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UTDELNING AV AKADEMISKA PRISERPROGRAM VID DEN AKADEMISKA CEREMONIN

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

HÄLSNINGSANFÖRANDE 
Luleå tekniska universitets rektor, professor Birgitta Bergvall-Kåreborn

MUSIK
Eriks Ešenvalds (f. 1977) – O Salutaris Hostia

PROMOVERING AV TEKNOLOGIE HEDERSDOKTORER
Promotor dekan för tekniska fakulteten, professor Lena Abrahamsson

PROMOVERING AV NYA DOKTORER VID FILOSOFISKA FAKULTETEN
Promotorer filosofiska fakultetens prodekan, professor Annica Sandström 

och filosofiska fakultetens dekan, professor Lars Nyberg

PROMOVERING AV NYA DOKTORER VID TEKNISKA FAKULTETEN
Promotorer tekniska fakultetens prodekan, biträdande professor Mats Näsström

och tekniska fakultetens dekan, professor Lena Abrahamsson

MUSIK
Giacinto Scelsi (1905-88) – Ko-Lho

INSTALLATION AV NYA PROFESSORER 
Installator rektor professor Birgitta Bergvall-Kåreborn

DIPLOMUTDELNING TILL NYA ADJUNGERADE PROFESSORER
Diplomutdelare rektor professor Birgitta Bergvall-Kåreborn

MUSIK
Jaakko Mäntyjärvi (f. 1963) – Double, Double Toil and Troublea

PRISUTDELNING
NORDEAS VETENSKAPLIGA PRIS 

TILL FORSKARE INOM LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Pristagare professor Marcus Liwicki, Institutionen för system- och rymdteknik

Prisutdelare Anna Edin, kontorschef, Nordea 

KUNGLIGA SKYTTEANSKA SAMFUNDETS PRIS 
TILL FRAMSTÅENDE YNGRE FORSKARE 

VID LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Pristagare biträdande universitetslektor Liva Pupure, 

polymera kompositmaterial, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Prisutdelare prorektor, professor Cathrine Norberg, 

styrelseledamot vid Kungliga Skytteanska Samfundet 

VATTENFALLS PRIS FÖR BÄSTA AVHANDLING
Pristagare doktor Wiebke Reim, entreprenörskap och innovation, 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Prisutdelare Christer Ljunggren, vd Vattenfall Vattenkraft AB 

TEKNOLOGKÅRENS PRIS 
FÖR BERÖMVÄRDA HANDLEDARINSATSER

I FORSKARUTBILDNINGEN
Pristagare biträdande professor Jens Hardell, 

Institutionen för teknikvetenskap och matematik.
Prisutdelare Doktorandsektionens ordförande Maria Rodiouchkina 

och Teknologkårens vice ordförande Albin Gideonsson.

AKADEMISK RECESSION
Utgångsmusik Emil Råberg – Akademisk Högtidsouvertyr

Medverkande
Musikhögskolans kammarkör, Luleå tekniska universitet

Dirigenter William Berglund och Andrew Hermon
Jenni Halonen, flöjt

Klarinettkvartett: Bassel Shamoun, Stina Bohlin, Richard Greenwood och José Luis Relova
Fanfarerna är komponerade av universitetslektor Fredrik Högberg.
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PROCESSIONSORDNING

Övermarskalk My Malmgren
Marskalk, fanbärare av Luleå tekniska universitets fana

Installator rektor professor Birgitta Bergvall-Kåreborn
Promotorer, dekan för filosofiska fakulteten, professor Lars Nyberg

och dekan för tekniska fakulteten, professor Lena Abrahamsson
Teknologie hedersdoktor Pär Lärkeryd, teknologie hedersdoktor Thomas Öström

Insigniermarskalk
Luleå Studentkårs fana, Amanda Halvarsson

Promotor, prodekan för filosofiska fakulteten,
professor Annica Sandström

Promovendi, filosofiska fakulteten

Insigniermarskalk
Teknologkårens fana, Oscar Eriksson

Promotor, prodekan för tekniska fakulteten, biträdande professor Mats Näsström
Promovendi, tekniska fakulteten

Insigniermarskalk
Marskalk, fanbärare av Luleå tekniska universitets fana

Installandi
Adjungerade professorer

Prorektor, professor Pär Weihed,
ceremonimästare, professor Nazanin Emami

Insigniermarskalk
Marskalkar, fanbärare av svenska flaggan

Jag vill hälsa dig varmt välkommen till Luleå 
tekniska universitetets akademiska högtid 

med traditionsenlig doktorspromovering och 
professorsinstallation. Årets akademiska högtid 
markerar också slutet på vår nuvarande vision, 
Vision 2020, och vi kommer under högtiden 
att blicka tillbaka på de gångna tio åren.

Den här dagen handlar om att uppmärksam-
ma akademiska prestationer inom forskning 
och utbildning, men också att tydliggöra vikten 
av akademiska kärnvärden som autonomi, 
meritokrati, öppenhet i tanke och handling och 
människors lika värde. 

 Vid den akademiska högtiden lyfter vi med 
glädje och stolthet fram forskningsresultat och 
innovationer som tillkommit i samarbeten mel-
lan forskare och det omgivande samhället. Vi 
uppmärksammar de vetenskapliga framsteg som 
skett under året och firar dagens huvudpersoner 
för deras prestationer. Samtidigt möjliggör vi 
möten mellan universitetet och våra samarbets-
partners och vänner.

En av våra viktiga uppgifter är att utbilda 
nya forskare och vid årets högtid promoveras 
våra nydisputerade doktorer. Jag vill framföra 

mina och universitetets varmaste gratulationer 
och lyckönskningar till alla promovendi, som 
har lagt ner åratal av hängivet arbete. Till våra 
hedersdoktorer, som bidragit till universitetets 
och Sveriges utveckling och framgång säger vi 
välkomna. Ni är betydelsefulla och vi ser fram 
emot att knyta er närmare vår verksamhet.

Vid årets högtid installeras också nya profes-
sorer och nya adjungerade professorer hälsas 
välkomna. Luleå tekniska universitets fortsatta 
utveckling inom forskning, utbildning och 
samverkan med vår omgivning beror i hög grad 
på era insatser. Jag ser fram emot att följa ert 
fortsatta arbete och engagemang för att ta fram 
resultat som leder till förbättringar och utveck-
ling på både samhälls- och individnivå.

 Under den akademiska högtiden uppmärk-
sammar vi även goda insatser och delar ut ett 
antal priser till medarbetare som på olika sätt 
arbetat för att stärka forskning eller utbildning.

Tack för att ni vill dela vår stolthet över det 
gångna året, och blicka framåt mot fortsatta 
vetenskapliga framgångar. Återigen, varmt väl-
kommen till vår akademiska högtid 2019!

REKTORS
HÄLSNINGSANFÖRANDE

Birgitta Bergvall-Kåreborn
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Norra Skogsägarna är en organisation med 17 000 medlemmar, 
en omsättning på 2,5 miljarder kronor och två egna sågverk. På 

sågverket i Sävar finns det som kallas världens modernaste såglinje, ut-
vecklad i nära samarbete med träforskare vid Luleå tekniska universitet. 
Med en industriell datortomograf går det att skiktröntga timmerstockar 
med en hastighet på 180 meter i timmen. Tack vare tekniken utnyttjas 
varje stock optimalt.

