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Maria Ask har varit docent vid Luleå 
tekniska universitet sedan 2006 och ar-
betar på avdelningen för geovetenskap 
och miljöteknik. Som forskare, hand-
ledare och koordinator är hon involv-
erad i ett antal projekt och program som 
sträcker sig över flera forskningsämnen; 
tillämpad geologi, bergmekanik och 
geofysik. 

Ett av de program som pågår är TRUST
(transparent underground structure) som 

är ett FoU-projekt inom undermarksbyg-
gande och ett samarbete mellan universitets-
baserade forskare, Trafikverket och specialis-
ter i branschen.

– Det är ett mycket innovativt projekt
med deltagare från Sveriges bygguniversitet, 
det vill säga Chalmers, KTH, Lunds tekniska 
högskola, Uppsala universitet och Luleå tek-
niska universitet. Bakgrunden är att det med 
ett växande väg- och järnvägsnät blir allt vik-
tigare att kunna bygga undermarksanlägg-
ningar som är säkra och miljövänliga. 

Andra projekt och program, som Maria Ask 
är engagerad i eller förbereder, gäller veten-
skapliga borrningar inom det internationella 
kontinentalborrningsprogrammet och det 
svenska djupborrningsprogrammet. Bland an-
nat planeras en djupborrning i den så kallade 
Pärvieförkastningen väster om Kiruna.

– När inlandsisen smälte bildades kraftiga
jordskalv i Norrbottens och Västerbottens in-
land. Vi behöver lära oss mer om förkastning-
ar där skalven skedde, bland annat för att veta 
var vi ska lagra utbrända kärnbränslen på ett 
sätt som är säkert i minst 100 000 år.

Maria Ask är uppvuxen i Mälardalen, om-
given av universitet och högskolor, men när 
det var dags för högre studier valde hon tek-
niska högskolan i Luleå och civilingenjörsut-
bildningen i geoteknologi. 

– Det var en kombination av läshunger och
äventyrslystnad. Jag tyckte om att studera och
geoteknologi verkade vara ett spännande
ämnesområde.

I grundutbildningen valde hon inriktning-
en mot oljeprospektering och gjorde avbrott 
för ett år som trainee på Statoil i Stavanger, 
Norge. Inför examensarbetet fick hon möj-
lighet att följa med på en expedition till Stilla 
havet, på rekommendation av sin handledare 
i Luleå, professor Ove Stephansson.

Expeditionen ingick i det internationella 
oceanborrningsprogrammet där ett 20-tal 
länder bidrar till forskning om berggrun-
den under oceanerna. På Stilla havsresan fick  
Maria kontakt med en fransk professor och 
studerade ett år på universitet i södra Frank-
rike, på en förberedande doktorandutbild-
ning.

– Jag kämpade på med franskan och kunde
har fortsatt att forska i Frankrike men valde 
att återvända till Sverige och en doktorand-
tjänst i teknisk geologi på KTH i Stockholm. 
Där ägnade jag min forskning och avhand-
ling åt att mäta och analysera data från djup-
borrningar i Nordatlanten.

– Efter disputationen fick jag en fors-
kartjänst på Stockholms universitet där jag 
bland annat var koordinator för det europe-
iska konsortiets vetenskapliga kommitté av 
ocean borrningsprogrammet. Jag gjorde även 
några utflykter som gästforskare på Cornell 
University, Itacha i staten New York. 

– 2002 återvände jag till Luleå tekniska
universitet som lektor i bergmekanik. Här 
har jag undervisat, och forskat i olika om-
fattningar beroende på vilka projekt som jag 
varit engagerad i. För några år sedan flytta-
de jag över till tillämpad geologi, eftersom 
det stämde bättre med inriktningen på min 
forskning.

Maria Ask, professor i tillämpad geologi
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Efter att ha doktorerat vid Luleå tekniska 
universitet lämnade Wolfgang Birk den 
akademiska världen till förmån för bil-
industrin. Efter att ha varit med att ta fram 
banbrytande ny teknik för aktiv säker het i 
fordon lockade akademien igen.

Wolfgang Birk är uppvuxen i Beck-
ingen i regionen Saarland i sydvästra 

Tyskland. Redan vid sina studier vid Univer-
sität des Saarlandes kom han i kontakt med 
Sverige och universitetet i Luleå.

– Jag skulle vara utbytesstudent i ett år på
Luleå tekniska universitet, i mitten av 90- 
talet, men jag trivdes så bra att jag stannade 
ytter ligare ett halvår. Jag behöll kontakten 
med universitetet och gjorde även mitt  
examens arbete vid SSAB i Luleå. 

Efter examen i elektroteknik, hemma i 
Tyskland, kom Wolfgang Birk tillbaka till Luleå 
tekniska universitet för doktorandstudier i 
reglerteknik.

– Ett avgörande skäl till att jag ville tillbaka
till Luleå var det jag upplevde vid mitt utby-
tesår, att man som student alltid var välkom-
men att fråga saker och att det alltid fanns 
möjlighet att testa saker i labbet. Jag kände 
mig helt enkelt uppskattad som student.

Wolfgang Birk disputerade 2002 i ämnet 
reglerteknik. Åren med akademiska studier 
gjorde att näringslivet lockade. Vid Volvo 
Personvagnar blev han ansvarig för utveck-
lingen av aktiva säkerhetssystem inom områ-
det föraruppmärksamhet.

– Jag kände att jag ville göra något ”på
riktigt”. Området aktiv säkerhet hade pre-
cis startat på Volvo och jag ingick i en grupp 
forskare med deltagare från Volvo och från 
Ford i Nordamerika. Vi gjorde utveckling 

och tester gemensamt, något som kan vara en 
utmaning när man jobbar i olika tidszoner.

Arbetet vid Volvo blev framgångsrikt och 
Wolfgang Birk står bakom det som idag he-
ter Volvo Cars Driver Alert system och som 
finns i många nyproducerade bilar. Enkelt 
uttryckt innebär det att systemet kontinuer-
ligt analyserar körbeteendet och uppskattar 
trötthet och annan form av ouppmärksam-
het. När det bedöms att vara för kraftigt på-
verkande så varnas föraren.

– Vi gjorde tester med människor som inte
hade sovit på nästan ett dygn. Sedan satte vi 
dem i en simulator och analyserade deras 
körbeteende. Vi gjorde sedan detta även på 
testbanor i verklig körning. Det är svårt att 
säga hur mycket det här systemet kommer att 
påverka olycksstatistiken, det kommer vi att 
kunna se först om kanske tio år. Dock tyckte 
Ford att det här var värt att uppmärksamma 
vilket gjorde att jag och mina kollegor 2007 
fick Henry Ford technology award, vilket var 
väldigt inspirerande.

Efter tiden på Volvo kom Wolfgang Birk 
tillbaka till Luleå tekniska universitet och till 
tillämpad forskning inom processindustrin. 

– För mig spelar det inte så stor roll om
mitt forskningsområde ligger inom process-
industrin eller bilindustrin. Det går att göra 
jämförelser och göra kunskapsöverföring 
mellan det som på pappret ser ut att vara väl-
digt olika verksamheter. Hittills har jag inte 
varit tvungen att välja utan har kunnat röra 
mig i båda världarna.

En annan form av kunskapsöverföring 
är arbetet med undervisning, något som 
Wolfgang Birk uppskattar.

– Att undervisa är fantastiskt. Det är en
skön känsla att se ”nu begriper de vad jag 
menar”. 

Wolfgang Birk, professor i reglerteknik
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Hans favoritmaterial är betong. Ett bygg-
nadsmaterial med nästan obegränsade 
möjligheter. Betong kan designas både till 
form och innehåll, gjutas till den yta som 
man önskar, blandas med andra mate - 
rial och kombineras med konstruktioner 
av trä, stål, glas etc.

Andrzej Cwirzens forskningsämne är
konstruktionsteknik, vilket han är äm-

nesföreträdare för. Inriktningen är material-
teknik och hans engagemang för betong går 
inte att missta sig på.

– Som byggnadsmaterial har betong så
många fördelar och möjligheter. Man kan 
blanda olika material i betongen för att göra 
den lättare eller tyngre, tillföra andra mineral 
för att ge betongen de egenskaper som man 
vill ha eller skräddarsy moduler med inbygg-
da ledningsnät som klickar i varandra.

Andrzej Cwirzen växte upp i södra Polen. 
Fadern hade byggnadsfirma och Andrzej fick 
byggandet i blodet. Studievägen var utstakad 
och på loven arbetade han extra i företaget. 
Han tog civilingenjörsexamen i byggnads-
konstruktion vid tekniska universitetet i 
Gliwice. Därifrån gick färden till Finland och 
en doktorandtjänst på Aalto-universitetet i 
Espoo utanför Helsingfors. 

Universitetet har sitt namn efter arkitekten 
och formgivaren Alvar Aalto, en finländare 
med världsrykte. Andrzej Cwirzen doktore-
rade 2004, blev senare docent och har varit 
adjungerad professor vid universitetet.

– Jag har tillbringat 16 år i Finland; forskat,
undervisat och arbetat i byggnadsindustrin.
Jag har hela tiden varit knuten till universite-
tet, men under fem år arbetade jag parallellt
som projektledare i företag, bland annat med
projekteringen av ett kärnkraftverk.

– För ett par år sedan blev jag tillfrågad om
professuren vid Luleå tekniska universitet. 
Eftersom det är ett välrenommerat universi-
tet blev jag intresserad. Nu är jag här och ser 
fram emot att starta ett antal forsknings projekt 
inom mitt område materialteknik, som jag 
 tror kan tillföra universitetet ny kompetens.

