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PROGRAM VID DEN AKADEMISKA CERMONIN

AKADEMISK PROCESSION
Ingångsmusik Emil Rådberg (f. 1985) – Akademisk högtidsouvertyr

HÄLSNINGSANFÖRANDE
Luleå tekniska universitets rektor Johan Sterte

MUSIK
Veljo Tormis (f.1930) – Tuul könnumaa kohal (1964)

PROMOVERING AV FILOSOFIE HEDERSDOKTORER
Promotor dekanus för filosofiska fakulteten, biträdande professor Cathrine Norberg

PROMOVERING AV TEKNOLOGIE HEDERSDOKTORER
Promotor dekanus för tekniska fakulteten, professor Ylva Fältholm

PROMOVERING AV FILOSOFIE OCH TEKNOLOGIE HEDERSDOKTOR
Promotorer dekanerna för filosofiska och tekniska fakulteterna, 
biträdande professor Cathrine Norberg och professor Ylva Fältholm

MUSIK
Johann Kaspar Mertz (1806-1856) Tarantelle 

PROMOVERING AV NYA DOKTORER VID FILOSOFISKA FAKULTETEN
Promotorer filosofiska fakultetens prodekanus, universitetslektor Kristina Ek och 

filosofiska fakultetens dekanus, biträdande professor Cathrine Norberg

PROMOVERING AV NYA DOKTORER VID TEKNISKA FAKULTETEN
Promotorer tekniska fakultetens prodekanus professor Roland Larsson och tekniska fakultetens 

dekanus professor Ylva Fältholm

MUSIK
Sergej Rachmaninov (1873-1943) – Ave Maria ur Vigiliamässan

INSTALLATION AV NYA PROFESSORER
Installator rektor Johan Sterte

DIPLOMUTDELNING TILL NYA ADJUNGERADE PROFESSORER
Diplomutdelare rektor Johan Sterte

MUSIK
Johannes Brahms (1833-1897) – Sehnsucht Op. 112 Nr. 1



5

UTDELNING AV AKADEMISKA PRISER OCH STIPENDIER

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITETS 
PRISER FÖR FÖRNÄMLIGA 
INSATSER TILL GAGN FÖR 

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH 
AVANCERAD NIVÅ

Pristagare universitetsadjunkt 
Harriet Nilsson, Institutionen för system- 
och rymdteknik och universitetsadjunkt 

Juha Koivuniemi, Institutionen för 
teknikvetenskap och matematik.
Prisutdelare rektor Johan Sterte

NORDEAS VETENSKAPLIGA PRIS  
TILL FORSKARE INOM  

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Pristagare professor Marcus Öhman, 

Energivetenskap, Institutionen 
för teknikvetenskap och matematik. 

Prisutdelare kontorschef 
David Jones, Nordea Bank

NORRBOTTENS FORSKNINGSRÅDS 
PRIS TILL CURT BOSTRÖMS ÄRA

Pristagare teknologie doktorerna 
Miguel Castano Arranz, Reglerteknik, 

Institutionen för system- och rymdteknik 
och Matthias Wimmer, Berganläggningsteknik,  

Institutionen för samhällsbyggnad och 
naturresurser.

Prisutdelare ledamot i Norrbottens 
Forskningsråd professor Lars Stehn

KUNGLIGA SKYTTEANSKA 
SAMFUNDETS PRIS TILL DEN MEST  
VÄLFÖRTJÄNTA YNGRE FORSKARE 

INOM TEKNIKVETENSKAP VID 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Pristagare universitetslektor Vinit Parida, 
Innovation och design, Institutionen för 

ekonomi och samhällsvetenskap.
Prisutdelare professor Ulf Wiberg, 

Skytteanska samfundets sekreterare

VATTENFALLS PRIS FÖR ATT 
UPPMUNTRA TILL GODA INSATSER I 
ARBETET FÖR LICENTIATEXAMEN

Pristagare doktorand Robert Hällmark, 
Stålbyggnad, Institutionen för 

samhällsbyggnad och naturvetenskap.
Prisutdelare Vd Gunnar Axheim, 

Vattenfall Vattenkraft

NORDEAS NORRLANDSSTIFTELSE 
RESESTIPENDIER TILL 

FORSKARSTUDERANDE  
INSKRIVNA VID 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Stipendiemottagare doktoranderna 

Laurynas Riliskis, Datorkommunikation, 
Institutionen för system- och rymdteknik, 

Absent, Katarina Lejon-Sundqvist, 
Hälsovetenskap, Institutionen för 

hälsovetenskap, samt
Lindsay Ohlin, Kemisk teknologi,  

Institutionen för 
samhällsbyggnad och naturresurser.

Stipendieutdelare kontorschef 
Marie-Helen Gidlund, Nordea Bank

STIPENDIUM TILL MINNE AV 
ELISABETH HOLMGREN

Stipendiemottagare Leg Psykolog, 
Filosofie doktor Lars Jacobsson, 

Norrbottens läns landsting
Stipendieutdelare Hälso- och 

sjukvårdsdirektör Mats Brännström,  
Norrbottens läns landsting

TEKNOLOGKÅRENS PRIS FÖR 
BERÖMVÄRDA HANDLEDARINSASER 

I FORSKARUTBILDNINGEN
Pristagare universitetslektor 

Jurate Kumpiene, Geovetenskap och miljö-
teknik, Institutionen för samhällsbyggnad 

och naturresurser.
Prisutdelare doktorandsektionens 
ordförande Ulrica Lundström och 

teknologkårens ordförande Oscar Kööhler

AKADEMISK RECESSION 

UTGÅNGSMUSIK
Emil Råberg - Akademisk högtidsouvertyr 

Medverkande från Institutionen för konst, 
kommunikation och lärande 
Musikhögskolans kammarkör

Professor Erik Westberg, dirigent
Barrios Castillo Angel Antonio, slagverk
Dorantes De Leon Josue Jared, slagverk

Gonzalez Solorzano Oscar Armando, slagverk
Lozano Leiva Ruth, slagverk
David Wahlén, accordeon

Brassensemble från Musikhögskolan i Piteå
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PROCESSIONSORDNING

Övermarskalk Sofi Bucht 
Marskalk, fanbärare av Luleå tekniska universitets fana

Installator Rektor Johan Sterte 
Promotorer, dekanus för filosofiska fakulteten, 

biträdande professor Cathrine Norberg och dekanus för 
tekniska fakulteten, professor Ylva Fältholm

Filosofie hedersdoktor Stina Honkamaa Bergfors och 
teknologie hedersdoktor Ulf Marklund 

Filosofie och teknologie hedersdoktor Karl Petersen

Insigniemarskalk
Luleå Studentkårs fana, Kårordförande Karl Norling

Promotor, prodekanus för filosofiska fakulteten, 
universitetslektor Kristina Ek

Promovendi, filosofiska fakulteten

Insigniemarskalk
Teknologkårens fana, Kårordförande Oscar Kööhler

Promotor, prodekanus för tekniska fakulteten, professor Roland Larsson
Promovendi, tekniska fakulteten

Insigniemarskalk
Marskalk, fanbärare av Luleå tekniska universitets fana

Prorektor, professor Erik Höglund
Installandi

Adjungerade professorer

Insigniemarskalk
Inbjudna gäster och representanter från Luleå tekniska universitets akademistat

Marskalkar, fanbärare av Svenska flaggan
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REKTORS HÄLSNINGSANFÖRANDE

Varmt välkomna till vår akademiska hög-
tid med traditionsenlig doktorspro-

movering och professorsinstallation. Det är 
symboliskt viktiga traditioner, men framfö-
rallt ges tillfälle att manifestera de akademiska 
framsteg som gjorts inom universitetet. Den 
akademiska högtiden möjliggör också värde-
fulla möten mellan oss från universitetet och 
våra vänner från omgivningen.

Doktorspromotionen ger promovendi de  
yttre tecknen på doktorsvärdighet. Dess  
insignier doktorshatten eller lagerkransen, 
ringen och diplomet ger ceremonin ett mäk-
tigt intryck. Vid årets högtid promoveras 49 
nya doktorer och 31 doktorer är absent. Jag 
vill framföra mina och universitets varmaste 
gratulationer till alla promovendi för upp-
nådda resultat och en lyckönskan om fort-
satta framgångar. 

Fakulteterna promoverar tre hedersdokto-
rer. Hedersdoktorer som på olika sätt bidragit 
till universitetets och regionens utveckling 
och framgång. Det är en ära att få hedra och 
knyta dem närmare universitetet.

Professorsinstallationen sätter högtidligen  
in professorerna i sitt ämbete. Vid årets hög-
tid installeras 12 nya professorer och tre nya 

adjungerade professorer hälsas välkomna. 
Universitetets fortsatta framgång beror i hög 
grad på insatser från dessa, de mest vetenskap-
ligt meriterade medarbetarna. De förväntas 
genom sina pedagogiska och vetenskapliga 
insatser fortsätta utveckla ett universitet med 
forskning och utbildning i världsklass. De 
förväntas också bidra till ett ömsesidigt utbyte  
med universitetets omgivning.

I samband med den akademiska högtiden 
uppmärksammar vi även andra goda insatser 
inom universitetet. Det delas ut ett antal sti-
pendier och priser till väl förtjänta medarbetare.

Till Luleå tekniska universitets akademiska 
högtid hälsar jag välkommen till såväl nya som 
gamla hedersdoktorer, installandi, promoven-
di, landshövdingen, kommunalråd, universi-
tetsrektorer samt alla medarbetare, studenter 
och gästande vänner till universitetet. En 
högtid där vi uppmärksammar och firar de 
som här äras för sina framstående prestationer. 

Jag hoppas att Ni vill dela vår glädje och 
stolthet över vad som åstadkoms inom uni-
versitetet.



8

Stina Honkamaa Bergfors
Vd United Screens 

PROMOTION AV HEDERSDOKTOR
Utsedd av Filosofisk fakultet
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– Det är förstås en stor ära att bli utnämnd till 
hedersdoktor av LTU, och speciellt för mig 
som har mina rötter i Norrbotten. Jag är oer-
hört stolt öaver att komma från en tillväxt- 
region med så enorm potential, kommente-
rar hon sin utnämning. 

En förmåga att engagera sig kombinerad 
med en drivkraft som är få förunnad, ligger 
bakom universitetets beslut att utse Stina 
Honkamaa Bergfors till hedersdoktor. Stu-
denter som är självständiga och har driv och 
som ser sin studietid både som en period där 
man lägger grunden till sin egen framtid men 
även utvecklas som person, är en av grund-
stenarna i universitetets pedagogiska idé. Här 
passar Stina Honkamaa Bergfors perfekt in 
som förebild och inspiratör, både för studen-
ter och lärarkåren. 