Både på sitt nuvarande uppdrag och i sin tidigare roll som vd för 
verkstadsföretaget Indexator har Pär Lärkeryd, bland annat tillsammans 
med Luleå tekniska universitets genusforskare, jobbat målmedvetet med 
jämställdhetsintegrering. Indexator har fått ta emot Industrins jämställd-
hetspris och Norra Skogsägarna det Svenska Jämställdhetspriset, och Pär 
Lärkeryd har anlitats som expert i bland annat den statliga jämställd-
hetsutredningen. 

Pär Lärkeryd, född 1962, är bosatt i Umeå och har examen från Luleå 
tekniska universitets cilvilingenjörsprogram i maskinteknik. Att vara 
med och bygga ett bättre samhälle är en viktig drivkraft för honom. 
Han ser digitalisering genom hela förädlingskedjan – ”från stubbe 
till slutkund” – som nästa stora utvecklingsområde för skogsnäringen. 
Utnämningen till hedersdoktor ger en stark plattform för ett ännu 
tätare samarbete mellan akademi, industri och skogsnäring för att hitta 
lösningar som ger nytta, säger han.

Pär Lärkeryd 
hedersdoktor

Norra Skogsägarnas koncernchef och vd Pär Lärkeryd vill vara 
med och uppfinna framtiden. Genom nära samarbeten med 

lärosäten och ett stort engagemang för jämställdhet och skogliga 
frågor, hittar han konstruktiva lösningar på samhällsutmaningar.

PROMOTION AV HEDERSDOKTOR
Utsedd av Teknisk fakultet

”Jag vill hitta guldkornen inom akademin 
som kan hjälpa mig att uppfinna framtiden 
inom de verksamheter jag är aktiv i.”
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Varför lyckades ingen med det som borde gå, nämligen att tillverka 
ren elektricitet av lågtempererad spillvärme från industrin – och 

få god verkningsgrad? Att lösa den frågan blev drivkraften för Thomas 
Öström, en klimatengagerad civilingenjör i reglerteknik från Luleå 
tekniska universitet. 

Genom att kombinera varmt vatten med vakuum utvecklade han och 
kemisten Joachim Karthäuser en lönsam process som hade väsentligt 
högre verkningsgrad än existerande lösningar. I dag är en avancerad 
form av den tekniken kärnan i Climeon, som blivit ett av världens mest 
intressanta bolag när det gäller värmekraft. Värmekraftteknik som tillva-
ratar lågtempererad spillvärme har installerats på Viking Line och Virgin 
Voyages fartyg samt på SSAB.

Thomas Öström bedömer att geotermisk värmekraft vid låga 
temperaturer har potential att bli en dominerande förnyelsebar energi-
källa i världen. När Bill Gates, Jeff Bezos och Mark Zuckerbergs fond 
Breakthrough Energy Ventures valde att investera 12,5 miljoner dollar 
i Climeons finansieringsbolag Baseload Capital, kunde Climeon satsa 
mot målet – att bli globalt ledande inom förnyelsebar energi. Företaget 
har gjort stora framsteg på Island och i Japan, som är de mest intressanta 
geografiska marknaderna i världen för geotermisk värmekraft.

Thomas Öström är född i Måttsund i Luleå 1973. Han tog civilin-
genjörsexamen vid Luleå tekniska universitet i datateknik med inrikt-
ning reglerteknik 1997. 

Thomas Öström, vd för Climeon AB, vill vara med i kampen mot 
klimatförändringarna genom att bygga ett av världens största bolag 

inom värmekraft. Företaget, som tillverkar elektricitet av värme  
från jorden kärna, lockar världens främsta finansiärer inom  

banbrytande förnyelsebar energi.

”Genom att lära av andra forskares misstag kom 
vi på en tekniklösning som kan förändra världen 
när det gäller kampen mot klimatförändringarna.”

PROMOTION AV HEDERSDOKTOR
Utsedd av Teknisk fakultet

Thomas Öström 
hedersdoktor
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FILOSOFISK FAKULTET 2018-2019
PROMOTION AV NYA DOKTORER EFTER AVLAGDA PROV

Åsa Bjuhr har disputerat 2019 för filosofie 
doktorsexamen i ämnet svenska med didak-
tisk inriktning. Avhandlingens titel: En studie 
om övergången från introduktionsprogrammet 
språkintroduktion till nationellt program vid 
gymnasieskolan.

Terrence Brown har disputerat 2019 för filo- 
sofie doktorsexamen i ämnet industriell 
marknadsföring. Avhandlingens titel: An Evalu-
ation of Crowdsourcing as a Tool or Marketing 
Activities.

Nerine Mary George har disputerat 2018 
för teknologie doktorsexamen i ämnet entre-
prenörskap och innovation. Avhandlingens titel: 
Entrepreneurial Opportunity Exploitation for 
New Venture Performance.

Erica Hagström har disputerat 2018 för 
filosofie doktorsexamen i ämnet pedagogik. 
Avhandlingens titel: Mellan människa och häst: 
Djur-blivande i den pedagogiska relationens 
mellanrum.

Catharina Melander har disputerat 2018 för 
filosofie doktorsexamen i ämnet omvårdnad. 
Avhandlingens titel: Piecing together a fragment-
ed world: Structures to promote the understand-
ing of people with advanced dementia.

Maria Alexandra Olofsson har disputerat 2019 
för filosofie doktorsexamen i ämnet arbetsterapi. 
Avhandlingens titel: Möjlighet till aktivitet och 
delaktighet utanför hemmet för personer med 
förvärvad hjärnskada.

Promotorer filosofiska fakultetens prodekan professor Annica Sandström
och filosofiska fakultetens dekan professor Lars Nyberg

Ali Padyab har disputerat 2019 för filosofie 
doktorsexamen i ämnet informationssystem. 
Avhandlingens titel: Exploring Impacts of Sec-
ondary Information Use on Individual Privacy

Jenni Riekkola har disputerat 2019 för filosofie 
doktorsexamen i ämnet arbetsterapi. Avhandlin-
gens titel: Older couples’ participation in every-
day life - when living in changing and shifting 
contexts.

Linda Sandström har disputerat 2019 för 
filosofie doktorsexamen i ämnet omvårdnad. 
Avhandlingens titel: The trauma continuum: 
Experiences from injured persons and critical 
care nurses.

Ulrika Strömbäck har disputerat 2018 för 
filosofie doktorsexamen i ämnet omvårdnad. 
Avhandlingens titel: The second myocardial 
infarction: A known but different experience.

Johanna Söderasp har disputerat 2018 för 
juris doktorsexamen i ämnet rättsvetenskap. 
Avhandlingens titel: Law in Integrated and 
Adaptive Governance of Freshwaters: A Study of 
the Swedish Implementation of the EU Water 
Framework Directive.