Forskningen inom materialteknik har  
kopplingar både till byggkonstruktion och till 
nya tekniker inom andra områden, som 3D- 
tekniken. Genom att utveckla 3D-skrivare 
för betongbygge skulle man kunna designa 
och gjuta komplexa konstruktioner. Det är 
en av Andrzej Cwirzens visioner.

– Men det finns också stora utmaningar,
som att sänka koldioxidutsläppen vid till-
verkningen, att göra tillverkningen effekti-
vare så att man använder mindre råvara och 
mindre energi, att öka återvinningen genom 
att ta tillvara rivningsmaterial och restpro-
dukter samt att förbättra kvalitén för att öka 
hållbarheten. Därför är materialteknik ett in-
tressant och viktigt forskningsämne.

– Slaggprodukter från masugnar är ett ut-
märkt material att blanda med betong. Där 
har vi uppslag till ett forskningsprojekt med 
anknytning till det lokala näringslivet.

Andrzej Cwirzen har nyss kommit till Luleå 
tekniska universitet, men han är redan igång.

Andrzej Cwirzen, professor i konstruktionsteknik
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Jonas Ekman är professor i industriell 
elek tronik och prefekt för Institutionen 
för system- och rymdteknik. Han bör-
jade sina studier vid Luleå tekniska uni-
versitet, gjorde en utflykt för studier i 
Italien, och kom sedan tillbaka till Luleå 
igen.

Jonas Ekman är född och uppvuxen i
Boden och det var naturligt att påbörja 

studierna i grannstaden Luleå.
– När jag gjorde mitt examensarbete 1998

var telekombranschen i stark tillväxt så när 
jag blev erbjuden en doktorandtjänst fanns 
en viss tveksamhet till att börja med. Indu-
strin är alltid lockande, men jag valde ändå 
en doktorandtjänst, något som jag inte ångrar 
idag.

Under doktorandtiden vid Luleå tekniska 
universitet fick Jonas Ekman ett stipendie 
från Ericsson för studier vid University of 
L’Aquila i Italien.

– Universitetet i L’Aquila är fantastiskt.
Det är både en bra forskningsinstitution och 
trevliga omgivningar. Själv bodde jag under 
studietiden på ett kloster, vilket var lite 
speciellt.

 Efter disputation förlängdes tiden vid 
University of L’Aquila med en postdok, 
finans ierad av Vetenskapsrådet.

– När jag kom tillbaka till Luleå tekniska
universitet blev jag docent vid institutionen 
för systemteknik och samtidigt utbildnings-
ledare för institutionen.

2009 blev Jonas Ekman prefekt vid Insti-
tutionen för systemteknik vid Luleå tekniska 
universitet. 2011 omorganiserades de ur-
sprungliga tretton institutionerna till sex och 
systemteknik gick upp i den större institu-
tionen för system- och rymdteknik.

– Som prefekt för institutionen fungerar
jag som en form av linjechef, med ansvar för 
drygt 160 anställda. Det är ett spännande ar-
bete där man har stor möjlighet att påverka 
universitetets och institutionens inriktning.

 Som prefekt blir man utsedd för en tids-
period om fyra år och man kan bli utsedd 
maximalt två gånger.

– Jag tycker att det är bra att det är en tids-
begränsad tjänst. Alla organisationer, och in-
divider, mår bra av förändringar och utveck-
ling. Som det är nu har jag det här uppdraget 
i tre år till och sedan måste jag göra något 
nytt, vilket känns både roligt och spännande, 
även om jag nog kommer att sakna det jag 
gör nu.

 Främst forskar Jonas Ekman kring elek-
trodynamiska metoder med vilken man kan 
studera och optimera ström- och potential-
fördelning i olika konstruktioner. 

– I dagsläget fokuserar vi på modeller för
kablar som används i exempelvis energipro-
duktionsanläggningar. Det här har en direkt 
tillämpning i industrin. Där måste strömför-
sörjningen i många fall fungera optimalt i alla 
lägen eftersom maskiner kan vara känsliga för 
plötsliga spännings- och strömförändringar.

Jonas Ekman, professor i industriell elektronik
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Reza Emami är ny professor vid Luleå 
tekniska universitet i Kiruna och ser stora 
fördelar med den integrerade miljö som 
Sveriges rymdhuvudstad kan er bjuda. 
Här finns allt ifrån utbildning till raket-
uppskjutning och satellitstationer sam - 
lat på en plats.

Reza Emami växte upp i Iran och i Stor-
britannien. Han studerade maskinteknik 

vid Sarif University of Technology i Teheran 
och tog sin Mastersexamen i flyg- och rymd-
teknik 1990.

– Jag visste tidigt att det var rymdteknik jag
ville ägna mig åt och jag var mycket målin-
riktad i mina studier på universitetet. 

Parallellt med studierna arbetade han som 
projektledare på National Research Institute 
i Teheran och efter examen som divisions-
chef. Därifrån kom han till University of 
Toronto där han fördjupade sig i robotik, 
automation och mekatronik (mötet meka-
nik-elektronik), och doktorerade 1997.

Hans forskning är inriktad på samverkan-
de metoder av tvärvetenskapliga system eller 
populärt; systemteknik för att kunna styra ro-
botar, rymdfarkoster och rovers, det vill säga 
terrängfordon för undersökning av andra 
planeter.

– Efter doktorsexamen var jag projekt-
ledare på ett teknikföretag ett par år innan jag 
återvände till University of Toronto som pro-
fessor på Institutet för rymdstudier, Toronto. 
Jag är kanadensisk medborgare sedan många 
år och fortsatt knuten till min fakultet där, 
parallellt med professuren på Luleå tekniska 
universitet och vid Avdelningen för rymd-
teknik i Kiruna.

Kontakten med Luleå tekniska universitet 
kom genom ett brittiskt rekryteringsföretag 

som helt enkelt headhuntade honom till pro-
fessuren i Kiruna, dit han anlände i början 
på 2015.

– Jag kände till Kiruna och de olika rymd-
organisationer som finns här. Den beskriv-
ning som jag fick av professuren lät väldigt 
spännande och jag förstod att mina meriter 
och personlighet var rätt för uppdraget, att ta 
nya intiativ och sätta ihop en ny forsknings-
grupp.

– Jag har alltid levt i stora städer med fle-
ra miljoner invånare, så rent personligt är det 
naturligtvis en stor skillnad att bo i Kiruna, 
men också till det bättre. Det är en lugn och 
fin miljö som bjuder på nya upplevelser och 
möjligheter. Dynamiken på ett mindre uni-
versitet gör det enklare att utveckla nya idéer 
och samverka med andra.

Uppdraget är att starta ett nytt forsknings-
område i samarbete med den svenska rymdin-
dustrin, vilket drar igång redan i höst med de 
första doktoranderna. I uppdraget ingår också 
att starta ett nytt laboratorium, Nano Satellite 
Laboratory, och att hela satsningen ska resul-
tera i ett nytt koncept kallat ”Space Kiruna”.

– Mitt nästa fokus är att göra verksamheten
så stabil att vi inte är ekonomiskt beroende 
av universitetet utan kan få mer intäkter från 
industrin och andra källor, och att vi ska ut-
veckla internationella samarbeten i Europa 
och worldwide. 

– Om fem år hoppas jag att vi har en kom-
plett service för småskaliga satelliter här i Ki-
runa, vilket i så fall blir unikt. Ingen annan 
plats i världen kan erbjuda allt ifrån design 
av plattformen, konstruktion av nyttolasten, 
uppskjutning med raket samt övervakning 
och styrning av satelliten. Mitt långsiktiga 
mål är att vi 2020 är ett ”Space Kiruna”.

Reza Emami, professor i rymdtekniska system
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Magnus Gustafssons forskning har tagit 
honom från Kalmar till andra sidan 
jorden och sedan tillbaka igen. Men den 
här gången till Luleå tekniska universitet, 
där en helt ny värld öppnade sig.

Allt började på Lars Kaggskolan i Kal-
mar, en gymnasieskola med inriktning 

på naturvetenskapliga och tekniska ämnen, 
där Magnus Gustafssons intresse för fysik och 
kemi väcktes. Grundutbildningen i fysik läste 
han sedan i Lund.

– Jag hade förmånen att få åka ett år till
Austin i Texas som utbytesstudent. Jag triv-
des bra på University of Texas och jag sökte 
en doktorandtjänst som jag fick. Den pro-
fessor som jag doktorerade för introducerade 
mig för simuleringar och beräkningar inom 
atom- och molekylfysik, med tillämpningar i 
planet-atmosfärer.

Efter avlagd doktorsexamen stannade 
Magnus Gustafsson kvar i USA och fick en 
postdok vid kemiinstitutionen på University 
of Colorado, i Boulder. Forsk ningsgruppen 
hade ett välutvecklat samarbete med ett insti-
tut i Taipei, Taiwan, vilket gjorde att han även 
tillbringade en del tid där.

– Kemiska reaktioner ligger inte så långt
ifrån det jag håller på med i beräknings fysik 
på atom- och molekylnivå, så det kändes helt 
naturligt. En bonus var att jag i Taipei fick 
möjligheten att lära mig mandarin. Inte för 
att jag talade det flytande men jag kunde 
hjälpligt ta mig fram. Invånarna var oerhört 
vänliga och tyckte att det var bra att jag för-
sökte, även om de ibland hade roligt åt mitt 
uttal.

2007 kom Magnus Gustafsson tillbaka till 
Sverige för en VR-finansierad tjänst som 
forskarassistent i fysikalisk kemi vid Göte-
borgs universitet. Det var här som intresset 

för det utrymme mellan stjärnor som kallas 
interstellära mediet väcktes. Det som är ut-
märkande för interstellära mediet är att det 
består av en, med jordiska mått mätt, extremt 
utspädd blandning av joner, atomer och mo-
lekyler. 