Under de år som hon hade uppdraget som 
vd i svenska Google växte företaget från 15 
till över 100 anställda. Ledarrollen passar 
henne som hand i handske och hon har en 
klar linje när det gäller vilka människor hon 
vill samarbeta med. 

– De personer som vi rekryterar har alla 
just entreprenörsanda och ett stort driv. 
För mig är rätt attityd viktigare än formella  
meriter och som ledare är det min uppgift att 
lyfta andra och få dem att växa. Jag vill jobba 
med starka och smarta individer som brinner 
för det de gör, för varumärket och företaget 
de jobbar på, säger hon.

Hennes nyligen startade företag United 
Screens är i uppbyggnadsfasen och ribban för 
hur företaget ska utvecklas är högt satt. 

– Vår vision med United Screens är att 
skapa ett globalt mediebolag i partnerskap 
med kreatörer, varumärken och medie- och 
musikbolag runt om i Sverige och resten 
av världen med YouTube och andra öppna  
videoplattformar som främsta distributions-
kanaler. Vi har precis påbörjat byggandet av 
United Screens så att sia något om vilken 
av dessa delar som kommer att vara störst 
om 5-10 år är för tidigt i dagsläget. Det är  
omöjligt att förutspå mediebranschen om 
5-10 år, och det är just den aspekten som gör 
mitt jobb så intressant. 

Stina Honkamaa Bergfors är en av svensk medievärlds mest inflytelserika personer. Hon är vd 
och en av grundarna av mediebolaget United Screens. Som vd för Google Sverige och Youtube 
väckte hon stor uppmärksamhet och toppade Veckans Affärers lista över svenska supertalanger. 

Stina Honkamaa Bergfors är uppvuxen i Boden och utbildade sig till ekonom vid Luleå 
tekniska universitet.
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Ulf Marklund
Chef för strategi- och affärsutveckling, Boliden AB

PROMOTION AV HEDERSDOKTOR
Utsedd av Teknisk fakultet
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– Krisen under 80- och 90-talet gjorde att 
branschen gick samman, borstade av sig och 
tog nya tag. Vår förutsättning att själva driva 
forskning var och är begränsad och att vara 
med och bygga forskningskapacitet är av stor 
betydelse för oss. Vi tror att samarbete med 
forskningen är viktigt för att gruvföretagen 
ska leva upp till kravet att bli mer produktiva  
samtidigt som vi förbättrar säkerhets- och 
miljöprestanda samt att fler kvinnor väljer att 
jobba i vår industri. Luleå tekniska universitet  
som idag är Sveriges gruvuniversitet är vår 
självklara samarbetspartner i det arbetet som 
även handlar om att det utbildas kompetent 
arbetskraft. 

Enligt egen utsaga har Ulf Marklund  
hjärtat på Luleå tekniska universitet. Här  
utbildade han sig och här fick han jobb hos 
professor Eric Forssberg efter examen 1977 
när marknaden för ingenjörer med koppling 
till gruvbranschen var tuff. Kontakten med 
universitetet behöll han när han började på 
Boliden 1979 och sedan dess har den bara 
blivit starkare. 

Boliden har under de senaste tio åren  
expanderat sin teknikstab kraftigt.

– Det gäller att utveckla så mycket som  
möjligt nu, säger Ulf. Den framgång som 
branschen har idag är exempellös. Om man 
får skryta har vi varit lite förutseende, haft 
höga ambitioner och en hel del tur med 
metallpriser som stuckit iväg. Regeringens  
senaste satsning på gruvforskning, där 
LTU fått en framträdande roll, har vi stora  
förväntningar på. Jag är övertygad om att 
universitetets forskargrupp, idag är den 
nära nog komplett inom alla våra områden,  
tillsammans med gruvindustrin och under-
leverantörer kommer att leverera bra resultat. 

Ulf Marklund säger i en tidigare intervju 
gjord i samband med hans utnämning till  
hedersdoktor vid LTU att han är chockad 
och väldigt glad över utnämningen. 
De insatser som han gjort under många 
år har bidragit till att stärka universitetets  
forskning inom mineralforskningsområdet. 
Det handlar både om stärkt finansiering av 
forskningen, om att säkerställa samverkan 
med industrin och om aktivt arbete med 
att intressera presumtiva studenter för att 
studera vid LTU. Glädjen över att få ha Ulf  
Marklund i universitetets sfär är ömsesidig. 

Gruvföretagens kriser under 80- och 90-talet satte fokus på behovet av ny kunskap för att utveckla 
produktionen och stärka konkurrenskraften. Ulf  Marklunds långvariga engagemang och samarbete 
med gruvforskarna vid Luleå tekniska universitet är en naturlig del av hans arbete som strategi- och  
affärsutvecklingschef, men bygger även på en personlig anknytning till universitetet och gruv-
forskningen. 
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Karl Petersen
Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun

PROMOTION AV HEDERSDOKTOR
Utsedd av Filosofisk och Teknisk fakultet
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Under 2013 blev Karl Petersen utsedd 
till hedersdoktor vid universitetet, 

ett resultat av hans starka engagemang och  
ständigt pågående arbete med att betona  
universitetets betydelse för att utveckla Luleå 
till en attraktiv livsmiljö. 

– Mitt första möte med universite-
tet var 1998, då jag tog kontakt med kår- 
ordförandena, säger han. Jag tror inte att  
Luleå som värdkommun kan utvecklas  
maximalt utan nära kontakter med uni- 
versitetet. Välutbildat folk och en forskning 
som starkt bidragit till att vi idag har världens 
modernaste basindustri i vår region kan vi 
tacka universitetet för. 

Att utveckla stadslivet i Luleå, med  
restauranger, event som Pride festivalen och  
Musikens Makt och sist men absolut inte 
minst – Kulturens Hus – en absolut fullträff 
som älskas högt av Luleåborna – hör ihop 
med hans engagemang för universitetet. 

– Nya bostadsområden, ett framgångs-
rikt universitet som levererar kompetent  
arbetskraft, forskning som stärker till-
växten i regionen och ett rikt kultur- 
utbud – det får folk att trivas där de bor.  

Och man ska göra allt samtidigt, säger han.  
2003 blev Luleå årets studentstad. Karl Pe-

tersen medverkade i hög grad till framgångs- 
konceptet som fick juryn att enhälligt välja  
Luleå. 

– Det var samarbetet mellan kommunen, 
studentkårerna och företagen i regionen där 
vi visade hur vi tar hand om våra studenter 
från första början som juryn pekade på. Vi 
bildade en studentstadskommitté redan 2002 
och jobbade stenhårt för en vinst året efter.  

2014 lämnar Karl Petersen politiken 
och arbetet i stadshuset i Luleå för att bli  
arbetande pensionär. Som ledamot i uni- 
versitetets styrelse har han kvar en möjlig-
het att följa och påverka utvecklingen vid  
universitetet. 

– Luleå har blivit en helt ny och öppna-
re stad på ganska kort tid och här har uni- 
versitetet haft stor betydelse.  Samarbetet 
med universitetet och utvecklingen av kul-
turen och utbudet av nöjen, restauranger, 
parker och annat kommer att fortsätta med 
den nya kommunledningens. Det släpper vi 
aldrig, säger han.   

Vi älskar er, ropade Luleås kommunalråd Karl Petersen från ett av universitetets tak den dag för 
drygt två år sedan när Luleå tekniska universitets 40-årsfirande startade. Karl Petersens och Luleå 
kommuns initiativ att bygga nära samarbete med LTUs studenter, universitetsledning och forskare 
är ovärderligt och en av förklaringarna till den positiva utvecklingen i Luleå, länet och universitetet. 
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FILOSOFISK FAKULTET
PROMOTION AV NYA DOKTORER EFTER AVLAGDA PROV

Promotorer filosofiska fakultetens prodekanus, universitetslektor Kristina Ek och 
filosofiska fakultetens dekanus, biträdande professor Cathrine Norberg.

PHILIP A. DESAUTELS, född 1967, har 
disputerat 2011 för filosofie doktorsexamen i 
ämnet Industriell marknadsföring.

Avhandlingens titel: Exploring the Pleiotropic 
Effects of Technology on Society or Making Social 
Lemonade from Technological Lemons: Six Rules 
for Marketers.

MANA FARSHID, född 1981, har dispute-
rat 2012 för filosofie doktorsexamen i ämnet 
Elektronisk handel. 

Avhandlingens titel: Electronic Consumer 
Communication, Word of Mouth and Brand Ima-
ge Insights from Computer-Aided Content Ana-
lysis. 

RIBAS GUAMBE, född 1956, har dispute-
rat 2012 för filosofie doktorsexamen i ämnet 
Matematik och lärande. 

Avhandlingens titel: Decontextualized Lang-
uage, Logic, and Algebra: The Relationship 
Between Mozambican Students’ Achievement in 
School Mathematics and their Language and So-
cial Background.

SAIED HOMAYOUN, född 1977, har dis-
puterat 2012 för ekonomie doktorsexamen i 
ämnet Redovisning och styrning. 

Avhandlingens titel: Internet Corporate Re-
porting Disclosure and Transparency. Absent

PÄIVI JUUSO, född 1965, har disputerat 
2013 för filosofie doktorsexamen i ämnet 
Omvårdnad. 

Avhandlingens titel: Meanings of Women’s 
Experiences of Living with Fibromyalgia.

AZADEH KAZEMINIA, född 1983, har 
disputerat 2013 för filosofie doktorsexamen i 
ämnet Industriell marknadsföring. 

Avhandlingens titel: Vacation Decisions An 
Investigation of Ecotourists and Senior Tourists. 
Absent

ARASH KORDESTANI, född 1982, har 
disputerat 2012 för filosofie doktorsexamen i 
ämnet Industriell marknadsföring. 

Avhandlingens titel: Incorporating Sustaina-
bility in Supplier Relationship Management: A 
Study of Swedish Manufacturing SMEs.

LENA MANDERSTEDT, född 1966, har 
disputerat 2013 för filosofie doktorsexamen 
I Svenska med didaktisk inriktning. 

Avhandlingens titel: Växelspel med förhinder 
Skärningspunkter i verksamhetsförlagd svensklä-
rarutbildning.

ANNA MANSIKKASALO, född 1977, har 
disputerat 2013 för filosofie doktorsexamen i 
ämnet Nationalekonomi. 

Avhandlingens titel: Greening Industry Essays 
on Industrial Energy Use and Markets for Forest 
Raw Materials. Absent

BALBINA MUTEMBA, född 1957, har dis-
puterat 2012 för filosofie doktorsexamen i 
ämnet Matematik och lärande. 

Avhandlingens titel: Pedagogic Practice 
Between Tradition and Renewal A Study of the 
New Mathematics Curriculum in Mozambique.
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FILOSOFISK FAKULTET
PROMOTION AV NYA DOKTORER EFTER AVLAGDA PROV

HANS NYLUND, född 1978, har dispute-
rat 2013 för filosofie doktorsexamen i ämnet 
Nationalekonomi. 

