
Hedersdoktor vid filosofiska fakulteten vid Luleå tekniska universitet 

Peter Mattei är svensk operasångare av mycket hög internationell klass. Han är född i Piteå och 
uppvuxen i Luleå och har studerat vid Kungliga Musikhögskolan och Operahögskolan i 
Stockholm. 1990 debuterade han i rollen som Nardo i La finta giardiniera vid Drottningholms 
slottsteater och var under hela 1990-talet verksam som barytonsångare vid flertalet svenska 
konsertscener. Han fick sitt stora internationella genombrott 1994 i rollen som Don Giovanni i 
Mozarts opera vid Scottish Opera i Glasgow. Peter Mattei har därefter framträtt på en rad 
världsscener. Han debuterade 2002 på Metropolitan i New York med att gestalta greven i Le 
Nozze di Figaro. 2005 gjorde han sin debut på La Scala i Milano som Wolfram i Tannhäuser.   
 
Mattei är även en framstående konsertsångare. Bland hans repertoarer kan nämnas Ein 
Deutsches Requiem och Matteuspassionen. Han är känd för sin dynamiska utstålning på scenen, 
men framför allt för sin klangfulla barytonröst. Han utnämndes 2014 till hovsångare och 
invaldes 2010 i Kungliga musikaliska akademien.  
 
Peter Mattei återvänder regelbundet till sin hemstad, både privat och professionellt. 2009 och 
2011 genomförde han sin egen musikfestival i Luleå, vilken lovordades lokalt, nationellt och 
internationellt. Med sitt renommé och internationella kontaktnät är Peter Mattei en god 
ambassadör för sin hemstad och en inspirationskälla för studenter och personal vid Luleå 
tekniska universitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nominering till hedersdoktor vid tekniska och filosofiska fakulteterna vid Luleå tekniska universitet 

Per-Erik Lindvall är direktör för teknik och affärsutveckling vid LKAB. Han utexaminerades år 1980 från 
dåvarande Tekniska högskolan i Luleå som bergsingenjör och har sedan dess innehaft en rad olika 
chefsbefattningar och uppdrag inom gruvbranschen, främst inom LKAB och Boliden AB, men också inom 
prospekterings- och affärsutvecklingsbolag.  

Under en lång rad av år har Per-Erik Lindvall verkat för universitetets utveckling inom gruvrelaterad 
forskning och utbildning. Han har som ordförande för såväl Bergforsk som för Hjalmar Lundbohm 
Research Centre medverkat till att utveckla och finansiera större forskningsprogram som gjort Luleå 
tekniska universitet till ett av Europas ledande gruvuniversitet. Ett sådant exempel är det nyligen 
startade strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinning finansierat av Vinnova och 
svensk gruv- och leverantörsindustri. 

Per-Erik Lindvall arbetar för närvarande med att bygga upp ett nytt forskningsområde inom hållbar 
utveckling.  I linje med den vision som definierats för LTU:s starka forsknings- och innovationsområde 
Framtidens gruvor är syftet att bredda och stärka LTU:s gruvforskning genom att tillföra 
samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsperspektiv.  

Lindvall är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och har varit ledande i arbetet med 
bildandet av IVA Nord och etablerandet av Vetenskapens hus i Luleå, ett samarbete mellan IVA, LKAB 
och LTU. Per-Erik Lindvall har tilldelats ”Bergskollegiums medalj för Snille och Flit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hedersdoktor vid tekniska fakulteten vid Luleå tekniska universitet 

Alan Begg är sedan 2007 forsknings- och utvecklingschef vid SKF. Han har master- och doktorsexamina 
från Cambridge University. Hans karriär inom industrin startade vid BP och fortsatte inom 
fordonsindustrin med ledande roller inom T&N Technology, Federal-Mogul, Morgan Crucible och 
Automotive Academy.  

Under Alan Beggs tid vid SKF ökade bolaget sina årliga investeringar i forskning och utveckling med 80 
procent. Han är en av hjärnorna bakom SKF:s satsning på så kallade University Technology Centres (UTC), 
vilka fungerar som forskningsavdelningar utlokaliserade till universitet med instruktioner att tänka fritt 
och helt nytt. UTC har placerats vid universiteten Imperial College, Cambridge, Chalmers, Tsinghua och 
Luleå.  

Alan Begg var en av drivkrafterna bakom etablerande av UTC för avancerad tillståndskontroll vid Luleå 
tekniska universitet och framhåller i flera olika sammanhang just Luleås UTC som det mest 
framgångsrika. Denna utveckling hade inte varit möjlig utan hans insatser. Han har sedan det etablerades 
arbetat för att UTC Luleå, som i dag är en tvärvetenskaplig grupp bestående av sju doktorander och fyra 
seniora forskare, ska vara ledande i utvecklingen av smarta maskiner. Detta ligger helt i linje med 
visionerna för två av LTU:s starka forsknings- och innovationsområden – Smarta maskiner och material 
respektive Intelligenta industriella processer.  

Alan Begg är ledamot i brittiska “Royal Academy of Engineering”, Honorary Professor vid University of 
Birmingham samt ledamot av regeringen i Storbritanniens “Technology Strategy Board”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hedersdoktor vid tekniska fakulteten vid Luleå tekniska universitet 

Russell Lansbury är professor emeritus i Work and Organisational Studies vid University of Sydney i 
Australien. Lansbury har starka kopplingar till Sverige och Luleå tekniska universitet sedan lång tid 
tillbaka. Han tillbringade ett år vid Lunds universitet under sin grundutbildning och har även varit 
gästforskare vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm. Sedan dess har Lansbury på ett framgångsrikt sätt lyft 
fram svensk arbetslivsforskning på den internationella arenan. För närvarande utvärderar han svensk 
arbetsorganisationsforskning på uppdrag av Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd. 

Nyligen har han tillsammans med forskare från LTU beviljats forskningsmedel från Australien Research 
Council för att analysera skillnaderna i arbetsorganisation vid svenska och australienska 
underjordsgruvor. Detta är ett resultat av ett mångårigt samarbete som bidragit till utvecklingen av 
arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och till två av våra starka forsknings- och 
innovationsområden – Framtidens gruvor respektive Attraktiv samhällsbyggnad. Lansbury är medlem i 
den internationella referensgruppen för LKABs FP7-projekt Innovative Technologies and Concepts for the 
Intelligent Deep Mine of the Future (I2Mine) där universitet har en central roll. Han är också medlem i 
den internationella referensgruppen för LTU:s projekt ATTRACT som handlar om samhällsomvandlingen i 
Malmfälten.  

Russel Lansbury är General Member of the Order of Australia.  

 

 

 

 