– Vi har under många år studerat hur
stjärnor föds, lever och dör. Mitt arbete 
med molekylproduktion är relevant för bil-
dandet av andra generationens stjärnor. En 
förstagenerationsstjärna består av de två lät-
taste grundämnena, väte och helium. När 
den exploderar i dödsskedet, i en så kallad 
super nova, frigörs gaser och ur dessa kan nya 
stjärnor bildas. Det som är intressant är att 
dessa nya stjärnor alstrar tyngre grundämnen, 
vilket skapar nya typer av stjärnor, eventuellt 
med planetsystem. 

I oktober 2014 påbörjade Magnus 
Gustafsson sin tjänst som universitetslektor 
vid Luleå tekniska universitet. I mars 2015 
befordrades han till professor.

– Det var när jag kom till Luleå som jag
insåg att nu har jag hittat hem. Här kan jag 
kombinera beräkningsfysik med den atmo-
sfärsforskning som sker vid avdelningen för 
rymdteknik, det bästa av två världar.

När det kommer till undervisning har 
Magnus Gustafsson en lite annorlunda me-
tod. Det handlar om att studenterna ska vara 
engagerade genom diskussioner. 

– Jag använder bland annat konceptfrågor
med ett antal svarsalternativ. Studenterna får 
trycka på mentometerknappar för det svar 
som de tror, eller vet, är rätt. Fördelningen 
mellan svaren kommer upp direkt och där-
ifrån kan det bli en diskussion där studen-
terna lär av varandra. Jag ser samtidigt hur 
bra jag har lyckats presentera materialet. Den 
här undervisningsformen kompletteras med 
traditionell ”svarta-tavlan-föreläsning”, klass-
rumsdemonstrationer och datorsimuleringar.

Magnus Gustafsson, professor i tillämpad fysik
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Hennes forskning syftar till att utveckla 
ny teknik för att möta en av de globala 
utmaningarna; att minska utsläppen
av  koldioxid. Xiaoyan Ji ingår i ett inter-
natio nellt nätverk av forskare på om - 
rådet. Hon arbetar också för ett utvidgat 
forskningssamarbete mellan Sverige och 
Kina.

Det är hennes uppfattning att Sverige lig-
ger långt framme när det gäller forsk-

ningen inom energi- och miljöteknik. 
– Vi kan bidra med vår kompetens för att

möta de miljöproblem som finns i dagens 
Kina med snabb tillväxt och ökande energi-
behov.

Många industriprocesser släpper ut gaser 
som innehåller koldioxid. Den teknik som 
idag finns för att rena utsläppen är dyr.  
Xiaoyan Ji utvecklar en ny teknik för att 
fånga in och lagra koldioxiden.

Xiaoyan Ji växte upp i Jiangsu-provinsen 
på Kinas östkust, i närheten av Shanghai, 
och gjorde sina universitetsstudier i provins-
huvudstaden Nanjing. Hon studerade kemi-
teknik vid Nanjing University of Chemical 
Technology, där hon doktorerade och är allt-
så kemiingenjör i grunden. 

Hennes man arbetade också med teknisk 
forskning och som andra unga ville de ut 
i världen. För femton år sedan kom de till 
Sverige och Kungliga tekniska högskolan 
i Stockholm, där Xiaoyan Ji hade fått en 
forskar tjänst på avdelningen för energi-
processer. 

Efter några år i Stockholm fick hennes 
man en doktorandtjänst vid Luleå tekniska 
universitet, medan Xiaoyan Ji begåvades med 
ett stipendium som förde henne till universi-
tetet i Kaiserslautern, Tyskland, där hon fors-
kade ett par år. Därifrån tog karriären henne 

till västra USA, till University of Wyoming 
och en forskartjänst på institutionen för 
kemi- och petroleumteknik.

Under tiden hade hennes man doktorerat 
och fått anställning på forskningsinstitutet 
Swerea Mefos i Luleå, hon flyttade hit och 
familjen etablerade sig här. Xiaoyan Ji fick en 
tjänst på Luleå tekniska universitet som fors-
kare och senare biträdande professor i ener-
gi  teknik.

– Mitt forskningsarbete fokuserar på att
utveckla ny teknik för att avskilja koldioxid 
med hjälp av joniska vätskor samt att fånga 
upp och lagra koldioxiden i saltvatten. Det är 
en av de lösningar som vi ser för att begränsa 
den fortsatta uppbyggnaden av växthusgaser 
i atmosfären.

Inom koldioxidforskningen samarbetar 
Xiaoyan Ji med andra professorer i Norden 
samt i Tyskland, USA, Kina och Australien. 
Hon är också gästprofessor vid sitt första uni-
versitet, Nanjing Tech University, samt un-
dervisar och handleder kinesiska studenter 
och doktorander vid Luleå tekniska univer-
sitet. 

– Mitt mål för studenterna är att de ska
utvecklas i logiskt och självständigt tänkande, 
att förbättra deras förmåga att lösa problem 
och till ett livslångt lärande. I den snabba ut-
veckling som sker är ämnet energiteknik un-
der ständig förändring och måste samverka 
med andra vetenskaper. 

– När det gäller utbildningen på forskar-
nivå vill jag hjälpa doktoranderna att utveck-
la förmågan till oberoende forskning, för att 
vinna förtroende och kunna bygga nätverk 
inom sitt forskningsområde.

Dessutom brinner Xiaoyan Ji för ett ut-
vidgat forskningssamarbete mellan sina två 
hemländer, Sverige och Kina, och hoppas 
kunna etablera ett gemensamt internationellt 
institut.

Xiaoyan Ji, professor i energiteknik
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Geoteknik är studiet av det mekaniska 
beteendet hos jord och berg för att 
bedöma markens stabilitet och vilka 
förstärkningar som krävs när man byg-
ger vägar, järnvägar, hus, broar, dammar 
och andra anläggningar. Jan Laue vill öka 
användningen av laboratorietester för 
sådana undersökningar.

Jan Laue växte upp i Köln och studerade
konstruktionsteknik och geoteknik vid 

universitetet i Bochum. I Tyskland måste två 
ämnesområden ingå i en examen. Han fort-
satte inom geotekniken, forskade och dokto-
rerade vid samma universitet.

– Jag valde geotekniken eftersom den
inne håller så många variabler, hur olika berg-
arter och jordarter beter sig under olika för-
hållanden och samspelet med de anläggning-
ar som ska byggas.

Parallellt med forskningen på universi-
tetet i Bochum arbetade Jan Laue i sin fars 
konsultföretag. Från Tyskland flyttade han 
till Schweiz och en forskartjänst på ETH 
Zürich, som är ett internationellt ledande 
universitet inom naturvetenskap och teknik. 
Där arbetade han som ”senior research scien-
tist” på Institutet för geoteknik.

– Jag har alltid haft ett stort intresse för att
experimentera. I Zürich fick jag möjlighet 
att vara med och bygga upp ett laboratorium 
för jordmekanisk forskning. Vi använde oss 

bland annat av centrifuger för att studera hur 
geomaterial reagerar under belastning och 
gjorde stresstester för att undersöka gränsvär-
den.

Jan Laues insatser i Zürich var kända och 
uppskattade. När professuren i geoteknik 
vid Luleå tekniska universitet skulle återbe-
sättas kontaktades han av representanter för 
universitetet som föreslog honom att söka 
tjänsten. Även här vill han satsa på laborato-
rieforskningen.

– Det finns så mycket att vinna på att i la-
boratorium prova ut vad som kan hända med 
material under olika förhållanden. Man kan 
testa gränser och bedöma risker, pröva med 
olika indata och miljöförhållanden. 

– Det är många variabler som kan spela in. 
Temperaturen har stor påverkan. Frost och 
tjäle är faktorer som man alltid måste ta med 
i beräkningen när man bygger i kallt klimat.

I Jan Laues plan ingår att uppgradera av-
delningens befintliga laboratorium med bätt-
re utrustning och verktyg. 

– Med ett starkare laboratorium kan vi ut-
föra fler tester och göra mer forskning för 
industrins och samhällets behov.

Jan Laue har endast varit några månader 
på sin nya post i Luleå men har redan haft 
kontakter med Trafikverket om kommande 
sam arbeten. Om det går som han vill kom-
mer fler projekt att ta plats i Luleå tekniska 
universitets uppgraderade laboratorium.

Jan Laue, professor i geoteknik
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Forskningen har tagit Javier Martin-
Torres från Spanien till Tyskland, vidare 
till Nasa i Virginia. Sedan tillbaka till 
Spanien för att till sist komma till Luleå 
tekniska universitet och Avdelningen för 
rymdteknik i Kiruna. 

Javier Martin-Torres läste doktorandpro-
grammet vid Institute of Astrophysics of 

Andalusia (IAA) i Granada, Spanien. Efter sin 
doktorsexamen började han arbeta vid Euro-
peiska rymdorganisationen (ESA) i Tyskland.

– Vid ESA jobbade jag med klimatforsk-
ning och det visade sig att just min kompe-
tens var eftersökt vid Nasa så följden blev att 
jag hamnade i USA. 

Efter sex år vid Nasa:s forskningsanlägg-
ningar lockade Spanien igen.

– När jag kom tillbaka till Spanien efter
åren i Tyskland och USA fick jag en livstids 
professorstjänst vid Spanish Research Council.  
Jag var jätteglad över det tills jag insåg att 
forskningen inte låg på samma nivå som 
Nasa:s eller ESA:s. Kanske var drömmen om 
Spanien starkare än vad verkligheten kunde 
leverera. När jag sedan hörde om de sats-
ningar på rymdforskning som Luleå tekniska 
universitet skulle göra i Kiruna var valet inte 
så svårt.