Aija Voitkane har disputerat 2018 för filosofie 
doktorsexamen i ämnet entreprenörskap och in-
novation. Avhandlingens titel: Under the surface: 
Revealing how gender imbalance is created in 
governmental venture capitalists’ work processes.

TEKNISK FAKULTET 2018-2019
PROMOTION AV NYA DOKTORER EFTER AVLAGDA PROV

Wathiq Jasmin Al-Jabban har disputerat 2019 
för teknologie doktorsexamen i ämnet geo- 
teknik. Avhandlingens titel: Soil Modification by 
adding small amounts of binders: A laboratory 
study.

Manuel Álvarez har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet elkraftteknik. 
Avhandlingens titel: Distribution Network Plan-
ning Considering Capacity Mechanisms and 
Flexibility.

Robin Andersson har disputerat 2018 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet strömnings-
lära. Avhandlingens titel: Modelling flow over 
rough surfaces in hydropower waterways.

Bijish Babu har disputerat 2018 för teknolo-
gie doktorsexamen i ämnet materialmekanik. 
Avhandlingens titel: Mechanism-based flow stress 
model for Ti-6Al-4V: applicable for simulation of 
additive manufacturing and machining.

Albert Bach-Oller har disputerat 2018 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet energiteknik. 
Avhandlingens titel: Alkali-enhanced gasification 
of biomass: laboratory-scale experimental studies.

Azam Bagheri har disputerat 2018 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet elkraftteknik. 
Avhandlingens titel: Artificial Intelligence-Based 
Characterization and Classification Methods for 
Power Quality Data Analytics.

Etienne Behar har disputerat 2018 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet rymdteknik. 
Avhandlingens titel: Solar Wind Dynamics within 
The Atmosphere of comet 67P/Churyumov-
Gerasimenko.

Hiba Ben Kahla har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet polymera 
konstruktionsmaterial. Avhandlingens titel: 
Micro-cracking and delaminations of composite 
laminates under tensile quasi-static and cyclic 
loading.

S M Sayeed Bin Asad har disputerat 2019 
för teknologie doktorsexamen i ämnet ström- 
ningslära. Avhandlingens titel: Laser Based Flow 
Measurements to Evaluate Hydraulic Condi-
tions for Migrating Fish and Benthic Fauna.

Anaïs Brethes har disputerat 2018 för teknolo-
gie doktorsexamen i ämnet prospekteringsgeo-
fysik. Avhandlingens titel: An integrated study of 
geological, magnetic and electromagnetic data 
for mineral exploration in the Jameson Land 
Basin, central East Greenland.

Francesca Capaci har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet kvalitets- 
teknik. Avhandlingens titel: Adapting Experi-
mental and Monitoring Methods for Continu-
ous Processes under Feedback Control: 
Challenges, Examples, and Tools.

Ali Jalil Abdul Kareem Chabuk har dis-
puterat 2019 för teknologie doktorsexamen 
i ämnet geoteknik. Avhandlingens titel: Solid 
Waste Landfills in an Arid Environment: Site 
Selection and Design.

David Chapman har disputerat 2018 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet arkitektur. 
Avhandlingens titel: Urban design of winter ci- 
ties: Winter season connectivity for soft mobility.

Promotorer tekniska fakultetens prodekan, biträdande professor Mats Näsström
och tekniska fakultetens dekan, professor Lena Abrahamsson
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TEKNISK FAKULTET 2018-2019
PROMOTION AV NYA DOKTORER EFTER AVLAGDA PROV

Sarah Conrad har disputerat 2019 för teknolo-
gie doktorsexamen i ämnet tillämpad geologi. 
Avhandlingens titel: Iron isotopes in aquatic 
systems.

Jose Couceiro har disputerat 2019 för teknolo-
gie doktorsexamen i ämnet träfysik. Avhandlin-
gens titel: X-ray computed tomography to study 
moisture distribution in wood.

Siddharth Dadhich har disputerat 2018 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet industriell 
elektronik. Avhandlingens titel: Automation of 
Wheel-Loaders.

Maria De Lauretis har disputerat 2018 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet industriell 
elektronik. Avhandlingens titel: Multiconductor 
transmission lines wideband modeling : A delay-
rational Green’s-function-based method.

Ida Edskär har disputerat 2019 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet träbyggnad. Avhandlin-
gens titel: Modal Analysis, Dynamic Properties 
and Horizontal Stabilisation of Timber Building.

Farnoosh Forouzan har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet material-
teknik. Avhandlingens titel: Increasing phase 
transformation rate in advanced high strength 
steel applications.

Emil Fresk har disputerat 2018 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet reglerteknik. Avhandlin-
gens titel: The Core of Aerial Robotic Workers: 
Generalized Modeling, Estimation, and Control.

Pedram Ghamgosar har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet experimentell 
fysik. Avhandlingens titel: Advanced Nanostruc-
tured Transition Metal Oxide Semiconductors 
for Solar Energy Applications.

Yahya Ghasemi har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet konstruk-
tionsteknik. Avhandlingens titel: Flowability and 
proportioning of cementitious mixture.

Tiia Grenman har disputerat 2018 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet tillämpad 
fysik. Avhandlingens titel: Dusty Globules and 
Globulettes.

Andreas Hartman har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet industriell 
elektronik. Avhandlingens titel: Electromagnetic 
Modeling with Complex Dielectrics: A Partial 
Element Equivalent Circuit Approach.

Daniel Hedman har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet tillämpad 
fysik. Avhandlingens titel: Single-Walled Carbon 
Nanotubes: A theoretical study of stability, 
growth and properties.

Erik Hidman har disputerat 2018 för teknolo-
gie doktorsexamen i ämnet arkitektur. Avhan-
dlingens titel: Attractiveness in Urban Design: A 
study of the production of attractive places.

Robert Hällmark har disputerat 2018 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet konstruk-
tionsteknik. Avhandlingens titel: Composite 
Bridges: Innovative ways of achieving composite 
action.

TEKNISK FAKULTET 2018-2019
PROMOTION AV NYA DOKTORER EFTER AVLAGDA PROV

Niklas Karvonen har disputerat 2018 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet distribuerade 
datorsystem. Avhandlingens titel: Unobtrusive 
Activity Recognition in Resource-Constrained 
Environments.

Saad Ahmed Khan har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet drift och 
underhållsteknik. Avhandlingens titel: Effects of 
top-of-rail friction modifiers on the friction, 
wear and cracks of railway rails.

Pierre-Henri Koch har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet mineral- 
teknik. Avhandlingens titel: Computational 
methods and strategies for geometallurgy.

Jan Krantz har disputerat 2019 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet byggproduktion.  
Avhandlingens titel: Mitigating Carbon Emis-
sions during the Planning and Execution of 
Transport Infrastructure Projects.

Simon Larsson har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet hållfasthets-
lära. Avhandlingens titel: Particle Methods for 
Modelling Granular Material Flow.

John Laury har disputerat 2019 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet elkraftteknik. Avhand-
lingens titel: Stability of Low-Frequency AC 
Railways: Models and Transient Stability.

