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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 Birgitta Bergvall-Kåreborn

MUSIK
Veljo Tormis - Helletused 

Erika Dahlberg och Sofie Björck, sopraner

PROMOVERING AV FILOSOFIE HEDERSDOKTORER
Promotor dekanus för filosofiska fakulteten, professor Lars Nyberg

PROMOVERING AV TEKNOLOGIE HEDERSDOKTORER
Promotor dekanus för tekniska fakulteten, professor Roland Larsson

MUSIK
Jan Sandström - Across the Bridge of Hope 

Willmer Heikkilä, gossopran

PROMOVERING AV NYA DOKTORER VID FILOSOFISKA FAKULTETEN
Promotorer filosofiska fakultetens prodekanus, biträdande professor Maria Prellwitz 

och filosofiska fakultetens dekanus, professor Lars Nyberg

PROMOVERING AV NYA DOKTORER VID TEKNISKA FAKULTETEN
Promotorer tekniska fakultetens prodekanus professor Lena Abrahamsson 

och tekniska fakultetens dekanus, professor Roland Larsson

MUSIK 
Per Ekedahl - Ack, ack om det vore dag – svensk folkmelodi

INSTALLATION AV NYA PROFESSORER 
Installator rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn

DIPLOMUTDELNING TILL NYA ADJUNGERADE PROFESSORER
Diplomutdelare rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn

MUSIK
Sergej Rachaminov – Bogoroditse Djevo

NORDEAS VETENSKAPLIGA PRIS TILL FORSKARE  
INOM LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Pristagare professor Åsa Engström, 
omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap 

Prisutdelare Anna Edin, marknadsområdeschef företag norr, Nordea

KUNGLIGA SKYTTEANSKA SAMFUNDETS PRIS 
TILL EN YNGRE FORSKARE  

VID LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Pristagare Marcus Björling universitetslektor,  

maskinelement,  Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Prisutdelare senior professor Ulf Wiberg,

Kungliga Skytteanska Samfundets sekreterare

VATTENFALLS PRIS FÖR BÄSTA AVHANDLING
Pristagare Denis Kleyko, postdoktor och doktorand 

kommunikations- och beräkningssystem, Institutionen för system- och rymdteknik 
Prisutdelare Christer Ljunggren,

vd Vattenfall Vattenkraft AB 

TEKNOLOGKÅRENS PRIS FÖR 
BERÖMVÄRDA HANDLEDARINSATSER 

I FORSKARUTBILDNINGEN
Pristagare biträdande professor Kentaro Umeki, 

energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Prisutdelare doktorand Sofia Nordqvist  

och Teknologkårens vice ordförande Anna Ahnér

AKADEMISK RECESSION
Utgångsmusik Emil Råberg – Akademisk Högtidsouvertyr

Medverkande
Musikhögskolans kammarkör

Dirigenter; Karin Fahlén, Sigurdur Árni Jónsson, Erik Westberg
Jacek Onuszkiewicz, trumpet

Johannes Moen, trumpet
Mathieu Keith, fagott

Fanfarer komponerade av Johannes Pollak
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PROCESSIONSORDNING

Övermarskalk Dardo Asia Hanson 
Marskalk, fanbärare av Luleå tekniska universitets fana

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

och dekanus för tekniska fakulteten, professor Roland Larsson
Filosofie hedersdoktor Lilian Ryd, teknologie hedersdoktor Lars Martinson,  

filosofie och teknologie hedersdoktor Gertrud Åström

Insigniermarskalk
Luleå Studentkårs fana Oscar Eriksson

Promotor, prodekanus för filosofiska fakulteten,
biträdande professor Maria Prellwitz
Promovendi, filosofiska fakulteten

Insigniermarskalk
Teknologkårens fana, vice kårordförande Anna Ahnér

Promotor, prodekanus för tekniska fakulteten, professor Lena Abrahamsson
Promovendi, tekniska fakulteten

Insigniermarskalk 
Marskalk, fanbärare av Luleå tekniska universitets fana

Prorektor, professor Pär Weihed
Installandi

Adjungerade professorer
Prorektor Cathrine Norberg

Insigniermarskalk
Inbjudna gäster och representanter från Luleå tekniska universitets akademistat

Marskalkar, fanbärare av svenska flaggan

Jag vill hälsa dig varmt välkommen till Luleå 
tekniska universitets akademiska högtid med 

traditionsenlig doktorspromovering och profes-
sorsinstallation. Det här är min första akademis-
ka högtid som rektor och jag känner mig stolt 
över uppdraget att leda en organisation som är 
så viktig för samhällets utveckling. 

Den här dagen handlar om att uppmärksam-
ma akademiska prestationer inom forskning, 
men också kärnvärden som autonomi, demo-
krati och människors lika värde. 

Vid den akademiska högtiden lyfter vi med 
glädje och stolthet fram resultat, innovatio-
ner och samarbeten mellan forskare och det 
omgivande samhället. Vi uppmärksammar de 
vetenskapliga framsteg som skett under året, och 
firar dagens huvudpersoner för deras presta-
tioner. Samtidigt möjliggör vi möten mellan 
universitetet och våra samarbetspartners.

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 regionens 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 utveckling på både 
samhälls- och individnivå. 

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

Tack för att ni vill dela vår stolthet över det 
gångna året, och blicka framåt mot fortsatta 
vetenskapliga framgångar. Återigen, varmt 
välkommen till vår akademiska högtid 2018!

Birgitta Bergvall-Kåreborn

REKTORS
HÄLSNINGSANFÖRANDE
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PROMOTION AV HEDERSDOKTOR
Utsedd av Teknisk fakultet

Lars Martinson är fjärde generationen 
som driver familjeföretaget Martinsons 

vidare. Grunden till företaget lades 1929 när 
hans farfars far köpte en ambulerande såg 
som komplement till bondgården. Tio år se-
nare byggde hans farfar det första sågverket 
i Bygdsiljum – på samma plats där företaget 
fortfarande har sitt säte. Lars Martinson var 
10 år gammal när han fick sitt första som-
marjobb på familjesågen och 
har sedan dess hunnit arbeta 
på de flesta positioner inom 
företaget. 

– Under krigsåren såldes 
mest gengasved men sedan 
fortsatte vi med produk-
tionen av sågvirke. Un-
der 1950-talet började vi 
exportera och sedan dess har 
verksamheten växt. I början 
av 1990-talet började vi satsa 
mer på utveckling av ny träteknik som vi är 
kända för i dag. 

Under Lars Martinsons ledning har fö-
retaget vuxit till en världsledande koncern 
inom avancerad träbyggnadsteknik. Martin-
sons tillverkar och utvecklar konstruktions-
element i trä som används till byggnation av 
höghus och broar. 

– Jag har fördelen att jobba med väldigt 
duktiga medarbetare och vi har kunnat byg-

ga upp en verksamhet där våra anställda kan 
växa inom företaget. Det skapar en bra anda 
inom hela koncernen. 

Han var en av initiativtagarna till Stiftel-
sen Träenigheten och är fortfarande aktiv i 
styrelsen. Träenigheten är en betydelsefull 
intresseorganisation som bland annat initie-
rat det stora ramprogrammet SkeWood som 
finansierat forskarstudier inom träteknik och 

träbyggnadsteknik vid Luleå 
tekniska universitet. Han var 
också aktiv i bildandet av 
centrumbildningen Träcen-
trum Norr vid universite-
tet och sitter fortfarande i 
styrelsen, där han bidrar med 
sitt och Martinsons intresse 
för forskning och utveck-
lingsfrågor. 

För sitt utvecklingsarbete 
med träbyggnadsteknik har 
han belönats med en lång 

rad utmärkelser och priser. Han har bland 
annat tilldelats en medalj av kung Carl XVI 
Gustaf för sitt arbete med att utveckla träin-
dustrin i Sverige. 

– Det känns fantastiskt roligt att det finns 
någon som uppmärksammar den verksam-
het vi bedriver. Utmärkelsen var också för 
jobbet som vi gör inom branschorganisatio-
nerna på riksnivå och det känns kul att få 
bekräftelse på att vi gjort ett bra jobb. 

Lars Martinson driver familjeföretaget som startades av hans farfars far.  
Idag är koncernen världsledande inom träbyggnadsteknik och exporterar varor  
över hela världen. Han är också en drivande kraft för forskning om träteknik.

Lars Martinson
hedersdoktor 

”Jag har fördelen 
att jobba med
väldigt duktiga
medarbetare” 
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PROMOTION AV HEDERSDOKTOR
Utsedd av Filosofisk fakultet

Lilian Ryd har samlat unik kunskap 
om det gamla naturahushållets arbets-

metoder, normer och värderingar genom 
intervjuer med äldre samer och svenskar i 
Jokkmokks kommun under trettio år. Den 
äldsta informanten var född 1893, och mer-
parten under 1900-talets första decennier. 
I böckerna väver hon samman nybyggarliv, 
kvinnohistoria och nomadliv på renrajder-
nas tid. 

– Jag har drivits av känslan 
att om inte jag gör det här så 
försvinner all denna muntliga 
kunskap spårlöst. Lappland 
och särskilt Jokkmokks kom-
mun är ett reliktområde där 
det ännu på 2000-talet finns 
traditionsbärare med erfaren-
het av en förindustriell epok 
som på andra håll försvann 
för länge sedan. Det ville jag 
fånga upp innan det var för sent.

Hon växte upp med två bröder i en 
skogsarbetarfamilj i Vuollerim. 

– Min mamma blev änka tidigt. När jag 
var 14 år flyttade vi söderut för försörjning-
ens skull. Till sist hamnade vi i Västerås där 
hon fick arbete på Asea. Jag började studera 
vid Uppsala universitet, det var ett stort steg 
1969 när endast fyra procent av norra Sveri-
ges arbetardöttrar läste vidare. 

Hon tog en kandidatexamen i språk, men 

i stället för att börja doktorera, som hon 
uppmuntrades till, ville hon ut i verklig-
heten och läste på journalisthögskolan i 
Stockholm. Efter utbildningen fick hon an-
ställning på TT:s utrikesredaktion. Samtidigt 
dokumenterade hennes bror Yngve Ryd 
timmerkörning med häst och de sista gamla 
yrkesjägarna i Lappland.

– Jag frågade om han inte kunde intervjua 
kvinnor också om gamla 
tider. Han svarade: ”Gör 
det själv.” Jag trodde att det 
gick fort att skriva en bok 
och tog en kort tjänstledig-
het från TT. Efter ett halvår 
i Jokkmokk insåg jag att 
arbetet bara börjat och sade 
upp mig. 

För sina böcker har Lilian 
Ryd tilldelats en rad priser 
och stipendier, bland annat 

Nils Diös pris från Kungliga Gustav Adolfs 
Akademien och 1:a pris i kategorin Histo-
risk måltidslitteratur hos Måltidsakademien.

– Priserna, och nu hedersdoktoratet, visar 
att jag lyckats med min ambition att arbeta 
på en vetenskaplig nivå och samtidigt skriva 
begripligt för en bred läsekrets. Det var ock-
så viktigt för mig att informanterna skulle 
kunna läsa böckerna och känna igen sig, och 
få perspektiv på sina upplevelser genom att 
se dem infogade i ett större sammanhang.

