Motiveringar – hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet 2022
Peter Englund, teknologie hedersdoktor
Peter Englund är historiker, författare och ledamot av Svenska Akademien, som han också varit
ständig sekreterare för. Han disputerade vid Uppsala universitet 1989 med en avhandling om den
svenska 1600-talsadelns politiska världsbild: ”Det hotade huset”. Hans meritlista innehåller en stor
bredd av verksamheter, uppdrag och utmärkelser som går långt utöver det vanliga för en historiker. I
sin forskargärning har Peter Englund producerat en omfattande mängd populärhistorisk litteratur
som på ett svåröverträffat sätt kombinerar historievetenskaplig stringens med ett engagerande
berättande. Han har erhållit en lång rad utmärkelser genom sin karriär, däribland Augustpriset. Hans
gärning och förmåga att utifrån ett brett internationellt historievetenskapligt perspektiv bidra till ny
kunskap och förståelse för skeenden och förändringsprocesser är av avgörande betydelse i vår
samtid. Detta gäller i synnerhet drivkrafterna bakom framväxten av storskaliga militära konflikter och
konsekvenserna av krig och krigets teknologier för människor och samhällen. Peter Englund är en
värdig mottagare av hedersdoktorstiteln.
Peter Carlsson, teknologie och filosofie hedersdoktor
Northvolts vd och medgrundare Peter Carlsson tog 1993 en civilekonomexamen med inriktning mot
produktions- och kvalitetsstyrning vid Luleå tekniska universitet. Hans karriär började på Kami i Kalix.
Jobbuppdrag på bland annat Ericsson, Sony Ericsson, NXP och Tesla förde honom senare till
Singapore och USA, innan han återvände till Sverige där han var med och grundade Northvolt – den
första europeiska tillverkaren av batterier till elbilar. Northvolt, vars första fabrik ligger i Skellefteå, är
den största svenska industrietableringen i modern tid och bidrar till att göra norra Sverige till
centrum för Europas gröna omställning.Han är tidigare utsedd till årets alumn vid Luleå tekniska
universitet och framhåller ofta betydelsen av sin utbildning. Med sitt entreprenöriella mod och
ledarskap är Peter Carlsson en pionjär i den gröna nyindustrialiseringen av norra Sverige och en
värdig mottagare av hedersdoktorstiteln.
Lisbeth Löpare-Johansson, filosofie hedersdoktor
Lisbeth Löpare-Johansson är ledande i den nationella omställningen mot en personcentrerad vård
och omsorg. Intentionen är att landets samtliga regioner och kommuner ska möta välfärdens
utmaningar med nya arbetssätt som gör att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre
och till fler. Som nationell samordnare för nära vård vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har
Lisbeth Löpare-Johansson konsekvent lyft fram forskningens betydelse i denna omställning.Hon är
sedan många år en viktig röst i hälso- och sjukvårdsdebatten och har anlitats som expert i nationella
utredningar, delegationer och styrgrupper. Hon är sjuksköterska och har varit vice ordförande och
vårdstrategisk chef inom Vårdförbundet, utvecklingsdirektör för Region Norrbotten samt medverkat i
europeiska och nordiska sammanslutningar för sjuksköterskors yrkesutveckling.
Lisbeth Löpare-Johansson har under många år arbetat för en mer tillgänglig och jämlik vård och för
införandet av nya arbetssätt inom vård och omsorg. Som vårdstrategisk chef vid Vårdförbundet
ansvarade hon för att ta fram en modell för betald utbildning som har bidragit till ökade möjligheter
för sjuksköterskor att specialistutbilda sig. Lisbeth Löpare-Johansson är genom sitt kunnande och sitt
mångåriga engagemang för en god, nära och kunskapsbaserad vård en värdig mottagare av
hedersdoktorstiteln.
Christopher Weible, filosofie hedersdoktor
Professor Christopher Weible är en av världens ledande forskare inom det tvärvetenskapliga fältet
policystudier. Genom sin omfattande vetenskapliga publicering och genom sin strävan att bygga upp
starka nätverk med såväl yngre som mer etablerade forskare runt om i världen har han haft stor

betydelse för fältets vidareutveckling, breddning och fördjupning. Hans forskning är framför allt
inriktad på teorier och metoder som rör policy- och beslutsprocesser, demokrati samt miljö- och
naturresurspolitik, ofta med en tillämpad ansats. Professor Weible är sedan 2008 verksam vid
University of Colorado Denver School of Public Affairs. Som en sann tvärvetenskapare visar han att
forskningen kring vår tids globala hållbarhetsutmaningar kräver ett brett perspektiv och en förmåga
att arbeta målmedvetet över ämnesgränser. Han har haft ett betydande inflytande över den
forskning som idag bedrivs vid Luleå tekniska universitet kring miljö- och energipolitik,
policykonflikter samt förvaltning av naturresurser, men han har också betydelse för
grundutbildningen där hans teorier och ramverk flitigt används. Genom sin framstående forskning
och sitt starka engagemang för att bygga vetenskapliga nätverk, är Christopher Weible är en värdig
mottagare av hedersdoktorstiteln.