Avhandlingens titel: Electricity Across Borders 
Regional Cost Sharing of Grid Investments, In-
ternational Benchmarking and the Electricity De-
mand of an Ageing Population. 

ANNELI NYMAN, född 1969, har dispute-
rat 2013 för filosofie doktorsexamen i ämnet 
Arbetsterapi. 

Avhandlingens titel: Togetherness in Everyday 
Occupations How Participation in On-Goin Life 
with Others Enables Change.

ANNBRITT PALO, född 1961, har dispute-
rat 2013 för filosofie doktorsexamen i ämnet 
Svenska med didaktisk inriktning. 

Avhandlingens titel: Svenskläraren som vision 
och konstruktion.

KAVEH PEIGHAMBARI, född 1981, har 
disputerat 2012 för filosofie doktorsexamen i 
ämnet Industriell marknadsföring. 

Avhandlingens titel: Sustainable Purchasing in 
the Retail Industry: A Model of Environmentally 
Responsible Purchasing.

STINA RUTBERG, född 1970, har dispute-
rat 2013 för filosofie doktorsexamen I ämnet 
Sjukgymnastik. 

Avhandlingens titel: Striving for Control and 
Acceptance to Feel Well Experiences of Living 
with Migraine and Attending Physical Therapy.

BRITT-MARIE WÄLIVAARA, född 1968, 
har disputerat 2012 för filosofie doktorsexa-
men i ämnet Omvårdnad. 

Avhandlingens titel: Contemporary Home-Based 
Care Encounters, Relationships and the Use of 
Distance-Spanning Technology.
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TEKNISK FAKULTET
PROMOTION AV NYA DOKTORER EFTER AVLAGDA PROV

Promotorer tekniska fakultetens prodekanus, professor Roland Larsson och
 tekniska fakultetens dekanus, professor Ylva Fältholm.

MD MINHAJ ALAM, född 1981, har dispu-
terat 2012 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Produktionsutveckling.

Avhandlingens titel: Laser Welding and Clad-
ding: The Effects of Defects on Fatigue Behaviour. 

AHMAD ALZGHOUL, född 1983, har dis-
puterat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Datorstödd maskinkonstruktion.

Avhandlingens titel: Mining Data Streams to 
Increase Industrial Product Availability.

ANDERS G ANDERSSON, född 1984, har 
disputerat 2013 för teknologie doktorsex-
amen i ämnet Strömningslära.

Avhandlingens titel: Modelling Flow with 
Free and Rough Surfaces in the Vicinity of Hy-
dropower Plants.

LARISSA ARENDARENKO, född 1983, 
har disputerat 2013 för teknologie doktor-
sexamen i ämnet Matematik.

Avhandlingens titel: Estimates for Hardy-type 
Integral Operators in Weighted Lebesgue Spaces. 
Absent

SAMUEL AYOWOLE AWE, född 1973, har 
disputerat 2013 för teknologie doktorsex-
amen i ämnet Processmetallurgi.

Avhandlingens titel: Antimony Recovery from 
Complex Copper Concentrates through Hydro- 
and Electrometallurgical Processes.
 

TOBIAS E BAUER, född 1982, har dispu-
terat 2013 för filosofie doktorsexamen i äm-
net Malmgeologi.

Avhandlingens titel: The Crustal Architecture of the 
Central Skellefte District, Sweden, Structural analysis, 
setting of VMS deposits and 3D-modelling.

KIM BERGLUND, född 1982, har dispu-
terat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Maskinelement.

Avhandlingens titel: Predicting Wet Clutch 
Service Life Performance. 

IFTEKHAR UDDIN BHUIYAN, född 
1981, har disputerat 2013 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Kemisk teknologi.

Avhandlingens titel: Microstructural Characte-
rization of Iron Ore Green Pellets.

ALEXANDER BONDARCHUK, född 
1980, har disputerat 2012 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Berganläggningste-
knik.

Avhandlingens titel: Rock Mass Behavior Un-
der Hydropower Embankment Dams with Focus 
on Fracture Erosion and Rock Mass Stability. 
Absent

ANDREY BOYTSOV, född 1984, har dis-
puterat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Medieteknik.

Avhandlingens titel: Situation Awareness in 
Pervasive Computing Systems: Reasoning, Veri-
fication, Prediction. Absent
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YOGESHWARSING CALLEECHARAN, 
född 1975, har disputerat 2013 för teknolo-
gie doktorsexamen i ämnet Hållfasthetslära.

Avhandlingens titel: Contributions to the elec-
tromechanics of unbalanced magnetic pull in a syn-
chronous hydropower generator. Absent

IVAN CARABANTE, född 1980, har dis-
puterat 2012 för teknologie doktorsexeman 
i ämnet Kemisk teknologi.

Avhandlingens titel: Arsenic (V) Adsorption 
on Iron Oxide, Implication for Soil Remediation 
and Water Purification.

TONY CARLSON, född 1984, har dispu-
terat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Polymera konstruktionsmaterial.

Avhandlingens titel: Multifunctional Compo-
site Materials, Design, Manufacture and Experi-
mental Characterisation. Absent

MIGUEL CASTAÑO, född 1981, har dis-
puterat 2012 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Reglerteknik.

Avhandlingens titel: Practical tools for the con-
figuration of control structures. 

ANNICKA CETTNER, född 1958, har dis-
puterat 2012 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Va-teknik.

Avhandlingens titel: Overcoming Inertia to 
Sustainable Stormwater Management Practice.

RAJIV DANDOTIYA, född 1978, har dis-
puterat 2012 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Drift och underhållsteknik.

Avhandlingens titel: Decision Support Models 
for the Maintenance and Design of Mill Liners.

DANESH DAROUI, född 1978, har dispu-
terat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Inustriell elektronik.

Avhandlingens titel: Efficient PEEC-based 
Solver for Complex Electromagnetic Problems in 
Power Electronics. Absent

CATHERINE DIEVAL, född 1985, har dis-
puterat 2012 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Rymdteknik.

Avhandlingens titel: Solar Wind Ions Inside 
the Induced Magnetosphere of Mars. Absent

ANDREAS EITZENBERGER, född 1976, 
har disputerat 2012 för teknologie doktor-
sexamen i ämnet Berganläggningsteknik.

Avhandlingens titel: Wave Propagation in 
Rock and the Influence of Discontinuities. Absent

SALOMON ELIASSON, född 1978, har 
disputerat 2013 för teknologie doktorsex-
amen i ämnet Rymdteknik.

Avhandlingens titel: Ice Clouds in Satellite 
Observations and Climate Models. Absent

INGEMAR ERIKSSON, född 1980, har 
disputerat 2013 för teknologie doktorsex-
amen i ämnet Produktionsutveckling.

Avhandlingens titel: High Speed Imaging 
Analysis of Laser Welding.
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LENA FORSBERG, född 1971, har dispu-
terat 2012 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Entreprenörskap och innovation.

Avhandlingens titel: Manegen är krattad, Om 
flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade 
verksamheter. 

KONSTANTINOS GIANNADAKIS, född 
1983, har disputerat 2013 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Polymera konstruk-
tionsmaterial.

Avhandlingens titel: Inelastic behavior of Po-
lymer Composites.

CAMILLA GRANE, född 1977, har dispu-
terat 2012 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Teknisk psykologi.

Avhandlingens titel: Haptic Perception, At-
tention, and Effects on Performance in a Driving 
Context, Use of a Haptic Rotary Device in a 
Menu Selection Task.

ALEJANDRO GRIMM, född 1975, har dis-
puterat 2012 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Energiteknik.

Avhandlingens titel: Experimental Studies of 
Ash Transformation Processes in Combustion of 
Phosphorus-Rich Biomass Fuels. Absent

GÖRAN GRUBBSTRÖM, född 1974, har 
disputerat 2013 för teknologie doktorsex-
amen i ämnet Trä- och bionanokompositer.

Avhandlingens titel: Processing and Properties 
of Silane Crosslinked Wood-Polyethylene Com-
posites. Absent

JACOB HALLENCREUTZ, född 1965, har 
disputerat 2012 för teknologie doktorsex-
amen i ämnet Kvalitetsteknik.

Avhandlingens titel: Under the Skin of 
Change, Meanings, Models and Management.

ERIKA HEDGREN, född 1979, har dispu-
terat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Träbyggnad.

Avhandlingens titel: Overcoming Organiza-
tional Lock-In in Decision-Making, Construction 
Clients Facing Innovation. Absent

MAIJU HIETALA, född 1982, har disputerat 
2013 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Trä- och bionanokompositer.

Avhandlingens titel: Extrusion Processing of 
Wood-Based Biocomposites.

FATAI KOLAWOLE IKUMAPAYI, född 
1973, har disputerat 2013 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Mineralteknik.

Avhandlingens titel: Recycling Process Water 
in Complex Sulphide Ore Flotation.

HELENA JAHNCKE, född 1982, har dis-
puterat 2012 för filosofie doktorsexamen i 
ämnet Teknisk psykologi.

Avhandlingens titel: Cognitive Performance 
and Restoration in Open-Plan Office Noise.

IDA JANSSON, född 1980, har disputerat 
2013 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Strömningslära.

Avhandlingens titel: Vibrant Bodies of Swir-
ling Flow, On the Limits of Mechanical Power 
Transformation. Absent.

RICKARD JOLSTERÅ, född 1974, har dis-
puterat 2012 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Gränsytors kemi.

Avhandlingens titel: Surface Reactions of Ma-
gnetite and Maghemite with Dissolved and Added 
Ions in Process Water. 

TEKNISK FAKULTET
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AMIR JOURAK, född 1983, har disputerat 
2013 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Strömningslära.

Avhandlingens titel: Modeling Flow and Solu-
te Transport in Packed Beds, Applications in On-
site Wastewater Treatment Systems. 

IMAN ARASTEH KHOY, född 1982, har 
disputerat 2013 för teknologie doktorsex-
amen i ämnet Drift och underhållsteknik.

Avhandlingens titel: Cost-Effective Mainte-
nance of Railway Track Geometry, A Shift from 
Safety Limits to Maintenance Limits.

DANIL KORELSKIY, född 1985, har dis-
puterat 2012 för teknologie doktorsexamen i 
Kemisk teknologi.

Avhandlingens titel: Quality and Performance 
of Zeolite Membranes.

AJIL KOTTAYIL, född 1980, har disputerat 
2013 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Rymdteknik.

Avhandlingens titel: Representation and Di-
urnal Variation of Upper Tropospheric Humidity 
in Observations and Models. Absent

JENNY LINDBLOM, född 1976, har dispu-
terat 2012 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Vattenteknik.

Avhandlingens titel: Condensation Irrigation, A 
Combined System for Desalination and Irrigation.

MOHAMED SAHBI LOUKIL, född 1984, 
har disputerat 2013 för teknologie doktors-
examen i ämnet Polymera konstruktions-
material.