Lilian Ryd är kulturhistoriker, författare och journalist. Hon har vigt större delen av 
sitt liv åt att dokumentera och sprida kunskap om det förindustriella samhälle som 
funnits kvar i Lappland längre än någon annanstans i Sverige. 

Lilian Ryd 
hedersdoktor

”Jag har drivits 
av känslan att 
om jag inte gör 

det här så 
försvinner 

kunskapen” 



12 13

PROMOTION AV HEDERSDOKTOR
Utsedd av Filosofisk fakultet och Teknisk fakultet

Gertrud Åström flyttade dagen efter 
hon fyllt 19 år från Bodträsk i Kalix 

kommun till Stockholm för att försörja 
sig. Arbetet kombinerades med studier vid 
Stockholms och Uppsala universitet, ett tag 
bodde hon i Israel och genomförde fältarbe-
te i Egypten. 

– Jag ville röra på mig och gjorde det uti-
från de förutsättningar som fanns. I Egypten 
lärde jag mig hur det går till när kvinnor 
och män föses till olika liv, men jag fick 
också en slags helikoptersyn 
på samhällets behov av sam-
ordnade insatser för att kunna 
utvecklas.  

Senare arbetade hon bland 
annat på ekonomisk-historis-
ka institutionen och Forum 
för kvinnliga forskare och 
kvinnoforskning vid Stock-
holms universitet. På 1980-ta-
let arbetade hon i Maktut-
redningen vilket följdes av fler uppdrag som 
statlig utredare och organisationsstudier. 
Hon var med i jämställdhetsministerns dele-
gation som resulterade i att jämställdhetsin-
tegrering blev en övergripande strategi och 
hon skrev den inledande texten, In to the 
main building, till det svenska bidraget inför 
FN:s kvinnokonferens i Beijing år 1995. 

– Arbetet under 1990-talet tog avstamp 
i analyser av jämställdhetsarbetets villkor 
från Maktutredningen och utvärderingen av 
Varannan Damernas. Det systematiserade jag 
i bland annat 3 R-metoden. Under 2000-ta-

let arbetade jag med metodutveckling, 
utbildningar och organisationsutredningar 
runt om i samhället. I Jämställdhetspolitiska 
utredningen som jag ledde formulerades i 
betänkandet från 2005 de nationella målen 
för jämställdhetspolitiken. 

I det egna företaget Hela HUT AB 
arbetar hon med jämställdhet och hållbar 
utveckling, exempelvis med att analysera 
regionala utvecklingsplaner. Hon har också 
ideella uppdrag. Mellan 2009-2015 var 

Gertrud Åström ordförande 
för Sveriges Kvinnolobby 
och drev fram konferensen 
Nordiskt Forum Malmö 2014 
– New action on women’s 
rights med 30 000 besök och 
deltagare från 50 länder. Hon 
skapade även 15:51-rörel-
sen för att uppmärksamma 
löneskillnader mellan kvinnor 
och män. 

– Namnet är en översättning av procen-
tuell löneskillnad till betald tid under en ar-
betsdag från klockan 8-17.  Varje år kommer 
en ny siffra. Nu är det 16:02.

Hon sitter även i Stockholm stads Råd 
för mänskliga rättingheter, LRF:s Jämställd-
hetsakademi och Svenska FN-förbundet. År 
2014 utsågs hon till Årets yrkeskvinna av 
förbundet Business and Professional Women.

– Jag har under åren lärt mig att skilja 
de stora vågorna från de små krusningarna. 
Utveckling tar tid, men intressant nog kan 
det också gå mycket fort.

Gertrud Åström är jämställdhetsexpert. Hennes idéer, strategiska utvecklingsarbeten 
och utredningar har lagts till grund för det svenska jämställdhetsarbetet och fått 
internationell spridning. 

Gertrud Åström  
hedersdoktor 

”Utveckling 
tar tid, men det 
kan också gå 
mycket fort” 
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FILOSOFISK FAKULTET 2017-2018
PROMOTION AV NYA DOKTORER EFTER AVLAGDA PROV

Amani Al-Hayali, född 1976, har disputerat 
2018 för filosofie doktorsexamen i ämnet  
hälsovetenskap. Avhandlingens titel: In Vitro 
Solubility and Supersaturation Behavior of  
Supersaturating Drug Delivery Systems

Tommy Calner, född 1963, har disputerat 2018 
för filosofie doktorsexamen i ämnet fysioterapi. 
Avhandlingens titel: Persistent Musculoskeletal 
Pain: A Web-Based Activity Programme for Behaviour 
Change, Does it Work? Expectations and Experiences 
of the Physiotherapy Treatment Process

Fábio Gama, född 1980, har disputerat 2018 
för teknologie doktorsexamen i ämnet 
entreprenörskap och innovation. Avhandlingens 
titel: Managing the Collaborative Front End of 
Innovation in Manufacturing Firms: Requirements, 
Capabilities and Conditions

Nerine Mary George, född 1983, har disputerat 
2018 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
entreprenörskap och innovation. Avhandlingens 
titel: Entrepreneurial Opportunity Exploitation for 
New Venture Performance

Erica Hagström, född 1980, har disputerat 
2018 för filosofie doktorsexamen i ämnet 
pedagogik. Avhandlingens titel: Mellan människa 
och häst: Djur-blivande i den pedagogiska relationens 
mellanrum

Fredrik Hedelin, född 1965, har disputerat 
2017 för filosofie doktorsexamen i ämnet 
musikalisk gestaltning. Avhandlingens titel:  
Levande musik Ritornellen och musikens skapande

Elisabeth Häggquist, född 1989, har disputerat 
2017 för ekonomie doktorsexamen i ämnet 
nationalekonomi. Avhandlingens titel:  
The Economic Value and Use of Geological 
Information

Promotorer filosofiska fakultetens prodekanus biträdande professor Maria Prellwitz
och filosofiska fakultetens dekanus professor Lars Nyberg. 

Bo Karlsson, född 1977, har disputerat 2018 för 
ekonomie doktorsexamen i ämnet redovisning 
och styrning. Avhandlingens titel: Controller Work 
in Strategic Capital Investment Projects: Case Studies 
in a Swedish Mining Company

Susanna Leijonhufvud, född 1972, har 
disputerat 2018 för filosofie doktorsexamen i 
ämnet musikpedagogik. Avhandlingens titel: 
Liquid Streaming: The Spotify Way to Music

Sambit Lenka, född 1976, har disputerat 2018 
för filosofie doktorsexamen i ämnet entreprenör-
skap och innovation. Avhandlingens titel: Manag-
ing the Transformation Towards Advanced Service 
Provision: A Multilevel Framework of Servitization

Stefan Linde, född 1986, har disputerat 2018 
för filosofie doktorsexamen i ämnet statsvet-
enskap. Avhandlingens titel: Communication and 
Cooperation A Study of the Relationship Between 
Political Communication and Large-scale Collective 
Action

David Newell, född 1979, har disputerat 2017 
för filosofie doktorsexamen i ämnet statsveten-
skap. Avhandlingens titel: Locating Wind Power 
Policy: The Mechanics of Policy Subsystem Interactions

Jens Nilsson, född 1982, har disputerat 2018 för 
filosofie doktorsexamen i ämnet statsvetenskap. 
Avhandlingens titel: What Logics Drive the Choices 
of Public Decision-Makers?

Ali Padyab, född 1984, har disputerat 2018 för 
filosofie doktorsexamen i ämnet informations-
system. Avhandlingens titel: Exploring Impacts of 
Secondary Information Use on Individual Privacy

Gregory Poelzer, född 1986, har disputerat 
2018 för filosofie doktorsexamen i ämnet stats-
vetenskap. Avhandlingens titel: Extracting Legiti-
macy: Input, Throughput, and Output Legitimacy in 
the Mining Industry

FILOSOFISK FAKULTET 2017-2018
PROMOTION AV NYA DOKTORER EFTER AVLAGDA PROV

Wiebke Reim, född 1988, har disputerat 2018 
för teknologie doktorsexamen i ämnet entre-
prenörskap och innovation. Avhandlingens titel: 
Towards a Framework for Product-Service Systems 
Business Model Implementation

Elin Spegel, född 1982, har disputerat 2018 för 
filosofie doktorsexamen i ämnet nationalekonomi. 
Avhandlingens titel: Essays on the Economic Impacts 
of Floods and Landslides

Tharshini Thangavelu, född 1981, har 
disputerat 2018 för filosofie doktorsexamen i 
ämnet nationalekonomi. Avhandlingens titel:  
Essays on Malnutrition, Savings and Preferences

Jennifer L. Womack, född 1960, har disputerat 
2018 för filosofie doktorsexamen i ämnet  
arbetsterapi. Avhandlingens titel: The Occupation  
of Caregiving: Moving Beyond Individualistic  
Perspectives
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TEKNISK FAKULTET 2017-2018
PROMOTION AV NYA DOKTORER EFTER AVLAGDA PROV

Raya Akhmetkaliyeva, född 1984, har disputerat 
2018 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
matematik. Avhandlingens titel: Maximal  
Regularity of the Solutions for some Degenerate 
Differential Equations and their Applications

Anas Wasill Al-hashimi, född 1978, har 
disputerat 2018 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet reglerteknik. Avhandlingens titel: Statistical 
Sensor Calibration Algorithms

Io Antonopoulou, född 1989, har disputerat 
2018 för teknologie doktorsexamen i biokemisk 
processteknik biokemisk processteknik.  
Avhandlingens titel: Development of Biocatalytic 
Processes for Selective Antioxidant Production

Sraj Umar Banda, född 1974, har disputerat 
2017 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
gruv- och berganläggningsteknik. Avhandlingens 
titel: Caving Mechanisms for a Non-Daylighting 
Orebody 

Jiangdong Bao, född 1975, har disputerat 
2018 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
arbetsvetenskap. Avhandlingens titel: Application 
of Statistical Methods on Occupational Health and 
Safety Management in the Mining Industry in Ezhou 
City, China

Susanne Bauer, född 1978, har disputerat 2018 
för teknologie doktorsexamen i ämnet tillämpad 
geologi. Avhandlingens titel: Dissolved and 
Suspended Transport of Tungsten, Molybdenum and 
Vanadium in Natural Waters

Niklas Björngrim, född 1980, har disputerat 
2017 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
träteknik. Avhandlingens titel: Monitoring and 
Inspections of Timber Bridges: Moisture Content 
Measurements Adapted for Large Timber Constructions

Jan Block, född 1973, har disputerat 2017 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet drift och 
underhållsteknik. Avhandlingens titel: Part-out 
Based Spares Provisioning and Management: A Study 
for Aircraft Retirement

Lara Carvalho, född 1978, har disputerat 
2018 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
energiteknik. Avhandlingens titel: Opportunities 
to Broaden Biomass Feedstocks in Thermochemical 
Conversion Technologies

