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PROMOTION AV HEDERSDOKTORER OCH DOKTORER

INSTALLATION AV PROFESSORER

UTDELNING AV AKADEMISKA PRISER

LÖRDAG 8 NOVEMBER 2014 I AULA AURORA



promotion av hedersdoktorer

promotion av nya doktorer

installation av nya professorer

diplomutdelning till nya adjungerade professorer

utdelning av akademiska priser och stipendier

lördag 8 november 2014

i aula aurora vid luleå tekniska universitet
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UTDELNING AV AKADEMISKA PRISER OCH STIPENDIERPROGRAM VID DEN AKADEMISKA CERMONIN

AKADEMISK PROCESSION
Ingångsmusik Emil Råberg (f. 1985) - Akademisk Högtidsouvertyr

HÄLSNINGSANFÖRANDE 
Luleå tekniska universitets rektor Johan Sterte

MUSIK
Eriks Ešenvalds (f. 1977) – Stars 

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

MUSIK
Jan Sandström (f. 1954) – Vuojnha Biegga

efter jojk av Johan Märak

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 
Trad. arr Per Ekedahl (f. 1974) – Ack, ack om det vore dag

INSTALLATION AV NYA PROFESSORER 
Installation rektor Johan Sterte

DIPLOMUTDELNING TILL NYA ADJUNGERADE PROFESSORER
Diplomutdelare rektor Johan Sterte

MUSIK
Paule Maurice (1910-1967) – Suite pour quatour de flûtes

1. Préambule
2. Divertissement

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITETS
 PRISER FÖR FÖRNÄMLIGA 
INSATSER TILL GAGN FÖR 

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH
AVANCERAD NIVÅ

Pristagare universitetslektor Erik Elfgren, 
Energivetenskap, Institutionen för 

teknikvetenskap och matematik och docent 
Ulrika Bergmark,  Pedagogik, språk och 
ämnesdidaktik, Institutionen för konst, 

kommunikation och lärande
Prisutdelare rektor Johan Sterte  

NORDEAS VETENSKAPLIGA PRIS
TILL FORSKARE INOM 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Pristagare professor Uday Kumar, Drift, 
underhåll och akustik, Institutionen för 

samhällsbyggnad och naturresurser
Prisutdelare kontorschef
David Jones, Nordea bank

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

Pristagare doktorand Richard Larsson, 
Rymdteknik, Institutionen för system- 

och rymdteknik
Prisutdelare VD Christer Ljunggren,

Vattenfall Vattenkraft

NORDEAS NORRLANDSSTIFTELSE
RESESTIPENDIER TILL 

FORSKARSTUDERANDE INSKRIVNA
VID LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Stipendiemottagare doktoranderna 
Mattias Fjellström, Materialvetenskap,  

Institutionen för teknikvetenskap 
och matematik

Sergio Martin del Campo, EISLAB, 
Institutionen för system- och rymdteknik
Saleh Sayyaddelshad, Signaler och system, 
Institutionen för system och rymdteknik

Stipendieutdelare, kontorschef
Marie-Helen Gidlund, Nordea Bank

STIPENDIUM TILL MINNE AV 
ELISABETH HOLMGREN

Stipendiemottagare enhetschef och 
sjuksköterska Gynekologi/Obstretrik 

Iris Mukkavaara
Stipendieutdelare landstingsdirektör 

Mats Brännström, 
Norrbottens läns landsting

TEKNOLOGKÅRENS PRIS FÖR 
BERÖMVÄRDA HANDLEDARINSATSER 

I FORSKARUTBILDNINGEN
Pristagare biträdande professor 

Lena Alakangas, Geovetenskap och 
miljöteknik, Institutionen för 

samhällsbyggnad och naturresurser
Prisutdelare Doktorandsektionens 

ordförande Isak Utsi och 
Teknologkårens ordförande Axelina Flote

AKADEMISK RECESSION

UTGÅNGSMUSIK
Emil Rådberg- Akademisk högtidsouvertyr

Medverkande 
Musikhögskolans kammarkör
dirigent: professor Erik Westberg

Flöjtkvartett från Musikhögskolan i Piteå
Karin Fahlén

Molly Påhlsson
Linnéa Martinius

Greta Ekberg
Fanfartrumpetare



76

PROCESSIONSORDNING

Övermarskalk Malin Kuusinen
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 Peter Mattei, teknologie hedersdoktor Alan Begg, teknologie 
hedersdoktor Russell Lansbury och teknologie hedersdoktor Per-Erik Lindvall

Insigniermarskalk
Luleå Studentkårs fana Isak Utsi

Promotor, prodekanus för filosofiska fakulteten,
Universitetslektor Kristina Ek

Promovendi, filosofiska fakulteten

Insigniermarskalk
Teknologkårens fana, Kårordförande Axelina Flote

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

Insigniermarskalk 
Marskalk, fanbärare av Luleå tekniska universitets fana

Prorektor, professor Erik Höglund
Installandi

Adjungerade professorer

Insigniermarskalk
Inbjudna gäster och representanter från Luleå tekniska universitets akademistat

Marskalkar, fanbärare av Svenska flaggan

REKTORS HÄLSNINGSANFÖRANDE

Varmt välkomna till vår akademiska 
högtid med traditionsenlig doktors- 

promovering och professorsinstallation. Det är  
symboliskt viktiga traditioner, men framför- 
allt 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. En samverkan 
som är viktig för ett modernt universitet.

Doktorspromotionen ger promovendi de  
yttre tecknen på doktorsvärdighet. Dess insig- 
nier doktorshatten eller lagerkransen, ringen  
och diplomet ger ceremonin ett mäktigt 
intryck. Vid årets högtid promoveras 55 nya 
doktorer och 15 doktorer är absent. Jag vill 
framföra mina och universitets varmaste gratu- 
lationer till alla promovendi för uppnådda  
resultat och en lyckönskan om fortsatta  
framgångar.

Fakulteterna promoverar fyra hedersdok- 
torer. 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 17 nya professorer och fyra nya 

adjungerade professorer hälsas välkomna. 
Universitetets fortsatta framgång nationellt  
och internationellt beror i hög grad på insatser  
från dessa, de vetenskapligt mest meriterade  
medarbetarna. De förväntas genom sina  
pedagogiska och vetenskapliga insatser fort-
sätta utveckla ett universitet med forskning 
och utbildning i världsklass. De förväntas 
också bidra till ett ömsesidigt utbyte med 
universitetets omgivning. Jag hälsar de nya 
professorerna varmt välkomna.

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

Till Luleå tekniska universitets akademiska 
högtid hälsar jag välkommen till såväl nya som 
gamla hedersdoktorer, installandi, promovendi, 
landshövding, kommunalråd, universitets- 
rektorer 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 stolt- 
het över vad som åstadkoms inom universitetet. 
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Alan Begg
Forsknings- och utvecklingschef vid SKF

PROMOTION AV HEDERSDOKTOR
Utsedd av Filosofisk fakultet

Alan Begg har en masters- och doktors-
examina från Cambridge University. 

Han började därefter sin karriär på BP. Han 
har sedan dess arbetat som chef för teknik-
avdelningen i flera större företag som bland 
annat Morgan Crucible i Storbritannien och  
Federal Mogul i USA. Sedan 2007 är han 
chef för forskning och utveckling inom 
SKF-koncernen. Under hans tid på SKF har 
företaget mer än fördubblat sin årliga investe-
ring i forskning och utveckling. Han är även 
ledamot i brittiska “Royal Academy of Engi-
neering”, Honorary Professor vid University 
of Birmingham samt ledamot av regeringen i 
Storbritanniens “Technology Strategy Board”.

– Jag är ansvarig för över 600 anställda och 
det innebär mycket jobb. Men det är sam- 
tidigt roligt, intensivt och väldigt stimulerande  
arbete.  

För två år sedan lanserade SKF ett samar-
bete med Luleå tekniska universitet. Tillsam-
mans utvecklade dem intelligenta kullager 
med inbyggda sensorer som på förhand varnar  

när kullagret är på väg att gå sönder. Det kan 
användas exempelvis i tåghjul för att varna 
föraren eller tågoperatören om potentiella 
problem som kan leda till framtida haverier.

– Vi samarbetar med tre olika institutioner 
på universitetet och det är ett fantastiskt pro-
jekt som går riktigt bra. Projektet har pågått i 
två år och jag det är ett mycket lovande pro-
jekt som jag vill fortsätta driva framåt.

Alan Begg berättar att SKF har samarbeten 
med fem universitet globalt; UTCs. 

– Vårt Technology Centre vid LTU fun- 
gerar bäst av dem alla. I Luleå samarbetar tre  
institutioner i projektet. Enligt min erfarenhet  
är det ganska ovanligt att uppnå så nära sam-
arbeten över gränserna på ett universitet, vil-
ket också har visat sig vara väldigt produktivt.

Genom sitt engagemang och hårda arbete 
har Alan Begg tilldelats titeln Hedersdoktor 
vid tekniska fakulteten. 

– Det är fantastiskt och jag är väldigt glad. 
Jag tror vi kommer att uppnå fantastiska saker 
tillsammans.

Alan Begg är en av drivkrafterna bakom det etablerade University Technology Centre (UTC) för 
avancerad tillståndskontroll vars utveckling inte hade varit möjlig utan hans insats.

– För att verka i en tuff konkurrens krävs resurser och djup teknisk kunskap för att skapa 
nästa generations produkter, säger Alan Begg om sitt arbete inom UTC.



10 11

Russel Lansbury
Professor emeritus i Work and Organisational Studies  

vid University of Sydney i Australien

PROMOTION AV HEDERSDOKTOR
Utsedd av Teknisk fakultet

Russell Lansburys intresse för Sverige 
började egentligen av en slump när 

han började läsa en kurs i svenska 1963 på 
universitetet i Melbourne. Genom ett stipen-
dium från Rotary fick han möjligheten att 
besöka landet som han tidigare bara läst om.  
Mellan 1967-68 studerade han på Lunds  
universitet och han berättar att det var en 
viktig vändpunkt i hans karriär.

– Att få möjligheten att studera i Sverige 
var verkligen stort. Jag fick även möjligheten 
att se kontrasterna mellan norra och södra 
Sverige när jag besökte Kiruna under den 
perioden. Det är verkligen underbart vackert 
i Norrbotten.

De senaste 27 åren har Russell Lansbury 
varit professor i Work and Organisational 
Studies vid University of Sydney i Australien.  
Under hans långa karriär har han varit in-
volverad i flera projekt i Sverige. Han har 
undersökt den svenska modellen tillsammans 

med andra länders arbete. Just nu utvärderar 
han bland annat svensk arbetsorganisations-
forskning på uppdrag av Forskningsrådet för 
arbetsliv, hälsa och välfärd.

– Jag sitter också med i den internationella  
referensgruppen för LKABs FP7-projekt 
Innovative Technologies and Concepts for 
the Intelligent Deep Mine of the Future 
(I2Mine).

Russell Lansbury har tillsammans med 
forskare från LTU beviljats forskningsmedel 
från Australien Research Council för att ana-
lysera skillnaderna i arbetsorganisation vid 
svenska och australienska underjordsgruvor.

– Jag tycker att det är bra att nordiska före-
tag har bibehållit sina innovativa metoder för 
att arbeta med organisationer och att deras  
höga standard har smittat av sig på andra  
länder. Det ska bli spännande att fortsätta  
följa utvecklingen i Sverige.

Han är professorn från Australien som blev förälskad i Sverige under 60-talet och som idag är 
mycket engagerad i forskningen och utvecklingen på Luleå tekniska universitet.

– Jag är chockad och överraskad över att bli utnämnd till teknologie hedersdoktor. Det är en 
stor ära, säger Russell Lansbury.
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Per-Erik Lindvall
Direktör för teknik och affärsutveckling vid LKAB och  

vice ordförande i Luleå tekniska universitets styrelse

PROMOTION AV HEDERSDOKTOR
Utsedd av Filosofisk och Teknisk fakultet

Per-Erik Lindvall är uppväxt i en gruv- 
arbetarfamilj där släkten på hans mammas 

sida kom från Bergslagen till Malmberget för 
att arbeta i gruvan under 1800-talet. Men det 
som lockade honom var en annan inriktning 
i industrin, nämligen de spännande arbets-
uppgifter som ingenjörerna hade. 

