
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    

Luleåfödd författare en av fyra nya hedersdoktorer 
 
Luleåfödda författaren Katarina Kieri, forskningschefen vid Ericsson Sara Mazur, Hans Hansson VD 
för Swerea Sicomp, Piteå och vice VD för Tyréns, Birgitta Olofsson, är utsedda till 2015 års 
hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet.  
 

–Att Katarina Kieri lyfter fram regionen i sitt författarskap och att hon sätter fokus på unga och betydelsen 
av språket, i en tid när undersökningar visar på negativa trender avseende ungas läsande och läsförståelse, 
tycker vi är värda att uppmärksammas och lyftas fram, säger Cathrine Norberg, dekan för filosofiska fakulteten 
vid Luleå tekniska universitet, om utnämningen av Katarina Kieri till en av de fyra nya hedersdoktorerna.  

 

Det är de tekniska och filosofiska fakulteterna vid Luleå tekniska universitet som utser hedersdoktorerna. 
Fakulteterna utser vardera två hedersdoktorer som promoveras och får sina doktorshattar eller kransar vid den 
akademiska högtiden som i år hålls 14 november.  

 

Ericssons forskningschef Sara Mazur och författaren Katarina Kieri har båda utsetts till filosofie hedersdoktor. 
Sara Mazur har under en längre tid arbetat med forskning och utveckling vid Ericsson AB, och är sedan 
2012 företagets forskningschef. Samarbetet med Ericsson Research i Luleå har under ledning av Sara Mazur 
resulterat i såväl regionala som internationella samarbetsprojekt. 

 

Den tekniska fakultetens val av hedersdoktorer 2015 föll på Hans Hansson, VD för Swerea Sicomp som 
utbildat sig till civilingenjör vid dåvarande Luleå tekniska högskola. Under hans ledning har Swerea SICOMP 
utvecklats till ett internationellt ledande forskningsinstitut och till en stark forskningspartner för såväl inhemsk 
som europeisk industri och akademi, inte minst för Luleå tekniska universitet. Birgitta Olofsson vice VD för 
Tyréns med ansvar för strategisk utveckling inom samhällsbyggnadssektorn, har också utsetts till hedersdoktor. 
Hon blev civilingenjör 1982 vid dåvarande Tekniska högskolan i Luleå och hörde till den första kullen 
studenter som examinerades från civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik. Hon är mycket 
engagerad och en stark drivkraft för branschens utveckling mot ett innovativt samhällsbyggande. 

 

Motiveringar till samtliga fyra hedersdoktorer, se bifogad pdf-fil. 

 

Kontakt: Cathrine Norberg, ordförande i filosofiska fakultetsnämnden, 0920-49 21 89, 
cathrine.norberg@ltu.se, Ylva Fältholm, ordförande i tekniska fakultetsnämnden 0920-49 14 08, 
ylva.faltholm@ltu.se, Katarina Karlsson, presskontakt Luleå tekniska universitet 072-727 45 60, 
katarina.karlsson@ltu.se 
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