Liang Deng, född 1986, har disputerat 2017 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet hållfasthets-
lära. Avhandlingens titel: Modelling of Wear and 
Galling in Press Hardening Simulations

Hasan Derhamy, född 1985, har disputerat för 
teknologie doktorsexamen i ämnet industriell 
elektronik. Avhandlingens titel: Architectural  
Design Principles for Industrial Internet of Things

Maria Engström, född 1974, har disputerat 
2017 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
vattenteknik. Avhandlingens titel: Secondary  
Currents in Groundwater

Lavan Kumar Eppanapelli, född 1988, har 
disputerat 2018 för teknologie doktorsexamen 
i ämnet experimentell mekanik. Avhandlingens 
titel: Experimental Investigation of Snow  
Metamorphism at Near-Surface Layers

TEKNISK FAKULTET 2017-2018
PROMOTION AV NYA DOKTORER EFTER AVLAGDA PROV

Shiyu Geng, född 1990, har disputerat 2018 
för teknologie doktorsexamen i ämnet trä och 
bionanokompositer. Avhandlingens titel:  
Cellulose- based nanocomposites: The relationship 
between structure and properties

Rajib Ghosh, född 1985, har disputerat 2017 
för teknologie doktorsexamen i ämnet gruv- 
och berganläggningsteknik. Avhandlingens titel: 
Assessment of Rock Mass Quality and its Effects on 
Chargeability Using Drill Monitoring Technique

Rahul Goyal, född 1987, har disputerat 2017 
för teknologie doktorsexamen i ämnet ström- 
ningslära. Avhandlingens titel: Flow Field in a High 
Head Francis Turbine Draft Tube During Transient 
Operations

Tiia Grenman, född 1965, har disputerat 2018 
för teknologie doktorsexamen i ämnet tillämpad 
fysik. Avhandlingens titel: Dusty Globules and 
Globulettes

Abdelghani Hajlane, född 1986, har disputerat 
2016 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
polymera konstruktionsmaterial. Avhandlingens 
titel: Hierarchical Cullulosic Reinforcement for 
Composites: Enhanced Resistance to Moisture and 
Compatibility with Polymers

Roger Hamberg, född 1972, har disputerat 
2018 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
tillämpad geokemi. Avhandlingens titel: Cementa-
tion of Cyanidation Tailings - Effects on The Release 
of As, Cu, Ni and Zn 

Fredrik Häggström, född 1984, har disputerat 
2018 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
industriell elektronik. Avhandlingens titel: Robust 
Energy Management for IOT Machine Elements

Ali Mohammed Hussein Kadhim, född 
1978, har disputerat 2018 för teknologie doktors- 
examen i ämnet reglerteknik. Avhandlingens titel: 
Selection of Decentralized Control Configuration for 
Uncertain Systems

Denis Kleyko, född 1990, har disputerat 2018 
för teknologie doktorsexamen i ämnet  
kommunikations- och beräkningssystem. 
Avhandlingens titel: Vector Symbolic Architectures 
and their Applications: Computing with Random 
Vectors in a Hyperdimensional Space

Roger Knutsson, född 1987, har disputerat 
2018 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
geoteknik. Avhandlingens titel: On the Behaviour 
of Tailings Dams: Management in Cold Regions

Eva Källhammer, född 1966, har disputerat 
2017 för filosofie doktorsexamen i ämnet  
arbetsvetenskap. Avhandlingens titel: Akademins 
(o)föränderliga genusmönster: En analys av jämställd-
hetsinsatser vid Luleå tekniska universitet

Elisabeth Källström, född 1979, har disputerat 
2018 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
datorstödd maskinkonstruktion. Avhandlingens 
titel: Data Driven Condition Monitoring for  
Transmission and Axles

Håkan Lideskog, född 1987, har disputerat 
2018 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
datorstödd maskinkonstruktion. Avhandlingens 
titel: A Methodology for Automation of  Mechanized 
Forest Regeneration

Promotorer tekniska fakultetens prodekanus professor Lena Abrahamsson 
och tekniska fakultetens dekanus professor Roland Larsson
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PROMOTION AV NYA DOKTORER EFTER AVLAGDA PROV

Hans Lundkvist, född 1956, har disputerat 
2017 för filosofie doktorsexamen i ämnet männ-
iska-maskin med inriktning mot genusforskning. 
Avhandlingens titel: Genusmedveten utveckling av 
arbetsgivarvarumärket för hållbar kompetensförsörjning

Madhav Mishra, född 1980, har disputerat 2018 
för teknologie doktorsexamen i ämnet drift och 
underhållsteknik. Avhandlingens titel: Prognostics 
and Health Management of Engineering Systems for 
Operation and Maintenance Optimisation

Rasoul Hamedani Nilforoush, född 1981, har 
disputerat 2017 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet konstruktionsteknik. Avhandlingens titel: 
Anchorage in Concrete Structures: Numerical and 
Experimental Evaluations of Load-Carrying Capacity 
of Cast-in-Place Headed Anchors and Post-Installed 
Adhesive Anchors

Magnus Nygren, född 1982, har disputerat 
2018 för filosofie doktorsexamen i ämnet arbets-
vetenskap. Avhandlingens titel: Safety Management 
on Multi-Employer Worksites: Responsibilities and 
Power Relations in the Mining Industry

Aziz Kubilay Ovacikli, född 1985, har 
disputerat 2017 för teknologie doktorsexamen 
i ämnet signalbehandling. Avhandlingens titel: 
Blind Adaptive Extraction of Impulsive Signatures 
from Sound and Vibration Signals

Tobias Pahlberg, född 1984, har disputerat 
2017 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
träteknik. Avhandlingens titel: Wood Fingerprint 
Recognition and Detection of Thin Cracks

Sandeep Patil, född 1983, har disputerat 2018 
för teknologie doktorsexamen i ämnet kommu-
nikations- och beräkningssystem. Avhandlingens 
titel: Enhanced Engineering of Component-Based In-
dustrial Automation Systems Using Formal Methods

Francesc Pérez Ràfols, född 1990, har 
disputerat 2018 för teknologie doktorsexamen 
i ämnet maskinelement. Avhandlingens titel: Two-
Scale Stochastic Modelling and Analysis of Leakage 
Through Metal-To-Metal Seals

Nikolaos Petropoulos, född 1985, har 
disputerat 2017 för teknologie doktorsexamen 
i ämnet gruv- och berganläggningsteknik. 
Avhandlingens titel: Improved Understanding of 
Sublevel Blasting Determination of the Extent of the 
Compacted Zone, its Properties and The Effects on 
Caving

Dmitrij Ramanenka, född 1986, har disputerat 
2018 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
hållfasthetslära. Avhandlingens titel: An Approach 
for Evaluation of Brick Lining´s Mechanical State in 
Rotary Kilns

Daniel Risberg, född 1988, har disputerat 
2018 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
energiteknik. Avhandlingens titel: Analysis of the 
Thermal Indoor Climate with Computational Fluid 
Dynamics for Buildings in Sub-arctic Regions

Ramiz Saeed Matti Samarjy, född 1969, har 
disputerat 2017 för teknologie doktorsexamen 
i ämnet produktionsutveckling. Avhandlingens 
titel: Interaction Mechanisms for a Laser-Induced 
Metallic Boiling Front

Björn Samuelsson, född 1961, har disputerat 
2017 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
industriell logistik. Avhandlingens titel: Heuristic 
Mathematical Programming Methods for Lot-sizing, 
Inventory Control, and Distribution Cost Estimation 
in the Supply Chain

TEKNISK FAKULTET 2017-2018
PROMOTION AV NYA DOKTORER EFTER AVLAGDA PROV

Telkicherla Kamesh Sandeep Kumar, född 
1986, har disputerat 2018 för teknologie doktors-
examen i ämnet processmetallurgi. Avhandlingens 
titel: Investigations on the Physico-Chemical  
Phenomena During Induration of a Magnetite 
Pellet  

Zmar Sarlus, född 1984, har disputerat 2018 
för teknologie doktorsexamen i ämnet malm- 
geologi. Avhandlingens titel: Timing and Origin of 
Igneous Rocks in the Gällivare area, Northern Sweden

Sibin Saseendran, född 1989, har disputerat 
2017 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
polymera konstruktionsmaterial. Avhandlingens 
titel: Effect of Degree of Cure on Viscoelastic Behavior 
of Polymers

Mischa Schmidt, född 1979, har disputerat 
2018 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
distribuerade datorsystem. Avhandlingens titel: 
EVOX-CPS: A Methodology for Data-Driven 
Optimization of Building Operation

Guldarya Shambilova, född 1977, har dis-
puterat 2018 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet matematik. Avhandlingens titel: Some New 
Hardy-Type Inequalities on the Cone of Monotone 
Functions

Jesper Sundqvist, född 1987, har disputerat 
2018 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
produktionsutveckling. Avhandlingens titel:  
Aspects of Heat Flow in Laser Processing of Metals

Joel Sundström, född 1988, har disputerat 2018 
för teknologie doktorsexamen i ämnet ström- 
ningslära. Avhandlingens titel: Studies of Transient 
and Pulsating Flows with Application to Hydropower 

Mikael Svartsjaern, född 1986, har disputerat 
2017 för teknologie doktorsexamen i ämnet 
gruv- och berganläggningsteknik. Avhandlingens 
titel: Footwall Stability in SLC Mining

Mylene Trublet, född 1991, har disputerat 2018 
för teknologie doktorsexamen i ämnet gränsytors 
kemi. Avhandlingens titel: Titanium (IV) 
Phosphates The Next Generation of Wastewater 
Sorbents

Jessica Vatcher, född 1987, har disputerat 2017 
för teknologie doktorsexamen i ämnet gruv- 
och berganläggningsteknik. Avhandlingens titel: 
Listening to the story of the rock mass

Anders Viking, född 1988, har disputerat 2017 
för teknologie doktorsexamen i ämnet träbygg-
nad. Avhandlingens titel: Institutional Complexity 
in Swedish Built Environment Regulation Exploring 
the Interface with Industrialized House-Building

Chen-Wei Yang, född 1987, har disputerat 2018 
för teknologie doktorsexamen i ämnet kommu-
nikations- och beräkningssystem. Avhandlingens 
titel: Cyber-Physical Engineering of Distributed 
Automation Systems in Energy Domain

Ting Yang, född 1980, har disputerat 2017 för 
teknologie doktorsexamen i ämnet geoteknik. 
Avhandlingens titel: Maturation of Clay Seals in 
Deep Bore Holes for Disposal and Radioactive waste 
– Theory and Experiments

Ariana Zeballos Espinoza, född 1983, har 
disputerat 2018 för teknologie doktorsexamen i 
ämnet malmgeologi. Avhandlingens titel: Geologi-
cal, Geochemical and Mineralogical Characterization of 
Non-Metallic Mineral Deposits in the La Paz Region, 
Bolivia

Maria Öberg, född 1969, har disputerat 2017 
för teknologie doktorsexamen i ämnet arkitektur. 
Avhandlingens titel: Governance for Sustainable 
Development of Major European Transport Corridors 
The Scandinavian-Mediterranean TEN-T Core 
Network Corridor
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Alireza Ahmadi drömde om att bli 
flygplansingenjör när han var liten. När 

hans familj besökte flygplatsen i Teheran var 
han mer fascinerad av flygplanen än själva 
resan. 