– Jag tyckte att de verkade ha ett så roligt 
arbete och sen har jag alltid varit fascinerad  
över att stenar kan ses som en skatt och  
vilken rikedom det finns i våra berg. 

Han berättar att när tidningarna på tidigt 
70-tal började skriva om etableringen av  
Luleå tekniska universitet där man kunde 
läsa till bergsingenjör var karriärvalet lätt. 
Per-Erik Lindvall avslutade sina studier 1980 
och har sedan dess bland annat arbetat på 
flera olika chefsbefattningar i LKAB samt  
Boliden. Men från början var det inte 
lika självklart att han skulle gå direkt till  
gruvindustrin. 

– Det var tuffa tider på 80-talet, det gung-
ade mycket i branschen. Sista året på LTU 
började jag snegla på andra arbetsplatser, men 

jag fick ett erbjudande från LKAB att arbeta 
som gruvingenjör i Malmberget och tackade 
ja. Jag har arbetat med olika former av för-
bättringsarbete i snart 35 år och det har varit 
ett privilegium att få jobba i gruvindustrin 
med ständigt nya utmaningar. 

Under större delen av hans karriär har  
fokus legat på produktion och affärsskapande, 
men sedan 2008 har Per-Erik Lindvall också 
arbetat med forskningsfrågor. 

– LTU är Sveriges bästa universitet när 
det gäller samarbete med industrin. Sveriges  
gruvforskning finns också på LTU så det 
är naturligt för oss att ha ett mycket nära  
samarbete. 

Per-Erik Lindvall tycker att det är en stor 
ära att bli hedersdoktor både vid den tekniska  
och filosofiska fakulteten. 

– Det är jättestort för mig och ett rejält 
erkännande att det man arbetar med upp-
skattas. Gruvindustrin går som en röd tråd 
genom hela universitetet, över alla forsk- 
ningsämnen och det ger en fantastisk möjlig-
het för alla inblandade. 

Med rötterna i Malmberget har hans intresse för gruvindustrin alltid varit stort. Per-Erik Lindvall 
är bergsingenjören som efter 35 år i branschen fortfarande drivs av en stor nyfikenhet för forskning 
och spännande innovationer. 
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Peter Mattei
Internationell operasångare

PROMOTION AV HEDERSDOKTOR
Utsedd av Filosofisk fakultet

Peter Mattei är född i Piteå och uppvuxen 
i Luleå. Han har studerat vid Kungliga 

Musikhögskolan och Operahögskolan. Han 
gjorde debut i rollen som Nardo i ”La finta 
giardiniera” vid Drottningholms slottsteater 
1990. Men han fick inte sitt stora genom-
brott förrän fyra år senare i rollen som Don 
Giovanni i ”Mozarts opera” vid Scottish 
Opera i Glasgow.

2002 debuterade han på Metropolitan 
i New York. Han har varit tillbaka på den  
berömda scenen flera gånger sedan dess, 
bland annat förra året i rollen som Amfortas i 
“Parsifal”, en föreställning som också direkt-
sänds på biografer världen över.

Peter Mattei är känd för sin klangfyllda  
barytonröst samt starka utstrålning och några  
av de scener han har stått på sedan han 
fick sitt genombrott är Teatro alla Scala i  
Milano, Opéra National de Paris, Covent 
Garden i London och Opernhaus i Zürich. 

Några av de roller han har spelat är Jeletsky 
i “Spader Dam” och Wolfram i “Tannhäuser” 
samt Markisen av Posa i “Don Carlos”. 2000 
gästade även Peter Mattei Göteborgsoperan i 
Rossinis ”Barberaren i Sevilla”.

Peter Mattei har sjungit under ledning av 
flera kända dirigenter som Sir Colin Davis, 
Esa-Pekka Salonen, Herbert Blomstedt och 
Gustavo Dudamel. Han medverkar även på 
flera CD, till exempel i rollerna som Chorèbe 
i Berlioz “Trojanerna” (London Symphony 
Orchestra/Colin Davis; tvåfaldigt Grammy-
belönad) samt Rodrigo i “Don Carlos”.

Trots sina stora framgångar har Peter  
Mattei inte glömt sin bakgrund och åter- 
vänder ofta till Norrbotten, både i yrket 
och privat. 2009 och 2011 arrangerade han 
en egen musikfestival i Luleå som blev väl  
mottagen. Peter Mattei utnämndes 2014 till 
hovsångare och invaldes 2010 i Kungliga 
musikaliska akademien.

Peter Mattei är operasångaren med rötterna i Norrbotten som har tagit världen med storm. Just nu 
spelar han greven i ”Figaros bröllop” på den anrika Metropolitanoperan i New York.
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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.

ANN-SOFIE FORSLUND, född 1970, har 
disputerat 2014 för filosofie doktorsexamen i 
ämnet Omvårdnad. 

Avhandlingens titel: A Second Chance at 
Life A Study About People Suffering Out-Of- 
Hospital Cardiac Arrest.

OSKAR GEDDA, född 1967, har dispute-
rat 2014 för filosofie doktorsexamen i ämnet 
Pedagogik. 

Avhandlingens titel: Utbildningskultur -lärande  
i högre utbildning.

MALIN MATTSSON, född 1967, har dis-
puterat 2014 för filosofie doktorsexamen i 
ämnet Sjukgymnastik.

Avhandlingens titel: Patients’ Experiences and 
Patient-Reported Outcome Measures in Systemic 
Lupus Erythematosus and Systemic Sclerosis.

BIRGITTA NORDSTRÖM, född 1958, har 
disputerat 2014 för filosofie doktorsexamen i 
ämnet Sjukgymnastik. 

Avhandlingens titel: Experiences of Standing 
in Standing Devices Voices from Adults, Children 
and their Parents.

ELINA SILTANEN, född 1982, har dispute-
rat 2014 för filosofie doktorsexamen, i ämnet 
Engelska med didaktiskt inriktning. Dubbel 
doktorsexamen, Åbo universitet, Finland. 

Avhandlingens titel: Hard Work? Reciprocal 
Communication in Contemporary American  
Experimental Poetry. Absent

CAROLINE STRIDSMAN, född 1975, har 
disputerat 2013 för filosofie doktorsexamen i 
ämnet Omvårdnad. 

Avhandlingens titel: Living with Chronic  
Obstructive Pulmonary Disease With Focus on 
Fatigue, Health and Well-Being.

SUSANNE WESTMAN, född 1966, har dis-
puterat 2014 för filosofie doktorsexamen i 
ämnet Pedagogik. 

Avhandlingens titel: Ambiguities and Intert- 
winings in Teachers’ Work Existential Dimension 
in the Midst of Experience and Global Trend.
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TEKNISK FAKULTET TEKNISK FAKULTET
PROMOTION AV NYA DOKTORER EFTER AVLAGDA PROV PROMOTION AV NYA DOKTORER EFTER AVLAGDA PROV

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

BENGT AGER, född 1928, har disputerat 
2014 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Arbetsvetenskap. 

Avhandlingens titel: Skogsarbetets humani-
sering och rationalisering från 1900 och framåt. 
Absent

AHMED ALRIFAIY, född 1967, har dispu-
terat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Medicinsk teknik för hälsovård. 

Avhandlingens titel: Lab on a Chip for 
Electrophysiological Measurements with Control 
of the Oxygen Content - Optical Manipulation 
and Spectroscopic Analysis of Biological Cells.

JAN-OLOF ANDERSSON, född 1984, har 
disputerat 2014 för teknologie doktorsexa-
men i ämnet Energiteknik. 

Avhandlingens titel: Energy and Resource 
Efficiency in Convective Drying Systems in the 
Process Industry.

ULF ANDERSSON, född 1962, har dispu-
terat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Reglerteknik. 

Avhandlingens titel: Automation and Traction 
Control of Articulated Vehicles. Absent

KATARINA AXELSSON, född 1980, har 
disputerat 2013 för teknologie doktorsexa-
men i ämnet Rymdteknik. 

Avhandlingens titel: Studies of Auroral  
Processes Using Optical Methods. Absent

KAROLINA BERGGREN, född 1978, har 
disputerat 2014 för teknologie doktors- 
examen i ämnet VA-teknik. 

Avhandlingens titel: Urban Stormwater  
Systems in Future Climates: Assessment and  
Management of Hydraulic Overloading.

ALESSANDRO BERTONI, född 1985, 
har disputerat 2013 för teknologie doktors- 
examen i ämnet Produktinnovation. 

Avhandlingens titel: Value Driven Design:  
a Methodology for Value-Oriented Decision  
Making in Preliminary Design. Absent

MARCUS BJÖRLING, född 1983, har dis-
puterat 2014 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Maskinelement. 

Avhandlingens titel: Friction in Elastohydro-
dynamic Lubrication.

PATRIK BROBERG, född 1983, har dispu-
terat 2014 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Experimentell mekanik. 

Avhandlingens titel: Imaging and Analysis 
Methods for Automated Weld Inspection.

EVELINA BRÄNNVALL, född 1974, har 
disputerat 2013 för teknologie doktorsexa-
men i ämnet Avfallsteknik. 

Avhandlingens titel: Suitability of Fly Ash for 
Construction and Land Applications.

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. 

KOTESHWAR CHIRUMALLA, född 1981, 
har disputerat 2013 för teknologie doktors-
examen i ämnet Produktinnovation. 

Avhandlingens titel: Development of a 
Methodology for Lessons Learned Practice: From 
post-project learning to continuous process-based 
learning. Absent

SARA CHLOT, född 1981, har disputerat 
2013 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Tillämpad geologi. 

Avhandlingens titel: Nitrogen and Phosphorus 
Interactions and Transformations in Cold-Climate 
Mine Water Recipients.

LUÍS CRISTÓVÃO, född 1980, har dispu-
terat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Träteknik. 

Avhandlingens titel: Machining Properties of 
Wood: Tool Wear, Cutting Force and Tensioning of 
Blades. Absent

ILLIA DOBRYDEN, född 1985, har dispu-
terat 2014 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Fysik.

Avhandlingens titel: Scanning Probe Micro- 
scopy Studies of Interaction Forces Between  
Particles: Emphasis on Magnetite, Bentonite and 
Silica.

BENITHA ELIASSON, född 1969, har dis-
puterat 2014 för filosofie doktorsexamen i 
ämnet Arbetsvetenskap. 

Avhandlingens titel: Social Work Approaching 
Evidence-Based Practice. Rethinking Social Work.

BLERIM EMRULI, född 1984, har dispu-
terat 2014 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Industriell elektronik. 

Avhandlingens titel: Ubiquitous Cognitive 
Computing: A Vector Symbolic Approach. Absent

JARKKO ERIKSHAMMAR, född 1971, har 
disputerat 2014 för teknologie doktorsexa-
men i ämnet Träbyggnad. 

Avhandlingens titel: Supply Chain Integration  
for Small Sawmills in Industrialized House- 
Building.

NICHOLAS ETHERDEN, född 1975, har 
disputerat 2014 för teknologie doktorsexa-
men i ämnet Elkraftteknik. 

Avhandlingens titel: Increasing the Hosting 
Capacity of Distributed Energy Resources Using 
Storage and Communication.

SHAHAB FATEMI, född 1980, har dispu-
terat 2014 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Rymdteknik. 

Avhandlingens titel: Kinetic Modeling of the 
Solar Wind Plasma Interaction with the Moon. 
Absent

MAGNUS FREDRIKSSON, född 1984, har 
disputerat 2014 för teknologie doktorsexa-
men i ämnet Träteknik. 

Avhandlingens titel: The Value of Wood:  
Production Strategies in the Forestry-Wood Chain 
Using X-ray.

JAN FROSTEVARG, född 1982, har dispu-
terat 2014 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Produktionsutveckling. 

Avhandlingens titel: The Morphology of Laser 
Arc Hybrid Welds.