Marcus Lindner har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet inbyggda 
system. Avhandlingens titel: !secure(system) 
<=?=>!safe(system): On Security and Safety of 
Industrial Software Systems.

Viktor Lishchuk har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet mineral-
teknik. Avhandlingens titel: Bringing predictabil-
ity into a geometallurgical program: An iron ore 
case study.

Samira Lotfian har disputerat 2018 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet process- 
metallurgi. Avhandlingens titel: Alternative 
Reducing Agents in Metallurgical Processes:  
Potential of shredder residue material as  
reductant in zinc fuming process.

Panagiotis Manoleas har disputerat 2018 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet stålbyggnad. 
Avhandlingens titel: Between square and circle: A 
study on the behaviour of polygonal steel profiles 
under compression.

Anna Marti Bigorra har disputerat 2019 
för teknologie doktorsexamen i ämnet dator-
stödd maskinkonstruktion. Avhandlingens titel: 
Customer-focused data-driven target setting.

Medhat Mohamad har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet signalbehand-
ling. Avhandlingens titel: Spectrally Precoded 
OFDM-Design and Analysis.

Magnus Neikter har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet material-
teknik. Avhandlingens titel: Microstructure and 
hydrogen embrittlement of additively manufac-
tured Ti-6Al-4V.

Joakim Nilsson har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet industriell 
elektronik. Avhandlingens titel: Wireless High-
Temperature Monitoring of Power Semiconduc-
tors: A Single-Chip Approach.

Promotorer tekniska fakultetens prodekan, biträdande professor Mats Näsström
och tekniska fakultetens dekan, professor Lena Abrahamsson

Promotorer tekniska fakultetens prodekan, biträdande professor Mats Näsström
och tekniska fakultetens dekan, professor Lena Abrahamsson
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TEKNISK FAKULTET 2018-2019
PROMOTION AV NYA DOKTORER EFTER AVLAGDA PROV

TEKNISK FAKULTET 2018-2019
PROMOTION AV NYA DOKTORER EFTER AVLAGDA PROV

Promotorer tekniska fakultetens prodekan, biträdande professor Mats Näsström
och tekniska fakultetens dekan, professor Lena Abrahamsson

Promotorer tekniska fakultetens prodekan, biträdande professor Mats Näsström
och tekniska fakultetens dekan, professor Lena Abrahamsson

Lino Nilsson har disputerat 2018 för teknolo-
gie doktorsexamen i ämnet tillämpad geokemi. 
Avhandlingens titel: Nitrogen-cycling tracing 
methods: Case studies at cold-climate mine sites 
in northern Sweden.

Esi Saari har disputerat 2019 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet drift och underhålls-
teknik. Avhandlingens titel: KPI framework for 
maintenance management through eMainte-
nance: Development, implementation, assessment, 
and optimization.

Juhamatti Saari har disputerat 2018 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet drift och 
underhållsteknik. Avhandlingens titel: Machinery 
diagnostic techniques for maintenance optimiza-
tion.

Cristian Sabau har disputerat 2018 för tekno-
logie doktorsexamen i ämnet konstruktions-
teknik. Avhandlingens titel: FRCM-Composites 
for Strengthening Concrete Walls with Openings: 
Experimental and Numerical Analysis.

Simindokht Saemi har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet strömnings-
lära. Avhandlingens titel: Development of the 
Pressure-Time Method for Flow Rate Meas-
urement in Hydropower Plants by Numerical 
Simulation.

Joakim Sandström har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet stålbyggnad. 
Avhandlingens titel: The life safety objective in 
structural fire safety design.

Bartlomiej Piotr Skawina har disputerat 2019 
för teknologie doktorsexamen i ämnet gruv- 
och berganläggningsteknik. Avhandlingens titel: 
Load-Haul-Dump operations in underground 
mines.

Iman Soleimanmeigouni har disputerat 2019 
för teknologie doktorsexamen i ämnet drift och 
underhållsteknik. Avhandlingens titel: Predictive 
Models for Railway Track Geometry Degrada-
tion

Erik Sundqvist har disputerat 2018 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet kvalitets-
teknik. Avhandlingens titel: Towards systematic 
improvement work in project-based organiza-
tions: An efficiency and effectiveness perspective.

Laila C. Søberg har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet  VA-teknik. 
Avhandlingens titel: Bioretention for stormwater 
quality treatment: Effects of design features and 
ambient conditions.

Narges Tabatabaei har disputerat 2018 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet strömnings-
lära. Avhandlingens titel: Impact of Icing on 
Wind Turbines Aerodynamic.

Hector Torres har disputerat 2019 för teknolo-
gie doktorsexamen i ämnet maskinelement. 
Avhandlingens titel: Self-Lubricating Laser Clad-
dings in the Context of Hot Metal Forming.

Veronika Wolf har disputerat 2019 för teknolo-
gie doktorsexamen i ämnet atmosfärsvetenskap. 
Avhandlingens titel: Analysis of Arctic ice cloud 
properties using in-situ and remote sensing 
measurements.

Zmar Sarlus har disputerat 2018 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet malmgeologi. Avhand-
lingens titel: Timing and Origin of Igneous 
Rocks in the Gällivare area, Northern Sweden.

Daria Sas har disputerat 2019 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet datorstödd maskinkon-
struktion. Avhandlingens titel: Towards a Func-
tional Product theory.

Joel Sundström har disputerat 2018 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet strömnings-
lära. Avhandlingens titel: Studies of Transient and 
Pulsating flows with application to Hydropower.

Faez Sayahi har disputerat 2019 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet konstruktionsteknik. 
Avhandlingens titel: Plastic Shrinkage Cracking 
In Concrete: Mitigation and Modelling.

Daphne Schwanz har disputerat 2019 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet elkraftteknik. 
Avhandlingens titel: On Transfer Functions for 
Power Quality Studies in Wind Power and Solar 
PV Plants.

Farshid Shadram har disputerat 2018 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet byggproduk-
tion och teknik. Avhandlingens titel: Assessment 
and optimization of life cycle energy use in 
buildings.

Serikbol Shaimardan har disputerat 2018 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet matematik. 
Avhandlingens titel: Hardy-type inequalities in 
quantum calculus.

Jian Wu har disputerat 2019 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet maskinelement. Avhand-
lingens titel: Improving the Lubricating Perfor-
mance of Ionic Liquids for Different Contacts.

Johanna Xu har disputerat 2019 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet polymera konstruktions-
material. Avhandlingens titel: Structural Compos-
ite Lithium-Ion Battery: Effect of Intercalation 
induced volumetric changes on micro-damage.

Yngve Ögren har disputerat 2019 för teknolo-
gie doktorsexamen i ämnet energiteknik. 
Avhandlingens titel: Improving the efficiency 
of entrained flow gasifiers by real time in-situ 
diagnostics and burner design.
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Tillgången till naturresurser har alltid varit en brännande fråga. I dag 
krävs stora omställningar för att hantera miljöutmaningar, samtidigt 

som efterfrågan på olika metaller och mineral ökar. Med det följer 
markanvändningskonflikter som leder till en osäkerhet för både lokal-
samhällen och gruvindustrin. Dag Avango har studerat hur mineral- 
utvinning påverkat människor och miljö, och hur omställningen sett 
ut när verksamheten upphört. 