– Jag glömde alltid bort varför vi egentli-
gen var på flygplatsen för jag var upptagen 
med att undersöka och försöka förstå hur 
allt fungerade.

Han utbildade sig till 
flygingenjör på universitetet 
i Teheran och arbetade med 
underhåll och service av 
flygplan för ett antal stora 
flygplanstillverkare. När hans 
arbetsgrupp fick i uppgift att 
konvertera ett passagerarplan 
till ett transportplan kom 
han i kontakt med forsk-
ningen vid Luleå tekniska 
universitet. Han förde en 
dialog under projektets gång och efter att 
det avslutades behöll han kontakten. När 
en doktorandtjänst blev ledig sökte han 
och flyttade till Sverige efter att ha blivit 
antagen. 

– Jag höll mig alltid uppdaterad om 
forskningen under tiden jag arbetade med 
flygunderhåll och slutligen kom det till 
den punkten att jag ville bedriva min egen 
forskning. 

Från början handlade Alireza Ahmadis 

forskning om flygplansunderhåll. Idag vill 
han använda sin erfarenhet och kunskap för 
att utveckla andra industrier och driver flera 
projekt inom underhåll för tåg och järnväg. 
Han vill skapa en form av tvärindustriell 
forskning eftersom det finns rutiner och 
kunskaper från flygbranschen som skulle gå 
att använda i underhållsarbetet av tåg och 
järnvägar. 

– Flygbranschen är väldigt 
uppdelad och företagen delar 
inte med sig av mer infor-
mation än de är tvungna att 
göra. Det gör att alla har sina 
egna lösningar på liknande 
problem. Men tänk om det 
gick att dela informationen 
och lösa problemen tillsam-
mans. Det skulle förmodli-
gen föra utvecklingen framåt 
snabbare.

I ett pågående EU-projekt som han driver 
tillsammans med sina doktorander håller de 
just nu på att anpassa rutiner och regelverk 
för underhåll i flygbranschen för att använda 
kunskapen i underhållet av tåg och järnväg.

– Transport och dess infrastruktur är en 
grundläggande faktor för att ett land ska 
kunna växa. Det är som ett lands blodom-
lopp. Med hjälp av våra analyser och mo-
duler kan vi förvalta tillgångarna i systemet 
och skapa ett bättre och starkare system. 

Alireza Ahmadi använder sin bakgrund inom flygbranschen för att utveckla under-
hållsarbetet inom industrier som exempelvis tåg och järnväg. Med sin forskning 
vill han skapa ett transindustriellt utbyte som ska bidra till utvecklingen av landets 
infrastrukturella blodomlopp. 

Alireza Ahmadi föddes 1970 i Tehran i Iran. 2010 disputerade han vid Luleå tekniska universitet 
med avhandlingen ”Aircraft scheduled maintenance programme development: decision support 
methodologies and tools”. Han sitter i redaktionsstyrelsen för flera internationella tidskrifter och 2015 
nominerades han till årets handledare vid Luleå tekniska universitetet. 

Alireza Ahmadi
professor i drift och underhållsteknik

”Transport är 
grundläggande 
för att ett land  

ska kunna 
växa” 
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Nils Almqvist känner sig både som in-
genjör och forskare. När han började 

studera läste han först civilingenjörspro-
grammet inom samhällsbyggnad vid Luleå 
tekniska universitet. Sedan skiftade intresset 
och han bytte till teknisk fysik vid KTH. Ef-
ter utbildningen jobbade han som reaktorfy-
siker vid kärnkraftverket i Forsmark. Det var 
först efter ett antal år i yrkeslivet som han 
fortsatte sin akademiska bana 
på Luleå tekniska universitet. 
Till en början fokuserade 
han på teoretisk fysik, men 
efter att han fått möjlighet att 
experimentera med svepprob-
mikroskopet på universitetet 
valde han att byta inriktning 
ytterligare en gång. 

– Det var nyfikenheten för 
forskning och intresset för 
att undervisa som drev mig 
tillbaka till akademin. Sedan upptäckte jag 
det här fantastiska instrumentet som till och 
med kunde avbilda enskilda atomer. Jag 
kom också in i en tid när jag kunde skapa 
intressanta samarbeten med andra forskare 
och hela tiden driva utvecklingen framåt.

Svepprobmikroskopi är en metod som 
känner av topografin i olika ytor. Metoden 
har revolutionerat nanoteknologin och 
tilldelades nobelpriset i fysik 1986. I sin 

forskning ägnar Nils Almqvist sig framför 
allt åt tre typer av mätningar – biomaterial, 
avancerade nanomaterial och att mäta kraft-
växelverkan mellan olika partiklar. Under 
sin karriär har han använt svepprobmikro-
skopet för att undersöka allt från hur amino-
syrorna som driver på  Alzheimers sjukdom 
växer i realtid till hur olika processer kan 
användas för att tillverka pellets av järnmalm 

med önskade egenskaper. 
– Vi arbetar väldigt brett 

och tillsammans med många 
andra discipliner. Det här är ren 
grundforskning. Vi undersöker 
olika ytor för att se hur de 
fungerar och beskriver sedan 
vad vi ser så att den kunskapen 
kan tas tillvara på.

Idag kretsar hans forskning 
kring material som kan använ-
das i nästa generations solceller. 

Med svepprobmikroskopet kan han mäta 
ström och spänning på nanoskalan. 

– Vi mäter hur väl olika material funge-
rar.  Vi har byggt en speciell anordning där 
vi kan mäta vad som händer när vi skickar 
ljus på materialet och ser om det skulle 
fungera som solceller. Målet är att hitta ett 
material som är mer effektivt och har högre 
verkningsgrad samtidigt som det ska gå att 
tillverka på ett miljövänligt sätt. 

Nils Almqvist drivs av nyfikenhet. En lång karriär med många roller ledde slutligen 
till experimentell fysik. Idag handlar hans forskning bland annat om att använda 
svepprobmikroskopi för att undersöka material till nästa generations solceller.

Nils Almqvist föddes 1961 i Luleå. År 1996 disputerade han vid Luleå tekniska universitet med en 
avhandling om växelverkan för att förstå erosions- och depositionsprocesser. Därefter hade han en 
tvåårig postdoktjänst vid University of California i Santa Barbara. 

Nils Almqvist
professor i experimentell fysik

”Vi arbetar  
brett och 

tillsammans 
med många  
discipliner” 
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Cecilia Björklund Dahlgren är Sveriges 
första professor i danspedagogik på 

konstnärlig grund. År 1978 startade hon 
obligatorisk dansundervisning i skolorna 
i Skellefteå. Hon är också initiativtagare 
till Sveriges första danslärarutbildning som 
startade 2003 vid Luleå tekniska universitet. 
År 2011 instiftade hon tillsammans med 
Piteå kommun Institutet Dans i skolan med 
regeringsuppdraget att främja 
dansen som kunskapsområde 
i skolan och att stärka områ-
det genom metodutveckling 
och forskning.

– Professuren i danspeda-
gogik är viktig för dansen, 
danspedagogiken och ut-
vecklingsarbetet Dans i sko-
lan. Luleå tekniska universitet 
har dessutom skapat en helt ny lärarkategori, 
dansläraren. 

Hon utbildade sig i dans i Sverige, Eng-
land och Frankrike och var tidigt intresserad 
av danspedagogik. Efter sin examen från 
Danshögskolan skapade hon en särskild 
danspedagogik för obligatorisk dansunder-
visning i skolan och uppvaktade beslutsfat-
tare för att få fram en nationell satsning på 
dans i skolan.

– Jag har arbetat med dans i skolan i 40 år 
och nu ökar intresset ordentligt. Från början 
var det bara några få skolor som hade dans 

som konstform. Idag är det över 120 kom-
muner där skolorna har det på schemat och 
nu efterfrågas också dans i förskolan.

Hennes konstnärligt pedagogiska utveck-
lingsarbete och forskning handlar om barns 
tolkning och uttryck i dans. Idag driver hon 
bland annat ett projekt i de fem sameskolor-
na som ska publiceras i bokform. 

– Jag ser dansen som ett internationellt 
språk och en väg för integra-
tion. Jag skapar mötesplatser 
i dans mellan barn från sam-
eskolorna, nyanlända elever och 
elever från majoritetssamhället. 

Idag arbetar Cecilia genom 
Institutet Dans i skolan och 
Luleå tekniska universitet 
tillsammans med kommuner-
na Skellefteå och Piteå för att 

etablera den Nationella plattformen för 
Dans i skolan. Syftet är att stärka forskning 
och konstnärligt utvecklingsarbete i dans där 
konst och vetenskap samverkar och spjut-
spetskompetens samlas genom nationellt och 
internationellt nätverksbyggande.

– Det känns  fantastiskt att bli professor i 
danspedagogik! Det är ett genombrott för 
Dans i skolan i Sverige och det är Norr-
botten och Västerbotten som visar vägen. 
Genom en professor i danspedagogik vid 
Luleå tekniska universitet får området stort 
erkännande och stark legitimitet.

Cecilia Björklund Dahlgren har vigt sitt liv åt dansen. Genom Sveriges första 
danslärarutbildning och Institutet Dans i skolan vill hon sprida konstformen över 
Sverige och använda den som ett medel för både lärande och integration. 

Cecilia Björlund Dahlgren föddes 1954 i Karlstad. Hon tog sin danspedagogexamen från 
Danshögskolan i Stockholm 1978 och är Sveriges första professor i danspedagogik på konstnärlig 
grund. Tillsammans med filmaren Jan Troell har hon skapat filmen Dansen som guldbagge- 
nominerades 1996.

Cecilia Björklund Dahlgren
professor i danspedagogik

”Jag ser  
dansen som ett 
internationellt 

språk” 
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Ahmed Elragal undersöker informations-
system och hur de används i organisa-

tioner. Forskningen går ut på att ta reda på 
hur organisationer kan bli mer effektiva och 
bli bättre på att fatta rätt beslut. Forskningen 
fokuserar på två olika delar i organisationen: 
affärssystem och beslutsunderlag.

– Jag började med att 
undersöka affärssystem men 
upptäckte att det inte räckte 
för att analysera hur besluten 
fattas. Därför inkluderade jag 
beslutsunderlagen som organi-
sationerna får från systemen i 
mina studier.

Han växte upp i Alexan-
dria, Egypten, och har en 
lång internationell akademisk 
karriär bakom sig som nu 
fört honom till Luleå tekniska universitet. 
Han började studera informationssystem i 
Egypten men skrev sin doktorsavhandling i 
Plymouth, England. Han har också arbetat 
på forskningsinstitut i Egypten, Quatar och 
Tyskland.

– Jag drivs hela tiden av nya utmaningar 
och då är det svårt att stanna på en plats. Jag 
vill att min forskning ska påverka både hur 
organisationer fungerar och hur akademien 
ser på ämnet. 