Avhandlingens titel: Experimental and Nu-
merical Studies of Intralaminar Cracking in High 
Performance Composites. Absent

CECILIA LUND, född 1976, har disputerat 
2013 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Malmgeologi.

Avhandlingens titel: Mineralogical, Chemical 
and Textural Characterisation of the Malmberget 
Iron Ore Deposit for a Geometallurgical Model. 

PETER MANNBERG, född 1973, har dis-
puterat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Polymera konstruktionsmaterial.

Avhandlingens titel: Non-Linear Behaviour of 
Polymer Composites, Moisture Effects and Accele-
rated Testing. Absent

MÁRIA MIHÁLIKOVÁ, född 1978, har dis-
puterat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Rymdteknik.

Avhandlingens titel: Mesoscale Processes in the 
Polar Atmosphere: Radar Remote Sensing, Bal-
loon-Borne in Situ Measurements and Modelling. 
Absent

KARAN MITRA, född 1982, har disputerat 
2013 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Medieteknik.

Avhandlingens titel: Quality of Experience 
Measurement, Prediction and Provisioning in He-
terogeneous Access Networks. Absent

SINA MOSTAGHEL, född 1982, har dispu-
terat 2012 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Processmetallurgi.

Avhandlingens titel: Influence of Alumina on 
the Zinc Slag Fuming Processes, An Experimental 
Study on Physical Properties and Leaching Beha-
viour of the Generated Fayalite-Type Slag. Absent
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JOHN NÄSLUND, född 1980, har dispu-
terat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Arbetsvetenskap.

Avhandlingens titel: Developing Delay-Tolerant 
Networking Applications for Arctic Communities.

MARIA ALESSANDRA RAGUSA, född 
1966, har disputerat 2012 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Matematik.

Avhandlingens titel: Partial Differential Equa-
tions and Systems Related to Morrey Spaces.

SARA ROSENDAHL, född 1980, har dis-
puterat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Experimentell mekanik.

Avhandlingens titel: Shape and Surface Cha-
racterization Using Diffused Light. 

DAVID RÖNNBERG SJÖDIN, född 1983, 
har disputerat 2013 för teknologie doktorsex-
amen i ämnet Entreprenörskap och innovation.

Avhandlingens titel: Managing Joint Develop-
ment of Process Technologies, Empirical Studies of 
Interorganizational Collaboration within the Pro-
cess Industries. 

SAGUNA SAGUNA, född 1981, har dispu-
terat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Medieteknik.

Avhandlingens titel: Complex Activity Reco-
gnition and Context Validation within Social In-
teraction Tools. Absent

LINDA SANDSTRÖM, född 1983, har dis-
puterat 2012 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Kemisk teknologi.

Avhandlingens titel: High Flux Zeolite Mem-
branes for Efficient Production of Biofuels.

JUTTA SCHADE, född 1973, har disputerat 
2013 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Byggproduktion.

Avhandlingens titel: A Design Process Perspec-
tive on the Energy Performance of Buildings. Absent

PÄR SEMBERG, född 1980, har disputerat 
2013 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Processmetallurgi.

Avhandlingens titel: Interactions Between Iron 
Oxides and the Additives Olivine, Quartzite and 
Calcite in Magnetite Pellets.

GREGORY F SIMMONS, född 1981, har 
disputerat 2013 för teknologie doktorsex-
amen i ämnet Maskinelement.

Avhandlingens titel: Journal Bearing Design, Lu-
brication and Operation for Enhanced Performance.

JOHAN SKOG, född 1980, har disputerat 
2013 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Träteknik.

Avhandlingens titel: Characterization of 
Sawlogs Using Industrial X-ray and 3D Scanning. 

RIKARD SLAPAK, född 1980, har dispu-
terat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Rymdteknik.

Avhandlingens titel: O+ Heating, Outflow and 
Escape in the High Altitude Cusp and Mantle. Absent

NILS SUNDSTRÖM, född 1981, har dis-
puterat 2012 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Tillämpad geofysik.

Avhandlingens titel: Improving Snow Water 
Equivalent Estimates with Ground Penetrating Ra-
dar by Measuring on Multiple Channels. Absent

TEKNISK FAKULTET
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SAMAN TAVAKOLI, född 1983, har dispu-
terat 2012 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Tillämpad geofysik.

Avhandlingens titel: Geophysical Investigation 
for 3D Geological Modelling and Ore Explorati-
on in the Skellefte Mining District. Absent

ADITHYA THADURI, född 1986, har dis-
puterat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Drift och underhållsteknik.

Avhandlingens titel: Physics-of-Failure Based 
Performance Modeling of Critical Electronic Com-
ponents. Absent

ESA VUORINEN, född 1956, har disputerat 
2012 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Konstruktionsmaterial.

Avhandlingens titel: Structure and Properties 
of Advanced Fine Grained Steels Produced Using 
Novel Thermal Treatments.

DAN WEDBERG, född 1966, har disputerat 
2013 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Materialmekanik.

Avhandlingens titel: Modelling of High Strain 
Rate Plasticity and Metal Cutting. Absent

MAGNUS WESTERSTRAND, född 1977, 
har disputerat 2013 för teknologie doktor-
sexamen i ämnet Tillämpad geologi.

Avhandlingens titel: Process Water Geochemi-
stry and Interactions. With Magnetite at the Ki-
irunavaara Iron Mine, Northern Sweden. Absent

TEKNISK FAKULTET
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MATTHIAS WIMMER, född 1983, har dispu-
terat 2012 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Berganläggningsteknik.

Avhandlingens titel: Towards Understanding 
Breakage and Flow in Sublevel Caving (SLC), 
Development of new measurement techniques and 
results from full-scale tests. 

BJÖRN ZAKRISSON, född 1978, har dispu-
terat 2013 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Hållfasthetslära.

Avhandlingens titel: Numerical simulations of 
blast loaded steel plates for improved vehicle pro-
tection.

MUHAMMAD AUCHAR ZARDARI, född 
1978, har disputerat 2013 för teknologie doktor-
sexamen i ämnet Geoteknik.

Avhandlingens titel: Numerical Analyses of Sta-
bility of a Gradually Raised Tailings Dam. Absent
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Han har alltid tyckt om den vision 
som de Skandinaviska universiteteten 

har gemensamt. När han arbetade på det  
nationella tekniska universitetet i Aten sam-
arbetade Pavlos Christakopolulos med både 
Finland, Sverige och Danmark i flera olika 
EU-projekt. 

– Jag tycker om sättet de tänker och  
arbetar på. Det var faktiskt mina kollegor i  
Skandinavien som rekommenderade mig att 
söka tjänsten på LTU. Mitt mål är att utöka 
min forskning och det här är ett bra ställe att 
göra det på. I Sverige arbetar universiteten 
nära med industrin och det är inte många  
andra Europeiska länder som gör det. 

Pavlos Christakopolulos är född och ut- 
bildad i Grekland och har arbetat största  
delen av sin karriär i sitt hemland, men han 
har även hunnit med att spendera ett år i 
Köpenhamn, England och Belgien samt ett 
halvår på Chalmers i Göteborg. 

– Något som verkligen intresserar mig är 
grön miljö och jag vill använda mitt arbete 
till att öppna upp ett nytt tänk. Vi människor 
är en del av problemet och vi måste se över 
vårt beteende innan det är försent. 

I februari började han arbeta som pro- 
fessor på Institutionen för samhällsbyggnad  
och naturresurser. Fokus ligger på de  
enorma utmaningar som mänskligheten står 
inför i områdena energi och råvaror, miljö 
samt livsmedel. Institutionen fokuserar på 
att genom utbildning möta flertalet av dessa 
utmaningar samt ha ett framgångsrikt sam-
arbete med näringslivet och den offentliga 
sektorn. Pavlos Christakopolulos är professor 
i ämnet biokemisk och kemisk processteknik 
inom samhällsbyggnad och naturresurser.

– Jag trivs jättebra på LTU, uppskattar  
forskningsmiljön och ser fram emot att få  
inleda och driva flera roliga projekt inom mitt 
ämne. 

Klimatförändringarna runt om i världen är en fråga som har diskuterats i flera år. Den globala 
uppvärmningen har börjat få stora konsekvenser. Till exempel så måste gränsen mellan Schweiz 
och Italien ritas om eftersom glaciärerna smälter. 

– Det är inte försent att stoppa processen, men det måste ske nu. Vi måste sluta prata och börja 
agera, säger Pavlos Christakopoulos. 
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Argentina är ett av Sydamerikas största  
länder och en stor del av befolk-

ningen lever i fattigdom. Efter att Diego  
Elustondo hade avslutat sin utbildning på 
National Southern University i Buenos Aires 
inom kemiteknik valde han att lämna landet. 

– Det fanns inte så många möjligheter för 
mig att utvecklas i Argentina. Jag kommer 
från en liten stad, landet är fattigt och vår 
kultur är väldigt speciell. Jag ville utomlands 
och sökte mig till Vancouver i Canada. Jag 
fick jobb på University of British Columbia på 
avdelningen som forskar inom trävetenskap. 

Han arbetade mycket med träindustrin, 
bland annat hur man tar hand om vattnet 
från träden som man hugger ner för att till 
exempel göra hus av. Diego Elustondo plane-
rade att stanna i två år för att sedan återvända 
till Argentina under en kort period. Men det 
blev inte som han hade tänkt på grund av 11 
september 2001. 

– Först hände terrorattackerna i New York 
och sedan blev det oroligt nere i Argentina 
vilket gjorde att landet stod utan regering. 
USA var paranoida så dit kunde jag inte flytta, det 

blev helt enkelt så att jag stannade kvar i Canada. 
Diego Elustondo blev kvar ett år till på 

University of British Columbia innan han 
började arbeta som forskare på FPInnova-
tions avdelning för timmertillverkning. Efter 
några år kände han att drömmen om att bli 
professor började kännas allt mer avlägsen.

– Jag ville verkligen arbeta i den akade-
miska världen och började känna en panik 
eftersom jag aldrig tog mig framåt. Jag var 
nästan redo att ge upp, men jag var olycklig i 
min situation och kände att jag behövde göra 
något åt den. Jag hörde talas om en konfe-
rens i Skellefteå på LTU och ville åka dit. Jag 
fick inte för mig chef, men åkte ändå dit med 
egna pengar.

Han reste till Sverige och blev förälskad i 
landet, kulturen och människorna. När det 
kom upp tre lediga tjänster sökte han alla tre 
och fick en av dem. Diego Elustundo trivs 
i Skellefteå och är glad över att han vågade 
trotsa sin chef.

– Ibland måste man våga ta risker, trots att 
man vet att det blir konsekvenser. Om man 
inte gör det så kommer man ingenstans i livet. 