RAGHUVEER GADDAM, född 1983, har 
disputerat 2013 för teknologie doktorsexa-
men i ämnet Konstruktionsmaterial. 

Avhandlingens titel: Microstructure and 
Mechanical Properties of Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo 
and Ti-6Al-4V: Influence of H, O and B.

SAMO GRASIC, född 1981, har disputerat 
2014 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Arbetsvetenskap. 

Avhandlingens titel: Development and  
Deployment of Delay Tolerant Networks:  
An Arctic Village Case. Absent
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ANNA GUSTAFSON, född 1977, har dis-
puterat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Drift och underhållsteknik. 

Avhandlingens titel: Automation of Load 
Haul Dump Machines: Comparative Performance 
Analysis and Maintenance Modeling.

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.

TIM HEISTERMANN, född 1981, har dis-
puterat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Stålbyggnad. Dubbel doktorsexamen, 
University of Coimbra, Portugal. 

Avhandlingens titel: Stiffness of Reverse 
Channel Connections at Room and Elevated 
Temperatures.

INGA HERRMANN, född 1978, har dispu-
terat 2014 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet VA-teknik. 

Avhandlingens titel: Filter Beds for On-Site 
Wastewater Treatment: Towards More Reliable 
Estimations of Phosphorus Retention.

KELVIS DEL CARMEN PÉREZ  
HIDALGO, född 1976, har disputerat 2013  
för teknologie doktorsexamen i ämnet  
Berganläggningsteknik. 

Avhandlingens titel: Deformation and Failure 
of Rock.

GERRIT HOLL, född 1985, har disputerat 
2013 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Rymdteknik. 

Avhandlingens titel: Remote Sensing of Ice 
Clouds: Synergistic Measurements and Radiative 
Transfer Simulations. Absent

ROLAND HOSTETTLER, född 1983, har 
disputerat 2014 för teknologie doktorsexa-
men i ämnet Reglerteknik. 

Avhandlingens titel: Traffic Monitoring using 
Road Side Sensors: Modeling and Estimation.

GUSTAV JANSSON, född 1972, har dispu-
terat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Träbyggnad. 

Avhandlingens titel: Platforms in Industrialised  
House-Building.

PATRIK JENSEN, född 1981, har dispu-
terat 2014 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Byggproduktion. 

Avhandlingens titel: Configuration of Platform 
Architectures in Construction.

ÅSA KASTENSSON, född 1966, har dis-
puterat 2014 för teknologie doktorsexamen 
i ämnet Miljöledning. 

Avhandlingens titel: Managing Product Inno-
vation in the Automotive Industry: In light of the 
environmental challenge.

BASEL KIKHIA, född 1981, har disputerat 
2014 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Distribuerade datorsystem. 

Avhandlingens titel: Remember Me! Support- 
ing Reminiscence through Digital Capture of  
Lifestories and Activity Recognition.

SOFIA LARSSON, född 1983, har dispu-
terat 2014 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Strömningslära. 

Avhandlingens titel: The Fluid Dynamics of 
the Cold Flow in a Rotary Kiln.

ALEJANDRO LEIRO, född 1982, har dis-
puterat 2014 för teknologie doktorsexamen 
i ämnet Konstruktionsmaterial. 

Avhandlingens titel: Microstructure Analysis of 
Wear and Fatigue in Austempered High-Si Steels.

JENNY LINDBLOM, född 1976, har dis-
puterat 2012 för teknologie doktorsexamen 
i ämnet Vattenteknik. 

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

TOMAS LINDER, född 1985, har dispu-
terat 2014 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Industriell elektronik. 

Avhandlingens titel: Light Scattering in Fiber- 
based Materials A foundation for characterization 
on structural properties.

MOHAMMED SAHBI LOUKIL, född 
1984, har disputerat 2013 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Polymera konstruk-
tionsmaterial. 

Avhandlingens titel: Experimental and  
Numerical Studies of Intralaminar Cracking in 
High Performance Composites.

MARIA LUNDGREN, född 1966, har dis-
puterat 2013 för teknologie doktorsexamen 
i ämnet Processmetallurgi. 

Avhandlingens titel: Development of Coke 
Properties during the Descent in the Blast Furnace.  
Absent

MAGNUS LÖFDAHL, född 1983, har dis-
puterat 2014 för teknologie doktorsexamen 
i ämnet Teknisk akustik. 

Avhandlingens titel: Auralization of Structure- 
Borne Tire Noise.

MATTIAS MASES, född 1980, har dispu-
terat 2014 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Fysik.

Avhandlingens titel: Nanostructured Carbon 
Materials Under Extreme Conditions. Absent

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

Avhandlingens titel: Quality of Experience  
Measurement, Prediction and Provisioning in  
Heterogeneous Access Networks.

PETER NASON, född 1984, har disputerat 
2013 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Tillämpad geologi. 

Avhandlingens titel: Novel Advances Using 
Sewage Sludge in Engineered Dry Covers for 
Sulphide Mine Tailings Remediation.

CARL JÖRGEN NORMARK, född 1982, 
har disputerat 2014 för teknologie doktors-
examen i ämnet Industriell design. 

Avhandlingens titel: The User as Interface  
Designer: Personalizable Vehicle User Interfaces.

MORGAN NYBERG, född 1971, har dis-
puterat 2013 för teknologie doktorsexamen 
i ämnet Medicinsk teknik för hälsovård. 

Avhandlingens titel: Dual-Modality Probe for 
Prostate Cancer Detection by Combining Raman 
Spectroscopy and Tactile Resonance Technology. 

EKATERINA OSIPOVA, född 1979, har 
disputerat 2014 för teknologie doktorsexa-
men i ämnet Byggproduktion. 

Avhandlingens titel: On Enhancing Joint Risk 
Management Throughout a Project’s Lifecycle:  
Empirical Studies of Swedish Construction Projects.

MIKAEL PALO, född 1980, har disputerat 
2014 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Drift och underhållsteknik. 

Avhandlingens titel: Condition-Based Main-
tenance for Effective and Efficient Rolling Stock 
Capacity Assurance: A Study on Heavy Haul 
Transport in Sweden.

TEKNISK FAKULTET TEKNISK FAKULTET
PROMOTION AV NYA DOKTORER EFTER AVLAGDA PROV PROMOTION AV NYA DOKTORER EFTER AVLAGDA PROV
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LEONARDO PELCASTRE, född 1985, 
har disputerat 2013 för teknologie doktors-
examen i ämnet Maskinelement. 

Avhandlingens titel: High Temperature  
Galling: Influencing Parameters and Mechanisms.

JUWEL RANA, född 1982, har disputerat 
2013 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
Distribuerade datorsystem. 

Avhandlingens titel: On Weighted Egocentric 
Graphs and Social Group Communication.

LAURYNAS RILISKIS, född 1978, har dis-
puterat 2014 för teknologie doktorsexamen 
i ämnet Datorkommunikation. 

Avhandlingens titel: Methodologies and  
Practical Tools for Realistic Large Scale  
Simulations of Wireless Sensor Networks. Absent

MIKAEL RISBERG, född 1983, har dispu-
terat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Energiteknik. 

Avhandlingens titel: Entrained Flow Gasi-
fication of Biomass – on Atomisation, Transport 
Processes and Gasification Reactions.

NATHALIE PÉREZ RODRÍGUEZ, född 
1980, har disputerat 2013 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Tillämpad geologi. 

Avhandlingens titel: Biotic and Abiotic Isotope 
Fractionation of Copper and Iron. From the Lab 
to the Field Scale.

SARAH RÖNNBERG, född 1972, har dis-
puterat 2013 för teknologie doktorsexamen 
i ämnet Elkraftteknik. 

Avhandlingens titel: Emission and Interaction 
from Domestic Installations in the Low Voltage 
Electricity Network, up to 150 kHz.

SOHRAB SAFAVI, född 1982, har dispu-
terat 2014 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Industriell elektronik. 

Avhandlingens titel: Co-Simulation of Coupled  
Electromagnetic and Nonlinear Circuit Problems 
Using the Partial Element Equivalent Circuit 
Method.

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

Avhandlingens titel: Complex Activity  
Recognition and Context Validation within  
Social Interaction Tools.

JUTTA SCHADE, född 1973, har dispu-
terat 2013 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet Byggproduktion. 

Avhandlingens titel: A Design Process Per-
spective on the Energy Performance of Buildings. 

DMYTRO SIERGIEIEV, född 1986, har 
disputerat 2014 för teknologie doktorsexa-
men i ämnet Tillämpad geologi. 

Avhandlingens titel: Hydrogeochemical Effects  
of Hydropower Regulation on River-Aquifer 
Continuum in Boreal Rivers.

ANDREW SPENCER, född 1986, har dis-
puterat 2013 för teknologie doktorsexamen 
i ämnet Maskinelement. 

Avhandlingens titel: A Simulation Tool for 
Optimising Combustion Engine Cylinder Liner 
Surface Texture.

ADITHYA THADURI, född 1986, har dis-
puterat 2012 för teknologie doktorsexamen 
i ämnet Drift och underhållsteknik. 

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

SALEH MOHAMMED SALEH ZAKARIA, 
född 1964, har disputerat 2014 för teknolo-
gie doktorsexamen i ämnet Geoteknik. 

Avhandlingens titel: Rain Water Harvesting 
(RWH) North of Iraq.

THERESE ÖHRLING, född 1982, har dis-
puterat 2014 för teknologie doktorsexamen 
i ämnet Arbetsvetenskap. 

Avhandlingens titel: Städares arbete och hälsa:  
Utmaningar och möjligheter i städbranschen. Absent

TEKNISK FAKULTET TEKNISK FAKULTET
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Nadhir Al-Ansari 
Professor i geoteknik

INSTALLATION AV NY PROFESSOR 
Installator rektor Johan Sterte

Nadhir Al-Ansari föddes i Irak och ut-
bildade sig på universitetet i Bagdad. 

Genom ett stipendium fick han möjligheten 
att studera i England under tre år. 

– När jag kom hem återvände jag till uni-
versitetet i Bagdad och arbetade där från 
1976 till 1995. Men när det började bli oro-
ligt i Irak flydde jag till Jordanien. Jag har all-
tid haft åsikter och sagt vad jag tycker och det 
fanns en stor risk att Saddam Hussien skulle 
tillfånga ta mig om jag stannade kvar. 

Nadhir Al-Ansari fick arbete på universi-
tetet i Jordanien och efter en månad blir han 
tillfrågad av den dåvarande kronprinsen om 
han ville bygga upp en ny institution. Han 
tackade ja och stannade kvar ända fram till 
2007 när läget började bli osäkert. 

– Jag gjorde mig redo för att fly ännu en 
gång och hade tänkt åka till England, men 
fick höra av min bror att livet för flykting-
arna där var mycket dåligt. Då bestämde jag 
mig för att åka till Sverige och hamnade i 
Boden. 

Nadhir Al-Ansari berättar att efter ha suttit i 
soffan en vecka och tittat på tv var han riktigt 
uttråkad. Han gick upp till immigrationsver-
ket och sa att de måste hitta ett jobb åt ho-
nom. De behövde inte betala en lön bara han 
fick göra något. 

– De hittade ett jobb åt mig på Boden Arena  
och jag designade bland annat avlopps- 
systemet på hälften av tiden de gav mig. Jag 
fick med mig ett fint rekommendationsbrev 
och gick med det till immigrationsverket 
som sa att jag skulle kontakta Luleå tekniska 
universitet. 

Han fick från början bara arbeta några 
timmar i veckan på LTU, men när Nadhir  
Al-Ansari fick uppehållstillstånd gav de  
honom mer uppgifter. I år blev han professor 
i geoteknik. 

– Det känns riktig roligt. Jag trivs bra här 
och människorna är jättetrevliga. Jag kom-
mer att fortsätta etablera nya och behålla våra  
internationella kontakter. Det är viktigt för 
att universitetet ska kunna fortsätta utvecklas. 

Han kom som flykting till Boden 2007 och idag är han professor i geoteknik på Luleå tekniska 
universitet. 