Forskning har visat att både lokalsamhället och industrins aktörer 
gynnas av att tillståndsgivningsprocesserna för gruvindustrin demo-
kratiseras så att fler röster får höras. Att bidra till samhällsutvecklingen 
genom att sätta lärdomar från förr i en samtida kontext är viktigt för 
honom. 

Dag Avango, född i Stockholm 1965, disputerade vid Kungliga 
tekniska högskolan 2005 med en avhandling om utvecklingen av 
gruvindustrin på Svalbard. Han har lett två Antarktisexpeditioner och 
14 forskningsexpeditioner till Arktis. Samhällsfrågor som har att göra 
med naturresurser och behovet av omställning menar han ställs på sin 
spets i norra Sverige, där klimatförändringarna blir särskilt påtagliga. 
Därför vill han fortsätta att arbeta med ett särskilt fokus på Arktis för 
att dra lärdomar som kommer till nytta i regionen. 

Dag Avango
professor i historia

Dag Avango hade redan i tonåren ett starkt intresse av att förstå 
världen och inom historian och arkeologin fick han de bästa svaren. 
Genom att förstå dåtiden vill han bidra till att framtidens behov av 

naturresurser hanteras på ett mer hållbart och demokratiskt sätt.  

”Vi historiker 
måste kliva in i  

samhällsdebatten  
och delta med vår 
expertis, både om 

det förflutna och hur 
idén om det förflutna 

används.”



2524

I sin forskning utvecklar Patrik Fernberg polymera kompositer, ett 
starkt material som tillverkas genom att plast och starka fiber av kol 

eller glas blandas. Materialet innebär en rejäl viktbesparing jämfört med 
stål, aluminium eller till och med titan och passar bra till flyg och bilar. 

Sveriges riksdag har som målsättning att utsläppen från transportsek-
torn ska minska med 70 procent till 2030, bland annat genom elektri-
fiering. Än så länge är kompositmaterial besvärliga och dyra att tillverka 
men Patrik Fernberg konstaterar att efterfrågan ökar i takt med att allt 
fler fordon förses med batterier. Han har jobbat tillsammans med både 
flyg- och fordonsindustrin och ser tydligt hur utvecklingen mot mer 
lätta konstruktioner kan bidra till en renare värld. I framtiden hoppas 
han att kolfibern produceras i Norrbotten med skogsråvara som bas. 

Patrik Fernberg, född 1968 i Piteå, disputerade 2002 med en avhand-
ling om användningen av kortfibriga kompositmaterial i fordonsindu-
strin. Han har arbetat som forskningschef på RISE Sicomp och är i dag 
professor vid Luleå tekniska universitet samt medlem av vetenskapsrådet 
för Clean Sky 2, EU:s forskningsprogram inom flyg.

På fritiden spelar han gärna bas, och har gjort en låt som 1997 gavs 
ut av popbandet Merrymakers, på samma skiva som deras Japanhit, 
Monument of me. 

Patrik Fernberg
professor i polymera kompositmaterial

Patrik Fernbergs dröm är att framtidens fordon konstrueras med 
lokalproducerad kolfiber och drivs på ett energieffektivt sätt. 
Han är med och tar fram material som kan göra det möjligt. 

”Det är motiverande 
att utveckla material 
som minskar energi- 
förbrukningen och 
bidrar till en miljö- 

vänligare värld.” 

INSTALLATION AV NY PROFESSOR
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I länder som Sydafrika och Kanada finns gruvor som är över 3 000 
meter djupa. Även i Sverige går vi mot att bryta malmfyndigheter 

med allt lägre halter på större djup. Daniel Johanssons forskning handlar 
om att effektivisera sprängtekniken för att kunna fortsätta bryta malm 
trots de logistiska och tekniska utmaningarna. Genom detaljerade 
studier på sprängämnen och dess egenskaper vid detonationen, kan 
han på detaljnivå undersöka hur de beter sig i bergmaterial. 

Sedan 2012 är han verksamhetsledare för Swebrec, ett sprängtekniskt 
kompetenscentrum vid Luleå tekniska universitet med forskning om 
allt från detonik till miljöpåverkan vid sprängning. 

Innan Daniel Johansson gav sig in på den akademiska banan arbetade 
han bland annat med stigortsdrivning – ett av få jobb som vid 

millennieskiftet fortfarande innebar handhållen borrning 
och laddning i gruvor. Intresset och nyfikenheten för 

sprängteknisk forskning väcktes av hans handledare 
under studierna. I arbetet med sin doktorsavhandling, 
som han disputerade med 2011, gjorde han om-
fattande sprängförsök för att öka förståelsen av 
fragmentering vid sprängning av berg.

Sin lediga tid tillbringar Daniel Johansson gärna 
med familjen i sommarstugan på Trundön där 
han kopplar av med exempelvis vedklyvning 
och trädgårdsarbete.

Daniel Johansson
professor i gruv- och berganläggningsteknik

Daniel Johansson vill på djupet förstå hur sönderdelningen 
av berg ser ut vid sprängningar i gruvor. Målet är att lösa 
tekniska utmaningar så att vi i framtiden ska kunna bryta 

malm på ett mer effektivt och hållbart sätt.  

INSTALLATION AV NY PROFESSOR
Installator rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn

”Jag drivs av 
mångsidigheten i mitt 

arbete – att jag ena dagen 
får vara i de strategiska 

diskussionerna om 
framtidens utmaningar 

och nästa dag göra 
sprängförsök i fält.”
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Befolkningen i västvärlden blir friskare och lever längre, men samtidigt 
upplever allt fler både ensamhet och understimulans efter att de gått i 

pension. Jessica K. Ljungberg har i sin forskning sett att nyckeln till ett bra 
åldrande är att träna hjärnan genom konstant aktivitet och utmaningar. 
Att vi förstår våra minnen, och kan bevara dem, menar hon är avgörande 
för att vi inte ska förlora en del av oss själva när vi blir äldre. Hon hoppas 
att hennes arbete ska bidra till att både de som bor på äldreboenden och 
de i eget hem ska få bättre mental träning genom exempelvis sociala 
aktiviteter. 

Den röda tråden i Jessica K. Ljungbergs forskning har varit minnen 
och uppmärksamhet. Hon disputerade 2006 vid Umeå universitet med 
en avhandling om hur ljud påverkar vår uppmärksamhet när vi kör tyngre 
fordon som exempelvis skogsmaskiner. I ett aktuellt projekt tillsammans 
med SAAB ska hon undersöka hur rekryteringen av stridspilotkadetter 
som flyger Gripen ser ut och hur bra dagens simulatorträning fungerar. 

Hon föddes 1971 i Funäsdalen, där hon växte upp med fjällens skidåk-
ning runt knuten. Hon har alltid trivts med att ha ett aktivt liv, inom både 
musik och idrott. Under flera år turnerade hon med coverbandet Back 
on Track som sångerska och för några år sedan började hon spela hockey 
för att utmana sig själv i en helt ny gren. 2011 belönades hon med 
Skytteanska Samfundets pris till yngre forskare vid Umeå universitet. 