Första mötet med Kiruna blev dock spe-
ciellt.

– Ärligt talat hade jag lite dålig koll på
Sveriges geografi, jag tänkte att Kiruna låg 
en bit utanför Stockholm. Och så var det ju 
inte. Jag har fått kommentarer som ”vad ska 
du göra i the end of the world?”. Mitt svar är 

enkelt: här finns oerhört bra förutsättningar 
för rymdforskning!

Javier Martin-Torres tar även med sig ett 
handplockat team forskare och doktorander 
från Spanien. Den långsiktiga planen är att 
göra Luleå tekniska universitet Europaledan-
de inom forskningen om Mars. Sedan tre år 
leder Javier Martin-Torres ett experiment 
som heter Rover Environmental Monito-
ring Station (REMS) på Marslandaren Cu-
riosity. Mätningarna från bland annat REMS 
låg bakom avslöjandet att det finns vatten på 
Mars. Han kommer nu att fortsätta analysera 
data från REMS i syfte att få bättre kunskap 
om hur utbytet av vatten mellan atmosfär 
och mark pågår. Data från just denna meteo-
rologiska station användes av Javier Martin- 
Torres och hans forskarteam för att bevisa att 
det varje dag finns ett vattenutbyte mellan 
mark och atmosfär på Mars.

– Självklart finns även tankarna kring liv
på Mars. Om det finns vatten ökar naturligt-
vis förutsättningarna för någon form av liv, 
även om miljön är ogästvänlig.

Redan nu är förberedelserna för nästa färd 
till Mars i full gång. Han söker medel för att 
kunna bygga bland annat en vindtunnel och 
en atmosfärkammare, där utrustning som ska 
landas på Mars kan testas och kalibreras. 

– Vid alla sådana här projekt byggs två iden-
tiska instrument. Det finns inte tid att vänta 
med en uppskjutning bara för att något går 
sönder, därför har vi alltid ett instrument i re-
serv. Om det händer något med instrumentet 
när det väl är på Mars kan vi dess utom simu-
lera förhållandena med reserv instrumentet i 
klimatkammaren.

Javier Martin-Torres, professor i atmosfärsvetenskap
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Vid 23 års ålder påbörjade Evgeny Osipov 
den resa som skulle ta honom från den 
sibiriska staden Krasnojarsk i Ryssland 
till Luleå tekniska universitet i Sve rige. 
Ett stipendie till forskarskolan vid EPFL 
i Lausanne blev hans första steg.

Efter examen i datavetenskap vid Kras-
noyarsk State Technical University ville 

Evgeny Osipov fortsätta studier utomlands. 
Valet föll på EPFL där han påbörjade forskar-
skola i kommunikationssystem.

– Under min tid på EPFL träffade jag
en professor från KTH som erbjöd mig att 
komma till hans grupp och bli doktorand i 
telekommunikation. Där tog jag en licentiat-
examen 2003 och sedan fortsatte jag mina 
doktorandstudier vid Basels universitet i 
Schweiz. 

Resan fortsatte sedan till Tyskland som 
postdok i mobila nätverk vid RWTH Aachen 
University. Efter Tyskland kom Evgeny 
Osipov tillbaka till Sverige igen. Denna gång 
som lektor vid Luleå tekniska universitet.

– Min första tjänst var ett lektorat i dator-
kommunikation. Då var jag ensam i ämnet. 
Nu har ämnet vuxit och mycket av det vi gör 
är en förutsättning för att saker ska fungera i 
samhället. Jag trivs fantastiskt bra i Luleå.

Evgeny Osipovs forskningsområde hand-
lar om kommunikation mellan maskiner, ett 
område med snabb utveckling, där både tek-
nik och paradigm förändras. Hans forskning 
är inriktad på att införa ett mänskligt tankesätt 
i trådlöst kommunicerande maskiner som ska 
vara grunden till framtida kognitiva kommu-
nikationssystem. Ämnet är mycket dynamiskt 
och bygger på väletablerade grundprinciper. 

En fördel som han ser med Luleå tekniska 
universitet är närheten till samarbeten med 
näringslivet. 

– Dels har vi gemensamma projekt där vi
tar fram lösningar anpassade för en specifik
bransch, dels kan vi inom den akademiska
världen se åt vilket håll utvecklingen är på

väg ute på företagen. Många forsknings-
arbeten inom datorkommunikation, kom-
binerat med de innovationer som finns ute
på marknaden, kommer från Luleå tekniska
universitet.

Ett intressant forskningsområde som 
Evgeny  Osipov är inblandad i är att få 
maskiner att förstå, inte bara vad de själva gör 
utan också hur människor handhar dem helt 
automatiskt.

– Det kan ske genom monitorering och
kommunikation av nödvändig information. 
Här utvecklar vi intelligenta funktioner och 
nya sätt för maskiner att kommunicera med 
varandra samt med människor. Utmaningen 
ligger i att maskinerna måste resonera utifrån 
omgivningen och sin egen funktion, ungefär 
som vi människor gör i vårt samspel med an-
dra människor. 

Inom en 20-årsperiod tror Evgeny Osipov 
att det kommer att finnas ett större inslag 
av artificiell intelligens i samhället, med nya 
applikationer som vi idag kanske inte ens vet 
om att vi behöver. Han ser både problem och 
möjligheter med den nya tekniken, som ger 
upphov till en del filosofiska diskussioner.

– Inom ämnet träffas vi på ”scientific after-
works”, där vi lyfter frågor kring hur vi kan 
lita på den artificiella intelligensens funk-
tionalitet i kritiska moment. Eller den kan-
ske största frågan; ”bara för att vi kan bygga 
smartare och smartare system, varför ska vi 
göra det?”. 

Evgeny Osipov, professor i kommunikations- och beräkningssystem
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Aditya Parida växte upp i delstaten  
Odisha på Indiens östkust. Där utbildade 
han sig till maskiningenjör och tog an-
ställning i den indiska armén. Efter en 
lång karriär i hemlandet kom han 2002 
till Luleå tekniska universitet som ad-
junkt i drift- och underhållsteknik.

Som barn var Aditya Parida intres serad av
maskiner och fordon.

– Jag var också fascinerad av armén och
lyckades kombinera båda dessa intressen. 
Under tiden i armén vidareutbildade jag 
mig inom underhållsteknik och tjänstgjorde 
runt om i Indien, ända upp till Kashmir och 
Himalaya.

Aditya Parida arbetade i 23 år som militär 
i olika funktioner vid arméns verkstäder och 
under hållsorgan. Han nådde överstes grad 
och slutade på generalstaben i New Delhi, 
en tjänst som han kombinerade med studier 
i management.

Efter sin militära karriär gick han över till 
näringslivet och arbetade som teknik- och 
managementkonsult samt rådgivare i affärs-
utveckling. Han var samtidigt lärare och gäst-
professor på skolor och institut i New Delhi.

– Kontakten med Luleå tekniska univer-
sitet kom genom en doktorand som jag var 
bekant med i Indien. Jag sökte och fick en 
tjänst som adjunkt på avdelningen för drift 
och underhållsteknik. Här fanns också en an-
nan landsman, professor Uday Kumar, som 
nu är en av mina kollegor.

– Min första kontakt med Sverige hade
jag redan som ung genom en svensk brevvän 
som jag brevväxlade med i flera år och som 
jag sökte upp här i Sverige långt senare. Det 
var ett kärt återseende.

Efter några år som lärare och forskare på 
Luleå tekniska universitet disputerade Aditya 

Parida 2006 på en avhandling om att utveck-
la mätmetoder för förebyggande underhåll. 
Detta är hans forskningsområde och sam-
tidigt hans mission; att utveckla och imple-
mentera modeller som optimerar driftsäker-
heten och lönsamheten.

– Den tekniska utvecklingen, globalisering-
en och den allt hårdare konkurrensen har 
gjort att de industriella processerna blivit allt 
mer komplexa. Outsourcing och andra sätta 
att organisera produktionen ställer också nya 
krav. Därför blir mätning av de strategiska 
pro cesserna allt viktigare för att kunna öka 
produktiviteten och minska kostnaderna för 
driftstörningar och produktionsbortfall.

I sin forskning har Aditya Parida utarbetat 
mätmetoder som prövats i LKAB och 
Vattenfall, koncept som också använts i forsk-
ningsprojekt hos Trafikverket, samt utvecklat 
modeller för att beräkna underhållskostnader 
och effekten av förebyggande åtgärder.

– Modellerna är industriellt provade och
kan med viss modifiering användas i andra 
verksamheter.

Genom att tillämpa dessa modeller kan fö-
retag styra sina verksamheter effektivare för 
att öka säkerheten och produktiviteten samt 
minska kostnaderna för drift och underhåll. 
Jag hoppas få implementera våra modeller i 
fler verksamheter.

Aditya Parida har varit projektledare för 
ett tiotal forskningsprojekt och publicerat ett 
hundra tal artiklar. Han ingår i ett globalt nät-
verk inom underhållsteknik och i styrelsen 
för en årlig internationell underhållskongress 
som 2014 arrangerades i Brisbane, Australien 
och 2015 i Buenos Aires, Argentina. Han är 
även gästprofessor i Helsingfors, Umeå och 
Teheran.

Aditya Parida, professor i drift och underhållsteknik
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Kerstin Ramser har fokus på att hitta nya 
metoder för att undersöka enstaka neu-
roner under syrefattiga förhållanden samt 
att utveckla snabba sensorer för cancer-
detektion, genom optiska metoder.

