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promotion av hedersdoktorer

promotion av nya doktorer
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nya adjungerade professorer

utdelning av  
akademiska priser och stipendier

lördagen den 12 november 2011 
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akademisk procession

Akademisk högtidsouvertyr – Ingångsmusik Emil Råberg (f. 1985) 

hälsningsanförande

Luleå tekniska universitets rektor Johan Sterte

musik

Fest- und Gedenksprüche, sats I – Johannes Brahms (1833-1897) 

in memorandum 
Landstingsdirektör Elisabeth Holmgren

Dekanus för filosofiska fakulteten, docent Jan Berg

promovering av teknologie hedersdoktorer

Promotor dekanus för tekniska fakulteten, professor Björn Öhlander

musik

To See a World – Sven-David Sandström (f. 1942)  

promovering av nya doktorer vid filosofiska fakulteten

Promotorer filosofiska fakultetens prodekanus universitetslektor  
Kristina Ek och filosofiska fakultetens dekanus docent Jan Berg

promovering av nya doktorer vid tekniska fakulteten

Promotorer tekniska fakultetens prodekanus docent Ylva Fältholm  
och tekniska fakultetens dekanus professor Björn Öhlander

musik

Trad. rysk folkvisa ”Barunja” 
Trad. rysk folkvisa, arr. av Alexander Shalov - ”Заставил меня муж парну 

банюшку топить”/”Min man tvingade mig att värma upp bastun”

installation av nya professorer

Installator rektor Johan Sterte

diplomutdelning till nya adjungerade professorer

Diplomutdelare rektor Johan Sterte

musik

Kristallen den fina – Trad. arr Gunnar Eriksson  

luleå tekniska universitets priser för förnämliga insatser  
till gagn för utbildning på grund- och avancerad nivå

Pristagare universitetsadjunkt Martin Lindmark, Samhällsbyggnad  
och naturresurser. Prisutdelare rektor Johan Sterte.

nordeas vetenskapliga pris till  
forskare inom luleå tekniska universitet

Pristagare professor Pär Weihed, Samhällsbyggnad och naturresurser.  
Prisutdelare kontorschef David Jones, Nordea Bank.

norrbottens forskningsråds pris till curt boströms ära

Pristagare teknologie doktor Godecke-Tobias Blecken, Samhällsbyggnad och natur-
resurser och filosofie doktor Malin Lindberg, Ekonomi, teknik och samhälle.
Prisutdelare ordförande i Norrbottens Forskningsråd Pia Sandvik Wiklund.

kungliga skytteanska samfundets pris till den mest välförtjänta  
yngre forskare inom teknikvetenskap vid luleå tekniska universitet

Pristagare teknologie doktor Mattias Grahn, Samhällsbyggnad och  
naturresurser (absent)

vattenfalls pris för att uppmuntra till  
goda insatser i arbetet för licentiatexamen

Pristagare doktorand Sara Chlot, Teknikvetenskap och matematik.
Prisutdelare Vd Gunnar Axheim, Vattenfall Vattenkraft.

nordeas norrlandsstiftelse resestipendier till forskar- 
studerande inskrivna vid luleå tekniska universitet

Pristagare doktoranderna Koteshwar Chirumalla och Kristina Johansson,  
Ekonomi, teknik och samhälle och Susanne Westman,  

Konst, kommunikation och lärande. 
Stipendieutdelare privatmarknadschef Lena Silver, Nordea Bank.

akademisk recession

Medverkande från Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Musikhögskolans kammarkör

Medlemmar ur Erik Westbergs Vokalensemble
Professor Erik Westberg, dirigent

Brassensemble från Musikhögskolan i Piteå 
David Wahlén, accordeon
Natalya Ivanova, balalajka

program vid den akademiska ceremonin utdelning av akademiska priser och stipendier
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processionsordning

Övermarskalk Josefin Lundqvist
Marskalk, fanbärare av Svenska flaggan

Installator rektor Johan Sterte 
Promotorer, dekanus för filosofiska fakulteten, docent Jan Berg och 

dekanus för tekniska fakulteten, professor Björn Öhlander
Teknologie hedersdoktor Per-Ola Eriksson