År 2010 ingick han i en forskargrupp som 
gjorde en fallstudie av Folkräkningsmyn-
digheten i Kairo. Studien handlade om hur 
myndigheten kan samla ihop data med hjälp 
av datainlärning och därigenom få en djupa-
re förståelse för informationen. Syftet var att 
ge beslutsfattare bättre underlag när de ska 

fatta beslut. Studien utsågs 
till bästa internationella 
fallstudie och används idag i 
undervisningen på över 600 
universitet världen över. 

– Det var ett landmärke 
i min karriär. Jag använder 
fortfarande resultaten som 
underlag när jag undervisar. 

För Ahmed Elragal är det 
viktigt att gapet mellan teori 
och praktik är minimalt. 

Målet med hans forskning är att företag ska 
kunna fatta bättre beslut och bli mer lön-
samma för att i sin tur bidra till samhälls- 
ekonomin. 

– Det finns en klar koppling mellan hur 
lönsamma företagen i ett land är och hur bra 
det går för landets ekonomi. Jag undersöker 
företag på mikronivå för att i slutändan kun-
na påverka ekonomin på makronivån. 

Ahmed Elragals forskning handlar om hur organisationer använder information för 
att ta beslut. Genom att undersöka företag på mikronivå vill han påverka samhället 
på makronivå. En lång internationell forskarkarriär förde honom slutligen till norra 
Sverige. 

Ahmed Elragal föddes 1970 i Alexandria i Egypten. 2001 disputerade han vid University of  
Plymouth med avhandlingen ”Intelligent Decision Support Systems”. Han är gästforskare vid 
Fraunhofer Institute, Sankt Augustin i Tyskland och certifierad SAP Solution Architect. 

Ahmed Elragal
professor i informationssystem 

”Jag vill att 
min forskning 

ska påverka hur 
organisationer 

fungerar” 
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Behzad Ghodrati ser sig själv mer som en 
praktiker än en teoretiker. För honom 

är den viktigaste delen av forskningen att 
den tillämpas och ger synliga resultat ute i 
verksamheten.

– Teori är viktigt men jag är mer intres-
serad av hur den kan användas i verkliga 
livet för att uppnå resultat som går att se och 
mäta. För mig är det då som forskningen 
verkligen ger resultat. 

Idag fokuserar Behzad 
Ghodrati sin forskning på 
underhållsarbete av maskiner 
som används i gruvindustrin. 
Han vill skapa förutsättning-
ar som gör att maskinerna 
kan vara i drift så länge som 
möjligt och att underhåll 
kan utföras miljövänligt. I 
ett nystartat projekt ska han 
använda tillgänglig men idag outnyttjad data 
från maskinerna. Med hjälp av datainsam-
ling och analys ska han ta fram moduler för 
underhåll av gruvmaskiner, moduler som 
ska hjälpa gruvföretagen att planera och 
automatisera underhållet.

– Jag undersöker hur vi kan göra maski-
nerna mer tillgängliga och hur vi enklare 
kan utföra underhåll och få tag i reservdelar. 
Det bidrar både till en mer hållbar ekono-

mi för företagen och till mer miljövänliga 
lösningar.

Behzad Ghodrati utbildade sig till civilin-
genjör vid University of Teheran och direkt 
efter utbildningen började han undervisa vid 
Sahand University of Technology. Efter åtta 
år där bestämde han sig för att doktorera 
och när han letade efter ett universitet med 
inriktning mot underhåll hittade han till 

Luleå tekniska universitet. 
– Min bakgrund som in-

genjör kommer verkligen till 
nytta i forskningen här. När 
vi pratar om olika maskiner 
så vet jag hur de används i 
gruvorna och vad maskinerna 
har för styrkor och svagheter. 

År 2001 flyttade han till 
Luleå för att doktorera. Efter 
sin doktorsavhandling spen-

derade han två år som postdok vid C-MO-
RE Lab vid University of Toronto och 
sedan återvände han till Luleå.

– Jag hade först planerat att besöka labo-
ratoriet en kortare period men istället blev 
jag erbjuden en tjänst av en professor som 
vi hade haft som gästföreläsare här i Luleå. 
De forskade om reservdelsplanering vilket är 
samma ämne som jag skrev min avhandling 
om. 

Behzad Ghodratis forskning ska hjälpa gruvföretag att planera och automatisera 
underhållet av sina maskiner. Hans mål är att skapa lösningar som är både 
ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

Behzad Ghodrati föddes 1967 i Tabriz i Iran. 2005 disputerade han vid Luleå tekniska universitet 
med avhandlingen ”Reliability and operating environment based spare parts planning”. Han har fått 
Shingo Research Award 2017 för sitt bidrag med kapitlet ”Lean Mining” i boken ”Routledge 
Companion to Lean Management book”.

Behzad Ghodrati
professor i drift och underhållsteknik

”Jag 
undersöker 

hur vi kan göra 
maskinerna mer 

tillgängliga” 
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Örjan Johansson upptäckte sin fascina-
tion för ljud och vibrationer redan 

i tonåren. Då handlade det mycket om 
motorer och stereoteknik, men under tiden 
på civilingenjörsutbildningen i maskintek-
nik vid Luleå tekniska universitet insåg han 
att akustik kunde vara en möjlig framtida 
sysselsättning.

– Mitt intresse väcktes nog första gång-
en när mina högtalare gick 
sönder och jag försökte förstå 
vad som hade gått fel. Sedan 
har det hållit i sig. Jag höll 
mig hela tiden uppdaterad 
om vad som hände inom 
akustikområdet och använ-
de även intresset för att lära 
mig andra ämnen. Det var 
en drivkraft som gjorde att 
studierna gick lättare. 

Efter sin examen arbetade 
Örjan Johansson på Scanias 
utvecklingsavdelning i Södertälje i två år 
innan han återvände till akademin. De första 
15 åren som forskare handlade i huvudsak 
om att dämpa och reducera ljud från diesel-
motorer. 

– Ljud handlar egentligen om vibrationer 
och faktum är att maskiner och industriella 
processer skapar väldigt mycket vibrationer. 
Min forskning handlade om att förstå hur 
ljudet skapas och att försöka minska dess 
påverkan på omgivningen, men även beskri-

va hur dess kvalitet upplevs. Förvånansvärt 
många är omedvetna om att dålig ljudmiljö 
ger utmattningseffekter och i förlängningen  
negativa hälsokonsekvenser.

Det senaste decenniet har hans forskning 
varit inriktad på att skapa en ljudvåg vid en 
resonansfrekvens som koncentreras till ett 
specifikt område och därigenom skapa och 
styra en kavitationsprocess. 

– Med hjälp av kavitation 
kan vi snabba på industriella 
processer. Poängen med 
kavitation är att den kan ge en 
mycket mer effektiv energi-
omvandling. Många industri-
ella processer har mycket låg 
verkningsgrad och genom den 
här metoden kan vi använda 
betydligt mindre energi och 
dessutom få högre kvalitet, 
säger han.

Mellan de två forsknings-
perioderna lämnade han akademin och 
flyttade med sin familj till Göteborg för att 
bli labbchef för ÅF:s akustikavdelning och 
jobba som konsult inom ljud och vibra-
tioner. År 2014 återvände han till Luleå 
tekniska universitet och i dag delar han sin 
tid mellan Luleå och Göteborg.

– Som konsult i ljud och vibration får jag 
jobba inom alla möjliga olika branscher och 
det var därigenom jag kom in på området 
med processindustri.

Ett stort intresse för ljud och teknik har följt Örjan Johansson genom livet.  
Hans forskning har gått från att fokusera på dämpning av bullernivåer i industriella 
arbetsmiljöer till att använda ljudvågor för att skapa mer energieffektiva tillverknings- 
metoder. 

Örjan Johansson föddes 1963 i Lycksele. 1996 disputerade han vid Luleå tekniska universitet med 
avhandlingen ”Experimental and multivariate analysis methods for sound quality evaluation of diesel 
engines”. På universitetet har han varit prefekt och han har även erfarenhet som labbchef på ÅF-
Ingemansson.

Örjan Johansson
professor i teknisk akustik 

”Många är 
omedvetna om 
att dålig ljud-

miljö ger  
utmattnings- 

effekter” 
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Magnus Karlberg forskar om simule-
ringsdriven produktutveckling med 

fokus på nya prestandabaserade affärsmo-
deller. Till stor del handlar det om att ändra 
synen på industriell produktion, från ett 
produktperspektiv till ett funktionsperspek-
tiv. Hans mål är att skapa nytta för samhället 
genom att utveckla den svenska industrin 
och göra den mer konkurrenskraftig och 
hållbar. 

– Om vi tar bilindustrin 
som ett exempel, så är det stor 
skillnad på om du vill sälja 
bilar eller ansvara för att per-
soner och varor kan ta sig från 
punkt a till b. För det senare 
behövs betydligt färre bilar på 
marknaden, vilket i sin tur är 
bra för miljön. Den typen av 
omställning kräver helt andra 
sätt att arbeta med produkt- 
utveckling och det är sådana 
modeller vi utvecklar. 

Magnus är född och uppvuxen i Boden 
och bor fortfarande där med sin familj. 
Som ung tävlade han i längdskidåkning och 
löpning och under flera år var han gitarrist i 
ett band som spelade irländsk folkmusik och 
turnerade i både Norrbotten och Norge. 

– Tävlingsinstinkten och nyfikenheten är 
de två stora drivkrafterna genom alla projekt 
jag jobbat med. Det finns alltid nya utma-

ningar att ta tag i och jag har aldrig tråkigt 
på jobbet.

Teknikintresset har följt honom från 
tonåren och vidare till civilingenjörspro-
grammet i maskinteknik på Luleå tekniska 
universitet. Under sitt sista år på utbildning-
en blev han tillfrågad om han var intresse-
rad av en doktorandtjänst. Sedan dess har 
han jobbat på universitetet, bland annat 
som föreståndare för Fastelaboratoriet, en 

innovationsmiljö där forskare i 
samarbete med företag arbetar 
för att ta fram lösningar för 
prestandabaserade affärsmo-
deller. 

– Fastelaboratoriet är 
förmodligen det viktigaste 
projektet jag varit involverad i 
fram till idag.

I ett pågående projekt ska 
Magnus Karlberg undersöka 
hur drönarteknik kan använ-
das i det svenska skogsbruket 

för bland annat markberedning. Med hjälp 
av en drönare på åtta ton ska de undersöka 
hur markberedning kan utföras utan att ha 
människor på plats. 

– Det här är annorlunda jämfört med 
mycket annat jag gjort, men fokus ligger 
fortfarande på att utveckla den svenska in-
dustrin och skapa nytta för samhället.

Magnus Karlberg blev teknikintresserad redan i tonåren och har vigt sitt liv 
åt teknisk utveckling – ackompanjerat av tonerna från irländsk folkmusik.  
Med sin forskning vill han bidra till att utveckla den svenska industrin.