Ända sedan han var liten har Diego Elustondo drömt om att arbeta som professor, precis som hans 
pappa och farmor. Men vägen dit har varit lång och det fanns även stunder då han var nära att ge upp. 

– När jag såg min chans tog jag den och det var inte en dag försent, säger han om sin tjänst 
som professor i träfysik på Luleå tekniska universitet. 



26

Diego Galar
Professor i drift- och underhållsteknik

INSTALLATION AV NY PROFESSOR 
Installator rektor Johan Sterte



27

Diego Galar har genom åren arbetat med 
flera olika internationella projekt, men 

tycker fortfarande att det är spännande att un-
dervisa. Han anser att den delen är en mycket 
viktig komponent i rollen som professor. 

– Jag tror på kunskapsbyggande och ut-
veckling av kritiskt tänkande samt att mo-
tivera med ett öppet sinne. Som lärare för-
söker jag skapa en gemenskap och visa att 
det studenterna lär sig är viktigt. Jag ser även 
över deras bakgrund för att kunna ge klassen 
en mångfald. Jag försöker också tillföra något 
nytt till varje klass som till exempel en aktiv 
inlärningsmetod eller en gästföreläsare från 
en lokal industri. 

Han är född i Spanien och utbildad på uni-
versitetet i Zaragoza. Diego Galar har även 
studerat på University of Mexico Valley. Han 
tyckte att landet var vackert med en bra mix 
av den spanska och nordamerikanska kultu-
ren, men att de saknade vissa delar i sitt tänk 
på universitetet. 

– Forskningen var bra och det är mycket 
fokus på studenterna. Men, de formar dem 
för mycket så att de ska passa in i samhället. 
De fyller ut en mall och skapar inte indivi-
der. Det är samma i södra Europa. Visst ska 
man utbilda studenterna till de arbeten som 
finns i samhället, men man måste även se till 

att forskning och kunskap är en viktig del av 
lärandet.  LTU är mer än en fabrik, där får 
man utvecklas som individ och det är bra. I 
Spanien försöker man förändra tänket och de 
är på rätt väg. 

2010 kände Diego Galar att han ville forska  
mer och efter att han hört bra saker om LTU 
bestämde han sig för att spendera ett år i  
Luleå. När han fick ett erbjudande om att 
stanna kvar som professor tackade han ja. 
Genom sina tidigare projekt och arbetsplat-
ser har han skapat ett nätverk som är till stor 
fördel när han arbetar med nya internatio-
nella projekt. 

Ett av de projekt han arbetar med just nu 
är OPTIRAL som fokuserar på infrastruktu-
ren inom järnvägen. Flera europeiska länder 
är inblandade och tanken är att skapa en mo-
dell för att göra en ordentlig bedömning av 
järnvägen. 

– Vi ska försöka skapa ett underhållssystem 
för att maximera kapaciteten på järnvägen. 
Det betyder att hitta den modell som passar  
bäst för just det ändamålet. Underhållet av 
järnvägar är ett stort problem och transport i 
sig är ett hett ämne just nu. Europa är bero-
ende av färdmedel och det är viktigt att ha ett 
bra underhåll för att kunna behålla en funge-
rande infrastruktur. 

Han är en flerfaldigt prisbelönt professor med världen som arbetsplats. Diego Galar har skrivit 
hundratals rapporter och böcker inom området underhållsteknik och är en uppskattad forskare 
med stort nätverk. 

– Jag tycker om att ha min bas på Luleå tekniska universitet. Det är en bra miljö för forskning 
och jag uppskattar närheten till industrin.
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Andreas Larsson har en magisterexamen 
i kemi och en doktorsexamen i teore-

tisk kemi vid Göteborgs universitet. Han dis-
puterade 1999 och följande år åkte han till 
Irland där han arbetade som postdok under 
tre år på University College Cork vid forsk-
ningsinstitutet Tyndall National Institute.

 – När jag kom tillbaka till Sverige fick 
jag en tjänst som postdok på Uppsala uni-
versitet inom materialteori, men ett år senare 
åkte jag tillbaka till Cork igen för att arbeta 
som forskare och gruppchef. Tiden i Cork 
var fantastiskt bra och produktiv. Jag arbetade 
med många roliga projekt. En del av dem var 
även anknutna till industrin.

 Andreas Larsson var då en av sex forskare i 
Europa som fick pengar i form av bidrag till 
lön från företaget Intel. Projektet han arbe-
tade i innefattade bland annat materialforsk-
ning genom teoretiska beräkningar. Medan 
Intel redan modellerade på mikroskopisk 
nivå gick han djupare för att modellera på 
atomär nivå.

– De visste att den typ av modellering som 
jag använder för min forskning kommer att 
behövas för att utveckla material för fram-

tidens datorer. Jag koncentrerade mig bland 
annat på modelleringsprotokoll, hur stora 
system man kan beräkna och hur man kan 
förbättra hur man utför dessa beräkningar. 
När jag klev ut från universitetets forskar-
värld fick jag upp ögonen för sådant som 
man inte tar upp där vilket var både nyttigt 
och intressant.

För tre år sedan återvände Anders Larsson 
till Sverige och Uppsala och sedan några må-
nader tillbaka är hans arbetsplats Luleå tek-
niska universitet. Hans arbete med att bygga 
upp ämnet tillämpad fysik är en strategisk 
satsning av LTU.  Han kommer även att ha 
hand om en egen grupp och driva sin egen 
forskning samt vara ämnesföreträdare och ut-
forma utbildningar.

– Det är så himla roligt att arbeta på LTU! 
Alla är så glada och energin är verkligen  
jättepositiv.  Vi har redan fått ett stort till-
skott till min grupp och det är Sven Öberg, 
professor i matematik. Han är en av de mest 
publicerade forskare någonsin på LTU med 
en enorm erfarenhet och jag hoppas på fler 
samarbeten i framtiden.

När Luleå tekniska universitet letade efter en professor för att bygga upp ämnet tillämpad fysik 
föll valet på Andreas Larsson.

– Det är svårt att beskriva hur stort det här är för min karriär. Jag har nyss börjat min tjänst, 
men det är otroligt spännande, säger han och berömmer LTU som arbetsplats och universitet.
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Hon har sett LTU växa från ett litet uni-
versitet till att bli ett av Sveriges popu-

läraste lärosäten med högt söktryck. Angela 
Lundberg berättar att när hon började sin 
tjänst kände alla varandra och det var bra 
sammanhållning.  

– Men även om man inte känner alla nu-
förtiden så har ändå universitetet lyckats be-
hålla mycket av den familjära känslan som 
fanns här från början.

 Angela Lundberg är hydrolog och har ar-
betat mycket med vattenkraft som är en vik-
tig del av Nordens elproduktion.

– 45 procent av Sveriges och 95 procent 
av Norges elkraft kommer från vattenkraft. 
En stor del av den nederbörd som faller i 
Norrland är snö och det är viktigt för vatten-
kraftsindustrin att veta hur mycket vatten snön 
motsvarar när den smälter så de vet hur mycket 
vatten som kommer att fylla upp magasinen.

Man kan uppskatta det genom att mäta 
eller modellera snöns vattenvärde (det vill 
säga hur mycket vatten snötäcket motsvarar) 
och Angela Lundberg har bland annat arbetat 
med att utvärdera och förfina snömätnings- 
och modelleringsmetoder.

– I fjällen är snöns tjocklek ojämn så där man 
måste mäta på flera olika platser för att få 
ett rimligt medelvärde.  I Sverige använder 
vi markradarmätningar från helikopter eller 
skoter för att mäta långa sträckor på kort tid. 
Med en radarpuls mäts hur lång tid det tar för 
den att gå genom snön ner till marken och till-
baka efter reflektion i markytan och hur stark 
den reflekterade pulsen är. På så vis kan man 
uppskatta hur mycket vatten snön motsvarar.

Vid modellering av snötäcket så är det 
viktigt att bestämma om nederbörden faller 
som regn eller snö och hur mycket snö som 
avdunstar under vintern. Angela Lundberg 
berättar att vattenkraften länge har betraktats 
som en relativt ren energikälla, men att allt 
fler negativa effekter har upptäckts och att 
dem studerar en del av dessa.   

– Mängden och tidpunkten för transport 
av ämnen i älven ändras av utbyggnad och 
det påverkar direkt älvens och havets eko- 
system och indirekt hela avrinningsområdet. 
Vi studerar även effekterna av det tätande 
skikt som bildas på botten på en del reglerade 
älvar och som försvårar utbytet mellan älven 
och grundvattnet.

När Angela Lundberg för 38 år sedan började arbeta som forskningsingenjör på Luleå tekniska 
universitet hade hon inte en tanke på att bli lärare.  Hennes dröm var att arbeta ute i fält.

– Men jag blev lärare ändå, trots att jag var rädd för att tala inför människor. Nu tycker jag 
att undervisning är bland det roligaste med mitt arbete.  
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Ichiro Minami är en av de ledande exper-
terna i världen inom området tribokemi 

som handlar om hur smörjmedel samverkar 
med ytor för att erhålla hög nötningsresistens 
samt optimal friktion. Han är utbildad i sitt 
hemland Japan på Tokyo Institute of Techno-
logy och har en lång karriär inom universi-
tetsvärlden bakom sig. 

– Det finns stora skillnader mellan Sverige 
och Japans universitetsvärld. Här arbetar de 
med industrin och är mer öppensinnade än 
i Japan. Det skapar en bättre miljö för forsk-
ning och för mig som forskare. Jag tycker att 
det är viktigt att universitet och industrin 
börjar arbeta med varandra världen över.  
Genom att kombinera våra kunskaper kan vi 
få fram bättre slutprodukter. 

Ichiro Minami är flerfaldigt prisbelönad 
både nationellt och internationellt samt även 
medlem av Royal Society of Chemistry  
(UK) och Advisory Board of International 
Colloquium Tribology i Esslingen (Tysk-
land). Han anser att tribologi (vetenskap och  

teknik av friktion) är ett av de viktigaste  
ämnena när det gäller operativa maskin- 
system. Det förbättrar maskinerna och gör 
dem mer effektiva och tillförlitliga samt för-
länger livslängden och sparar på den totala 
energiförbrukningen. 

– I mina tidigare projekt har jag bland  
annat fokuserat på att utveckla nya smörjme-
del baserade på organisk kemi. Jag kommer 
att fortsätta min forskning inom industriell 
tillämpning, ny smörjning och programme-
ring som jag påbörjade i Japan. 

Ichiro Minami kommer även att lägga ner 
mycket av sin arbetstid på att utveckla en ny 
kemisk reaktor som kommer att kunna be-
arbeta fina kemikalier och speciella material.  

– LTU ger det bästa av två världar.  Jag kan 
fortsätta forska, men även samarbeta med in-
dustrin. Jag har rest mycket i mitt yrke och 
bland annat besökt andra lärosäten och forsk-
ningslaboratorier inom industrin och det är 
alltid spännande att ta del av andras forskning. 