Teknologie hedersdoktor Malin Frenning och
 Teknologie hedersdoktor Martin Jonsson

Insigniumarskalk
Luleå Studentkårs fana – Kårordförande Willhelm Rehndal

Promotor, prodekanus för filosofiska fakulteten,  
universitetslektor Kristina Ek

Promovendi, filosofiska fakulteten

Insigniumarskalk
Teknologkårens fana – Kårordförande Johan Aaro

Promotor, prodekanus för tekniska fakulteten, professor Ylva Fältholm
Promovendi, tekniska fakulteten 

Insigniumarskalk
Luleå tekniska universitets fana

Prorektor professor Erik Höglund
Installandi

Adjungerade professorer

Insigniumarskalk
Prorektor professor Birgitta Bergvall-Kåreborn

Inbjudna gäster och representanter från  
Luleå tekniska universitets akademistat

Marskalkar, fanbärare av Svenska flaggan

rektors hälsningsanförande

I år firar Luleå tekniska universitet 40-årsjubileum. Ett jubileum som 
på olika sätt uppmärksammats under hösten och ett firande som 

avslutas med vår akademiska högtid med traditionsenlig doktorspro-
movering och professorsinstallation.

Det är symboliskt viktiga traditioner, men framför allt ges tillfälle 
att manifestera de akademiska framsteg som gjorts inom universitetet. 
Den akademiska högtiden möjliggör också värdefulla möten mellan 
oss från universitetet och våra vänner i omgivningen.

Doktorspromotionen ger promovendi de yttre tecknen på dok-
torsvärdighet. Dess insignier doktorshatten eller lagerkransen, ringen 
och diplomet ger ceremonin ett mäktigt intryck. Vid årets högtid pro-
moveras 54 nya doktorer och 26 doktorer är absent. Jag vill framföra 
mina och universitets varmaste gratulationer till alla promovendi för 
uppnådda resultat och en lyckönskan om fortsatta framgångar.

Fakulteterna promoverar tre hedersdoktorer. Hedersdoktorer som 
på olika sätt bidragit till universitetets och regionens utveckling och 
framgång. Det är en ära att få hedra och knyta dem närmare uni-
versitetet. Professorsinstallationen sätter högtidligen in professorerna i 
sitt ämbete. Vid årets högtid installeras 18 nya professorer och sju nya 
adjungerade professorer hälsas välkomna.

Universitetets fortsatta framgång beror i hög grad på insatser från 
dessa, de mest vetenskapligt meriterade medarbetarna. De förväntas 
genom sina pedagogiska och vetenskapliga insatser fortsätta utveckla 
ett universitet med forskning och utbildning i världsklass. De förväntas 
också bidra till ett ömsesidigt utbyte med universitetets omgivning. Jag 
hälsar de nya professorerna varmt välkomna.

I samband med den akademiska högtiden uppmärksammar vi även 
andra goda insatser inom universitetet. Det delas ut ett antal stipendier 
och priser till välförtjänta medarbetare.

Till Luleå tekniska universitets akademiska högtid hälsar jag alla 
varmt välkomna, såväl nya som gamla hedersdoktorer, installandi, pro-
movendi, kommunalråd, universitetsrektorer samt alla medarbetare, 
studenter och gästande vänner till universitetet. En högtid där vi upp-
märksammar och firar de som här äras för sina framstående prestationer.  
Jag hoppas att Ni vill dela vår 
glädje och stolthet över vad som 
åstadkoms inom universitetet.
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Elisabeth Holmgren
Landstingsdirektör, Norrbottens läns landsting

in memorandum
Filosofiska fakultetens dekanus Jan Berg

Det finns ofta ett glapp mellan forskningsrapporter och praktisk 
verklighet ute i vården. ”Förbättringskunskap” handlar om att, 
med forskning som grund, hållbart åstadkomma bättre resultat 
för alla som behöver en viss insats. Allt från att förbättra tillgäng-
ligheten till att nå bättre medicinsk verkan.