Magnus Karlberg föddes 1976 i Boden. 2005 disputerade han vid Luleå tekniska universitet med 
avhandlingen ”Rotordynamical concept evaluation of fibre refiners”. Han är idag föreståndare 
för innovationsmiljön Fastelaboratoriet och avdelningschef för produkt- och produktionsutveckling 
vid Luleå tekniska universitet. 

Magnus Karlberg
professor i datorstödd maskinkonstruktion

”Fokus är att 
utveckla den 

svenska 
industrin 
och skapa 

samhällsnytta” 
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Malin Lindberg beskriver sig själv som 
en forskande praktiker. Hennes arbete 

fokuserar på hur innovationer utvecklas 
utifrån sociala syften och arbetssätt.

–  Min drivkraft är att gifta ihop teori och 
praktik och se vilken kunskap som utveck-
las då. Jag tror att forskning ofta blir bättre 
av att tillvarata idéer och insikter från flera 
delar av samhället. Mitt mål är att samla och 
utveckla kunskap som kan bidra till sam-
hällsutvecklingen.

Hon tog magisterexamen 
i statsvetenskap år 2003 och 
jobbade sedan med orga-
nisationsutveckling i den 
kommunala och ideella sfären 
under ett antal år. Genom ett 
samverkansprojekt med Luleå 
tekniska universitet blev hon 
så småningom doktorand 
och har efter disputationen 
fortsatt sin karriär vid universitet.

– Det har varit väldigt meningsfullt att få 
chans att vidareutveckla forskningsfronten 
inom innovation. Det finns mycket studier 
om teknisk och industriell innovation, men 
desto mindre om social innovation. Där har 
samhället nu börjat efterfråga kunskap om 
innovativa lösningar på aktuella samhällsut-
maningar och FN:s globala hållbarhetsmål. 

För att må som bäst behöver Malin 

Lindberg vara nära lugnet i naturen och har 
tidigare bott både på tyska landsbygden och 
i franska alperna. För sin magisterutbildning 
föll valet på Mittuniversitetets campus i 
Östersund, där närheten till fjällen lockade. 
Efter flytten till Luleå tillbringar hon myck-
et tid i skärgården med sin havskajak.

– Eftersom jag har ett så pass intellektuellt 
intensivt arbete är det viktigt för mig att 
rensa huvudet i lugna naturmiljöer.

I det pågående projektet 
Normmedvetna rum, som 
drivs tillsammans med bland 
andra Mälardalens högskola 
och Västerås stad, undersö-
ker hon hur förskolor kan 
byggas om för att bli mer in-
kluderande. Projektet bygger 
på intervjuer och deltagande 
observationer med både 
förskollärare och barn, om 

hur de upplever sina lokaler.
– Många förskolor är byggda under 60- 

och 70-talet, då de ännu inte hade i uppdrag 
att verka för jämställdhet och antidiskrimi-
nering. Det ledde till att många förskolerum 
är oflexibla och tydligt förprogrammerade 
med exempelvis dockrum och verkstads-
rum. I projektet byggs lokalerna om så att 
de kan användas mer flexibelt av barnen och 
personalen, bortanför begränsande normer.

Malin Lindberg forskar om inkluderande innovationsutveckling. Framför allt i 
miljöer som traditionellt inte uppmärksammats som innovativa, såsom ideella organi-
sationer och välfärdstjänster. Med sin forskning vill hon skapa en bro mellan akademi 
och samhälle.

Malin Lindberg föddes 1978 i Skellefteå. 2010 disputerade hon vid Luleå tekniska universitet med 
en avhandling om innovationssystem ur ett interaktivt och genusvetenskapligt perspektiv. Hon har 
tilldelats Norrbottensakademins forskarpris 2011 och är vetenskaplig rådgivare till nationella och 
regionala myndigheter och innovationsfrämjare. 

Malin Lindberg
professor i industriell design

”Min drivkraft 
är att gifta ihop 

teori och 
praktik” 
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John Lindströms forskning handlar om 
hur företag och organisationer kan skyd-

da information och kritisk infrastruktur. 
– Jag har alltid försökt hitta områden som 

är underutvecklade och som inte så många 
håller på med. Det är oftast roligare. Säker-
het var ett område som var väldigt underut-
vecklat när jag började och är fortfarande 
det i många organisationer, 
så det finns mycket kvar att 
göra. 

Samtidigt som han ut-
bildade sig till ingenjör i 
datateknik så spelade han 
basket på elitnivå. Han gick 
större delen av sin utbildning 
vid KTH men flyttade till 
Luleå för att börja spela med 
Plannja basket och vann SM-
guld 1997. Sin examen tog han vid Luleå 
tekniska universitet. Efter guldet var han 
med i andra svenska klubblag och spelade i 
Europacuper. Idag tränar han det ungdom-
slag där hans yngsta son spelar. 

– Under de åren när jag spelade basket 
och studerade eller jobbade samtidigt så blev 
det väldigt lite sömn – det fanns så mycket 
jag ville göra. Att vinna SM-guld är såklart 
en av de stora höjdpunkterna i mitt liv, men 
att få barn smäller högre. 

Efter sin examen jobbade han 15 år i olika 
industrier och säkerhetsbolag innan han 
återvände till akademin. Det var i ett projekt 
om bärbar teknologi som han återigen 
kom i kontakt med forskarvärlden eftersom 
projektet utfördes i samarbete med Luleå 
tekniska universitet.

– Det började med att jag var inblandad i 
ett antal projekt som vi drev 
tillsammans med Luleå tek-
niska universitet som bland 
annat handlade om bärbar 
teknologi, integrerad i exem-
pelvis klockor och kläder. Då 
kände jag att nyfikenheten 
drev mig mot forskningen 
och jag bestämde mig för att 
doktorera. 

Idag är han med och 
bygger upp universitetets forskningscentrum 
för säkerhet i samhälle och kritiska infra-
strukturer.

– Vi kommer bedriva forskning om 
allmän cybersäkerhet som har att göra med 
företag och offentliga organisationer. Vi 
kommer också arbeta med säkerheten i kri-
tiska infrastrukturer som elnät, avlopps- och 
vattensystem, järnvägar och telekommunika-
tion. Egentligen alla system som vi behöver 
för att samhället ska fungera. 

John Lindström forskar om cybersäkerhet för företag och organisationer. Efter 15 år  
i industrin lockade nyfikenheten in honom i akademin. Han har också en bakgrund 
som professionell basketspelare och tog SM-guld 1997. 

John Lindström föddes 1970 i Haninge. Han är utbildad vid Arméns officershögskola, KTH, Luleå 
tekniska universitet och Handelshögskolan i Stockholm. 2009 disputerade han med avhandlingen 
”Models, methodology and challenges within strategic information security for senior managements”.

John Lindström
professor i informationssystem

”Säkerhet var  
ett område 

som var väldigt 
underutvecklat” 
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Marcus Liwicki lade fram sin doktors-
avhandling sex år efter att han slutade 

gymnasiet. Vid 29 års ålder blev han sedan 
den yngsta professorn i datorvetenskap i 
Tyskland. 

Idag handlar hans forskning till stor del 
om mönsterigenkänning, på både stor och 
liten skala. Det kan handla om inläsning av 
satellitbilder för att hitta geografiska platser 
på andra planeter eller om att lära datorerna 
läsa handstil och analysera 
texten.

– Vi försöker lära maskiner-
na att förstå världen på samma 
sätt som en människa gör. 
Om det finns en uppgift som 
kräver mycket upprepning 
kan det ibland ta en männ-
iska tusentals timmar för att 
utföra uppgiften. Här kan vi 
istället lära datorer att göra 
uppgifterna åt oss på betydligt 
kortare tid.

När Marcus Liwicki bör-
jade på universitetet var han först överty-
gad om att han skulle läsa matematik. Han 
tävlade i matematik som ung och kom som 
bäst trea i matematikolympiaden i Berlin. 
Men efter att ha blivit introducerad för 
datavetenskapen på universitetet valde han 
att byta bana.

– Jag gillar idén om att kunna se resultatet 
av forskningen och kunna testa mina idéer i 
praktiken. Samtidigt är jag väldigt intresserad 
av den teoretiska delen av de etiska proble-
men som vi står inför. Det är någonting som 
jag pratar mycket om när jag föreläser. 

På universitetet arbetar han ofta tillsam-
mans med studenter i workshops för att 
utveckla ny teknologi eller ta fram nya idéer. 
Enligt honom är det en viktigt del i att hela 

tiden utveckla forskningsom-
rådet.

– När du har jobbat med 
ett ämne länge så är det väl-
digt viktigt att få nya frågor 
och infallsvinklar och då är 
det fantastiskt att arbeta med 
studenter. De kommer hela 
tiden med idéer vi kan arbeta 
vidare med.

Han är också intresserad av 
språk. Under ett sex månader 
långt forskningsprojekt i Ja-
pan lärde han sig prata japan-

ska. Som professor på Luleå tekniska univer-
sitet planerar han nu att lära sig svenska.

– För mig är det viktigt att lära sig språket 
om man ska vara i ett land under en längre 
tid. Det är en så pass viktig del av kulturen 
som finns i språket och jag planerar att stan-
na i Sverige resten av mitt liv.

Marcus Liwicki forskar om maskininlärning – själva kärnan inom artificiell 
intelligens. Han fokuserar både på hur intelligenta system kan lösa mänskliga 
uppgifter, och de etiska dilemman som uppstår.

Marcus Liwicki föddes 1982 i Berlin. 2007 disputerade han vid University of Bern i Schweiz, med 
en avhandling om automatiserad handstiligenkänning på whiteboard. Han har belönats med både 
CEBIT:s innovationspris 2015 och Young Investigator Award 2015.

Marcus Liwicki
professor i maskininlärning

”Vi försöker 
lära maskinerna 

att förstå 
världen på 

samma sätt som 
en människa 

gör” 
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Joakim Lundgren har alltid varit intresse-
rad av miljöfrågor. Med sin forskning vill 

han bidra med analyser och jämförelser av 
olika omvandlingstekniker för biomassa för 
framtidens industri och samhälle. Idag finns 
ett stort antal möjliga omvandlingstekniker 
och slutprodukter för biomassa. Utmaning-
arna är att göra analyser som är jämförbara 
och rättvisa och att sätta tek-
nikerna i sina rätta samman-
hang. Många teknikkoncept 
som analyseras idag har låg 
teknisk mognadsgrad och 
kanske bara finns i laborato-
rieskala. En kommersialise-
ring kanske kan bli aktuell 
om först 10 till 20 år, menar 
Joakim Lundgren. 

– Det är vanligt att de 
utvärderas under dagens 
förhållanden och jämförs med tekniker som 
redan finns på marknaden. Vi måste tänka 
långsiktigt så att vi inte låser fast oss i pro-
cesser och produkter som är bra idag, men 
kanske inte i framtiden. Vi ser fortfarande 
konsekvenserna av beslut som togs för 40 
år sedan och vi vill undvika att göra samma 
misstag igen, säger han. 

Efter att Joakim Lundgren doktorerat 
vid Luleå tekniska universitet fick han ett 

stipendium för att forska vid International 
Institute for Applied Systems Analysis (IIA-
SA) i Österrike. Idag är han också gästfors-
kare vid institutet. 