Jessica K. 
Ljungberg 

professor i teknisk psykologi

Jessica K. Ljungberg är forskaren som brinner för att äldre personer 
ska få en bättre livssituation. Genom att studera hur vi lever våra 

liv vill hon ta reda på hur vi på bästa sätt kan träna hjärnan 
att bevara våra minnen när vi åldras. 

”De äldre är en källa till vishet som vi lätt glömmer 
bort i dag. Jag skulle vilja se mer resurser till  
hjärnträning inom äldreomsorgen.”
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I slutet av 1800-talet förbjöds byggandet av flervåningshus i trä på grund 
av de stadsbränder som härjade i Sverige. När det tilläts igen under 

1990-talet hade byggnadstekniken gått framåt, men kun-
skapen om ljudisolering i träbyggnader var eftersatt. 

Fredrik Ljunggren utvecklar teknik för att 
göra boendemiljön i trähus bättre ur ett akus-
tiskt perspektiv. En viktig del handlar om att 
isolera bort lågfrekventa ljud som exem-
pelvis steg- och basljud, som ofta är mer 
hörbara i den här typen av konstruktioner, 
samt att hindra ljud från att fortplata sig 
mellan lägenheter. Han forskar också om 
hur regelverket kan anpassas så att bygg-
nader i trä kan inkluderas på ett bättre sätt. 
Förutom att skapa boenden där människor 
trivs, ser han en potential i att bygga fler 
hus av den förnybara råvara som vi har runt 
knuten. 

Fredrik Ljunggren föddes 1969 och är uppvux-
en i Hässleholm. Han har lyckats förena det tidiga 
ljudintresset med sin fallenhet för matematik, teknik och 
byggnadskonstruktion. Innan han disputerade med sin avhandling om 
hur man bygger bjälklag och golv för att minska vibrationer arbetade 
han som arbetsledare på byggarbetsplatser. Det är en erfarenhet han har 
stor nytta av i sin forskning. 

Fredrik Ljunggren
professor i teknisk akustik 

Fredrik Ljunggrens stora intresse för ljud tog fart när han som  
femtonåring köpte sin första stereoanläggning. I dag är hans drivkraft 

att skapa bättre ljudmiljöer i höga trähuskonstruktioner,  
både för de boende och för miljöns skull.   

INSTALLATION AV NY PROFESSOR
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”Att använda  
skogen som resurs 

för ett hållbart  
samhällsbyggande 

tär mindre på 
jordens resurser.”

Med hjälp av bollen som släpps från 
en meters höjd kan forskarna mäta 

hur ljud och vibrationer breder ut sig 
i en byggnad. 
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Graviditetstestet, pacemakern och ultraljudet är alla viktiga upp-
finningar av svenska läkare och ingenjörer. Fredrik Nikolajeffs 

drivkraft är att skapa nästa generations innovationer som gör nytta för 
människors hälsa och välmående under livets olika faser. Med hjälp av 
högupplösande infraröd laser har hans forskargrupp fångat upp de små 
molekylära förändringar som sker vid okontrollerad celltillväxt. Tack 
vare tekniken blir det möjligt att diagnostisera bröstcancer tre till fem 
år tidigare än i dag. På liknande sätt kan exempelvis förstadierna till 
Alzheimers sjukdom upptäckas långt innan hjärnan skadas allvarligt. 
Nästa steg är att validera metoden och med olika typer av artificiell 
intelligens samla in stora datamängder för att hitta kännetecken för 
friska eller sjuka patienter. 

Fredrik Nikolajeff vill även skapa plattformar som knyter ihop 
sjukvården med forskning, utbildning och näringsliv på sätt som är till 
nytta för samhället. Här ser han stora möjligheter i att öka kunskapsut-
bytet mellan aktörer samt mellan olika delar av landet. 

Han föddes 1966 i Stockholm och disputerade på Chalmers 1997 
med en avhandling om tillämpningar av laser- och mikrooptik. För 
den optiska innovation som ledde fram till det högteknologiska före-
taget Rolling Optics AB har han tillsammans med en tidigare student 
fått utmärkelsen Årets innovatör vid Uppsala universitet. 

Fredrik Nikolajeff 
professor i medicinsk teknik 

Genom tekniska innovationer som möter sjukvårdens behov 
vill Fredrik Nikolajeff bidra till förbättrad hälsa. Han utvecklar 

medicinsk teknik som i framtiden har förutsättningar att 
hjälpa oss att upptäcka sjukdomar redan innan de bryter ut.     

”Jag jobbar 
tillsammans med 

vården för att 
utveckla morgon- 

dagens verktyg som 
kan upptäcka 

sjukdomar tidigare.”

Ett mikrolaboratorium tillverkat 
med CD-teknik ger möjlighet till 
snabb och billig diagnostik av 

en rad sjukdomar.
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Trots en ökad kunskap om jämställdhet visar vårt språk att vi har 
traditionella bilder av vad det är att vara kvinna eller man, och att det 

får effekter på hur vi agerar. Det är särskilt framträdande om man tittar på 
stora datamängder, vilket Cathrine Norberg har gjort i sin forskning. Hon 
har studerat miljontals ord från radio, tv, litteratur och intervjuer. Resulta-
ten visar tydligt att män ofta framställs som subjekt knutna till exempelvis 
aktivitetsverb, rörelse och nyfikenhet. Kvinnor skildras däremot ofta i mot-
satta handlingar, och i relation till andra människor. De här mönstren kan 
ha betydelse exempelvis under en anställningsintervju eller i en ansökan, 
menar Cathrine Norberg. Genom att synliggöra omedvetna strukturer vill 
hon bidra till ökad jämställdhet. 

Cathrine Norberg beskriver sig som sociolingvist – hon tittar på språket 
för att kunna säga något om samhället, ofta i tvärvetenskapliga projekt. 
Förutom ett fokus på språk och genus, har hon studerat hur läromedel i 
engelska är uppbyggda för att främja ordinlärning. Hennes forskning visar 
att nya ord sällan återanvänds i böckerna, vilket är en grundförutsättning 
för inlärning. 

Cathrine Norberg, född 1962, är uppväxt i Luleå men tillbringande 
barndomens somrar i Tornedalen där hon upptäckte sitt intresse för språk. 
Hon disputerade 2002 med en avhandling där hon undersökte manligt 
och kvinnligt i Shakespeares komedier. För studien fick hon Norrbottens 
forskningsråds pris för bästa avhandling inom filosofisk fakultet. 

Cathrine Norberg 
professor i engelska

Vårt språk säger något om hur vi ser på omgivningen. 
Cathrine Norberg vill bidra till ökad jämställdhet och kunskap 
om genus genom att synliggöra samhällets normer i det talade 

och skrivna språket.