– Jag har precis allt jag vill ha i mitt liv, säger Nadhir Al-Ansari.
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Math Bollen
Professor i elkraftteknik

INSTALLATION AV NY PROFESSOR 
Installator rektor Johan Sterte

Math Bollen är född och uppvuxen i 
Nederländerna och har en examen i 

elkraftteknik från universitetet på Eindhoven. 
I början av 90-talet sökte han jobb i England 
och fick en tjänst på University of Manchester  
Institute of Science and Technology. Men när 
hans fru som också arbetar i den akademiska 
världen inte kunde få arbete började de leta 
sig vidare. 

– Vi bestämde oss för att söka tjänster till-
sammans och fick arbete på två olika insti-
tutioner på Chalmers i Göteborg. Vi har fått 
erbjudanden från andra länder genom åren, 
men vi trivs väldigt bra i Sverige och har  
bestämt oss för att stanna. 

Under sin tid på Chalmers har Math Bollen  
gått från forskarassistent via docent och bi-
trädande professor till att få en professorstitel 
inom elkraftteknik. Han har under sin karriär 
på Chalmers byggt upp en forskningsgrupp 
med bland annat 15 doktorander som har 
erhållit både nationellt och internationellt 
rykte. Forskningsämnena de har berört har 
bland annat varit elkvalitet, kraftelektroniska 

tillämpningar och signalbehandlingsapplika-
tioner. 

– Flera av doktorandprojekten så väl på 
Chalmers som på Luleå tekniska universitet 
utfördes i nära samarbete med industrin och 
nästan alla var externt finansierade. Det bästa 
med att arbeta i den akademiska världen är alla  
unga personer man träffar med ambitioner 
och en vilja att utvecklas och att då kunna 
vara med i deras utveckling.

Math Bollen är även sedan flera år till- 
baka en av de ledande forskarna i världen 
på elkvalitet framförallt inom ett fenomen 
som kallas för ”spänningsdippar” (kortvariga 
spänningssänkningar) och sedan han började 
på Luleå tekniska universitet i 2004, har- 
monisk distorsion i frekvensområdet 2-150 
kHz. Han har precis börjat arbeta som  
professor i elkraftteknik i Skellefteå, men 
kommer att pendla från Göteborg.

– Den forskning jag utför måste vara  
tillgänglig för alla. Den måste även vara till-
mötesgående för både forskare och de som 
arbetar i industrin. 

Det har gått tio år sedan han blev gästprofessor i elkraftteknik på Luleå tekniska universitet och nu 
fortsätter han på en fast tjänst. 

 - Det känns roligt och spännande. Mitt mål är att sätta Skellefteå och Luleå tekniska universitet 
på världskartan för elkraftsforskning, säger Math Bollen. 
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INSTALLATION AV NY PROFESSOR 
Installator rektor Johan Sterte

Mats Ekevad
Professor i träteknik

Direkt efter examen började Mats Ekevad  
att arbeta som forskningsingenjör på 

ABB STAL i Finspång och 1987 flyttade han 
upp till Skellefteå och en karriär som konsult 
inom IUC.

– Jag kom in på ämnet träteknik när jag 
flyttade till Skellefteå. Det hände ofta att jag 
var inkopplad i projekt som rörde träteknik 
och främst träbroar.

1995 tog han teknologie licentiat i hållfast-
hetslära från Uppsala universitet och skrev ett 
licentiatsarbete om hur man kan stimulera 
stavhoppsstavar. Mats Ekevad berättar att han 
tycker om materialet trä eftersom det är ett 
biologiskt material och precis som människan, 
en individ. Inget trä är den andra lik.

– Det är den delen som kan ställa till pro-
blem och det krävs extra noggrannhet när 
man hanterar trä. Om man jämför med till 
exempel stål eller plast är det stor skillnad 
eftersom det materialet är ganska lika hela 
tiden. 

Mats Ekevad återvände till den akademis-
ka världen 2002 när han fick en tjänst på  

Luleå tekniska universitet som forskare  
inom träteknik. De sista tolv åren har han  
arbetat heltid på LTU och förutom tjänsten 
som forskare har han även varit universitets-
lektor och nu i år fick han titeln professor i trä- 
teknik.

– Målet med min nya tjänst är att utföra 
forskning åt sågverksindustrin och utbilda 
studenter och doktorander i ämnet. Egentli-
gen är det inte så stor skillnad från mina tidi-
gare tjänster förutom att jag bland annat har 
ansvar för finansiering och att hitta lämpliga 
projekt att arbeta med.

Mats Ekevad berättar att han tycker det är 
spännande att ha ett större ansvarsområde 
och att LTU är ett bra universitet med en 
stabil organisation. Han tycker också det är 
roligt med kontakten och utbytet de har med 
andra länder och universitetet.

– Vi har bland annat haft besök av en  
doktorand från Kina som forskade kring  
deras träslag som till exempel bambu. Jag  
tycker det är fascinerade att se hur andra  
länder arbetar och forskar med sina träslag.

Efter att ha utbildat sig till civilingenjör på Luleå tekniska universitet 1980 lämnade han den  
akademiska världen till förmån för industrin under 22 år.

– Jag ville grotta ner mig i problem relaterade till träteknik och det var därför jag återvände till  
LTU, säger Mats Ekevad.
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Per-Erik Eriksson
Professor i industriell organisation

INSTALLATION AV NY PROFESSOR 
Installator rektor Johan Sterte

När Per Erik Eriksson skulle välja utbild-
ning efter gymnasiet letade han reda på 

Sveriges nordligaste universitet eftersom han 
älskar vintern och skidåkning. 1994 flyttade 
han från Södertälje till Luleå för att studera 
till civilingenjör med inriktning mot väg och  
vatten. Han valde även att läsa företags- 
ekonomi och i slutet av civilekonom- 
programmet började han intressera sig allt 
mer för industriell organisation.

– Det är alltid osäkert med snö i södra  
Sverige och Luleå tekniska universitetet  
verkade ha bra utbildningar. Jag valde att 
stanna kvar efter min examen för jag trivs 
väldigt bra. Universitetet är lagom stort och 
har bra forskning. Jag landade även helt rätt 
yrkesmässigt efter min dubbla examen.

 I juni tog han ett kliv upp i karriären när 
han blev professor i industriell organisation på 
avdelningen innovation och design. Ämnet 
Industriell organisation handlar mycket om 
organisering och ledning av affärsverksamhet 
och Per Erik fokuserar främst på organisa-
tions- och ledningsfrågor i byggbranschen.

– Det kändes riktigt roligt att få bli professor.  
Mitt mål är att fortsätta bygga vidare på min 
forskning om upphandlingsstrategier och  

inter-organisatorisk samverkan med inrikt-
ning på framför allt byggbranschen. En annan 
del som jag arbetar med handlar om innova-
tion och lärande.  Hur man ska uppnå en balans 
mellan en kortsiktig effektivitet och långsiktig 
innovation i byggprojekt eller i de projekt- 
baserade företagen i byggbranschen.

Just nu pågår en het diskussion i Sverige 
om hur man ska kunna bygga billigare bo-
städer och Per Erik Eriksson menar att det 
finns flera olika faktorer som gör det till en 
komplicerad fråga.

– Även fast man kan bygga billigare bostä-
der så har marken och befintligt fastighets-
bestånd blivit dyrare. Det är lättare att köpa 
mark ute på glesbygden, men när alla vill ha 
ett innerstadsläge blir det både svårare och 
mindre lockande att bygga billiga bostäder. 
Dyra fina bostäder i bra lägen säljs enkelt 
med bra vinst. Hela samhället måste börja ta 
ansvar för att kunna lösa problemet och det 
måste bland annat bli lättare att få till exempel  
bygglov och att korta ned de långa plan- 
processerna och handläggningstiderna. Ökad 
andel hyresrätter kan också ge drivkrafter till 
enklare och billigare byggande.

Med ett stort intresse för byggbranschen och med en innovativ syn på företagande är Per Erik 
Eriksson en professor på Luleå tekniska universitetet med ett stort driv.

– Jag har alltid haft nära till ämnet eftersom min pappa var egenföretagare i byggbranschen, 
säger han.
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Michael Försth
Professor i stålbyggnad

INSTALLATION AV NY PROFESSOR 
Installator rektor Johan Sterte

Michael Försth berättar att han har en 
brokig bakgrund i sitt yrkesliv innan 

han på allvar kom in på ämnet brandteknik 
som idag är hans intresse och det han helst 
forskar om. Redan på gymnasiet var intresset 
för fysik stort, men då hade han planer på att 
bli partikelfysiker.

– Jag läste treårig teknisk linje på gymna-
siet och sedan började jag studera teknisk  
fysik på Uppsala universitet.

Efter avslutad utbildning bestämde sig  
Michael Försth för att flytta till Frankrike 
för studier inom optoelektronik på Institut 
National Polytechnique de Grenoble. Han 
beskriver tiden som en av de bästa i hans liv.

– Jag träffade en tjej från Frankrike och 
hade planer på att flytta dit, men det som 
lockade mig var även utbildningen. Det var 
en fantastisk tid och jag träffade människor 
från hela världen med olika erfarenheter vil-
ket gav mig ett helt annat perspektiv på livet.

När Michael Försth återvände till Sverige 
bestämde han sig för att doktorera och sökte  
in på Chalmers i Göteborg. Han stannade i fem  
år och det var även där han för första gången 
kom i kontakt med ämnet förbränning.

– Efter att jag hade doktorerat var jag trött 
på det akademiska livet och ville pröva på att  
arbeta inom industrin. Jag spenderade fyra 
år i Norge där jag arbetade med projektorer 
och sen kände jag mig färdig med industrin 
och ville tillbaka till universitetet.

Michael Försth berättar att det var svårt att 
komma tillbaka till den akademiska världen 
eftersom man kontinuerligt måste vara vara  
aktiv, skriva artiklar och engagera sig i  
projekt.

– Jag fick arbete som forskare inom brand-
teknik och det var tack vare det jobbet som 
jag kunde börja närma mig den akademiska 
världen igen.  

När tjänsten som professor inom ämnet 
stålbyggnad med inriktning mot brandteknik 
på avdelningen byggkonstruktion och pro-
duktion på Luleå tekniska universitet kom ut 
kände Michael Försth att han äntligen hade 
tillräckligt med erfarenhet för att söka den.

– Jag älskar verkligen att forska och att  
arbeta med studenter. Mitt mål är bland  
annat att utveckla utbildningen samt att  
utöka avdelningen med fler forskare och 
doktorander.

Med en stor passion för forskning och lärande har Michael Försth stora planer för avdelningen 
byggkonstruktion- och produktion.

– Jag vill skapa ett samarbete mellan alla forskningsämnen på Luleå tekniska universitet och 
göra utbildningen mer attraktiv.
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Jurate Kumpiene intresse för hantering av 
avfall väcktes redan för länge sedan. Hen-

nes familj bodde en bit utanför samhället och 
varje dag körde de förbi ett skogsområde som 
hade börjat fyllas med sopor.

– Jag blir mycket upprörd när jag ser 
människor slänga saker i naturen för att de  
inte vill ha det på sin gård. Men bara för 
att man inte ser soporna så försvinner inte  
problemet.

Jurate Kumpiene började studera natur-
vetenskap med inriktning mot ekografi på 
Vilnius universitetet i Litauen och fortsatt 
att utbilda sig till miljöingenjör på Vilnius  
Gediminas tekniska universitet. Hon var  
intresserad av att studera utomlands och åkte 
till Sverige och Luleå tekniska universitet 
som utbytesstudent.

– Sverige har kommit långt i forskningen 
av avfallshanteringen och jag ville lära mig 
mer om det. Dessutom var det en utmaning 
att studera utomlands.

Hon blev kvar på LTU som doktorand 
2001 och disputerade i avfallsteknik 2005. 
När hon var student var undervisningen på 

engelska, men när hon bestämde sig för att 
stanna i Sverige började hon läsa svenska.

– Det var också en utmaning, men för att 
komma in i samhället så är det en nödvän-
dighet.

Jurate Kumpiene har varit bland annat 
forskare och assisterande professor på LTU 
innan hon började arbeta som professor den 
1 juli i år på avdelningen Geovetenskap och 
miljöteknik.