Kerstin Ramser började studera på uni-
versitet relativt sent, vid 32 års ålder. 

Och då flyttade hon från Schweiz till Sverige, 
och Göteborgs universitet, för att kunna läsa 
sitt favoritämne fysik.

– Jag har alltid varit intresserad av matema-
tik och av hur saker fungerar. Tyvärr gjorde 
man i Schweiz skillnad på pojkar och flickor 
i skolan. De tyckte att vi flickor inte behövde 
läsa så mycket matematik eftersom vi skulle 
ägna oss åt viktigare saker som att laga mat 
och andra hushållsgöromål. 

Tio år senare, 2006, avlade Kerstin Ramser 
filosofie doktorsexamen vid Chalmers 
tekniska högskola. Redan då hade intresset 
väckts för vidare forskning kring enskilda 
celler.

– Min bakgrund som fysiker gör att jag
kan kombinera olika metoder. Att forska på 
ett stort universitetssjukhus hade inte gett 
mig tillgång till den miljö som Luleå tekniska 
universitet kan göra när det gäller fysiken. Då 
är det enklare att jag tar mina experiment till 
den kliniska miljön.

Ett halvår innan disputationen utlystes en 
tjänst som forskarassistent i medicinsk teknik, 
vid Luleå tekniska universitet.

– Det var professor Olof Lindahl som
skulle bygga upp forskningsämnet medicinsk 
teknik för hälsovård vid Institutionen för 
systemteknik. Jag är väldigt glad över att de 
kunde vänta i ett halvår med att jag skulle 
börja, eftersom jag precis var i slutskedet av 
min doktorandtjänstgöring i Göteborg. När 
jag sedan började hade vi ingenting, inte en 

apparat, det var ett tomt laboratorium. Det 
gjorde att jag hade förmånen att vara med 
och bygga upp verksamheten från början.

När Olof Lindahl flyttade tillbaka till 
Umeå bytte Kerstin från Institutionen för 
System och rymdtekik, SRT, till Institutionen 
för teknikvetenskap och matematik (TVM) 
där hon kunde fortsätta med sitt intresse för 
medicinska metoder.

– De metoder jag forskar på inom optisk
spektroskopi, optisk manipulation och mikro -
fluidik går bland annat att använda för att 
upptäcka ett flertal cancerformer.

Just nu forskar Kerstin Ramser i hur holo-
grafisk stimulerad Ramanspektroskopi kan 
användas för att se cellförändringar och där-
igenom upptäcka cancerförändringar och då 
i synnerlighet ändtarmscancer. Idén är att 
använda metoden vid kolonoskopi för att 
direkt kunna avgöra om det finns ändtarms-
cancer eller inte och i vilket stadium cancern 
befinner sig i.

– Det finns en stor potential i Raman-
spektroskopi. Det kommer att göra processen 
snabbare att upptäcka cancer vilket innebär 
att människor kan få behandling tidigare. 
Dock är vi en bit bort när det gäller att få 
fram en kommersiell lösning.

Kerstin Ramser forskar även i ramanspek-
troskopi, i kombination med resonansteknik, 
som ett sätt för att detektera cancer i prostata. 
Det projektet pågår i samarbete med Olof 
Lindahl, Umeå universitet och Västerbotten 
läns landsting. Här pågår en klinisk studie, 
vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, 
med en första prototyp där hittills fem av tio 
kliniska prov har gjorts. Vid sidan om forsk-
ningen undervisar Kerstin Ramser i optik, 
och från och med 2016 även i fotonik. 

– Studenterna är vår framtid! De har en
annan syn på världen än vad vi har, vilket gör 
att vi måste lyssna på dem och lära från dem.

Kerstin Ramser, professor i experimentell mekanik
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Vissa har framtiden utstakad redan i 
gymnasiet och vet vilken utbildning de 
ska välja på universitetet. För andra tar 
det längre tid att bestämma inriktning. 
Caisa Samuelsson tog den långa vägen 
via Australien där intresset för mineral 
väcktes, på ett lite annorlunda sätt.

Efter studentexamen hemma i småländ-
ska Tranås packade hon ryggsäcken och 

for till Australien där hon blev fascinerad av 
ädelstenen opal. Australien har stora opalfält 
som lockar människor från hela världen att 
leta efter de vackra och värdefulla stenarna.

– Genom vänner som var hängivna opal-
letare kom idén om att arbeta med prospek-
tering av mineral. Därför sökte jag till Luleå 
och civilingenjörsutbildningen i geotekno-
logi. Efter examen som bergsingenjör 
erbjöds jag en doktorandtjänst inom 
forsknings ämnet processmetallurgi och på 
den vägen är det.  

 Efter doktorsexamen blev hon koordi-
nator för det nybildade kompetenscentret 
MiMeR inom forskningsområdet mineral- 
och metallåtervinning vid Luleå tekniska 
universitet. Bakom satsningen stod, förutom 
universitetet, gruv-, mineral-, återvinnings- 
och stålindustrin samt Vinnova. Utöver rol-
len som centrets koordinator var hon även 
projektledare för forskningsprojekt.

– Boliden har varit en återkommande
sam arbetspartner. Under tiden som dokto-
rand forskade jag om kopparsmältproces-
sen och långt senare, när en av kollegorna i 
Boliden blev adjungerad professor här på 

universitetet, fick jag möjlighet att ta upp 
mitt gamla forskningsområde. Sedan dess 
har vårt arbete med basmetaller bara ökat. På 
vår avdelning har vi numera en ganska stor 
forsk ningsdel inom basmetall-metallurgin. 

 Forskningen handlar bland annat om att 
hitta alternativa reduktionsmedel till kol, som 
plaster och biomassa, både för att minska be-
roendet av fossilt kol och ta vara på restpro-
dukter. Andra forskningsprojekt är inriktade 
på att återvinna restprodukter i själva me-
tallurgiprocessen. Recycling eller återcirku-
lering är ett centralt tema, såväl för metallur-
gerna som för många andra forskare på Luleå 
tekniska universitet.

 Parallellt med den egna forskningen har 
Caisa Samuelsson undervisat studenter och 
varit handledare för doktorander, som do-
cent och biträdande professor. Trettio år efter 
opaläventyret i Australien utnämns hon nu 
till professor i processmetallurgi vid Luleå 
tekniska universitet.

– Numera hinner jag inte med så mycket
egen forskning, den mesta tiden går till att 
vara projektledare och stödja andra. Kontak-
ten med studenterna och doktoranderna, att 
följa deras utveckling och möta dem i deras 
karriärer, det är nog det mest stimulerande i 
det här jobbet. 

– Eftersom vi har mycket tillämpad forsk-
ning innebär det också många kontakter med 
industrin, vilket gör att man känner och träf-
far mycket folk i branschen, däribland många 
gamla studenter och det är alltid lika roligt 
att se hur de går vidare och utvecklas både i 
yrket och personligt.

Caisa Samuelsson, professor i processmetallurgi
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Starka forskningsområden och en gräns-
överskridande tanke mellan konst och 
teknik tog Åsa Unander-Scharin till 
Luleå tekniska universitet.

Åsa Unander-Scharin är i grunden dan-
sare och utbildad koreograf, som arbe-

tar med både mänskliga och icke-mänskliga 
dansare. Från början var hennes forskning 
kring datorkoreografi egentligen primärt 
ett sätt att analysera och animera olika ko-
ordinationsmönster som sedan översätts och 
framförs av mänskliga dansare. I sin doktors-
avhandling Mänsklig mekanik och besjälade 
maskiner: Koreograferade perspektiv på mänskliga 
kvaliteter i kroppars rörelse tog Åsa Unander- 
Scharin koreografin ett steg längre. Istället 
för att människor dansar låter hon robotar 
förkroppsliga dansen. 

– Jag är intresserad av att korsa koreografi,
dans, kropp och rörelse med teknologi för att 
dansa genom en annan kropp än min egen, 
för att störa den intuitiva vanan. Jag är därför 
inte primärt intresserad av humanoida robo-
tar, från början var det en ABB-robot som jag 
gav mänskliga uttryck i dess rörelser. 

Vid Luleå tekniska universitet hittade Åsa 
Unander-Scharin en plattform för sin forsk-
ning, där ett tvärvetenskapligt angreppssätt 
gav möjligheten att undersöka mänskliga rö-
relser genom att analysera och simulera dem 
i robotars mekaniska rörelsemönster.

– Jag läste mekanik, linjär algebra och
robo tik för att få en förståelse för hur tekno-
login ”föreställer sig” kropp och rörelse. För 
att få en robot att röra sig på ett mänskligt 
sätt måste jag göra mig medveten om var-
enda liten detalj i rörelsen, sådant som vi 
människor vanligtvis gör automatiskt. Inten-
tionen, tanken, känslan och uttrycket i rörel-

sen ska översättas till den kod som i sin tur 
styr roboten.

Genom hennes arbete kan en ökad för-
ståelse fås för hur olika teknologier påverkar 
robotars möjliga rörelsemönster. Utveckling-
en av så kallade pneumatiska muskler öpp-
nar nya möjligheter både för Åsa Unander- 
Scharins forskning i konstnärlig gestaltning, 
för ingenjörskonsten och för industrin.

Åsa Unander-Scharin arbetar även med 
musikstudenternas konstnärliga forsknings-
processer inom kandidat-, master- och dok-
torandutbildningar.