”Jämställdhet 
handlar i hög grad 
om makt. Det är 

inte helt smärtfritt 
att förflytta makt,  

och det syns 
i vårt språk.” 
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Användningen av fossila bränslen är den största orsaken till klimat- 
förändringarna. Med hjälp av restprodukter från skogsbruket och 

förgasning vill Kentaro Umeki därför utveckla produktionen av bi-
odrivmedel. Teknologin finns redan, men kräver komplicerade finjus-
teringar för att kunna ersätta fossila bränslen. Det handlar bland annat 
om att minska sotbildningen i förbränning- och förgasningsprocesser av 
biomassa. 

Kentaro Umeki föddes 1982 i Miyazaki i Japan. Hans intresse för 
miljöfrågor väcktes i grundskolan då Kyotoprotokollet, den internatio-
nella överenskommelsen för att minska utsläppen av växthusgaser, skrevs 
under. Insikten att utmaningarna är svåra att lösa och kräver ny teknik 
gjorde honom angelägen att bidra. Kentaro Umeki disputerade 2010 
vid Tokyo Institute of Technology i miljövetenskap och teknik och har 
därefter gästforskat i Sydkorea och Australien. Han gjorde sin postdok 
på KTH i Sverige innan han 2011 anställdes vid Luleå tekniska univer-
sitet, där han i dag även undersöker hur biokol ska kunna ersätta fossilt 
kol vid stålproduktion. 

Kentaro Umeki har fått utmärkelser för sin nytänkande forskning och 
sin förmåga att handleda doktorander. 

Kentaro Umeki
professor i energiteknik

Kentaro Umeki drivs av nyfikenhet och ett stort intresse för teknik 
och miljö. Han vill öka kunskapen om hur biomassa kan 

användas som energikälla för att minska utsläppen 
av växthusgaser. 

”Industriella processer  
är komplexa. 
Alternativ till 

fossila bränslen måste 
hålla samma 

kvalitet.”
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Anders Warell har sedan barnsben haft ett intresse för att utrycka sig 
konstnärligt och drömde tidigt om att bli bildesigner. I dag arbetar 

han med att skapa bra användarupplevelser och förändra samhället 
med hjälp av design. Det handlar om att få processer och verksamheter 
att fungera effektivare och att inkludera användarna genom att skapa 
produkter och tjänster som är både attraktiva och lätta att använda. Men 
framför allt brinner han för att bidra till en framtid som är hållbar och 
som påverkar många människor på ett bra sätt. 

Anders Warell, född 1970 i Ulricehamn, disputerade vid Chalmers 
2002 med en avhandling om hur en produkts utformning påverkar vår 
upplevelse av estetik, identitet och kommunikation. För detta fick han 
Stiftelsen svensk industridesigns pris för bästa avhandling. Han har ar-
betat med forskning och undersvisning på School of Design vid Massey 
University på Nya Zeeland, och är även professor i industridesign vid 
Lund universitet.  

I sitt uppdrag som ämnesföreträdare har han visionen att ytterligare 
förstärka Luleå tekniska universitets position inom industridesign na-
tionellt och internationellt. På fritiden löser han gärna problem medan 
han utövar alpin höghöjdsklättring och ultramaraton. 

Anders Warell
professor i industriell design

Anders Warell är forskaren som alltid gillat att uttrycka sig visuellt. 
Han vill med hjälp av industridesign påverka många människor 

och göra samhället mer hållbart. 
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”Att vara lärare 
och forskare är ett 
fantastiskt sätt att 

få uttrycka sig och 
bidra med något.”
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Urbaniseringen och en större miljömedvetenhet har ökat efterfrå-
gan på järnvägstransporter. Pierre Dersin vill kombinera artificiell 

intelligens med traditionell teknik för att förbättra underhållet av järn-
vägen. Med hjälp av sensorer som bland annat mäter temperatur, tryck 
och acceleration samlar han in data i den miljö där tågen är verksamma, 
data som i sin tur kan användas för att diagnostisera försämringar och 
fel redan innan de inträffar. Hans arbete ligger i gränslandet mellan det 
som kallas tillförlitlighetsteknik och prediktering av maskiners livslängd. 
Det handlar om att genom övervakning i realtid kunna förutspå vilka 
underhållsåtgärder som bör prioriteras för att undvika driftstopp och 
förseningar. 

I dag arbetar Pierre Dersin på enheten för digital mobilitet på Alstom, 
ett företag i transportsektorn. Ett resultat av hans arbete är verktyget 
HealthHub som övervakar livslängden hos tåg, infrastruktur och signal-
system med hjälp av avancerad dataanalys. De som arbetar med under-
håll kan med hjälp av tekniken få information om när det är dags för 
olika typer av åtgärder, och på så sätt minska sina kostnader. 

Pierre Dersin disputerade år 1980 vid Massachusetts Institute of 
Technology, MIT, med en avhandling om belastning i kraftnät. I dag 
bor han i Paris där han på fritiden studerar flera olika språk samt sjunger 
opera och bel canto, den italienska vokaltekniken som betonar vacker 
klang och teknisk sångskicklighet. 

Pierre Dersin
adjungerad professor 

i drift och underhållsteknik

Pierre Dersin föddes 1953 i Belgien, ett land som var bland de 
första i Europa att bygga ut järnvägen. I dag arbetar han med 

artificiell intelligens för att effektivisera underhållssystemen inom 
järnväg och på så sätt få tågen att bli punktligare. 

”Vår tids utmaning 
är att göra mer med 

mindre resurser och hitta 
enkla lösningar för att 
hantera en komplex 

värld.”

DIPLOMUTDELNING TILL ADJUNGERAD PROFESSOR
Diplomutdelare rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn

Sensorn är en AI-lösning för  
att övervaka exempelvis 

vibrationer och temperatur 
på tågets roterande delar.
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Dan Engström är affärsutvecklare på analys- och teknikkonsult-
företaget WSP och arbetar med utvecklingsprojekt för att stötta 

kollegor och kunder att göra mer hållbara affärer. Det handlar om att 
anpassa erbjudanden, nätverk och arbetssätt för att möta förändrade 
konsumtionsmönster, digitalisering och klimathot. Under en längre tid 
har han följt utvecklingen av allt från delningsekonomi till plattforms- 
affärer. Han upplever att det nu finns en insikt om hur företagens affärer 
påverkas i närtid av förändringarna, och en starkare vilja att möta dem. 

Just nu leder han WSP:s satsning för att automatisera byggprojekte-
ring, där modeller i framtiden kan genereras med bara ett knapptryck. 
Om ett pålfundament kan ritas på fem minuter i stället för fem timmar 
ändras förutsättningarna för vad företaget tjänar pengar på och vad 
medarbetarna ska göra i framtiden. Som adjungerad professor vid Luleå 
tekniska universitet vill han, tillsammans med forskare, möta de utma-
ningarna och hitta modernare sätt att skapa värde. 

Dan Engström föddes 1966 i Huddinge och bor i dag i Göteborg. 
Han har haft ett antal olika arbeten i branschen varav ett som byggnads-
konstruktör. Alla andra jobb har handlat om verksamhetsutveckling och 
om mötet mellan akademi och industri.

På sin fritid skriver han skönlitteratur och spelar musik. Han har 
precis genomfört sin fjärde utmanande triathlontävling, en så kallad 
Ironman, i Kalmar. 