– Jag kommer att fortsätta arbeta med  
samma ämne med inriktning mot avgiftning 
av samhället. Vi måste kunna lämna tillbaka 
det vi lånar av naturen utan att det har en  
negativ påverkan på bland annat oss 
människor.

Hon berättar att vi måste tänka på framtiden 
och att avfallsteknik är ett otroligt viktigt ämne 
för utvecklingen av samhällen när det gäller 
bland annat hälsoproblem relaterade till avfall.

– LTU är ett fantastiskt universitet när det 
gäller forskningsmöjligheter. Vi har tillgång till 
avancerade laborativa resurser och har ett nära 
samarbete med industri. Jag vill fortsätta forska 
och undervisa här samt utveckla vår avdelning.

Hon kom till Sverige från Litauen för att forska om avfallsteknik på Luleå tekniska universitet 
och trivdes så bra att hon bestämde sig för att stanna.

– Det är väldigt roligt att ha idéer och se dem utvecklas i den här miljön, säger Jurate  
Kumpiene.

Jurate Kumpiene
Professor i avfallsteknik
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A thanasios Migdalas är född och uppvuxen  
 i Grekland, men när han ville söka till 

universitetet i början på 80-talet tog det 
stopp. Han var en av 100 000 sökande medan  
universiteten bara tog in 13 000. För att kunna  
utbilda sig började han leta andra vägar och 
flyttade till Sverige eftersom han hade en 
moster som hade immigrerat till Västervik på 
60-talet. 

– På den tiden var det väldigt svårt att få 
en plats på högskolan i mitt hemland så jag  
började studera matematik på Linköpings 
universitet och det var en bra utbildning. När 
jag var liten var mitt intresse datorer och jag 
vill studera och arbeta med dem när jag blev 
äldre. Nu blev det inte så, men jag får ändå 
använda datorer i mitt yrke. 

Efter examen stannade Athanasios Migdalas  
kvar som assisterande lärare på deltid inn-
an han fick ett erbjudande om att arbeta på 
universitetet i Århus i Danmark. Men han  
trivdes inte utan återvände till Linköping och 
en karriär på universitetet som sträckte sig 
ända fram till 1998 innan han återvände till 
Grekland.

– Jag arbetade bland annat på Kretas tekniska  
universitet och på Aristotle universitetet på 
Thessaloniki, men jag är som en flyttfågel och 
söker hela tiden något nytt och spännande  
och tjänsten på LTU verkade intressant. Jag 
tycker även bättre om den svenska naturen 
än den grekiska. 

I januari tillträdde han sin tjänst på Luleå 
tekniska universitet som professor på avdel-
ningen industriell ekonomi med forsknings-
ämne industriell logistik. 

– Jag trivs bra här och det ska bli kul att 
vara ämnesföreträdare och att se avdelningen 
växa. Det är en utmaning som jag ser fram 
emot. 

Athanasios Migdalas mål just nu är att få 
igång ett samarbete med LKAB eftersom han 
tycker att industriell ekonomi har mycket att 
tillföra företaget. 

– Jag hoppas även att jag efter ett tag kan 
locka hit fler unga människor och få dem att 
bli intresserade av industriell logistik och att 
de i slutändan blir doktorander. 

Athanasios Migdalas vill locka fler elever till avdelningen industriell ekonomi och modernisera 
utbildningen. 

– Luleå tekniska universitetet verkar vara ett spännande och framåt universitetet med kompetent 
personal, säger han. 
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Anna Nordenstam arbetar inom flera olika  
forskningsområden och hon började 

med att skriva om litteratur- och historiska 
frågor. Hennes avhandling ”Begynnelser” 
om litteraturforskningens pionjärkvinnor 
1830-1950 i Sverige var början på en resa 
i tiden. Sedan dess har hon behandlat 1970- 
talet med projektet ”Kön och vetenskap” 
samt bland annat skrivit artiklar om kvinno-
tidskrifter och ungdomslitteratur. Hon har 
även skrivit boken ”Från fabler till manga. 
Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv 
på barn- och ungdomslitteratur”.

– Just nu arbetar jag och en kollega med 
ett forskningsprojekt om lättläst ungdoms- 
litteratur med studier om bokmarknaden, för- 
fattare, läsare och skola. Lättläst är en intressant  
genre och den är tätt förknippat med vär-
deringar och ideologier kring läsning i och 
utanför skolan.

Hon berättar att intresset för svenskdidak- 
tiska frågor har väckts allt mer de senaste 

åren och hon har även varit involverad i en  
forskarskola kallad CUL – Centrum för ut-
bildningsvetenskap och lärarforskning vid 
Göteborgs universitet där hon har arbetat 
som universitetslektor i litteraturvetenskap 
sedan 2004.

– Jag har varit och är seminarieledare, hand- 
ledare och ledamot av det vetenskapliga  
rådet. 2013-2014 var jag även koordinator för 
det svenskdidaktiska nätverket i Sverige med 
kollegan Per Holmberg från Svenska språket.

Anna Nordenstam har precis börjat sin 
tjänst som professor på halvtid på avdelning 
pedagogisk språk och ämnesdidaktik inom 
ämnet svenska med didaktisk inriktning på 
Luleå tekniska universitet. Hon kommer 
dock att ha kvar sin tjänst på Göteborgs  
universitet.

– Det är en bra kombination och det känns 
både spännande och roligt. Jag ser fram emot 
att få handleda, leda seminarier, forska och 
undervisa på Luleå tekniska universitet.

Anna Nordenstam är en prisad forskare med passion för litteratur och historia samt ett stort 
intresse för genus.

– Jag kommer att arbeta för att skapa en miljö vid Luleå tekniska universitet där forskning-
en inom svenska med didaktisk inriktning blir till både nöje och nytta för universitetet och  
samhället.
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Intresset för naturvetenskap har alltid  
varit en stor del av Thorkild Maack  

Rasmussens liv, speciellt fysik, geologi och 
hydrologi. Men att han skulle fortsätta stu-
dera på universitetet var inte en självklarhet. 

– Jag är uppvuxen i den västra delen av  
Danmark och när jag gick i skolan på 60- 
70-talet fanns ingen akademisk tradition där. 
Men det har alltid gått bra för mig i skolan.  
Jag besökte universitetet i Århus när de hade 
öppet hus när jag var gymnasieelev och detta 
gav inspiration till att söka in på universitet. 

Några år senare hade han tagit sin master 
från samma universitet efter en grundutbild-
ning i geologi med specialinriktning mot  
geofysik. Thorkild Maack Rasmussen har 
även studerat på Uppsala universitet samt fick 
en forskartjänst där efter avslutad utbildning. 
Han arbetade bland annat med ett projekt i 
Indien under sin tid i Uppsala. 

– Jag spenderade två månader med geo- 
fysisk fältarbete i Indien och en kollega blev 
chockad hur jag såg ut när jag kom tillbaka. 
Jag hade gått ner 20 kg och var mycket sol-
bränd. När jag var där arbetade jag hårt och 
det är inte oftast förrän man landar efter ett 
projekt som man uppskattar upplevelsen och 
mötet med en främmande kultur. Men när 

Han har stora planer för avdelningen geovetenskap och tycker om friheten inom forskningen på 
Luleå tekniska universitet. 

– Jag förväntar att vara kvar på min tjänst ända fram till pensionen om åtta år, säger Thorkild 
Maack Rasmussen. 

man är mitt upp i något som är krävande kan 
det vara väldigt påfrestande. 

I januari 2014 började han arbeta som  
professor på Luleå tekniska universitet under 
avdelningen geovetenskap och miljöteknik i 
ämnet prospekteringsgeofysik. Han berättar att  
det inte var ett lätt beslut att tacka ja till tjänsten. 

– Jag hade det riktigt bra i Danmark där 
jag arbetade som forskare inom geofysik på  
Danmarks och Grönlands Geologiske Under- 
sögelse i Köpenhamn. Det som vägde över 
var friheten som jag skulle få på LTU. 

 Han berättar att det är mycket att lära sig 
på den nya tjänsten och att det tar tid att 
bygga upp ett nätverk, men att han även har 
mycket hjälp av sin tid i Uppsala. 

– Samarbetet mellan LTU och mineral-
industrin är bra. Jag har även en bra grund 
att stå på och har fått mycket positiv respons. 
Boliden och LKAB har många samarbeten 
med universitetet och det är spännande. 

Thorkild Maack Rasmussen berättar att 
tjänsten på LTU känns som ett bra avslut på 
en lång karriär. 

– Det känns otroligt spännande att få lyfta 
prospekteringsgeofysik på LTU. Den har tidi- 
gare varit lågt prioriterad, men nu vill jag 
bygga upp den till en stabil avdelning. 
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Ulrika Rova arbetar med biokemisk pro-
cessteknik och tittar på hur man bland 

annat med hjälp av mikroorganismer kan 
omvandla skogsbaserad biomassa till olika 
kemikalier, drivmedel eller andra material. 
Hon började sin karriär med grundläggande 
forskning vid Umeå universitet.  

– Efter ett och ett halvt år som post-doc 
i Australien på Centre for Drug Design and 
Development vid University of Queensland 
i Brisbane gick jag vidare till Luleå tekniska 
universitet.

Ulrika Rova har även arbetat som gäst- 
forskare på Michigan State University i USA 
i ett och ett halvt år. Hon forskade om samma 
sak som i Sverige men med fokus på en annan  
råvara, majs.

– Det var en rolig tid och det är viktigt att 
etablera samarbeten med andra universitet.

2013 blev Ulrika Rova professor på LTU 
inom ämnet biokemisk processteknik på av-
delningen kemiteknik.

– När jag kom till LTU 2002 fanns inte  
ämnet så jag har fått vara med att bygga upp 
det från grunden. Det har varit en fantastiskt 
rolig utmaning, men även jobbig. Det tar tid 
att etablera en helt ny forskargrupp, bygga 
upp labblokaler, söka finansiering och hitta 
doktorander och forskare med rätt kompe-
tens.

Ulrika Rova berättar att hon trots allt arbete 
med att skapa ett nytt forskningsämne inte 
skulle vilja vara utan den erfarenheten.

– Vi har landat väldigt bra där vi är idag 
och jag har ett fantastiskt roligt jobb och äm-
net jag arbetar med är högst relevant för en 
fortsatt resa mot ett hållbart samhälle med 
minimal klimatpåverkan. I framtiden vill hon 
tillsammans med forskargruppen fortsätta att 
bygga en ännu starkare internationell forsk-
ningsplattform.

Hon trivs vid Luleå tekniska universitet och tycker särskilt mycket om det kreativa klimatet och 
det nära samarbetet med industrin.

– Jag har alltid varit intresserad av biokemi och det är spännande att vara med och utveckla 
nya processer som möjliggör att vi kan använda förnybar råvara till att ersätta produkter som 
idag tillverkas via fossilråvara, säger Ulrika Rova som har varit med om att bygga upp ett nytt 
forskningsämne från grunden.
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Anna Öhrwall Rönnbäck växte upp 
i Harads och läste till civilingenjör i  

industriell ekonomi i Luleå. Under sin tid 
som ingenjör och forskare har Anna Öhrwall 
Rönnbäck pendlat mellan stora- och små 
företag, med utveckling och innovation som 
minsta gemensamma nämnare.

– Jag gjorde mitt examensarbete inom pro-
duktutveckling på ett stort företag i Frankrike.  
Sedan fick jag jobb i ett entreprenörsdrivet 
hightechföretag i Skellefteå. Där tog vi fram 
ett CAD/CAM-system för tandvården. Min 
roll var att ta in användarsidan och få ett  
internationellt team samspelt, samtidigt som 
vi skulle lyckas med försäljning, marknads- 
föring och kapitalanskaffning.

Det här var introduktionen till forskarvärl-
den. Hon fick själv chansen i en forskarskola 
på Linköpings universitet. Doktorsavhand-
lingen bestod av lika delar studier i storföre-
tag, med utveckling av Gripensystem på Saab 
tillsammans med leverantörer och småföre-
tag, med produktutveckling i affärsnätverk.