– Det går inte att i skrift och stillbild do-
kumentera och förmedla musik och musika-
liska processer, som i klassiska uppsatser. Lik-
som andra forskningsområden utvecklar och 
använder sina specifika presentationsformer, 
behöver den konstnärliga musikforskning-
en utveckla former där textliga resonemang 
samverkar med audio- och videodokumen-
tationer. Annars riskerar vi att missa viktiga 
aspekter och kvaliteter i musiken. Samma sak 
med mitt forskningsområde, om jag i text 
skulle försöka beskriva hur rörelserna ser ut 
och relaterar till musiken skulle få människor 
förstå.

En följeslagare till Åsa Unander-Scharin 
är robotsvanen Robocygne som genom åren 
dansat många föreställningar. Men precis som 
hos människor sliter dansandet på robotars 
kroppar och leder. Svanen har nu genomgått 
en totalrenovering och dansar hela hösten i 
Dansmuseets Svansjöutställning.

– Förutom det arbetar jag vidare med
robo tar och interaktiva scenkonstteknologier 
till nya konstnärliga verk för stråkorkestern 
Musica Vitae, Radiokören och Berwaldhal-
len samt Nationaloperan i Rijeka, Kroatien, 
där hela operahuset kommer att involveras i 
föreställningen. 

Åsa Unander-Scharin, professor i musikalisk gestaltning
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Lars Westerlund är en genuin Luleåbo 
som varit hemstaden trogen genom hela 
karriären. Men hans forskningsämne är 
universellt och bär på lösningar till de 
globala utmaningarna. 

Lars Westerlund var student på den ny-
startade Tekniska högskolan i Luleå och 

tog examen i arbetsvetenskap. Det var under 
Stålverk 80-planerna på 70-talet som intres-
set för arbetsmiljöfrågorna väcktes. Men det 
storslagna industriprojektet föll och mot slu-
tet av studierna kom han på andra tankar. Ef-
ter examen bytte han inriktning och stude-
rade energiteknik som blev det område som 
han sedan ägnat sig åt.

– Efter studierna arbetade jag sju år i nä-
ringslivet, först som konsult inom VVS, och 
därefter som forsknings- och utvecklingschef 
i ett företag med uppdraget att utveckla en 
ny teknik för virkestorkning. En tuff uppgift 
med snäva tidsmarginaler, men som lyckades 
och resulterade i en fullskaleanläggning.

När företaget såldes till en större koncern 
och flyttade söderut följde patentet med, men 
inte Lars Westerlund som hade bildat familj 
och nyligen byggt hus. Parallellt med arbetet 
hade han börjat doktorera på egen hand, på 
deltid för att få svar på en del av de frågor 
som väcktes i det dagliga utvecklingsarbetet. 

Efter sejouren i industrin återvände han till 
Luleå tekniska universitet som forskningsin-
genjör. Han hade lyckats bra med sin deltids-
forskning och hade nu finansiering för att 
kunna forska på heltid. 1995 disputerade han 

inom området absorptionsteknik och har ar-
betat på universitetet sedan dess. Fokus har 
hela tiden varit på tekniken kring virkestork-
ning, att kunna plocka vatten ur luft eller ga-
ser, och att effektivisera energi användningen. 
Det går att minska värmebehovet vid vir-
kestorkning med 80-90 procent.

Tekniken som sådan är applicerbar på 
många områden. Ett nytt forskningsområde 
är rökgasrening från små vedeldade pannor. 
Ved och biobränsle är förnybara och därmed 
bra ur miljösynpunkt, men nackdelen är att 
pannorna släpper ut små, farliga partiklar som 
vi andas in. 

– I dagsläget finns inga restriktioner efter-
som det inte finns någon teknik som är till-
räckligt billig. Om vi kan tillämpa vår teknik 
vinner vi två saker, dels renar vi rökgaserna, 
dels ökar vi värmeuttaget. Nu vill vi följa upp 
långtidsverkan av vår rökgasrening. Skulle 
den visa sig positiv har vi en produkt som är 
färdig för lansering på marknaden.

Ämnet energiteknik ligger nära indu strins 
egna utvecklingsarbeten. Det är mycket till-
lämpad forskning och mindre av grund-
forskning, på gott och ont. Å ena sidan kan 
forskningen snabbt omsättas i produktion, å 
andra sidan är det svårt att få finansiering till 
forskning där företagen inte ser direkt nytta.

– Som professor kan jag förhoppningsvis
påverka att området energieffektivisering 
kan utvecklas. Det är nog det snabbaste och 
enklaste sättet som vi kan göra något åt kli-
matpåverkan. Visst har det hänt en del, men 
det går alldeles för långsamt.

Lars Westerlund, professor i energiteknik
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María-Paz Zorzano Mier är teoretisk 
fysiker som forskar om klimatet på Mars. 
Från grundutbildningen i Spanien har 
hon arbetat i både Tyskland och Schweiz 
innan hon blev professor i atmosfär-
vetenskap i Kiruna. 

María-Paz Zorzano Mier läste sin
grundutbildning i teoretisk fysik vid 

Universidad Complutense de Madrid, ett av 
världens äldsta och anrika universitet. Sedan 
fortsatte hon sina doktorandstudier vid det 
tyska partikelfysikcentret DESY i Hamburg.

– Efter min doktorandtid i Hamburg hade
jag förmånen att få göra min postdok vid 
CERN i Genève.

Tillbaka i Spanien började María-Paz 
Zorzano Mier forska vid Centro de Astro-
biología, Madrid, där hon även började in-
tressera sig för Mars. Både NASA och ESA 
undersöker om Mars är en planet som är 
möjlig att bo på, vilket gör att det är ett 
stort intresse kring de forskningsresultat som 
Marslandaren Curiosity Rover levererar till 
Jorden. Sedan tre år tillbaka är hon en av 400 
forskare och ingenjörer som dagligen arbetar 
med Curiosity Rover.

– Jag var ansvarig för att designa och kali-
brera Rover Environmental Monitoring Sta-
tion (REMS). Bland annat måste alla instru-
ment som ska landsättas på Mars genomgå 
omfattande tester avseende vibrationer, till-
stånd i vakuum och för att se att de klarar 
en landning. Kraften i landningen påminner 
lite om ett meteoritnedslag, så det gäller att 
designa instrumenten rätt. Samtidigt finns 
det inte instrument ”på hyllan” utan vi måste 
designa allt specifikt för uppgiften.

Curiosity Rover har hittills utfört sitt upp-
drag i snart tre år och även om den har många 
års livslängd kvar används varje dag optimalt.

– Eftersom vi är så många forskare som vill
ha tillgång till data och att Rover ska utföra 
specifika provtagningar och experiment gäl-
ler det att vi utnyttjar tiden väl. Varje dag ger 
vi instruktioner som Rover sedan utför och 
sedan ska all data analyseras. Det här pågår 
varje dag, året runt.

Mars har väldigt spännande säsongsvaria-
tioner i det lokala vädret, vilket kan jämföras 
med de förhållanden som råder på jorden. 
Men vädersäsongerna har sina baksidor, vil-
ket kan bli en utmaning för framtida beman-
nade färder till Mars.

– Vi har upptäckt att stora sandstormar
kommer med periodiska mellanrum. Det 
börjar isolerat i den stora kratern Hellas 
Planitia för att sedan sprida sig över hela 
planeten. Under ungefär tre veckor är hela 
Mars täckt av röd sand som innehåller stora 
mängder järn, vilket ger hela planeten dess 
röda färg. Ett år på Mars motsvarar två jordår, 
vilket gör att vi har följt cyklerna 1,5 gång 
hittills.

Trots att hon bara har varit på Luleå tekniska 
universitet i Kiruna ett par månader är hon 
imponerad över den forskningsmiljö som 
finns här.

– Studenter på både grund- och masters-
nivå håller hög kunskapsnivå, vilket gör det 
roligt att både undervisa och handleda. Sedan 
är Kiruna fantastiskt, ur ett forskningspers-
pektiv, med sin rena luft eftersom det finns 
färre partiklar i luften som stör instrument. 
Kiruna är verkligen en rymdstad.

María-Paz Zorzano Mier, professor i atmosfärsvetenskap
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Geofysik är vetenskapen om jordens 
fysikaliska egenskaper. Inom prospek-
teringsgeofysiken studerar man berg-
grundens egenskaper bland annat med 
hjälp av mätning av spänningen. Daniel 
Ask är i färd med att bygga en utrustning 
för mätningar ett par kilometer under 
markytan.

Daniel Ask tar emot i centralverkstaden
på Luleå tekniska universitet och visar 

hur delar till den nya mätutrustningen växer 
fram. I metallsvarven tillverkas komponen-
ter till den utrustning som ska föras tusentals 
meter ned i berggrunden. Genom provborr-
ningar och mätningar undersöks berget me-
ter för meter.

– Vi mäter spänningen i berget för att för-
söka förstå bergmassans belastningstillstånd, 
som i sin tur ger oss ledtrådar om bland an-
nat bergets historik och struktur. Spänning-
ar uppstår främst som ett resultat av bergets 
egentyngd, av plattektoniska krafter. Regio-
nala och lokala strukturer, som krosszoner i 
berget, påverkar också, vilket gör att direkt 
mätning krävs för att få precision i bedöm-
ningen av spänningarnas storlek och riktning.

Förutom för forskningsändamål utförs 
bergspänningsmätning för alla typer av un-
dermarksprojekt, som gruvbrytning, tun-
nelbyggen och bergrum, för att bedöma de 
laster som uppträder kring konstruktionen.

Daniel Ask växte upp i Uppsala, en stad 
och ett universitet som ofta nämns i sam-
band med seismisk aktivitet. Men grunden 
till hans vägval fanns på ännu närmare håll. 
Fadern var i branschen och hade varit med 
och startat företaget Geosigma. Där sommar-
jobbade Daniel med installation av borr-
hålsutrustningar och det väckte intresset. Sin 
grundutbildning gjorde han på Kungliga 
Tekniska Högskolan, inom väg och vatten.