– Det är ett globalt tvärvetenskapligt 
institut, med starka kopplingar till FN:s kli-
matpanel IPCC och det var på IIASA som 
jag blev intresserad av att tillämpa ett större 

perspektiv på vår energiför-
sörjning. Min tid där har haft 
stor inverkan på min fortsatta 
forskning.

Idag är han också förestån-
dare för Svenskt förgasnings-
centrum (SFC) som är ett 
10-årigt forskningsprogram 
med en total budget på drygt 
en halv miljard kronor och 
där ett stort antal universitet, 
företag och institut deltar. 

Biomassaförgasning är intressant för att den 
kan hantera flera olika typer av förnybara 
råvaror och producera ett stort antal olika 
produkter som gröna drivmedel, kemikalier 
och el, säger Joakim Lundgren. 

– Det är en robust och flexibel teknik 
som har stor potential att bidra till omställ-
ningen till ett långsiktigt hållbart energisys-
tem och framförallt till Sveriges vision om 
ett fossilfritt samhälle år 2045. 

Joakim Lundgrens forskning handlar om att utveckla och tillämpa metoder för att 
utvärdera bioenergiprocesser. Hans mål är att bidra med kunskap för att påskynda 
omställningen till ett mer långsiktigt hållbart energisystem.

Joakim Lundgren föddes 1973 i Luleå. 2004 disputerade han vid Luleå tekniska universitet med 
avhandlingen ”Design and experimental studies of a biomass fired furnace for small- and medium 
scale heating applications”. Förutom sin forskning i ämnet energiteknik är han styrelseledamot för
Svenskt kompetenscentrum för förnybar energi samt International Green Technology Association. 

Joakim Lundgren 
 professor i energiteknik

”Vi måste 
tänka långsiktigt 

så att vi inte 
låser fast oss” 
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Pär Marklund hamnade i akademin på 
grund av sitt stora fordonsintresse. Han 

började sina studier med att läsa civilingen-
jörsutbildningen i maskinteknik vid Luleå 
tekniska universitet och har sedan dess varit 
kvar på universitetet.

– Jag har alltid varit intresserad av me-
kaniska system och undersökt hur saker 
fungerar. Ända sedan jag var 
liten har jag skruvat sönder 
saker för att se hur de ser ut 
på insidan. När jag började på 
universitetet hade jag planer 
på att jobba inom bilindustrin. 
Men efter utbildningen fick 
jag ett erbjudande om att 
doktorera. Även om det inte 
var planerat så blev det helt 
rätt. 

I dag forskar Pär Marklund 
om tribologi. Han har bland 
annat utvecklat en sensor som kan känna av 
vatten i smörjmedel. Han står som uppfin-
nare på patentet och för sitt arbete tilldela-
des han också ett stipendium från Kungliga 
Vetenskapsakademien. 

– Den första prototypen byggde jag 
faktiskt hemma i mitt garage men det var 
efter att först ha gjort flera grundliga under-
sökningar. För mig är det viktigt att ta det 
sista steget i ett projekt och hitta lösningar 

på problemen och lösningen ska helst vara 
enkel. Det sista steget är ofta inte det lättaste 
men för att industrin och samhället ska få 
nytta av forskningen så är det helt avgörande. 

I ett annat projekt för industrin undersök-
te Pär Marklund tillsammans med en av sina 
doktorander hur fyrhjulsdriftsystem åldras. 
Efter en lång serie mätningar upptäckte de 

att åldrandet kunde beräk-
nas genom att mäta en enda 
temperatur för att avgöra hur 
slitningen skulle kompenseras. 

– Utan att göra någon som 
helst uppgradering i varken 
hårdvara eller komponenter 
så kunde man genom pro-
grammering kompensera för 
den här åldringen. Vår lösning 
implementerades nästan direkt 
i alla deras system. 

Intresset för bilar och andra 
fordon finns fortfarande kvar. Han kör 
enduro på fritiden och är även motorcykel-
ordonnans i hemvärnet. I hemvärnet skjuter 
han också prickskytte med pistol och har 
blivit svensk hemvärnsmästare fem gånger.

– Skytte är ett bra sätt att rensa hjärnan 
och inte tänka på någonting annat än mål-
tavlan för en stund. Då finns inga mejl eller 
projekt utan man är ensam med utmaningen.  

Pär Marklund forskar om tribologi och vill alltid driva sina projekt hela vägen från 
problem till fungerande lösning så att resultatet gör nytta i industrin och samhället. 
Han är också femfaldig svensk hemvärnsmästare i pistolskytte.

Pär Marklund föddes 1979 i Piteå. Han disputerade 2008 vid Luleå tekniska universitet med 
avhandlingen ”Wet clutch tribological performance optimization methods”. 2010 fick han SAGE 
Best paper Award och tre år senare Best Surface Engineering Paper Award. 

Pär Marklund
 professor i maskinelement

”För mig  
är det viktigt 
att hitta enkla 
lösningar på 
komplexa 
problem” 
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INSTALLATION AV NY PROFESSOR
Installator rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn

Simon Mattis forskning handlar om sam-
arbete på samhällsnivå och hur accep-

tansen för olika styrmedel som skatter och 
lagstiftning ser ut. Samtidigt undersöker han 
hur politiken kan utformas för att öka ac-
ceptansen. Enligt honom är det ett problem 
att vi inte samarbetar tillräckligt mycket i 
samhället. 

– Kollektivt handlande behövs för att lösa 
de globala utmaningarna, samtidigt som 
samarbeten sällan uppstår 
frivilligt. Därför behöver vi 
politiska styrmedel – men 
frågan är hur mycket styrning 
vi accepterar, och varför? De 
flesta av oss är överens om att 
trafikregler är bra, men skatter 
är mindre populära. Samtidigt 
är skatter mer populära i Sve-
rige än exempelvis i USA.

Simon Matti inledde sina 
studier med att läsa två ter-
miner historia på Luleå tekniska universitet. 
Efter det flyttade han till London och bodde 
där i  ett och ett halvt år tillsammans med 
sina framtida fru. När de återvände till Luleå 
började han på statsvetarprogrammet. När 
han sedan fick möjlighet att göra en utby-
testermin återvände han till England igen.

– Jag är definitivt en anglofil. Det finns 
ingenting bättre än fuktiga heltäcknings-

mattor och gammal mahogny. Men när jag 
började läsa statsvetenskap kände jag direkt 
att jag hamnat rätt och därför har jag stannat 
kvar i Luleå.

Forskningen som han bedriver om fak-
torerna bakom styrmedelsacceptans har fått 
två stora anslag från Vetenskapsrådet. När 
första projektet avslutades beviljades hans 
forskargrupp direkt ett nytt anslag. 

– Det tycker jag signalerar hur pass 
relevant vår forskning är. Det 
handlar om viktig teoriut-
veckling där vi tar stora kliv 
framåt, men också om en 
tillämplighet för beslutsfattare. 

För att undersöka hur atti-
tyderna skiljer sig åt beroende 
på politisk kultur och sam-
hällsstyrningens funktion har 
hans forskargrupp bland annat 
gjort jämförande studier i Sve-
rige, Australien, Nya Zeeland, 

Norge, Kanada och USA. 
– Jag hoppas på att kunna bidra med någ-

ra av de nycklar vi behöver för att förstå hur 
styrmedel bäst ska utformas. Därför är det 
också viktigt att veta hur olika länder skiljer 
sig åt. Nästa steg är att ta undersökningarna 
till utvecklingsländer, men där är förutsätt-
ningarna väldigt annorlunda så där behöver 
vi troligtvis bygga om modellerna. 

Simon Matti forskar om hur stora samhällsproblem kan lösas genom samarbete 
och hur olika former av politiska styrmedel kan användas i det arbetet. Han har 
också en förkärlek för fuktiga heltäckningsmattor och tweed. 

Simon Matti föddes 1976 i Luleå. 2009 disputerade han vid Luleå tekniska universitet med avhan-
dligen ”Exploring Public Policy Legitimacy”. Sedan 2017 är han seniorforskare på Center for Collec-
tive Action Research vid Göteborgs universitet och expert i Miljömålsberedningen för arbetet med ett 
nytt klimatpolitiskt nätverk. 

Simon Matti
professor i statsvetenskap 

”Kollektivt 
handlade 

behövs för att 
lösa globala 
utmaningar” 
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INSTALLATION AV NY PROFESSOR
Installator rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn

Anna Ståhlbröst forskar om människans 
roll i relation till den digitala transfor-

mationen. Det handlar bland annat om hur 
den teknologiska utvecklingen ska styras 
utifrån människors behov och att förstå hur 
den digitala teknologin påverkar oss både i 
vardagen och i arbetslivet.

– I mina undersökningar tar vi ofta stöd 
från motivations- och behovsteorier när 
vi utvecklar digitala lösningar. Mycket av 
teknikutvecklingen idag är 
teknikdriven, men vi ser det 
från andra sidan och under-
söker hur människor vill att 
tekniken ska vara och vilka 
behov som finns.

För att bedriva sin forskning 
arbetar hon mycket med me-
todutveckling. Hon var först 
i världen med att skriva en 
avhandling om konceptet Living Lab som 
handlar om hur innovativa produkter inom 
informationsteknik kan utvecklas. Idag finns 
omkring 200 Living Labs över hela världen. 

– Jag kände att det fanns ett behov av 
att förstå hur människor agerar ute i sina 
verkliga liv och ta tillvara på den kunskapen 
när vi utvecklar ny teknik. Företag har länge 
hållit på med tester av produkter som nästa 
är färdiga, men då är det som regel för sent i 
processen att göra stora förändringar. Living 

Lab tog form för att få in människor tidigare 
i utvecklingen. 

Anna Ståhlbröst började läsa informatik 
vid Luleå tekniska universitet när hon var 
31 år. Innan det jobbade hon bland annat 
som kock, butiksbiträde och paltrullare och 
intresset för matlagning har sedan följt med 
även om hon helt bytt karriär. Hon spende-
rar också mycket tid i stugan och kör skoter 
bland de västerbottniska fjälltopparna. 

– Jag behöver ha kontras-
terna. Att vara ute i naturen 
och känna den kopplingen 
är viktigt. Sedan kan jag 
komma tillbaka till forsk-
ningen. Det handfasta i mat-
lagning och naturupplevelser 
ger mig energi att fortsätta 
med min tekniska forskning, 
säger hon.

Med sin forskning har Anna Ståhlbröst 
också som mål att bidra till utvecklingen av 
så kallade smarta städer och byar.

– Vi undersöker vilka behov som ska 
uppfyllas och vilka tjänster som ska erbjudas 
utifrån det sociotekniska perspektivet. Det 
handlar om att använda teknologin som 
en problemlösare och att människor ska ha 
möjlighet att påverka vilken teknik som 
utvecklas. Påverkan bör komma från båda 
hållen för att utvecklingen ska gå åt rätt håll. 

Anna Ståhlbröst vill att människans behov ska spela en större roll i utvecklingen av 
innovativ teknologi. Hennes forskning fokuserar på vilka behov som finns och hur 
människor påverkas av ny teknik. 