– Genom att kombinera kunskap från små- 
och medelstora företag med teorier som 

vuxit fram i storföretag kan vi skapa nytt. Det 
lilla företagets knappa resurser ställer saker på 
sin spets. Småföretag jobbar ofta innovativt 
och ”agilt”, det vill säga snabbt och med nära 
kundkontakt, även om de kanske inte an-
vänder de begreppen. Som forskare kan man 
agera översättare mellan branscher och stor-
lek på företag och skapa ny kunskap.

Produktinnovation är dessutom ett ämne 
som skär rakt igenom alla branscher och 
storlekar på företag. De senaste åren har 
Anna Öhrwall Rönnbäck mest arbetat med  
mindre företag, och förstärkt samverkan  
mellan studenter, forskare och etablerade 
småföretag främst i regionerna kring LiU, 
det vill säga Östergötland och Småland, men 
också nationellt. 

– Jag är imponerad över den plattform 
LTU har skapat för produktinnovation. Här 
finns fantastiska resurser, med allt från prak-
tiska designlabb till kreativa studenter och 
duktiga forskare. Jag ser verkligen fram emot 
att få utveckla ämnet vidare som en del av 
avdelningen innovation och design.

Med rekryteringen av Anna Öhrwall Rönnbäck får Luleå tekniska universitet en engagerad 
professor som brinner för samverkan med näringsliv och samhälle. 

– Jag är glad och mycket hedrad över att komma tillbaka som professor så här drygt tjugo  
år senare. Det ska bli spännande att ha Luleå som bas för att utveckla forskningen inom  
produktinnovation.
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I mars började Jesper Stage sin tjänst som 
professor i nationalekonomi på avdel- 

ningen för ekonomi, teknik och samhälle. 
Han har en lång meritlista bakom sig och  
säger själv att han gillar att pröva på nya  
saker och har bland annat varit gästföre- 
läsare på Berkley i USA och konsult för  
Världsbanken. Över pris och utmärkelser 
märks bland annat Wallanderstipendiet och 
Arnbergska priset från Kungliga Vetenskaps- 
akademin.

– Luleå tekniska universitetet är en av de 
bästa platserna för min typ av forskning i 
Sverige. Jag ska arbeta med u-länder, vatten- 
och miljöfrågor samt vara en akademisk ledare  
för nationalekonomi, bevaka kvaliten på  
utbildningen och utveckla forskningen.

Jesper Stage berättar att det känns roligt att 
få arbeta med de frågor han är intresserad av 
och att LTU verkar vara ett bra universitet.  
Han har alltid haft ett stort intresse för u- 
länder sedan han var liten och spenderade 
fyra år i Afrika med sina föräldrar som också 
arbetar inom den akademiska världen.

– Tiden i Afrika gav mig ett annat perspektiv 
på livet.  Jag är uppväxt på 80-talet när bi-
ståndsfrågor var i fokus. Jag blev intresserad 
av att veta mer om den ekonomiska utveck-
lingen och varför det gick som det gick.

När han blev vuxen åkte han tillbaka till 
Afrika och har bland annat arbetat i Namibia 
som gästforskare på departementet för miljö 
och turism.

–För mig är det viktigt att inte bara titta 
på utan även göra något nyttigt annars är det 
lätt att man bara skriver akademiska skrifter. 
I Namibia kände jag att jag gjorde något bra 
och fick arbeta utåt.

Snart beger sig Jesper Stage till Ruwan-
da för att arbeta med ett projekt inom  
miljövetenskap som ska pågå under flera år. 
Han kommer bland annat samarbeta med 
Ruwandas statistiska centralbyrå.

– Jag kommer även att ta med mig en  
doktorand hem till Sverige och det känns 
kul. Det är stora skillnader i de olika pro- 
cesserna i forskningsarbetet jämfört med 
Sverige, men det brukar gå bra.

Hans intresse för nationalekonomi har tagit honom jorden runt.
– Nationalekonomi är ett bra redskap för att förstå mycket i samhället, säger Jesper Stage.
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Han är en av Sveriges mest eftersöka dirigenter och uppväxt i en familj med stort musikintresse.
– Min pappa var lärare och ledde bland annat en blåsorkester. Musik har alltid varit en stor 

del av mitt liv, säger Petter Sundkvist.

Efter 25 år som dirigent har Petter  
Sundkvist en lång och spännande karriär 

bakom sig. Han är född i Boliden och har 
utbildat sig till både cellist, trumpetare och 
dirigent utomlands och i Sverige. Förutom 
de svenska orkestrarna har han även dirigerat 
symfoniorkestrar i bland annat Storbritan-
nien, Tyskland, Holland, Italien och Kroatien.

– Barnen är födda i Stockholm, men  
familjen började längta norrut och 2000  
flyttade vi till Luleå. Under de två första åren 
arbetade jag till och från som gästlärare på 
Musikhögskolan innan jag fick en tjänst som 
adjungerad professor på 20 procent.

Vid årsskiftet började Petter Sundkvist en 
tillsvidareanställning som professor på 75 
procent. 

– Det känns jätteroligt och utvecklande att 
kombinera mitt dirigerande med undervis-
ning. Jag upplever att jag får tillbaka väldigt 
mycket i arbetet med studenterna.

Petter Sundkvist berättar att han har en bra 
dialog med Luleå tekniska universitet och att 
han själv haft möjligt att år från år avgöra hur 
många procent han vill arbeta.

– Jag gillar friheten och har varit min egen 
under hela mitt yrkesliv. Men jag tycker det 

är stimulerande att vara en del av ett kolle-
gium och att få vara med i att forma och ta 
ansvar för utbildningar. Det är kreativt och 
spännande.

Petter Sundkvist har alltid haft ett stor  
intresse för nutida musik och har gjort över 
100 uruppföranden tillsammans med sym- 
foniorkestrar och ensembler både i Sverige 
och utomlands. Ett år som han lyfter fram 
som ett av de mest spännande i hans karriär  
är 2007 när Kammarorkester/Norrbot-
ten Neo bildades under hans konstnärliga  
ledarskap och där både Studio Acusticum 
och Kulturens hus i Luleå invigdes.

– Att få vara en del av dessa projekt när de 
fick sin fullbordan var hedrande. Det var en 
speciell upplevelse att få se resultatet av ett 
långsiktigt arbete.

Petter Sundkvist har varit chefdirigent 
eller förste gästdirigent i Svenska Kammar-
orkestern och Gävle Symfoniorkester under 
2000-talet. Han har även bland annat varit 
ordförande och sakkunnig i referensgrupper  
hos både Kulturrådet och Konstnärsnämnden  
samt varit svensk representant i juryn till det 
Nordiska Musikpriset.
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Kåre Synnes är uppväxt med datorer och ser arbetet som mer än ett yrke, det är även en livsstil.
–  Mitt mål är att skapa saker som människor har en konkret nytta av och som därigenom 

kan utveckla vårt samhälle.  

Kåre Synnes är ny professor inom ämnet 
distribuerade datorsystem på avdel-

ningen datavetenskap. Han tycker att Luleå  
tekniska universitet är en mycket bra miljö 
där man relativt fritt kan följa sina intressen. 

– Mitt ämne handlar om hur man använder 
informationsteknik för att stödja människor i 
deras vardag. Det är samtidigt viktigt att tek-
niken döljs så mycket som möjligt för att för-
enkla hur vi interagerar med den. Potentia-
len för ämnet är stor, då till exempel behoven 
inom hälsovården växer snabbt och det behövs 
nya system som är till nytta för hela samhället.

Ett av doktorandprojekten med inriktning 
hälsa handlade om att stödja personer med 
mild demens för att skapa en bättre vardag, 
både för patienten och för deras livspartner 
och anhöriga.

– Projektet byggde på en kamera som 
hängdes som ett halsband på brukarna och 
som tog bilder med jämna mellanrum samt 
när till exempel temperaturen och ljuset för-
ändrades. Bilderna behandlas sen så att de 
bilder som bäst representerar brukarens dag 
väljs ut och sparas i en slags digital dagbok för 
minnesterapi. I slutet av dagen kan därför en 
nära anhörig gå igenom bilderna med bruka-
ren och föra ett samtal kring dem när minnet 
sviker, vilket klart ökar deras livskvalitet och 
livsglädje.

Kåre Synnes är även intresserad av hur vi 
kommunicerar genom digitala medier och 
har länge samarbetat med näringslivet kring 
detta. I ett projekt med Ericsson Research 
så studerades hur vi kan dra nytta av den in-
formation som finns om oss i olika kommu-
nikationssystem som email, SMS, Facebook, 
LinkedIn, Twitter, med flera.

– Om vi som individer kan nyttja vår egen 
information, till exempel email och inlägg på 
Facebook, så kan vi analysera våra kommu-
nikationsmönster och därmed ta fram vilka 
personer som är viktigast för oss. Detta är ett 
bra exempel på teknik som kan förenkla vår 
vardag.

I framtiden ser Kåre Synnes ett samhälle 
som är allt mer berikat av teknik, där tekni-
ken som han säger, kommer att revolutionera 
vårt samhälle. 

– Samtidigt som vi får allt fler digitala verk-
tyg som vi bär med oss eller som vi har i vår 
omgivning, så kommer gränsen för vad som 
är digitalt eller inte att suddas ut. Idag tänker 
vi till exempel inte nämnvärt på den under-
liggande tekniken när vi interagerar med en 
automatisk dörr. På liknande sätt kommer allt 
mer avancerade verktyg att användas utan att 
vi för den delen tänker på att de exempelvis 
egentligen delvis finns i ett så kallat digitalt 
moln.



52 53

Stefan Sävenstedt
Professor i omvårdnad
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Stefan Sävenstedt har en lång karriär bakom sig, både inom den offentliga, privata och akade-
miska världen. 

– Jag är 64 år och är glad att jag har hunnit pröva på så många olika saker i mitt yrkesliv. Att 
avsluta min karriär på Luleå tekniska universitet känns mycket bra. 

Stefan Sävenstedt tog klivet in i vårdyrket 
1972 och har alltid varit mycket intres-

serad av människan och dess behov. Hans 
forskning har sedan han disputerade 2004 
fokuserat mycket på stöd med användning av 
informationsteknik till äldre människor med 
hälsoproblem.

– Forskningen har bedrivits inom ramen 
för olika EU-projekt. Intresset för det här 
området går långt tillbaka i tiden när jag efter 
10 års yrkesverksamhet i Afrika blev invol-
verad i ett IT-utvecklingsprojekt för vård av 
äldre inom ramen för IT Norrbotten.

Stefan Sävenstedt berättar att en tid som 
var mycket betydelsefull för honom var hans 
arbete i Västafrika. I början av 90-talet var 
han bland annat ansvarig för att bygga upp 
biståndsorganisationen LWS verksamhet i  
Liberia från grunden. När han lämnade  
arbetet efter två år hade de 120 anställda.

– Jag lärde mig mycket om mig själv privat, 
men även yrkesmässigt. En viktig sak för mig 
genom hela livet har varit att hjälpa till och 
utveckla saker och mina år i Västafrika har 
varit till stor nytta i min akademiska karriär.

Den 1 juli tillträdde Stefan Sävenstedt tjäns-
ten som professor inom ämnet omvårdnad. 
Han har precis avslutat en tjänst som projekt-
ledare på Norrbottens läns landsting där han 
har arbetat på halvtid sedan 2012 i kombina-
tion med hans tidigare arbete som biträdande 
professor på LTU.

– Det var jätteroligt och spännande att  
få omsätta min kunskap i den praktiska  
vården i landstinget. Mitt mål på Luleå  
tekniska universitet är att hjälpa andra att 
utvecklas, men jag vill även gå vidare med 
min egen forskning och komma in på andra 
forskningsområden.

Stefan Sävenstedt bygger sin undervisning  
på sitt tidigare yrkesliv och universitetsstu-
dier där en av hans grundstenar i tänket är att  
lärandet är en process som ser olika ut för 
varje individ.