– När det var dags för exjobb fick jag, genom
min handledare Ove Stephansson, åka på en
berg spänningskampanj och däref ter analysera
mätdata på Berkeleylaboratoriet i San
Francisco.  Efter de utflykterna var det inte
svårt att övertala mig att fortsätta som doktorand
på avdelningen för teknisk geologi och geo-
fysik på KTH.

Doktorandprojektet handlade om att tolka 
resultaten av bergspänningsmätningar som 
gjorts i det svenska Äspölaboratoriet. Olika 
mätmetoder visade olika resultat och upp  - 
giften var att reda ut varför. Genom ett sam-
arbete med en fransk professor, François 
Cornet, kunde han visa vad som hade gått 
fel, korrigera och sammanställa en mer till-
förlitlig spänningsbild.

Under doktorandprojektet flyttade han 
sina bopålar till Luleå. Hans fru arbetar inom 
samma område och fick en tjänst som lektor 
vid Luleå tekniska universitet.

– För mig var det perfekt eftersom den
firma som gör bergspänningsmätningar i  
Sverige alltid varit baserad i Luleå. Även om 
jag gjorde min avhandling på KTH kom jag 
till de rätta trakterna rent yrkesmässigt.

Efter doktorsexamen började han arbe-
ta på Swedpower, inom Vattenfallsfären, och 
gjorde så fram till i fjol då han gick över till 
Geosigma, det företag hans far var med och 
startade och där han en gång sommarjobba-
de. Kopplingen till Luleå tekniska universitet 
har funnits under lång tid genom en kollega 
som varit med och byggt flera av de utrust-
ningar som använts vid mätningar.

– Bergspänningsmätningar handlar extremt
mycket om utrustningsteknik. Varje kund 
och varje uppdrag kräver sin speciella mät-
utrustning och anpassning. Nu förbereder vi 
oss för nästa stora kampanj.

Daniel Ask, adjungerad professor i prospekteringsgeofysik
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Sambandet mellan företagsekonomi och 
avfallsteknik kan verka långsökt, men 
för Peter Heydebreck är det två sidor av 
samma mynt. Det är inte för sina meri-
ter på avfallsområdet som han knutits till 
Luleå tekniska universitet, utan för sin 
kompetens inom innovativt entrepre nör  - 
skap.

Peter Heydebreck är entreprenör. Han
startade sitt företag Inno AG under tiden 

som doktorand vid universitetet i Karlsruhe, 
Tyskland. Idag har företagsgruppen ett 70-tal 
anställda och kontor i Tyskland, Österrike, 
Frankrike, Storbritannien och Sverige. Peter 
Heydebreck bor och verkar i Tyskland, men 
har anknytning till Sverige och talar utmärkt 
svenska.

– Min mor var från Sverige och min far
från Tyskland. De bosatte sig på ön Fehmarn 
i Östersjön, så nära Sverige de kunde. Ön är 
fortfarande mitt hem och härifrån utgår jag 
för arbetet i företaget och som gästprofessor 
vid svenska universitet. 

Efter studier i företagsekonomi vid univer-
sitetet i Kiel for Peter söderut till en dokto-
randtjänst på Karlsruhe Institute of Tech-
nology. Doktorsavhandlingen handlade om 
hur man som företagare bör arbeta med kun-
der, leverantörer och andra partners för att bli 
tekniskt och kommersiellt framgångsrik. Han 
gick från ord till handling och tillsammans 
med sin professor och en kollega, startade 
han det företag som han fortfarande driver. 

– Affärsidén är att skapa värde från kunskap, 
att hjälpa organisationer som forskningsinsti-
tut och universitet att valorisera den kompe-
tens och de idéer som de besitter.

Peter Heydereck använder ordet valorise ring, 
medveten om att det kanske inte finns på 
svenska, ännu. Innebörden är att ta forsk arnas 
rön till en ny nivå och skapa värden som kan 
omsättas i affärer eller andra samhällsvärden.

– Detta har jag arbetat med, först som
konsult och senare som investerare i unga till - 
växtföretag. Vi söker efter ledande och moti-
verade forskargrupper på olika institutioner 
och hjälper dem att etablera bolag.

Peter Heydereck har tidigare varit adjung-
erad professor inom området innovativt 
före tagande, entreprenörskap och marknads-
föring vid universiteten i Örebro, Linköping 
och Malmö. Det är bakgrunden till hans nya 
uppdrag vid Luleå tekniska universitet. Här 
är han adjungerad professor i avfallsteknik, 
men det är alltså inte på grund av sina kun-
skaper i avfallshantering, utan hur man kom-
mersialiserar nya tekniker och ny kompetens.

– Det finns en enorm potential för innova-
tioner inom avfall och återvinning. De bäs-
ta möjligheterna till ekonomisk återbäring 
finns där lidandet är som störst. Där kriser 
och katastrofer hotar finns också beredskap 
att betala för lösningar. 

– Det som är fascinerande med avfallstek-
nik är att här möts flera stora samhällsutma-
ningar. En korrekt avfallshantering leder till 
att vi kan minska utsläppen, återvinna energi, 
återvinna material och ta vara på restproduk-
ter. Det leder också till positiva hälsoeffekter 
om vi till exempel kan rena avloppsvattnet 
från antibiotika.

– Avfallsteknik är ett väldigt intressant och
viktigt arbetsfält för att kunna påverka verk-
ligheten. Här finns goda möjligheter att ska-
pa stora värden och utveckla nya företag.

Peter Heydebreck, adjungerad professor i avfallsteknik
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Horst Hejny har drygt 35 års erfarenhet 
av forskning kring mineralteknik, gruv- 
och tunnelsäkerhet. Hans forskning har 
satt fokus på dammiga arbets miljöer inom 
främst kolgruveindustrin.

Horst Hejny började sin akademiska bana
vid universitetet i Dortmund, Tyskland, 

där han studerade kemiteknik. Efter examen 
blev han erbjuden en doktorandtjänst vid 
Bergbau-Forschung GmbH i Essen, Tysk-
land, som då var det ledande institutet kring 
forskning om stenkolsgruvindustrin. 

– Efter min doktorsexamen arbetade jag i
25 år inom Bergbau-Forschung, som senare 
blev DMT, i flera olika positioner. Under den 
här perioden var jag inblandad i många forsk-
ningsprojekt som finansierades av framför allt 
tyska finansiärer samt genom EU-medel.

Den tyska stenkolgruveindustrin drogs un-
der Horst Hejnys tid på Bergbau-Forschung 
med stora svårigheter på framför allt arbets-
miljösidan, och det blev ett av de områden 
där han engagerade sig som både föreläsare 
och utbildare.

– Man kan göra mycket genom för att för-
bättra arbetsmiljön. Jag arbetade under den 
här tiden mycket med frågor kring damm 
och förebyggande åtgärder för att undvika 
pneumokonioser, det vill säga dammlunga. 
Genom att ha rätt ventilation och klimat-
reglering kan många sjukdomar av den här 
typen undvikas. Samtidigt vill jag inte säga 
att jag är en expert på just arbetsmiljö men 
jag har samordnat många sådana forsknings-
projekt vilket gör att jag har god kännedom 
om området.

Horst Hejny var även ansvarig för att 
samordna det första stora europeiska gruv- 

nätverket, som går under namnet NESMI 
(Network on European Sustainable Minerals 
Industries). Det EU-finansierade nätverket 
hade som mål att alla länder skulle komma 
överens om en strategi och en forsknings-
agenda för gruv- och mineralområdet. 

ETP-SMR (European Technology Plat-
form on Sustainable Mineral Resources) är ett 
resultat från NESMI.

– Jag utarbetade den strategiska forsk-
ningsagendan och genomförandeplanen för 
ETP-SMR och är även medlem i två forsk-
ningsgrupper.

Ett forskningsprojekt som har startats under 
2015 är BioMOre, som undersöker al ter  nativa 
brytningsmetoder. 

– Gruvforskningen handlar inte bara om
de tekniker som vi använder idag utan även 
om de tekniker som vi måste ta fram för att 
kunna fortsätta bryta malm på till exempel 
stora djup. Här handlar det om alternativa 
brytningsmetoder för att kunna få ekono-
misk bäring i malm som annars inte skulle 
kunna vara brytvärd. I BioMOre undersöks 
möjligheterna att använda bioteknik för att 
utvinna malm, i jämförelse med traditionell 
brytning.

Vid Luleå tekniska universitet kommer 
Horst Hejny att bidra med sin kunskap kring 
gruv- och mineralforskningen på europeisk 
nivå. 

– Jag har sedan tidigare varit inblandad i
projekt tillsammans med LKAB och känner 
väl till de utmaningar företaget står inför med 
brytning på stora djup. Eftersom det finns 
kopplingar till Luleå tekniska universitet 
känns det naturligt att nu arbeta inom 
akademien som ligger nära gruv- och 
mineral industrin.

Horst Hejny, adjungerad professor i industriell produktionsmiljö
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Mats Nilsson har drygt 15 års erfarenhet 
av el- och energimarknader ur ett eko-
nomiskt perspektiv. Han arbetar bland 
annat med Energikommissionen som ska 
dra upp riktlinjer för hur den framtida 
energimarknaden ska se ut.

Idag arbetar Mats Nilsson på Svensk ener-
gi och kommer att dela sin tid med rollen 

som adjungerad professor vid Luleå tekniska 
universitet.

