
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Årets Alumner vid Luleå tekniska universitet 
 

Han är världsmästare i munspel och en av få universitetsutbildade munspelare i landet. Mikael Fall 
som läst musik, konstnärlig kandidat, på Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet är en av 
Årets alumner 2014. Den mycket ärofyllda utmärkelsen ”Årets Alumn” delas varje år ut av Luleå 
tekniska universitet, till framgångsrika tidigare studenter vid universitet.  
 
Det som förenar en av Sveriges just nu mäktigaste kvinnor Catrin Fransson med världsmästaren i munspel 

Mikael Fall och vd:n för ett kommunikationsföretag Markus Gustafsson är att de alla tagit examen vid 

Luleå tekniska universitet och nu fått utmärkelsen Årets alumn 2014. Årets alumn ska ha läst minst två år på 

heltid vid Luleå tekniska universitet och därefter gjort något utöver det vanliga. Det kan handla om 

prestationer av olika slag, särskilt engagemang i en fråga eller något annat som är värt att uppmärksamma.  

 

– Med vitt skilda positioner och framgångar visar årets alumner verkligen bredden på utbildningarna vid Luleå 

tekniska universitet. Det är här de lagt grunden till sina karriärer och alla tre är väldigt bra förebilder för våra 

studenter, sade Erik Höglund, prorektor vid Luleå tekniska universitet.  

 

Motiveringen till Årets alumner 2014: Mikael Fall har efter avlagd examen i musik från Luleå tekniska 

universitet gjort en mycket framgångsrik karriär som utbildad kompositör och munspelare. Han är en av 

ytterst få universitetsutbildade munspelare i Sverige. I november 2013 blev han världsmästare i munspel på 

World Harmonica Festival i Trossingen, Tyskland. Mikael undervisar privat i musik, håller kurser samt spelar 

med i olika band.  Mikael är en mycket värdig företrädare för alumner vid Luleå tekniska universitet.  

Markus Gustafsson har efter avlagd examen i företagsekonomi från Luleå tekniska universitet haft en mycket 

framgångsrik karriär. Han är en drivande och entreprenöriell person och är vd för ett företag i 

kommunikationsbranschen som har rönt stora internationella framgångar. Dessutom innehar Markus flertalet 

styrelseuppdrag. Han visar prov på att det går att göra internationell karriär samtidigt som han bor kvar i 

Norrbotten. Markus är en mycket värdig företrädare för alumner vid Luleå tekniska universitet.  

Catrin Fransson har efter avlagd examen i företagsekonomi från Luleå tekniska universitet gjort en mycket 

framgångsrik karriär inom en av våra största banker, när hon nyligen lämnade banken var det som vice vd och 

medlem i koncernledningen. Hon har också blivit utsedd till en av Sveriges mäktigaste kvinnor av tidningen 

Veckans affärer. Idag är hon vd för ett helägt statligt bolag som verkar för att finansiera exportaffärer. Catrin är 

en mycket värdig företrädare för alumner vid Luleå tekniska universitet.  
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