För två år sedan var Ichiro Minami gästprofessor vid Avdelningen för maskinelement. Han var  
jättenöjd med sin vistelse och har sedan dess velat återvända till Luleå tekniska universitet.  
I mitten på augusti blev det verklighet. 

– Jag är glad över att vara tillbaka. LTU har en riktigt bra arbets- och forskningsmiljö som 
jag vill vara en del av. 
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Under hela sin karriär har Dick Sandberg 
hoppat mellan industrin och akademin. 

Förutom olika positioner vid akademin har 
han även varit VD för sågverks- och snicke-
riföretag samt har varit ledare för flera stora 
FoU-projekt bland annat vid Sveriges trä-
forskningsinstitut TRÄTEK. 

Ett av dem är kopplat till hans tidigare tjänst 
som professor på Linnéuniversitetet i Växjö.  
”The Bridge” är ett strategiskt samarbete 
med IKEA som påbörjades 2010 med slut-
datum 2019. Projektet är ett flervetenskap-
ligt utbildnings- och forskningssamarbete  
som handlar om livet hemma och produk-
tionens villkor. Ett annat viktigt projekt han 
arbetade med under närmare 20 år handlade 
om att utveckla en helt ny sågteknik för att 
skapa bättre virke. 

– Trä är ett speciellt material. Beroende på 
hur man till exempel sågar stocken ändras  
virkets egenskaper, men tekniken för att kun-
na påverka de industriella processerna har 
inte hängt med. Vi ville med modern teknik 
ta tillvara gammal trätradition och skapa en 
helt ny sågmetod för att producera ett bättre 
virke som skulle höja värdet på slutproduk-

terna. Användarna vet vad de vill ha, men 
sågverken har haft ett annat fokus och har 
under en lång tid haft svårt att uppfylla vissa 
krävande kunders behov. Vi lyfte upp ett tänk 
som fortfarande är aktuellt. Frågan är om det 
går att plocka ut det trä ur skogen som kun-
den vill ha, och svaret är ja. 

I januari 2014 börjar Dick Sandberg på 
heltid sin tjänst som professor i träteknik på 
campus i Skellefteå.  Han ser fram emot flytten  
och även att få ta del av forskningen vid LTU. 

– Jag känner redan många av de som  
arbetar vid avdelningen Träteknologi i  
Skellefteå och har arbetat med några av dem 
sedan 1990-talet i en rad olika projekt. LTU 
har Sveriges bästa forskning inom träteknik 
och är ett väldigt framgångsrikt universitet 
med ett gott internationellt rykte. Skogen är 
och har varit Sveriges viktigaste råvaruresurs. 

Mycket talar för att dess betydelse kom-
mer att öka i framtiden, samtidigt som den 
kommer att bli en knapp resurs. Rätt förval-
tad kan skogen utgöra bas för såväl industri 
och reakreation som för att begränsa negativa  
klimatförändringar.

För Dick Sandberg är trä mer än bara en del av hans yrke, det är ett ämne som har engagerat 
honom sedan han var liten. 

– Det behövs ett bredare miljötänk och även fast Sverige inte kan rädda världen är det ändå 
bra om vi kan skapa en sundare livsstil. För att vi ska kunna behålla vår ledande position som 
skogsindustriell nation krävs nya produkter med ökat mervärde, nya processer och värdekedjor 
baserade på skogsråvara. Samtidigt måste värdekedjorna för de traditionella trämekaniska pro-
dukterna effektiviseras
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Inge Söderqvist forskar inom området nu-
merisk linjär algebra och icke-linjär opti-

mering med inriktning mot algoritmer för 
att beräkna parametrar i matematiska mo-
deller. Ämnet han arbetar med på LTU heter  
tekniska vetenskapliga beräkningar, men har 
olika namn beroende på lärosäte. Men de har 
alla samma fokus och handlar om hur man 
använder databeräkningar för att läsa kom-
plicerade matematiska problem. Han är ut-
bildad och har även arbetat på Umeå uni-
versitet, men de senaste 20 åren har Inge 
Söderqvist varit en del av det matematiska 
teamet på LTU. 

– Jag har arbetat med flera olika projekt 
genom åren och ett av dem var i samarbete  
med ortopeder för att konstruera bättre 
proteser. Men jag tillverkar dem inte utan 
det handlar om att ta fram nya beräknings-
metoder och samarbeta med andra ämnen.  

Vi arbetar tillsammans med expertisen och 
står för beräkningarna. Samarbetet mellan 
universitetet och samhället är viktigt. Ofta är 
vi forskare yx-starka på ett område och där-
för är det viktigt att gå samman för att få ut 
det mesta av vår kunskap. 

Inge Söderqvist har även arbetat med att 
beräkna körbanan för förarlösa truckar. Han 
har också varit involverad i bilindustrin där 
projektet har gått ut på att jämföra pressade 
plåtbitar mot ritningarna genom beräkningar. 

– Jag tycker det är roligt när de arbeten jag 
gjort kommer till praktisk användning. Något 
jag tycker mycket om när det gäller att vara 
professor är undervisningen. Det är ett stort 
privilegium att få vara lärare. Studenterna  
har en nyfikenhet, är entusiastiska och gör 
mitt arbete roligt. Jag tycker om att kunna 
kombinera min forskning med undervisning. 

Inge Söderqvist forskning fokuserar bland annat på hur man kan modellera verkligheten samt 
studera omgivningen med hjälp av matematiska verktyg. 

– Man kan räkna ut nästan vad som helst med hjälp av matematik, det kan vara allt från 
jordens klimat eller att skapa en modell för aktiekurser. 
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Han är född i Holland och studerade till 
ingenjör inom tillämpad matematik på 

Twente universitet när han erbjöds att kom-
ma till LTU som utbytesstudent. Det blev en 
sådan positiv upplevelse att han blev kvar i 
Sverige och Luleå. Under sex år arbetade han 
som doktorand inom signalbehandling. 

– 1998 kände jag att det var dags att pröva 
på något nytt. Jag valde att fortsätta inom in-
dustrin i Stockholm och lämnade akademin. 

Matematiken ligger nära signalbehand-
ling och jag har alltid varit intresserad av 
att lösa pussel och räkna. Under mina år i 
huvudstaden har jag i princip bara arbetat i  
telecomindustrin och det har varit otroligt 
intressant. 

De senaste 15 åren har varit intensiva 
för Jaap van de Beek med bland annat ut-
vecklingen av den nya generationens nät-
verk, kallad 4G i folkmun. Nätverket är helt 
IP-baserat till skillnad från föregångaren 3G 
och har praktiska datahastigheter på upp 

Han lämnade Luleå tekniska universitet för 15 år sedan och begav sig till Stockholm för ett ar-
bete inom industrin. Nu är han tillbaka som professor på Avdelningen för system och interaktion. 

– Jag vill vara en bro mellan industrin och akademin, säger Jaap van de Beek.

till 50-100 Mbit/s”. 4G är även avsedd för  
ultrabredbandig internetåtkomst. 
– Mina år inom telecom är väldigt värdefulla 
och jag kommer att ta med mig min kunskap 
i arbetet på LTU. Jag kommer att fortsätta att 
forska inom nästa generations nätverk i sam-
arbete med min förra arbetsgivare Huawei. 

Det har bara gått några månader sedan Jaap 
van de Beek tillträdde sin tjänst som pro- 
fessor i signalbehandling och han tycker det 
är roligt att vara tillbaka. Han ser även fram 
emot att få arbeta med studenter och unga 
forskare. 

– Det känns naturligt att vara tillbaka  
eftersom jag alltid har känt mig som en  
akademiker. Allt känns fortfarande bekant 
även fast det var flera år sedan jag arbetade  
på LTU. Den här tjänsten passar mig bra 
och arbetet är spännande. Jag hoppas att min  
bakgrund kan bidra till att skapa ett bra  
samarbete mellan universitetet och industrin. 
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Sitaram Velaga är född i Indien och utbildad 
vid Andhra University i Visakhapatnam. 

2000 åkte han till Sverige och Uppsala för att 
disputera och efter fyra år fick han en kort tjänst 
som postdok i Finland på Kuopio University. 

– Efter min avhandling flyttade jag till 
Norrbotten. Mina vänner ifrågasatte mitt  
beslut att flytta till Luleå och trodde inte att 
jag skulle klara av att bo här, men jag trivs 
jättebra och nu har det gått åtta år. 

Genom sitt arbete som professor i farmaci 
på Institutionen för hälsovetenskap har han 
kunnat skapa flera givande samarbeten, både 
med svenska, men även utländska universitet, 
bland annat Sydkorea och Portugal. Sitaram 
Velega berättar att han vill utöka sina inter-
nationella samarbeten i framtiden. 

– Syftet bakom projektet i Sydkorea är 
att ha ett vinnande utbyte av forskare och  
doktorander. Vi arbetar även tillsammans för 
att utveckla läkemedelspartiklar med bättre 
läkemedelsabsorption i näsan. Det har varit 

ett bra samarbete och vi söker just nu medel 
för att få fortsatt bidrag till projektet. 

Samtidigt som han började sin tjänst på 
LTU startade han upp en helt ny forskning 
inriktad på läkemedel. I början fick han 
medel från Norrbottens Forskningsråd, ett så  
kallat starta upp bidrag för att kunna finansiera  
arbetet. Forskningen fortsätter än idag även 
fast de ofta har mer idéer än pengar till att 
förverkliga sina projekt. 

– Vår framtida forskning kommer att  
handla mer om att utveckla innovativa  
drug delivery-teknologier som kan revo- 
lutionera behandlingsalternativ för kom-
plexa sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar,  
astma etc. Jag tror att detta endast är möjligt 
genom gränsöverskridande samarbeten och 
grupparbeten. LTU är ett bra universitet att 
utvecklas på och det är lätt att samarbeta med 
de andra institutionerna vilket skapar en unik 
och öppen miljö, som är viktigt för att verklig- 
göra framtida forskningsplaner.

Forskning är en stor del av Sitaram Velagas arbete på Luleå tekniska universitet och i hans filosofi ingår 
bland annat att alltid tänka utanför ramarna, ta upp relevanta frågor och att följa de etiska riktlinjerna. 

– Jag vill hitta och utveckla innovativa lösningar för att förbättra läkemedelsegenskaper där- 
igenom öka läkemedels biotillgänglighet och minska biverkningarna vilket kan resultera i  
effektivare behandling. De sjukdomar jag brinner för är bland annat astma och cancer och vill 
hjälpa så många människor jag kan genom min forskning. 
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Det är en engagerad professor i kommu- 
nikations- och beräkningssystem som 

Luleå tekniska universitet har rekryterat från 
University of Auckland på Nya Zeeland.  
Han är född och utbildad i Ryssland, men 
lämnade hemlandet nästan direkt efter  
examen för en karriär som postdoktoral 
på Nagoya Institute of Technology i Japan.  
Valeriy Vyatkin berättar att hans fem år i 
landet var jättebra och att det var en nyttig 
upplevelse.