Anna Ståhlbröst föddes 1967 i Luleå. 2008 disputerade hon vid Luleå tekniska universitet med 
avhandlingen ”Forming future IT: the living lab way of user involvement”. Förutom sin forskning i 
ämnet informationssystem är hon idag även vice president i European Network of Living Lab och 
ledamot i Energikontor Norr.

Anna Ståhlbröst
professor i informationssystem

”Vi undersöker  
hur människor 
vill att tekniken 

ska vara” 
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Installator rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn

Stefan Östersjö är professionell musiker 
sedan 1992. Han har släppt 22 skivor 

och fick 1997 en grammis för bästa klassiska 
album. Han är en klassiskt skolad gitarrist 
men spelar också en lång rad andra sträng-
instrument. Han började forska om musi-
kalisk gestaltning för att han såg en brist på 
dokumentation av samtida uppförandeprax-
is, och hans avhandling var en studie av hur 
dessa tysta överenskommelser växer fram i 
samarbetet mellan musiker 
och tonsättare.

– Jag såg hur ett systema-
tiskt arbete med att doku-
mentera och analysera konst-
närliga processer kan leda till 
konstnärlig utveckling och 
fördjupning. Det har drivit 
mig till att ta forskningen 
vidare.

 Stora delar av hans forsk-
ning är tvärdisciplinär och har utförts i sam-
arbete med forskare inom musikpsykologi, 
systematisk musikvetenskap och genusteori 
vid olika centra i Europa, USA och Asien. 
I ett pågående projekt undersöker och ana-
lyserar han hur traditionell musik förändras 
över tid - dels i sin ursprungliga miljö med 
en studie i Mekongdeltat i Vietnam - och 
dels i ett mångkulturellt samhälle som 
Sverige.

– Musik är en viktig del av vår kultur och 

det finns ett stort värde i att lära oss mer 
om hur den utvecklas. Samtidigt hoppas 
jag på att visa hur konstnärlig forskning 
som är djupt integrerad i tvärdisciplinära 
samarbeten kan bidra till ny kunskap inom 
akademin.

 Han är fortfarande aktiv som musiker 
och är konstant involverad i nya projekt. 
Men gränsen mellan var forskningen börjar 
och hans eget musicerande slutar är ibland 

svår att dra.
– Allt jag gör kretsar kring 

musiken. De senaste åren har 
jag gjort väldigt få musik-
projekt som inte varit en del 
av forskningen.

 Vid Luleå tekniska univer-
sitet ska han nu bygga upp 
ett nationellt nätverk för att 
bedriva forskning inom mu-
sik, akustik och ljudteknik. 

Det är ett samarbetsprojekt mellan Musik-
högskolan vid Luleå tekniska universitet, 
Musikhögskolan i Stockholm och Kungliga 
tekniska högskolan.

– Vår ambition är att skapa en svensk nod 
för forskning inom de här områdena som 
på sikt ska kunna bli en stark internationell 
aktör i större samarbetsprojekt. Här kan vi 
också skapa förutsättningar för fler tvärdisci-
plinära projekt som det inte funnits möjlig-
het att bedriva i Sverige tidigare.

Stefan Östersjö tog sitt stora musikintresse till den akademiska världen. I sin forskn-
ing undersöker han förutsättningarna för konstnärlig utveckling och kunskap. Men 
gränsen mellan forskningen och det egna musicerandet är ibland svår att definiera.

Stefan Östersjö föddes 1967 i Uppsala. Han har en doktorsexamen i konstnärlig forskning i musik 
och disputerade år 2008 vid Musikhögskolan i Malmö. Förutom sin forskning vid Luleå tekniska 
universitet är han Research Fellow vid Oropheus Research Centre och driver projektet Musical 
Transformations med stöd från Markus och Amalia Wallenbergs stiftelse.

Stefan Östersjö 
professor i musikalisk gestaltning

”Vår ambition
är att skapa

en svensk nod
för forskning” 
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DIPLOMUTDELNING TILL ADJUNGERAD PROFESSOR
Diplomutdelare rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn

Abhinav Saxena forskar om felsökning, 
diagnostik och prognostik. Han använ-

der data från sensorer och tidigare servicerap-
porter för att analysera hur länge ett system 
eller en komponent kommer att fungera. 
Syftet är att kunna beräkna livslängden på ett 
system och att planera underhåll. Han arbetar 
bland annat med jetmotorer, gasturbiner i el-
kraftverk och utrustning för magnetröntgen.

 – Ett system kommer behöva olika typer 
av underhåll beroende på hur det används. 
Om vi kan förutsäga hur 
länge det kommer hålla så kan 
vi undvika stora problem och 
utföra underhåll vid rätt till-
fälle. Den här typen av analys 
kan användas på nästan alla 
typer av system. 

Han växte upp i Indien och 
läste först vid Indian Institute 
of Technology i New Delhi 
men flyttade till USA år 2001 
för att ta sin master och doktorsexamen vid 
Georgia Institute of Technology. Förutom sin 
forskning är Abhinav Saxena en passionerad 
konstnär. Innan han flyttade från Indien hade 
han sin första utställning i New Delhi där 
han sålde fem av sex tavlor. Den sista tavlan 
behöll hans pappa och den hänger fortfaran-
de i deras hem i Indien.

– Idag får jag inte lika mycket tid att måla 
sedan jag fått barn som tar upp den största 
delen av min vardag, men det är fortfarande 

ett av mina stora intressen.
Efter sin examen fick han jobb på den 

amerikanska rymdmyndigheten NASA där 
han bland annat utvecklade en databas för 
att samla information från olika system så att 
alla forskare kan få tillgång till samma data. 
Efter åtta år på NASA gick han sedan över 
till General Electric för att komma närmare 
industrin och arbeta med projekt som hade 
en mer omedelbar tillämpning. 

– På NASA jobbade vi mycket med 
enskilda komponenter för att 
utveckla grundforskningen. 
Det är en väldigt speci-
ell miljö där vi hela tiden 
utvecklade ny banbrytande 
kunskap, men det kan också 
dröja åratal innan en algoritm 
används i ett uppdrag. På 
General Electric har vi mer 
av ett systemperspektiv och 
tempot är högre eftersom vi 

hela tiden försöker hitta nya lösningar som 
kan tillämpas på marknaden omedelbart.

Vid Luleå tekniska universitet vill han 
fortsätta utveckla metoderna för systemanalys 
i en miljö som befinner sig mellan akademin 
och industrin. 

– Vår bransch rör sig nu mot maskinin-
lärning och artificiell intelligens och jag vill 
utveckla den delen i samarbete med Luleå 
tekniska universitet så att vi kan ta fram nya 
metoder som vi kan använda i industrin. 

Abhinav Saxenas forskning handlar om att skapa förutsättningar för att industriella 
system ska hålla över tid. Han är också konstnär som visat sina målningar på 
utställningar i Indien. 

Abhinav Saxena föddes 1978 i Bareilly i Indien. Han disputerade 2007 med avhandlingen “Knownledge 
Based Architecture for Integrated Condition Based Maintenance of Engineering Systems”. Han har fått en 
rad utmärkelser för sin forskning, bland annat från NASA, och är redaktör för flera internationella tidskrifter.

Abhinav Saxena
adjungerad professor i drift och underhållsteknik

”Vår bransch 
rör sig mot 

maskininlärning  
och artificiell 
intelligens” 
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DIPLOMUTDELNING TILL ADJUNGERAD PROFESSOR
Diplomutdelare rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn

Jon Summers är forskningschef vid insti-
tutet RISE SICS North där han forskar 

om hur digital infrastruktur som datacenter 
kan göras mer hållbara och energieffektiva. 
Hans forskning fokuserar framför allt på 
kylningen av elektronik och serverhallar. 

– Data är vår tids olja och våra datacenter 
kan liknas vid ett raffinaderi. Varje gång vi 
använder våra telefoner, skickar ett mail eller 
betalar med kort så går informationen via 
mobilmaster och nät till ett 
datacenter. Där är värmen ett 
problem som vi måste göra 
oss av med för att infrastruk-
turen ska kunna fungera och 
våra digitala liv ska kunna 
fortsätta utan avbrott. 

Jon Summers inledde sin 
akademiska bana med att 
läsa tillämpad matematik vid 
University of Leeds i Stor-
britannien och arbetade sedan med bland 
annat kaosteori. Under 1980-talet började 
han använda datorer för att göra beräkningar 
i sin forskning och efter det gick forskning-
en gradvis över till att handla mer om själva 
datorerna än om matematiken. 

– Vi hade stora problem med värmeut-
veckling och undersökte hur vi kunde kyla 
våra datorer på bästa sätt. Vi experimentera-
de med olika typer av vätskekylning istället 

för luft och började samtidigt arbeta med ett 
antal företag som inriktade sig på vätskekyl-
ning. Sedan har det fortsatt på den vägen. 

Efter sin examen verkade han som fors-
kare vid University of Leeds i 25 år innan 
han bestämde han sig för att byta miljö. Vid 
samma tidpunkt fick han ett erbjudande från 
Sverige om att ansluta sig till teamet vid 
RISE SICS North. 

– Idag bor jag med min familj i Uppsala 
där mina barn går i eng-
elskspråkig skola. Jag delar 
min tid mellan Uppsala och 
Luleå. Jag gör också före-
läsningar för University of 
Leeds, men nästan uteslutan-
de på deras samarbetsuniver-
sitet i Kina.

Vid Luleå tekniska univer-
sitet kommer han fortsätta 
sin forskning inom värme-

reglering av datacenter och även undersöka 
om det är möjligt att ta till vara på värmen 
som alstras i serverhallarna så att den kan 
återanvändas.

– Det pågår en väldigt intressant utveck-
ling i norra Sverige när det kommer till 
datacenter. Det finns en bra blandning av re-
surser som ren el och kall luft, samtidigt som 
det finns väldigt bra forskning och personal 
med teknisk expertis. 

Jon Summers började sin akademiska karriär med tillämpad matematik, men gick 
sedan över till kylprocesser för digital infrastruktur. Efter 25 år vid samma universitet 
bestämde han sig för att flytta till Sverige.

Jon Summers föddes 1964 i Canterbury i Storbritannien. Han disputerade i tillämpad matematik 
vid University of Leeds år 1991. Mellan 1998 och 2017 var han ordförande för the High Performance 
Computing User Group vid samma universitet och han har även mottagit the Green Enterprise IT 
Award 2013.

Jonathan Lewis Summers
adjungerad professor i strömningslära 

”Det pågår  
en intressant  
utveckling i 

norra Sverige 
kring datacenter” 
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OM DAGENS AKADEMISKA HÖGTID

HEDERSDOKTORER
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 väl förtjänta personer vid Luleå tekniska universitet.

MEDVERKANDE MARSKALKAR 
Övermarskalk Dardo Asia Hanson 

Marskalkarna Mattias Orava, Alma Brinkman, Alice Frisk, Moa Johansson,  
Johan Rydberg, Anoma Wallinder, Joakim Jakobsson och Jonathan Hansson
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