Dan Engström
adjungerad professor 

i byggproduktion och teknik

Med ena foten i byggbranschen och den andra i akademin, 
vill Dan Engström öka företagens förmåga att anpassa sig 

till en föränderlig omgivning. 

”Jag har alltid 
frågat mig 

om det finns 
ett bättre sätt att 
göra saker på.”
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Fosfor, kväve och kalium är ändliga resurser som är nödvändiga för 
att vi ska kunna producera mat, men när de hamnar i våra sjöar och 

hav leder de till övergödning. Elisabeth Kvarnström arbetar därför för 
att skapa en effektiv och säker återföring av näringsämnen från våra 
avloppssystem i städer tillbaka till jordbruket. Enligt henne är lösningen 
sorterande system, där resurserna i klosettvattnet separeras från övrigt 
avlopp och nyttjas för att skapa ett kretslopp för växtnäring. Men 
branschen är tekniktung och investeringarna långsiktiga, vilket kräver 
modiga aktörer och stora satsningar för att leda utvecklingen i en ny 
riktning i svenska städer. 

Elisabeth Kvarnström föddes 1968 i Oxelösund. Det tidiga miljö- 
intresset fick henne att flytta till Luleå och läsa samhällsbyggnadsteknik, 
den enda civilingenjörsutbildning som då hade ekologi på schemat. 
Hon disputerade vid Luleå tekniska universitetet år 2001 med en av-
handling om fosfors tillgänglighet i olika avloppsvattenprodukter. I dag 
bor hon i Strängnäs och arbetar på forskningsinstitutet RISE med att 
omsätta forskningsresultat till samhällsnytta. 

På fritiden ägnar hon sig åt träning och springer även lopp för att 
samla in pengar till Toaletter utan gränser, en organisation som stöttar 
projekt för att bygga sorterande avloppssystem i andra länder. 

Elisabeth Kvarnström
adjungerad professor i VA-teknik

Elisabeth Kvarnströms tidiga miljöintresse ledde henne till en 
bransch med avgörande betydelse för vårt kretslopp. Med sorterande 

avloppssystem är det möjligt att återföra livsnödvändiga 
näringsämnen från avloppsvatten till jordbruk. 

DIPLOMUTDELNING TILL ADJUNGERAD PROFESSOR
Diplomutdelare rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn

”Investeringar styr 
framtiden under lång 
tid. Vi måste våga ta 
ett tekniksprång för 
att leda branschen 

framåt.”
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Att tillverka stål som både är segt och höghållfast har länge varit 
en svår kombination, men Richard Larker har hittat nya sätt att 

undvika sprödhet i starka stål. Dels tillsätts ovanligt mycket kisel, ett 
billigt grundämne som finns i exempelvis sand, och dels härdas stålet 
till ausferritisk mikrostruktur i en saltbadsugn. För den kombinationen 
i stålkompositen segjärn fick han år 2010 ta emot den svenska gjut-
godsbranschens innovationspris. Richard brinner för att utveckla teknik 
som gör livet enklare för människor, och som samtidigt bevarar miljön. 
Han menar att material är viktiga byggstenar för ett bättre samhälle. 
De ultrahöghållfasta ausferritiska material som han utvecklar kan bland 
annat användas i lättviktskonstruktioner. Fordonskomponenters vikt kan 
minska med 30 procent, vilket därmed minskar miljöbelastningen. 

Richard Larker föddes 1961 i Stockholm och växte upp i Roberts-
fors i Västerbotten. Han disputerade vid Luleå tekniska universitet 1992 
med en avhandling om fogning av kiselbaserade keramer till superleger-
ingar för flygmotorer. Samtidigt som han tog emot doktorshatten instal-
lerades pappan Hans Larker som adjungerad professor i materialteknik. 
I dag arbetar Richard Larker med tre företag vid Vindeln Innovation 
Park, främst i teknikutvecklingsbolaget Ausferritic AB men även som 
forskningschef på Indexator och Rototilt. På fritiden åker han gärna 
berg- och dalbanor runt om i världen, ett intresse han delar med hustru 
och döttrar. 

Richard Larker 
adjungerad professor i materialteknik

Richard Larker har hittat nya sätt att tillverka extremt 
starka och sega stål till en rimlig kostnad.  

Hans innovationer innebär ett tekniksprång för branscher 
som har behov av robusta och lätta konstruktioner.

”Jag brinner för att 
utveckla miljövänliga 
material som gör livet 
enklare för människor. 
Det är byggstenar för 

att skapa ett bättre 
samhälle.”
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Den stora potentialen med digitaliseringen av byggsektorn ligger i 
dag i de nya affärsmodellerna snarare än i de digitala verktygen. 

Olle Samuelson arbetar med att förändra arbetssätten och driva utveck-
lingen framåt, bland annat inom den största satsningen någonsin kring 
digitalisering i samhällsbyggnadssektorn – det strategiska innovations-
programmet Smart Built Environment. 

Han vill i sina roller som adjungerad professor vid Luleå tekniska 
universitetet och forsknings- och innovationsstrateg på IQ Samhälls-
byggnad, bidra till ett paradigmskifte. Det handlar om att skapa en 
byggbransch som producerar bostäder, infrastruktur och stadsmiljöer 
till ett rimligt pris med hänsyn till utmaningar som klimathot och 
urbanisering. Enligt honom kan digitaliseringen hjälpa oss att minska 
resursanvändningen, öka kretsloppstänkandet och förkorta byggtiderna, 
dessutom till en lägre kostnad. 

Olle Samuelson, född 1967 i Luleå, disputerade vid Svenska handels-
högskolan i Helsingfors år 2012 med en avhandling om IT-innova-
tioner i svenska bygg- och fastighetssektorn. Redan som barn var han 
intresserad av arkitektur och hus, och valde därför en inrikning där han 
fick utforma levnadsvillkoren som skapas i stadsmiljöer. Sedan tonåren 
är han en hängiven körsångare och på fritiden vistas han gärna famil-
jens hus på Gotland. 

Olle Samuelson 
adjungerad professor 

 i byggproduktion och teknik

Olle Samuelson har under hela sitt yrkesliv arbetat för en 
framgångsrik digital transformation av samhällsbyggandet. Till 

nästa generation vill han överlämna en klimatneutral byggbransch. 

”Digitaliseringen hjälper 
oss att minska resurs- 
användningen och 

förkortar byggtiderna,  
dessutom till en lägre 

kostnad.”
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OM DAGENS AKADEMISKA HÖGTID

HEDERSDKTORER
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
Vid högtiden i aulan utdelas även ett antal akademiska priser 

till välförtjänta personer vid Luleå tekniska universitet.

MEDVERKANDE MARSKALKAR
Övermarskalk My Malmgren

Biträdande övermarskalk Daniel Neufeld
Marskalkarna Christian Sjödin, Elsa Stark, Fadomo Hassan, Felix Knutas,

 Ida Wahlström, Lisa Johansson Carne, Oscar Forsberg och Rakib Chowdhury.
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