– Jag har både en analytisk och en påver-
kande roll. I Energikommissionen, som ener-
giminister Ibrahim Baylan har startat, presen-
terar jag idéer om vad som fungerar och inte, 
på elmarknaden. I min påverkande roll har 
jag seminarier för till exempel departements-
tjänstemän om hur elmarknaden fungerar, och 
föreslår regelförändringar för att få ännu bätt-
re effektivitet på marknaden.

En annan fråga som han arbetar med är 
hur infrastrukturen inom energi kan och bör 
fungera.

– Vi kan se att samarbetet när det gäller
infra struktur på den nordiska elmarknaden 
har brutit samman. Det beror till stor del på 
att de nordiska politikerna har blivit ointres-
serade av infrastrukturen eftersom besluten 
ofta hamnar på EU-nivå. Och EU är för 
långt bort ifrån verkligheten för att kunna 
ta de detaljbeslut som krävs, eller ens ha till-
räckligt engagemang. 

Mats Nilsson är väl bekant med Luleå 
tekniska universitet, där han tog en kandidat-
examen 1994. Efter sin examen läste han 
på Masternivå vid The University of Alaska 
Fairbanks.

– Luleå tekniska universitet hade precis
slutit ett avtal med universitetet i Alaska. Jag 

tyckte att det lät spännande och sökte och 
kom in. Från början var tanken att jag skul-
le vara där ett år men jag blev erbjuden att 
fortsätta ytterligare ett år, finansierat av uni-
versitetet där. En kul detalj var att under mitt 
andra år ville de att jag skulle hålla en kurs i 
marxistisk ekonomi, ”du som är från Sveri-
ge”. Jag nickade glatt och gick hem och läste 
på eftersom jag inte hade en aning om vad 
marxistisk ekonomi gick ut på..! Det visar på 
den öppenhet som finns på många institutio-
ner i USA; de håller inte nödvändigtvis med 
men vill ge studenterna alternativa förkla-
ringar och andra infallsvinklar.  

Masterkursen i Alaska hade även ett impli-
cit publiceringskrav av uppsatsen vilket gjor-
de att Mats Nilsson var väl förtrogen med de 
krav som senare ställdes under doktorand-
tiden. Och det är en kunskap som han gärna 
delar med sig av till doktorander och studen-
ter som han handleder.

– Det är roligt att handleda doktorander
eftersom jag personligen vinner en hel del 
på det genom att hålla mig à jour med de se-
naste forskningsrönen. Sedan är det roligt att 
kunna hjälpa någon att ta sig i mål, att göra 
artiklarna som kan publiceras.

I sitt samarbete med forskarna på Luleå 
tekniska universitet ser Mats Nilsson en sym-
bios mellan praktik och teori.

– Jag har arbetat med elmarknader under
många år och vet hur de fungerar i praktiken. 
Det gör att jag förstår de processer som dri-
ver marknaden. Forskarna på Luleå tekniska 
universitet är väldigt bra på att driva exem-
pelvis statistiska studier och tillsammans kan 
vi snabbare komma fram till vad den stati s-
tiska datan innehåller. Jag tror att det blir en 
win-win för både mig och Luleå tekniska 
universitet.

Mats Nilsson, adjungerad professor i nationalekonomi
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Robert Pederson kom till Luleå tekniska 
universitet för att studera till civilingen-
jör i maskinteknik, blev flygmotor- och 
raketforskare i Trollhättan men har ald-
rig släppt kontakten med Luleå tekniska 
universitet. Det bekräftas nu med utnäm-
ningen till adjungerad professor.

Intresset för maskiner väcktes tidigt och
utbildningen till maskiningenjör lockade 

den unge studenten att söka sig norrut, från 
Sörmland till Norrbotten. Under utbild-
ningen valde han inriktning mot material-
teknik och när han ville fortsätta som dokto-
rand fanns det två intressanta projekt att välja 
mellan. 

– Det ena var på LKAB i Kiruna, där jag
gjorde exjobbet på deras järnmalmspellets. 
Det andra var på Volvo Aero i Trollhättan 
och handlade om titanlegeringar. Jag tyckte 
att titan och flygmotorer lät spännande. Det 
var min första kontakt med företaget som jag 
sedan fortsatt arbeta på.

Efter att ha doktorerat flyttade Robert 
Peder son till Trollhättan och företaget, som 
från början hette Volvo Aero Corporation och 
numera; GKN Aerospace Engine Systems 
Sweden. Företaget utvecklar och tillverkar 
delar till civila flygmotorer. 

– Det är komponenter av olika material,
allt ifrån kompositer till titanlegeringar och 
nickelbaserade superlegeringar beroende på 
var i motorn som delen sitter, längst fram där 
det är kallt, i mitten där det är varmare eller 

längre bak där det är riktigt hett. Titanlege-
ringar används främst till motorernas fläkt- 
och kompressordelar.

– Vi arbetar även med den europeiska
rymd raketen Ariane, där vi utvecklar och 
tillverkar turbinerna som driver bränsle-
pumparna samt utloppsmunstycket, både 
till den raket som flyger idag och till nästa 
generations raket Ariane 6. Här handlar det 
om mycket höga påfrestningar på materielen 
där livslängder räknas i minuter, till skillnad 
mot flygmotorer där vi pratar om tiotusentals 
flygtimmar.

Robert Pederson är idag forskningsledare 
inom materialteknik och ansvarig för före-
tagets forskning och utveckling inom kalla 
material, på titanområdet, och har haft ett 
kontinuerligt samarbete med Luleå tekniska 
universitet under sina tio år i Trollhättan.

– Vi, med ämnesföreträdaren biträdande
pro  fessor Marta-Lena Antti i spetsen, har haft 
kontakt hela tiden och jobbat tillsammans i 
olika forskningsprojekt. Under tre år arbe-
tade jag halvtid som forskningsassistent på 
materialteknik, vi startade upp nya projekt 
och jag hjälpte till att handleda doktorander. 
Då pendlade jag varannan vecka mellan job-
ben i Luleå och Trollhättan.

– Att jag nu blir adjungerad professor är
ett resultat av allt det jobb som vi har gjort 
tillsammans och en fortsättning på detta sam-
arbete. Det är ett kvitto på den framgångsrika 
forskning som vi har bedrivit under många 
år och det stärker naturligtvis vårt samarbete 
ytterligare.

Robert Pederson, adjungerad professor i materialteknik
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Luleå är ett metallurgiskt centrum 
med industri, forskning och utbildning. 
Mellan industripartners, forsk ningsinsti- 
tutet Swerea Mefos och Luleå tekniska 
universitet finns ett starkt nätverk och ett 
flöde av kompetens.

Lena Sundqvist Ökvist är chef för en
forsk ningsgrupp inom reduktions metal l  - 

urgi på Swerea Mefos och nu även ad jung-
erad professor i processmetallurgi vid Luleå 
tekniska universitet. Hennes arbete har präg-
lats av samarbetet mellan industrin och aka-
demin och kunde stå modell för en del av det 
metallurgiska centret.

Detta till trots var metallurgin inget själv-
klart val för Lena Sundqvist Ökvist. Hon är 
född och uppvuxen i Boden och utbildade 
sig till lärare vid Umeå universitet. Efter ex-
amen arbetade hon som NO-lärare i mate-
matik, fysik, kemi och biologi. En önskan att 
arbeta mer med teknik och utveckling för-
verkligades i samband med att skolan föränd-
rades. Hon bestämde sig för att byta bana och 
valde att läsa metallurgi på Luleå tekniska 
universitet, vilket så småningom ledde fram 
till en examen som bergsingenjör. 

– I samband med utbildningen fick jag an-
ställning på SSAB där jag först arbetade vid 
laboratoriet, senare med återvinning av rest-
produkter vid FoU-avdelning, men huvud-
delen av tiden arbetade jag vid masugnen 
med olika material och processfrågor. Jag 
är ingen rutinmänniska och har alltid gillat 
att experimentera och söka nya lösningar. 

Efter bergsingenjörsexamen blev jag indu stri - 
doktorand och forskade om att styra slagg-
bildningen i masugnen genom injektion av 
bland annat slagg från ståltillverkningen.

Några år efter sin doktorsexamen tog hon 
steget över till Swerea Mefos där hon fortsatt 
att ägna sig åt masugnsprocessen och forsk-
ning inom reduktionsmetallurgi. Institutet 
del tar i fler europeiska forskningsprojekt som 
syftar till att minska koldioxidutsläpp och 
energianvändning samt att öka materialef-
fektiviteten i stålindustrin. Lena Sundqvist  
Ökvist har bland annat deltagit i dessa pro-
jekt och varit med i internationella expert-
kommittéer. Dessutom har hon arbetet med 
forskningsprogrammet CAMM där Swerea 
Mefos är med i ett arbetspaket som leds av 
avdelningen för processmetallurgi. 

Parallellt med arbetet på SSAB och Swerea 
MEFOS har hon undervisat studenter på 
universitetet, assisterat exjobbare och dokto-
rander. Nu sluts cirkeln med en deltidstjänst 
som adjungerad professor, vilket innebär att 
hon fortsätter att kombinera forskningsarbe-
tet på Swerea Mefos med undervisning på 
universitetet och kan vara huvudhandledare 
för avdelningens doktorander i deras forsk-
ningsprojekt.

– Nu handleder jag två doktorander. Den
ena arbetar bland annat med alternativa re-
duktionsmedel, att använda biomassa i stället 
för kol i masugnsprocessen. Den andra ägnar 
sig åt direktlegering av krom i stål och söker 
ett energieffektivare sätt att tillverka krom-
legerat stål. 

Lena Sundqvist Ökvist, adjungerad professor i processmetallurgi