– En annan viktig del är att skapa en  
stimulerande miljö för inlärning genom  
tydlig struktur och att stimulera studenternas 
diskussioner.
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Kristina Söderholm
Professor i teknikhistoria
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Hon är Nordens första kvinnliga professor i teknikhistoria och lyfter fram jämställdhet som en 
alltid lika aktuell fråga i den akademiska världen.

– Det är viktigt med fler kvinnliga förebilder och Luleå tekniska universitetet har arbetat bra 
med att göra klimatet mer jämställt, säger Kristina Söderholm.

Kristina Söderholm är internationellt  
prisad för sin forskning om gröna inno- 

vationssystem inom svensk industri. Denna 
forskning är publicerad i den Harvardbaserade  
tidskriften Business History Review. Mellan  
2005 och 2011 var hon även vice ordförande  
i Kungliga vetenskapsakademiens veten-
skapliga utskott för teknik- och vetenskaps-
historia. Men från början kunde hennes 
karriär ha tagit en helt annan inriktning. 
Hon har alltid varit intresserad av historia, 
men även drama och musik. Det var även 
det intresset som tog henne till Stockholm 
från Uddevalla i början på 90-talet och en 
utbildning inom drama på Calle Flygare  
Teaterskola.

– Jag trodde att jag skulle bli skådespelare, 
men jag var helt enkelt inte tillräckligt bra. 
Just då kändes det tråkigt, men för mig var  
det ändå naturligt att fortsätta studera på  
universitetet.

Hon kom in på Stockholms universitet 
och läste ekonomisk historia och statsveten-
skap. Under studietiden träffade hon sin stora 
kärlek och följde med honom hem till Luleå 
där hon blev doktorand på LTU inom tek-
nikhistoria. Efter avslutad tjänst stannade hon 
kvar och i början på året blev hon professor 

och ämnesföreträdare på avdelningen sam-
hällsvetenskap inom ämnet teknikhistoria. 
Ett av hennes mål är att ämnet skall fortsätta 
växa och bli ännu starkare på LTU.

– Jag arbetar för att vi ska bli ett fullvärdigt 
forskningsämne. Det är även viktigt att vi fort-
sätter samarbetet med övriga ämnen på vår 
egen och andra avdelningar för att skapa ännu 
bättre forskning. Jag trivs jättebra och LTU är 
en bra arbetsplats och har ett bra klimat.

Kristina Söderholm studerar utifrån en 
interdisciplinär ansats villkoren för grön tek-
nikutveckling i industrin. Hon berättar att 
teknikutveckling är komplext, tidskrävande, 
kostsamt och osäkert. Men att den under-
sökande historiska metoden erbjuder unika  
möjligheter att på djupet undersöka den 
komplexa kontext som omgärdar teknikut-
veckling inom miljöområdet.

- Denna sammansatta kontext kring  
teknikutveckling har bidragit till att teknikut-
veckling ofta behandlas som en ”svart låda” i 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forsk-
ning. Forskare återkommer frekvent till att 
teknikutveckling på olika sätt i hög grad har 
påverkat och fortfarande påverkar samhäl-
let, men själva teknikutvecklings-processen  
undersöks sällan närmare.
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Maria Udén
Professor i genus och teknik
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Hon har haft en lång karriär på Luleå tekniska universitet med fokus på bland annat tvär- 
vetenskapliga teknikstudier, teknikutveckling samt arbetslivsstudier, särskilt avseende kvinnor och 
genus i mansdominerade yrken.

– Jag har varit på LTU så länge att universitetet är en del av mitt liv, nästan som ett andra 
hem, säger Maria Udén. 

Maria Udén tog examen 1988 som 
bergsingenjör vid Luleå tekniska 

universitet och idag är hon professor inom 
genus och teknik på avdelningen för arbets- 
vetenskap. Hon kom in på ämnet genom 
att hon var intresserad av det som en gång i  
tiden kallades för kvinnoforskning.

– Jag är ingenjör i botten och upplevde att 
det fanns ett intresse inom genusforskningen  
att vända och vrida på hur saker och ting 
skulle kunna vara. 

Maria Udéns huvudintresse är feministiska  
ansatser inom ingenjörsvetenskaperna, ett 
annat är genusfrågor kring utvecklingen av 
den arktiska ekonomin.  

– Jag är intresserad av att undersöka tekniska  
möjligheter och tankesätt med inspiration av 
kvinnorörelsen. När det gäller den arktiska 
miljön vill jag binda samman de arktiska län-
derna som till exempel norra Sverige, Island 
och Finland. Det finns många likheter som 
har att göra med mer än klimat som kultur, 
ekonomi och utvinning av naturresurser. 

Maria Udén berättar att hon kommer att 
fortsätta på samma bana som innan hon blev 

professor och det innebär att kombinera 
forskning och undervisning, samverkan med 
företag och organisationer, samt göra djup-
dykningar i olika teoretiska arbeten.

–  Vi var bland de första universitet i värl-
den som började arbeta med ämnet genus 
och teknik. LTU har en unik miljö och den 
enda högskolan i närmiljön och därför finns 
det plats för både kritisk och intellektuell 
forskning, men ändå med en teknisk inrikt-
ning. Man har möjlighet att vara djärv när 
inte allt är inmutat. 

Ett projekt som Maria Udén har varit in-
volverad i är ”Nya möjligheter för kvinnor i 
renskötselföretag” som var ett jämställdhets-
projekt i samarbete med Sirges sameby. 

– Renskötsel är ett väldigt mansdomine-
rat yrke och projektet handlade om att stärka 
kvinnors arbete inom det området. Det var 
samebyn själva som bjöd in oss som forskare 
för att kunna stärka argument, komma med 
kommentarer och analyser. Acceptansen idag 
för att stärka kvinnornas situation är inarbe-
tad och det är ett pågående arbete även fast 
projektet är avslutat.
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Alberto Vomiero
Professor i experimentell fysik
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Han är en prisad forskare med rötterna i experimentell fysik som har tagit honom till bland 
annat Kina, Kuba och Kanada. Alberto Vomiero är även en av 200 från hela världen som är 
medlem i Global Young Academy där endast de bästa inom vetenskapen bjuds in. 

Alberto Vomiero är född och uppväxt i 
Italien och det var även där han tog sin 

examen i fysik på Padovas universitet. Han 
gick sedan vidare och doktorerade på institu-
tet för kärnfysik på samma universitet. 

Han har en lång karriär bakom sig och har 
bland annat utvecklat två patent varav det 
första såldes till ett privat företag för 50 000 
euro. Just nu arbetar Alberto Vomiero tillsam-
mans med en forskargrupp för att utveckla 
ett nytt patent också med fokus solceller. Han 
har även arbetat med materialvetenskaplig 
forskning i utvecklingsländer och har föreläst 
i bland annat Chile, Egypten och Iran. 

– Jag har alltid varit intresserad av experi-
mentell fysik och hur man kan forska fram 
och använda nya applikationer för en kom-
mande generation. 

I Kanada arbetade Alberto Vomiero på Marie  
Curie Fellowship på Institut National de la 
Recherche Scientifique i Varennes där han 
tillhörde en grupp som forskade om solceller. 

– Det var en riktigt bra upplevelse och 
mycket intressant. Det var roligt att arbeta 

tillsammans med en forskargrupp och jag 
lärde mig mycket. 

När Alberto Vomiero flyttade tillbaka till 
Italien började han arbeta i Brescia som 
forskare på National Council for Research 
SENSOR Lab. Men han kände att det var 
dags att söka sig vidare för att kunna gå vidare  
i karriären. 

– När jag fick tjänsten som professor i  
experimentell fysik på Luleå tekniska  
universitet blev jag glad eftersom det är ett 
stort steg i min karriär. Just nu försöker jag 
sätta mig in i hur allt fungerar på LTU innan 
jag börjar arbeta 1 oktober. 

Alberto Vomiero berättar att om han hade 
stannat på sin nuvarande tjänst i Italien, men 
att det hade tagit minst 20 år att bli professor. 

– Det hade till och med kunnat bli så att 
jag aldrig hade haft möjlighet att avancera. 
Det här är en stor möjlighet för mig och det 
ska bli roligt att arbeta med studenter och se 
nya forskargrupper växa fram. 
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Lennart Wallström
Professor i polymera konstruktionsmaterial

INSTALLATION AV NY PROFESSOR 
Installator rektor Johan Sterte

Med ett starkt engagemang i dialogen mellan lärare och student arbetar Lennart Wallström aktivt 
för att skapa ett positivt inlärningsklimat på Luleå tekniska universitetet.

– En aktiv och engagerad lärare skapar aktiva och engagerade studenter.

1981 tog Lennart Wallström civil-
ingenjörsexamen vid Luleå  

tekniska universitet, maskiningenjör med in-
riktning mot materialteknik. Hans plan efter 
utbildningen var att resa ut i Europa för att 
arbeta, men fick ett erbjudande att stanna på 
LTU.

– Jag har aldrig ångrat beslutet att stanna 
i Luleå, det har varit en fantastiskt rolig tid. 
Jag har verkligen erbjudits möjligheten att 
arbeta med det jag intresserad av. Det som är 
spännande med LTU är att man får vara i en 
miljö där det är lätt att inhämta kunskap och 
samarbeta med andra forskningsområden.

 Från början arbetade Lennart Wallström 
med ett flertal tillämpade utvecklingsprojekt  
i samarbete med industrin för att bland annat  
utveckla nya golvmaterial, fjärrvärmekulver-
tar och kantlistningsmetoder. Efter ungefär 
tio år av uppdragsforskning parallellt med 
undervisning började han istället inrikta sig 
mer på grundforskning.

– 1992 startade jag mina doktorandstudier 
inom ämnesområdet träteknik och arbetet 
handlade om cellväggsimpregnering av trä 
och innebar att jag kunde utveckla min för-
ståelse för det naturliga kompositmaterialet 
trä och framförallt höja min kompetens inom 
elektronmikroskopi (SEM, TEM).

– Några av hans arbetsuppgifter genom åren 
har bland annat varit studierektor, områdes-
ansvarig samt utbildningsansvarig inom om-
rådet materialteknik. Tjänsten som professor 
inom ämnet polymera konstruktionsmaterial 
innebär inte några större förändringar i hans 
dagliga arbete på LTU, men han har ändå 
några önskemål om framtiden.

– Jag vill ägna mer tid åt forskningen, det 
har inte funnits så stort utrymme för detta på 
senare tid. Det jag vill göra är att gå mer på 
djupet inom området naturfiberkompositer.

Lennart Wallström har varit inblandad i 
många utbildningsprojekt under sin karriär 
och ett av dem som han är väldigt stolt över 
är civilingenjörsutbildningen Internationell  
Materialteknik, EEIGM där han varit ut- 
bildningsledare sedan 2001. Utbildningen  
startade 1993 tillsammans med Nancy,  
Saarbrücken och Barcelona.

– I UKÄs utvärdering 2013 fick program-
met betyget mycket hög kvalitet.  Ett annat 
internationellt utbildningsprogram som jag 
koordinerar och varit med och utvecklat 
är Masterprogrammet, Advanced Materials  
Science and Engineering som startades 2005. 
I UKÄs utvärdering 2013 fick programmet 
betyget mycket hög kvalitet. 
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Åsa Wallström
Professor i industriell marknadsföring
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Med fokus på e-handel har Åsa Wallström byggt upp ett omfattande nätverk med både nationella 
och internationella forskare samt partners från företag och offentliga organisationer. 

– Det är stor efterfrågan på forskning inom e-tjänster och det är jätteroligt. 

Med forskningsperspektiv som kombi-
nerar marknadsföring och e-handel 

har Åsa Wallström studerat områden som 
kommunala e-tjänster, kriskommunikation, 
industriellt köpbeteende, turism och konsu-
menters köpbeteende. Övergripande mål i 
alla projekt har varit att skapa värde genom att 
utveckla kundanpassade tjänster, budskap och 
strategier. Detta kan uppnås om man bättre  
förstår hur kunderna beter sig och vilka  
behov och attityder de har. I ett av projekten 
var målet att öka användningen av kommu-
nala e-tjänster, ett område som inte alltid för-
knippas med marknadsföring. 