– När jag åkte tillbaka till Ryssland fick 
jag ett jättespännande erbjudande från  
Tyskland som jag inte kunde tacka nej till.  
Jag pendlade mellan min tjänst som forskare 
och lärare på Martin Luther universitetet i 
Halle, Wittenberg och min roll som professor  
på Institutionen för informatik, Taganrog 
State University of Radio Engineering. 

Han berättar att det var en stor kultur-
chock när han kom till Tyskland från Japan. 
Allt var annorlunda och det tog ett tag att 
vänja sig. Efter sex år fick Valeriy Vyatkin ett 
erbjudande från University of Auckland på  
Nya Zeeland som innebar att en tjänst som  
docent på institutionen för elektro- och  
datorteknik. 

– Efter åtta år flyttade jag upp till Luleå ef-
ter att ha erbjudits en tjänst som professor 
och ämnesföreträdare på LTU. Det kändes 
jätteroligt och jag gillar verkligen arbetsmil-
jön. Mitt mål är att vara en länk till industrin 
och jag har även tagit med mig några med- 
arbetare från Auckland och vi är ett mycket 
starkt team.

Några av de idéer som Valeriy Vyatkin  
arbetade med på Nya Zeeland har han tagit 
med sig till LTU. De handlar bland annat om 
att utveckla programvara för stora kompletta 
automationssystem och han ser fram emot 
att pröva dessa idéer i en industrimiljö. Några 
andra viktiga forskningsområden för Vareriy 
Vyatkin är artificiell intelligens på nivån för 
inbäddade styrenheter. 

Han är även författare till över 200  
publikationer och har även skrivit fyra böck-
er samt är medgrundare till OOONEDIA,  
International Network of Networks inriktat 
på att främja distribuerad industriell auto- 
mation baserat på öppen standard. 

Han tror på en framtid där systemen som drivs av datorer kommer att bli allt mer intelligenta.  
Datorerna blir  individanpassade och människorna kommer till viss del att ersättas i fabrikerna. 

– Men det är inte bara positivt, många utvecklar ett beroende och eftersom problemet är relativt 
nytt finns inga omedelbara lösningar, säger Valeriy Vyatkin som även erkänner att han till viss 
del är beroende av att utveckla ny programvara. 
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Dagens verklighet för egenföretagare är 
ofta utmanande och många tvingas 

under etableringsprocessen att ge upp sina 
drömmar om att bli egenföretagare. Daniel 
Örtqvist är professor i entreprenörskap och 
innovation och arbetar bland annat med att 
stödja företagare och vill underlätta för per-
soner att starta och utveckla sina verksam-
heter.

– LTU är extremt starkt när det gäller  
entreprenörskap, ett av de absolut bästa  
lärosätena i Sverige. Om man vill stanna 
kvar i landet och arbeta med de här frågorna 
är det hit man ska söka sig. Just nu är det  
populärt att starta och utveckla företag på 
LTU och det är roligt.

Daniel Örtqvist arbetar även med att 
ta fram modeller för företagare, och för  
regionala aktörer som arbetar med att 
stötta företagande. Hans avhandling som  
finansierades av Vetenskapsrådet handlade 
om hur olika typer av utmaningar påverkar  
företagare och hur företagare kan hantera  
utmanande situationer.

– Jag undersökte hur de hanterar ut-
maningar i nyföretagarprocessen och hur 
utmaningar kan leda till att nyföretagare 
kan överge vad som förefaller vara riktiga  
affärsmöjligheter. Av de företagare som 

väljer att avsluta sitt företag är vanliga  
förklaringar att de upplever att det är svårt att 
hantera och leva upp till alla förväntningar 
som ställs på dem. Att vara mångkonstnär och 
hantera flera olika uppgifter blir för vissa ett 
ok som blir för tungt. 

Daniel Örtqvist arbetar därför med 
forskning och framtagande av modeller 
för att stödja företagarna. Han är även 
involverad i en rad olika projekt, bland annat 
som forskningsledare för ett område i  
Centre for Inter-organizational Innovation  
Research (CiiR) där fokus ligger på utveckling  
av modeller för företagsutveckling och 
innovation. Projektet syftar ytterst till att  
bidra till regionala aktörer med kunskap om 
hur företagsutveckling kan stöttas.

– Jag arbetar även med ett projekt  
tillsammans med Länsstyrelsen som hand-
lar om hur företagsklimatet i Norrbotten  
kommer att se ut 2020, till exempel vilka  
branscher som har starka förutsättningar för att 
vara heta. Mitt personliga mål med forskningen 
för de kommande åren är att fortsätta  
att arbeta för att publicera bidrag i  
kvalificerade internationella vetenskapliga  
tidsskrifter och att bidra till utvecklingen 
av forskning, utbildning och företagande i  
regionen. 

Antal studenter som är intresserade av att starta företag på Luleå tekniska universitet ökar  
för varje år och är högt över riksgenomsnittet. Daniel Örtqvist ser undervisningen som en viktig 
del när det gäller att ge en nykter bild hur livet för en entreprenör ser ut.

– Studenterna får simulera en verklighet och känna efter om det är deras grej. LTU  
uppmuntrar även studenter till att bli entreprenörer och det är jättebra.
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Adjungerad professor i musikalisk gestaltning, absent
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KG Johanssons liv har gått hand i hand 
med ett brinnande musikintresse.  

Redan 1978 tog han klivet in i universitets- 
världen och var under flera år en stark  
profil på Musikhögskolan med många järn i  
elden. Han var bland annat initiativtagare och  
ledare för jazz- och rockprogrammet (“afro-
linjen”). Under 90- och 2000-talet var han 
även involverad i flera olika projekt som till 
exempel ”Triangel” och “Sgt. Pepper Live!”.

– Hela skolan blir sammansvetsad vid  
stora projekt och det är bra. Musikstudenterna  
musicerade, media arbetade med sådant 
som layout, text och programblad, ljud- 
studenterna med inspelningar och konsert-
ljud. Samarbetet ger kontakter och svet-
sar samman de olika utbildningarna. Jag ser  
gärna fler sådana samarbeten i framtiden.

Precis efter att KG Johansson blev pro-
fessor 2005 valde han att ta tjänstledigt för 
att ägna sig åt sitt frilansskrivande på heltid. 
Sedan 1978 har han gjort mer än 80 över-
sättningar av skön- och facklitteratur från 
engelska till svenska. Han är även känd som 
en flitig författare av läroböcker, men även 

musiker i flera olika band. 2001 skrev han  
libretton till Jan Sandströms opera ”Macbeth” 
som hade premiär på Göteborgsoperan.

– Jag var trött på att undervisa när jag  
lämnade universitet. Jag har haft fullt upp 
med arbete sedan dess, men när jag fick  
förfrågan om att återvända till Musik- 
högskolan tackade jag till slut ja. 

KG Johansson berättar att han knappt har 
hunnit kliva in genom dörren till sitt gamla 
jobb, men att han tycker att det känns bra att 
vara tillbaka.

– Jag ska arbeta med mastersutbild- 
ningarna, handleda och kanske även forska.  
Jag är intresserad av frågor som: är det 
egentligen bra att ta in rockmusik på en  
musikhögskola – är det nyttigt för musiken, 
är det nyttigt för akademin, och hur ska 
det i så fall göras? Efter många år är rock- 
musiken fortfarande inte inarbetad på  
svenska musikhögskolor. Vilket till exem-
pel yttrar sig i att jag är den enda svenska  
professorn i ämnet. Men om vi ska ha rock på  
musikutbildningar så måste musikens ställning 
stärkas – till exempel med fler professorer.

Hur tänker en rockmusiker? Det var en fråga som KG Johansson kände att han ville ha svar 
på. Det ledde till en doktorsavhandling och en titel som Sveriges första professor i rockmusik.

– Jag vill förbättra rockmusikens ställning på Musikhögskolan i Piteå.
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Mikael Larsson
Adjungerad professor i engergiteknik, absent

DIPLOMUTDELNING TILL NY ADJUNGERAD PROFESSOR
Diplomutdelare rektor Johan Sterte
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Mikael Larsson var fyra, fem år gammal 
när han hörde sin pappa och bror bråka 

om hur varmt det egentligen är i ljusets låga. 
Han blev så nyfiken att han tog en termo- 
meter och höll den i elden.

– Den smällde, men det var där jag började  
undra på riktigt hur det ligger till med saker 
och ting. Mitt fokus låg på miljö och energi 
och jag experimenterade mig igenom hela 
grundskolan.

Men det var först när jag började studera 
till civilingenjör på Luleå tekniska universitet 
som mitt intresse mognade.

Från att ha varit fokuserad på privat energi- 
effektivisering gick Mikael Larsson djupare 
in i den industriella utvecklingen.

– Energifrågan är viktig. Vi behöver ett  
effektivt energisystem i framtiden för att  
industrin överhuvudtaget ska kunna överleva.

Mikael Larsson inriktade sig på energi-
teknik under sina år som student på LTU 
och gjorde sitt examensarbete på SSAB. 
Där utvecklade han bland annat en energi- 
analysmodell som visar hur man ska ta  

tillvara på energi. Efter examen disputerade  
han i samma ämne.

– Det var en jättespännande tid. Jag satt 
tre och ett halvt år ute på SSAB. Det var  
otroligt nyttigt att få vara i en industrinä-
ra miljö. Jag var med i flera olika projekt, 
bland annat ”Grön stål produktion” där 
vi undersökte hur man kan minska CO2  
emissionerna vid SSAB i Luleå.

Idag är han anställd av Swerea MEFOS 
som är en global fristående ledare för metall- 
urgisk pilotforskning och utveckling. Upp-
dragen varierar till allt från några dagar till 
år. De består bland annat av att konstruera 
och bygga avancerad utrustning för extrema 
miljöer, genomföra försök och rapportera 
resultat. De har även egna anläggningar som 
kan hantera uppdrag från något kilo till 10 
ton smält material.

– Jag leder en forskningsavdelning som 
forskar inom processintegration med elva 
anställda. Vi har ett stort nätverk och arbetar 
med flera olika Europaprojekt. Mitt arbete är 
väldigt flexibelt och jag trivs jättebra. 

Värmepumpar i hus som utnyttjar jordens värme? Det går absolut inte. Det svaret fick Mikael 
Larsson av sina lärare i grundskolan när han redan i tidig ålder försökte klura ut nya energi- 
effektiva lösningar. Faktum är att man idag använder just jordvärmepumpar till att värma upp hus.

