be 
that at Linköping University or at other universities and research 
institutions, while some of you will choose a career in business 
or public sectors. either way, i am convinced that you, with your 
knowledge and scientific training, will contribute to knowledge de-
velopment and the critical analysis that society so earnestly needs.

in conclusion, i want to say to you, today’s main characters, 
and all our other guests: Welcome to our academic celebration 
– this is a day of joy!

Prof. Helen dannetun
Vice-Chancellor of Linköping University



44

The Commencement Ceremony 
at Linköping University

HistoRiCaL BaCKGRoUNd
Conferment, or the ceremonial consecration of doctoral and 
master’s degrees by universities, comes from a wish to empha-
size the transition from one stage of an educational career to 
the next. it stems, in origin, from medieval europe, when jour-
neymen, in passing their master’s examinations were accepted 
in solemn ritual as full members of their guild. This tradition, 
carried over by the universities of Paris and Bologna in the 13th 
century, marks the formal acceptance of the graduate into the 
academic community. 

Knowledge is an important resource and universities are at 
the forefront of understanding, institutions of higher education, 
extending an atmosphere of discovery, innovation, inspiration 
and community. The ceremonial conferment marks the formal 
acceptance of the graduate into the academic community.

The first documented conferment on swedish soil took pla-
ce in Uppsala on January 22, 1600. at that time, seven students 
were awarded their masters’ degrees. Master’s degrees were 
awarded after completion of a type of foundation education in 
studies at the faculty of arts and sciences. in the year 1617, the 
conferment of a doctoral degree in theology was arranged in all 
its splendour, upon the occasion of the ceremonies surrounding 
the coronation of Gustavus adolphus ii. Historically, doctoral 
degrees were conferred after defending doctoral dissertations at 
one of the so-called ‘higher faculties’ (Theology, Law and Med-
icine).

during the nineteenth century, the ceremonial commence-
ment ritual increased in popularity and gained great importance 
within academic circles. originally, these ceremonies took place 
within each faculty, however during the last fifty years, it has be-
come increasingly common that the entire university celebrates 
together. in Linköping, the first conferment of doctoral degrees 
took place in 1973. The ceremony takes place twice a year at the 
end of each spring and autumn semester.
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Participants
The conferment of doctoral degrees and the ceremonial inau-
guration of professors are the university’s most splendid events. 
invited to the conferment of degrees are those who shall be 
conferred doctoral degrees, Promovendi; those that defen-
ded a doctoral thesis, Doctores Juvenes, and honorary doctors, 
Doctores Honoris Causa.

Procession
The ceremonies begin with a procession. The student Marshals, 
the Master of Ceremonies, the Grand Marshal and both the 
swedish and the University colours are paraded first, followed 
by the three faculties. The procession of each faculty begins with 
the doctores juvenes, which are then followed by the professors 
to be inaugurated, the teachers at the faculty and thereafter, the 
faculty’s candidates for honorary doctorates. They are then fol-
lowed by the dean of the faculty, the deputy dean, the confer-
rer of doctoral degrees and the president of the student union.

at the very end of the procession come the host, the Rector 
of the University, the Vice-Rector and invited special guests 
e.g., the Chancellor of swedish Universities and Colleges, the 
Minister of education, the Governor, the Bishop, and/or other 
guests of honour. Between each unit in the procession there is 
a Marshal wearing a blue and yellow ribbon that represents the 
swedish colours. The marshals participate in various practical 
arrangements surrounding the ceremony.

Ceremony
The Rector opens the ceremony begins with a greeting followed 
by the inauguration of new professors and thereafter the confer-
ment of doctoral degrees.

The Conferrer of doctors’ degrees starts out with a short in-
troduction before being adorned with a doctor’s hat or laurel 
wreath. Then, all the previously instated doctors from the fa-
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culties put on their hats. The Conferrer of doctoral degrees then 
recites the letters of appointment which state that the faculty 
has in due form appointed him. He then turns to the honorary 
doctors selected by the faculty and confers them with doctors’ 
degrees according to the same ritual as doctors who have defen-
ded a doctor’s thesis (see below).

Thereafter, he confers doctors’ degrees on those who have 
defended a doctor’s thesis. The names of the candidates are cal-
led out, and once they have approached the Conferrer, he states 
(depending on the candidate’s gender):

– Greetings Bachelor of arts!
or ‘Salve Sapientissime/Sapientissima!’

– Please accept the hat!
or ‘Accipe pileum/coronam!’ (hat/laurel wreath)

(Places the hat/laurel wreath on the doctor’s head.)
– Please accept the ring! or ‘Accipe anulum aureum!’ 
– Please accept the diploma! or ‘Accipe diploma!’
(Hands over the diploma.)
– farewell doctor of Philosophy!

or ‘Vale doctissime doctor!’

once the degrees have been conferred, he addresses the new 
doctors and then concludes by saying: My mission is fulfilled! 
or ‘Dixi! ’

according to tradition at Linköping University, the institute 
of technology uses swedish throughout the entire ritual whi-
le the other two faculties use swedish or Latin. english and/or 
Latin are usually used for the conferment of a doctoral degree 
to a non-Nordic honorary doctor. Musical interludes take place 
between conferments of the three faculties.

Commencement Banquet
at the conclusion of the ceremonies, the main participants 
gather for a banquet. The first speaker at the banquet is the 
Rector of the University who often raises considerations of cur-
rent research, or educational issues directed to the ministers 
or other high-ranking politicians. one of the newly conferred 
honorary doctors, one of the conferrers, as well as one represen-
tative for the doctores juvenes may all give speeches. one of the 
guests of honour returns formal thanks on behalf of the guests. 
entertainment and dancing follow the banquet.
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tHe iNsiGNia of tHe CoNfeRMeNt

The Laurel Wreath
during the conferment of a doctor of philosophy degree, a lau-
rel wreath is handed out, while for the other faculties a hat is 
given. The laurel wreath is only used during the ceremony and 
afterwards the Promoti (those who have been awarded doctors’ 
degrees) may wear hats as a sign of their gravitas.

in ancient Greek mythology, the laurel wreath was connec-
ted with the god apollo, but it was also used as a symbol for 
victory in triumphal processions during the reign of the Roman 
empire. during both the Middle ages and the Renaissance, the 
laurel wreath symbolised poetry, but was also associated with 
scholarship.

The Hat
The pleated hat is adorned with different buckles depending on 
the faculty and symbolises freedom. in ancient Rome, liberated 
slaves were given the right to wear a hat. Within an academic 
context, the hat symbolises freedom of research, but from a his-
torical viewpoint it also expresses power. Nowadays, a doctor’s 
hat is only worn with formal dress.

The Diploma
The design of the diplomas varies according to the faculty. The 
institute of technology’s diploma is in swedish while the other 
two are in Latin. The diplomas are printed in various versions 
since the Latin requires different wording according to the gen-
der of the doctor. The names of the Promovendi are written by 
hand. it used to be very important to be able to verify a doctor’s 
degree, especially during trips abroad, when the diploma was 
the only degree certificate. today, the diploma is considered a 
beautiful memory of the commencement ceremonies.

The Ring
in Linköping, the ring is only given to the honorary doctors. The 
other doctors may acquire one if they wish. during the cere-
mony, the handing over of the ring takes place symbolically. The 
ring symbolises marriage, which, within this context, represents 
how the promovendi are wed to science.