– Det går att spara massor med pengar om 
e-tjänsterna utformas på rätt sätt. Genom 
att förstå och utgå från medborgares behov, 
beteenden och attityder kan kommunerna 
utveckla effektivare e-tjänster som faktiskt 
används. 

Idag arbetar hon som professor och tf  
ämnesföreträdare i industriell marknads- 
föring på avdelningen industriell ekonomi. 
Åsa Wallström berättar att hon alltid har varit 
intresserad av marknadsföring. 

– Marknadsföring är ett roligt och intressant  
ämne som innefattar så mycket mer än  
reklam och försäljning, vilket ofta är det första 
man tänker på. Det gäller att förstå kunderna, 
leverera ett högre värde än konkurrenterna 
och därigenom få nöjda kunder som väljer 
att återkomma till företaget.

Åsa Wallström berättar att hon under studie-
tiden aldrig funderade på att börja arbeta som 
lärare och hon hade inte heller trott att hon 
skulle tycka om att undervisa så mycket som 
hon gör. För närvarande har hon flera olika 
uppdrag och undervisar därför inte i samma 
utsträckning som tidigare, men undervisning 
och utbildningsfrågor är områden som hon 
brinner för och ser som viktiga. Hon ser po-
sitivt på möjligheten att kunna kombinera 
forskning, undervisning och övriga uppdrag. 

–Luleå tekniska universitet är en fan- 
tastisk arbetsplats. Vi har en bra miljö där 
vi kan kombinera flera olika arbetsupp- 
gifter. Fördelningen av uppgifter och upp-
drag förändras också över tiden, vilket gör att 
det alltid finns nya utmaningar och områden 
att utvecklas inom.  
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Daniel Casellas
Adjungerad professor i hållfasthetslära

DIPLOMUTDELNING TILL NY ADJUNGERAD PROFESSOR
Diplomutdelare rektor Johan Sterte

Daniel Casellas är född i Manresa i  
Spanien och har en doktorsexamen 

från UPC-Barcelona Tech. Hans intresse för 
Luleå tekniska universitet har alltid varit stort 
sedan han deltog i ett utbytesprogram 1998 
och spenderade två månader i Norrbotten. 

– Universitetet i Barcelona har alltid haft 
väldigt bra kontakt med LTU och arbetar hela 
tiden för att stärka relationen. När jag fick 
möjlighet att besöka Luleå var det en myck-
et positiv upplevelse. Jag har bara bra minnen 
från den tiden och naturen är otroligt vacker. 

2000 började Daniel Casellas att arbeta på 
Forskningsinstitutet Fundació CTM-Centre  
Tecnologic som har specialiserat sig på  
material- och miljöteknik. Just nu är han 
chef för avdelningen materialteknik. Han har 
bland annat forskat om konstruktionsmateri-
al som keramik, hårdmetall, höghållfasta stål 
och verktygsstål. 

– 2005 inledde vi ett samarbete med  
Gestamp Hardtech och genom det pro- 
jektet fick jag kontakt med Luleå igen och 
det var riktigt roligt. Jag kände direkt att jag 
ville börja arbeta mer med Luleå tekniska 
universitet och vi har haft riktigt bra samar-
beten på ett flertal projekt genom åren. 

Daniel Casellas kommer att arbeta 20 
procent på LTU som professor inom håll-
fasthetslära, men han kommer även att ha 
kvar sin tjänst på Fundació CTM-Centre  
Tecnologic. Han tycker att det är en perfekt 
kombination. 

–Alla i Luleå är så öppna och LTU har ett 
riktigt bra rykte ute i världen. Jag ville arbeta 
i ett sådant positivt klimat och det var där-
för jag sökte tjänsten som professor. Bara att 
få möta alla människor med olika erfarenhet 
och kompetens är riktigt spännande. 

Under de senaste åren har han varit vetenskapligt ansvarig för mer än 50 FoU-projekt med en 
budget på över 60 miljoner euro. 

– Luleå tekniska universitet har ett otroligt bra rykte och det är ett gyllene tillfälle för mig att 
arbeta som professor här, säger Daniel Casellas. 
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Rolf Gustavsson
Adjungerad professor i datorstödd maskinkonstruktion

DIPLOMUTDELNING TILL NY ADJUNGERAD PROFESSOR
Diplomutdelare rektor Johan Sterte

Rolf Gustavssons intresse för rotordy-
namik började efter att han tagit sin  

civilingenjörsexamen i maskinteknik på  
Linköpings universitet 1988. Han letade efter 
arbete inom mekanik och fick en tjänst på  
gasturbindivisionen ABB i Finspång (nu- 
varande Siemens).

– Det var då jag kom i kontakt med rotor-
dynamik för första gången och det har jag i 
princip därefter arbetat med under hela min 
karriär.

 I början på året tillträdde Rolf Gustavsson 
tjänsten som adjungerad professor på avdel-
ningen produktion- och produktionsutveck-
ling inom ämnet datorstödd maskinkon-
struktion med inriktning rotordynamik. Rolf 
Gustavsson har sedan tidigare kopplingar till 
LTU genom sina doktorandstudier i början 
på 2000-talet och känner väl till forsknings-
miljön på universitetet.

– Det är en perfekt kombination att ar-
beta både inom den akademiska världen och 
industrin. Gränsdragningen mellan forskning 

och arbetet är även väldigt flytande och går 
ofta in i varandra.

 Rolf Gustavsson kommer att dela tjänsten 
på universitetet med Vattenfall där han har 
arbetat sedan 90-talet. Han har bland annat 
fokuserat på skade- och haveriutredningar 
samt de problem vibrationer kan skapa på 
lager med mera.

– Jag undersöker även dynamiken i rote-
rande vattenkraftsaggregat. Det vill säga, ana-
lyserar vibrationerna och ser hur maskinerna 
beter sig vid problem för att kunna avhjälpa 
detta. Det är intressant och spännande arbete  
eftersom det rör stora maskiner med stor  
rörelseenergi.

Han berättar att ett av målen är att lyfta 
fram rotordynamik och uppmärksamma äm-
net både i industrin och inom forskningen.  

– Luleå tekniska universitet är en bra skola 
som bedriver forskning inom ett område som 
jag tycker är intressant. Jag ser fram emot att 
få möjlighet att arbeta med forskning kring 
rotordynamik tillsammans med LTU.

Luleå tekniska universitet är ett av få universitet i världen att forska om rotordynamik för vatten-
kraftsaggregat med hjälp av den nya professorn inom datorstödd maskinkonstruktion.

– Jag kommer att arbeta för att lyfta fram vår forskning inom rotordynamik i energibranschen, 
säger Rolf Gustavsson.
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Kailash Srivastava
Adjungerad professor i elkraftteknik

DIPLOMUTDELNING TILL NY ADJUNGERAD PROFESSOR
Diplomutdelare rektor Johan Sterte

Kailash Srivastava föddes i Indien och 
tog sin doktorsexamen i elkraftteknik 

på Indian Institute of Technology i Kanpur. 
Hans första steg ut i arbetslivet var med före- 
taget Instrumentation Limited där han ut-
vecklade mjukvara för EMS/SCADA. Redan 
två år senare tog han klivet upp i karriären 
och en tjänst på Försvarsministeriet i Indien. 

– Jag övervakade bland annat genomför-
ande av stora projekt samt samarbetade och 
förhandlade med kunder och leverantörer för 
att säkerhetsställa krav och kontroll av tek- 
niska specifikationer. 

Efter flera olika arbeten inom både den 
akademiska världen och industrin började 
han 1997 att arbeta åt ABB i Sverige.  Kailash 
Srivastavas nuvarande titel är senior research 
and development engineer på global research 
lab och han har bland annat samarbetat med 
Katholieke Universiteit Leuven och flera  
andra europeiska universitet för att främja 
samarbetet mellan industrin och akademin. 

– Jag har lett många framgångsrika strategiska 
projekt från idé till genomförande tillsammans 
med ingenjörer från våra kontor runt om i 
världen. Jag har även arbetat med att utveckla 
kommunikationen på flera olika nivåer, både 
inom och utanför organisationen. 

Kailash Srivastava är adjungerad professor  
i elkraftteknik på avdelningen energi- 
vetenskap sedan 2013 samtidigt som han 
fortfarande arbetar åt ABB. 

– Jag tycker att det känns riktigt spännande 
att kombinera de två tjänsterna. Vi har all-
tid haft ett bra samarbete med den svenska  
akademin.

Kailash Srivastava berättar att han tycker att 
Sverige är mer praktisk i sin forskning och 
att Luleå tekniska universitet är bra på att ar-
beta tillsammans med industrin. 

– Min forskningsplan är att arbeta både 
med ABB och LTU och ser fram emot att 
få knyta nya kontakter och starta nya projekt 
med universitetet. 

Med lång erfarenhet och djup förståelse för bland annat modellering och simulering av kraft- 
system, kraftelektroniska system och ingenjörsekonomi är Kailash Srivastava en professor med 
bred och spännande bakgrund. 
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Olov Öhrman
Adjungerad professor i kemisk teknologi

DIPLOMUTDELNING TILL NY ADJUNGERAD PROFESSOR
Diplomutdelare rektor Johan Sterte

Det var under en utbildningsdag på gym-
nasiet som Olov Öhrman träffade på en 

student från Karlstad som läste kemiteknik på 
Luleå tekniska universitet. Han berättade om 
ämnet, Luleå och hur det var att studera på 
utbildningen. 

–  Jag hade även andra alternativ att välja 
mellan som till exempel KTH och Chalmers, 
men jag är nöjd med mitt val. Det var en bra 
och rolig tid. Campus var även bra om man 
jämför med större städer. 

Olov Öhrman skrev sitt ex-jobb på LTU 
och bestämde sig även för att doktorera. 

– Jag hade redan gjort praktik i sex måna-
der inom industrin och att doktorera lockade 
mig mer. Sen ville jag lära mig att forska. 

Och det fick han göra. Hans intresse 
tog honom bland annat till universitetet i  
Kapstaden där han utförde katalytiska tester.  
Han har även arbetat på Haldor Topsøe A/S i 
Lyngby i Danmark som postdok. Efter några 

år ville familjen norrut och Olov Öhrman 
fick 2007 en tjänst på ETC i Piteå där han 
idag arbetar som senior forskare och mark-
nadschef. Just nu kombinerar han även sitt 
arbete på ETC med en deltidstjänst som 
adjungerad professor inom kemisk teknologi 
på Luleå tekniska universitetet. 

– Jag återvände till LTU i februari och det 
är roligt att kombinera den tjänsten med mitt 
vanliga arbete. 

Olov Öhrman berättar att det blir en helt 
annan dimension på arbetet när man kan 
göra saker tillsammans än var för sig. Hans 
uppdrag på LTU blir att utbilda doktorander 
och samtidigt kommer han att forska.

– Jag forskar om förnybara drivmedel,  
exempelvis bensin från biomassa via förgas-
ning eller pyrolysolja. Jag strävar även efter att 
utveckla mitt område på LTU på samma sätt 
som jag har gjort på ETC. 

Med ett stort intresse för matematik, fysik och kemi kom han till Luleå tekniska universitet från 
Säffle 1995 för att studera kemiteknik. 

– Kombinationen av mitt intresse för hockey och att utbildningen tilltalade mig gjorde att jag 
hamnade i Norrbotten, säger Olov Öhrman. 
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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 
personer som de särskilt vill hedra och knyta till forskningsgemenskapen. 

Dekanerna, promotorerna utdelar de yttre tecknen på hedersdoktorvärdigheten.

PROMOTION
Promotionen är när doktorn efter avlagda prov promoveras till doktor. Efter 

doktorsdisputationen, när doktoranden har skrivit och låtit publicera en 
vetenskaplig avhandling och offentligen försvarat den, alltså låtit den utsättas 

för 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 

doktorsvärdigheten, 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 stadsfästelse 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 
upptagande 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
Övermarskalk Malin Kuusinen

Marskalkarna Ida Aronsson, Victor Bjälke, Edvin Ekblad, Carl-Johan Granqvist, 
Tony Karlberg, Carolina Petersson, Therese Sveitz och Victoria Östergren. 
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