– Mitt intresse började tidigt och har fortsatt genom hela mitt liv. 
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Peter Söderholm
Adjungerad professor i kvalitetsteknik

DIPLOMUTDELNING TILL NY ADJUNGERAD PROFESSOR
Diplomutdelare rektor Johan Sterte
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På avdelningen för industriell ekonomi  
arbetar Peter Söderholm inom ämnet  

kvalitetsteknik medan hans roll på Trafik- 
verket innefattar risk, kvalitet och driftsä-
kerhet med tillämpningar inom transport- 
infrastruktur. Några exempel på arbetsupp-
gifter är underhållsverksamhet kopplat till 
väg och järnväg inom utvecklings-, utred-
nings- och förbättringsprojekt.

– Det är bra att de två olika världarna är  
kopplade till varandra för då kan vi arbeta  
och forska fram lösningar. En strategisk  
utmaning för Trafikverket är robust och  
tillförlitlig infrastruktur som stöttar industrin, 
där förbättringsarbetet kopplat till Malm- 
banan är ett bra exempel.

Peter Söderholm arbetar även internatio-
nellt med frågor som rör förbättring av infra- 
struktur. Han anser att det är viktigt att se på 
omvärlden för att skapa sig en helhetsbild av hur 
utvecklingen ser ut samt kunna identifiera både 
nutida och framtida problem och lösningar. 

– I min roll är det viktigt att jag är opar-
tisk, trots att jag känner till mest om förut- 
sättningarna i Norrbotten. Som samhället  
ser ut idag så är transporter viktigt, men 
det måste vara rätt transport för rätt ända-
mål. Vi måste få till den mixen och tanken 
med Trafikverket är att ge goda möjligheter 
till ett trafikslagsövergripande synsätt, då får 
man mer väg och järnväg för pengarna. Rätt 
transporter är ett samhällsbehov som måste 
tillgodoses.

Han är i grunden statstjänsteman och har 
tidigare arbetat inom bland annat Försvars-
makten. Peter brinner för att hjälpa individer 
att utvecklas till sin fulla potential och fort-
sätter samma strategi på LTU och Trafikverket.

– Den stora fördelen med att arbeta på  
Trafikverket och samtidigt forska på LTU är 
att jag får följa utvecklingen från forskning 
till standardisering. Mitt arbete är mycket 
intressant och jag trivs jättebra. Jag vill lyfta 
sektorn och ser det som en förmån att få vara 
med under hela vägen i mina två yrkesroller. 

Genom att kombinera arbetet på Trafikverket med sin tjänst på Luleå tekniska universitet anser 
Peter Söderholm att han får det bästa av två världar.

– LTU gör att jag kan inhämta ny kunskap och använda den praktiskt i mitt arbete.
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Ragnar Tegman
Adjungerad professor i materialteknik

DIPLOMUTDELNING TILL NY ADJUNGERAD PROFESSOR
Diplomutdelare rektor Johan Sterte
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Intresset för kemi väcktes redan i barn- 
domen under uppväxten i Västerbotten. 

Genom att experimentera med fotografiska 
lösningar insåg Ragnar Tegman att han hade 
ett öga för kemikalier. 
Han hade också ett välutrustat fotolabb i sitt 
föräldrahem.

– Jag gick tekniskt gymnasium i Skellefteå  
och blev erbjuden att arbeta extra på ett fotolabb. 

Kemiintresset tog Ragnar Tegman vidare 
till Umeå universitet där han disputerade i 
kemi. Efter några års forskning vid avdel-
ningen för oorganisk kemi med inriktning på 
saltsmältor valde han att lämna universitets-
världen och började arbeta för ASEA (senare 
ABB) på högtryckslaboratoriet i Robertsfors. 

– Under min tid där blev jag väldigt  
engagerad i kärnkraftsfrågan och hur man ska 
ta hand om radioaktivt avfall på ett bra sätt. 
Tankeförbudslagen var en mycket dålig lag.

Efter fem år vid ABB blev han erbjuden att 
arbeta som industriforskare på IVF i Luleå 
och där stannade han i 13 år. De hyrde lokaler  
av LTU vilket gjorde att Ragnar Tegman  
arbetade nära Avdelningen för materialteknik.

Under tre år var han bland annat engagerad  

i ett stort internationellt projekt, ITER, 
där fokus ligger på att utvinna kärnenergi  
genom att slå ihop väteisotoperna, deuterium 
och tritium till helium varvid stora mängder  
energi frigörs vid reaktionen. Det var ett 
lyckat projekt och de håller nu på att bygga 
en stor försöksanläggning i södra Frankrike.  
Sverige är med i ITER via EU tillsammans 
med flera stora länder som bland annat USA, 
Ryssland, Kina och Japan.

Ragnar Tegmans forskarkarriär är lång 
och förutom att han har arbetat inom uni- 
versitetsvärlden har han också varit anställd på 
forskningsavdelningarna både på AssiDomän  
AB och på Chemrec AB under lång tid.

När han fick frågan om att arbeta vid Avdel-
ningen för materialvetenskap och främst arbeta  
med doktorander kunde han inte tacka nej.

– Jag läser ju om teknik och forskning nästan  
varje dag så jag tänkte att jag lika gärna kan 
arbeta några timmar i veckan vid LTU så att 
mina kunskaper kommer till nytta för andra. 
Det är väldigt trevligt att arbeta med dok-
torander och jag hoppas att kunna erbjuda 
en god handledning och bidra till en bra  
forskning vid avdelningen.

Han är till vardags pensionär, men nyfikenheten och ett stort intresse för teknik och  
naturvetenskap har gjort att han fortfarande är verksam inom forskningsområdet. 

– Luleå tekniska universitet gav mig ett erbjudande som jag inte kunde tacka nej till. Jag vill 
arbeta så länge jag kan, säger Ragnar Tegman.
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Henrik Wiinikka
Adjungerad professor i energiteknik

DIPLOMUTDELNING TILL NY ADJUNGERAD PROFESSOR
Diplomutdelare rektor Johan Sterte
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I februari klev han på posten som adjungerad 
professor på avdelningen energivetenskap 

med fokus på energiteknik. Ämnet innebär 
utveckling av teknik och processer för en ut-
hållig energiförsörjning. Själva forskningen 
är inriktad mot biobränsleteknik och energi- 
effektivt nyttjande i industri och samhälle. 
Kursutbudet på LTU är varierat och täcker 
in allt från grundläggande termodynamiska 
processer till mer avancerade tillämpningar. 

– Vi har en viktig forskningsmiljö på ETC 
som är mycket lik den på universitetet. Jag 
tycker det är bra att vi kan utbyta erfarenheter  
och att vi kompletterar varandra med vår 
kunskap inom olika ämnen. 

Henrik Wiinikka trivs på ETC som bland 
annat har målet att förfina utrustningen så 
att de blir ett av de bästa labben i världen 
för termokemisk omvandling av biobränslen. 
Idag har de utrustning för flera kommersiellt  
förekommande bränslen och instrument för att 
bland annat analysera rökgaspartiklar. De har 
även flera års erfarenhet av förgasningsteknik 
med många olika principer. ETC har tillgång 

till värdens enda trycksatta svartlutsförgasare.  
För att klara samhällets försörjning med  
drivmedel och grön elkraft kommer för-
gasningsteknik vara en mycket viktig del av 
framtiden. 

– Vi deltar i flera olika projekt bland annat ett 
som handlar om forskning kring pyrolysolja.  
Vi kommer att studera kondensation och frak-
tionering av oljan i samverkan med National 
Renewable Energy Laboratory (NREL) i USA. 

LTU och ETC har haft flera lyckade samar-
beten genom åren och ett av dem handlar om 
trycksatt träpulverförgasning där man lycka-
des utvinna värdefull syntesgas av restmaterial 
från skogen. I första hand använde de skogs-
rester med låg kvalitet som trä- och pappers-
industrin ratar. Projektet som finansierades  
av Energimyndigheten, IVAB, Sveaskog och 
Smurfit Kappa pågick under tre år och var 
väldigt lyckat. 

– Jag tycker det är bra med samarbeten och 
vår nära koppling till LTU öppnar hela tiden 
upp för nya projekt. 

Han är utbildad på Luleå tekniska universitet och har sedan 2001 varit anställd på Energi- 
tekniskt Centrum (ETC), först som forskningsingenjör och sedan som forskare/projektledare. 

– Det bästa med mitt arbete är att det är varierande och området är brett. Ena dagen arbetar jag 
med experimentella mätningar och nästa vecka ligger fokus på teoretisk modellering av komplexa 
förbränningsprocesser, säger Henrik Wiinikka. 
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OM DAGENS AKADEMISKA HÖGTID

HEDERSDOKTORER
Till denna högtid utser fakulteterna vid Luleå tekniska universitet hedersdoktorer, 
doctor honoris causa. Det är en värdighet som fakulteterna utdelar till sådana per-

soner som de särskilt vill hedra och knyta till forskningsgemenskapen. 
Dekanerna, promotorerna, utdelar de yttre tecknen på hedersdoktorsvärdigheten.

PROMOTION
Promotionen är när doktorn efter avlagda prov promoveras till doktor. Efter dok-
torsdisputationen, när doktoranden har skrivit och låtit publicera en vetenskaplig 
avhandling och offentligen försvarat den, alltså låtit den utsättas för en sakkunnig 

kritik kan doktorn promoveras.  Universitetet ger de berättigade, 
promovendi, de yttre tecknen på doktorsvärdigheten. 

De yttre tecknen, insignierna, är doktorshatten, ringen och diplomet. 
Prodekanerna, promotorerna, utdelar insignierna och dekanerna bistår.

Doktorshatten, svart och veckad med universitetets spänne, symboliserar doktors-
värdigheten, frihet men också makt. Ringen är av guld och symboliserar trohet, 

”ingått äktenskap med vetenskapen”.  
Vid Luleå tekniska universitets promotion får doktorn ringen symboliskt. 

Diplomet var ursprungligen en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som tillkom de 
promoverade.Filosofie doktor kan promoveras med lagerkrans. 

Kransen kan härledas till den grekiska guden Apollon, 
 bland annat vetenskapens och skaldekonstens gud.

INSTALLATION
Vid högtiden installeras de nya professorerna, installandi. Det är rektor, installator, 
som installerar professorerna. Ceremonin är en form av välkomnande, en sorts upp-

tagande av vederbörande i kretsen av professorskollegorna. 

ADJUNGERADE PROFESSORER
Vid Luleå tekniska universitet får de nya adjungerade professorerna motta diplom 

i samband med promotions- och installationshögtiden.

AKADEMISKA PRISER OCH STIPENDIER
Vid högtiden i aulan utdelas även ett antal akademiska priser och stipendier 

till väl förtjänta personer vid Luleå tekniska universitet.

MEDVERKANDE MARSKALKAR 2013
Övermarskalk Sofi Bucht

Marskalkarna Simon Hedin, Tobias Henriksson, Max Larsson, Gustaf Sjödin, 
Jessica Sundqvist, Lisa Thorén, Elin Wiråker och Moa Ylvén.
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