Elisabeth Holmgren såg framför allt tre fält inom vilka hon sam- 
arbetat med LTU. Att införa och utveckla kunskapsområdet  

förbättringskunskap i vårdutbildningar och i vården var ett område.  
Att införa ”kliniska adjunkter” som stöd för både studenter och hand-
ledare i den verksamhetsförlagda utbildningen var ett annat. Det tredje 
området var att studenter på vårdutbildningar skulle kunna delta i för-
bättringsprojekt i vården redan under sin utbildning.

Teknik och kunskap finns det gott om, men hur gör man för att nå 
ut med användningen brett i organisationen och för att alla berörda 
patienter ska få nytta av den? Här menade Elisabeth att det fanns kun-
skap, men den behövde tas tillvara. Den stora förbättringspotential som 
hon såg här engagerade henne starkt i många år.

Mycket av det som Elisabeth beskrev handlar om att bygga broar 
och skapa kontaktytor. Hon menade att den verksamhetsförlagda ut-
bildningen blir bättre om vårdenheterna och vårdutbildningarna har 
nära förbindelse med varandra. Mötet mellan studenter och personal 
såg hon som ett lärande i två riktningar. Det är just därför NLL sam-
verkar med LTU för att växla upp handledningsfunktionen med kli-
niska adjunkter som är anställda av båda. 

E-hälsa är ett viktigt område där NLL framgångsrikt samverkar med 
LTU. För NLL handlar det i grunden om att underlätta för patienten 
och att öka tillgången till expertis. Även här såg Elisabeth stor förbätt-
ringspotential i att utveckla metoder och rutiner för att nyttja eHälsa 
på bred front. 

Ett mycket viktigt inslag är också den forskarskola med fokus på 
eHälsa som gemensamt inrättats mellan LTU och Norrbottens läns 
landsting. Eftersom Elisabeth Holmgren ingick i universitetets styrelse 
hade hon bra överblick och insyn i verksamheten. 

Uppdraget för LTU engagerade Elisabeth Holmgren mycket. Hon 
ansåg att forskning och utbildning var viktigt för en region, särskilt när 
det leder till konkreta resultat som kan användas.

Det var nära att Elisabeth själv gav sig in på en bana som forskare 
efter sin grundutbildning i företagsekonomi. Hon tog flera kurser på 
forskarutbildningen men valde andra vägar i stället för att disputera. 
”Det kom alltför spännande arbeten emellan”, som hon uttryckte det. 

Elisabeth skulle ha promoverats till hedersdoktor under 2011, vilket 
hon såg som personligen hedersamt men också som ett akademiskt 
erkännande av kunskapsområdet Förbättringskunskap. Genom sitt 
engagemang både som person och som styrelseledamot var Elisabeth 
Holmgren mycket betydelsefull för universitetet. 
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Per-Ola Eriksson
Landshövding i Norrbottens län

promotion av hedersdoktor
Utsedd av teknisk fakultet. Promotor tekniska fakultetens dekanus Björn Öhlander

Hovet, ambassaderna och regeringen kontaktar ofta landshöv-
dingen för att rådgöra om tema och program inför officiella besök 
i Norrbotten. Per-Ola Eriksson tar alltid med universitetet i 
sina förslag. 

– Tidigare i höst kom en ny förfrågan från hovet och jag 
föreslog ”testverksamheten” som ett tema, med besök både på 
LTU och i biltestregionen kring Arjeplog och Arvidsjaur, säger 
Per-Ola Eriksson.

– Biltestbranschen har höjt sin kompetens och kan nu er-
bjuda mer avancerade tjänster och bredare testservice än tidigare. 
Det är tack vare samarbetet med universitetet. Det är bra. Så 
fungerar samarbetet mellan forskare och näringar.

Per-Ola Eriksson utses till teknologie hedersdoktor för sitt  
oförtröttliga arbete med att utveckla Norrbottens närings- och 

samhällsliv och för sitt stora engagemang för LTU.

Per-Ola Eriksson har följt med många svenska och utländska gäster 
till universitetet, ibland för träffar med ledningen men ofta också 

med besök på institutioner och kompetenscentrum.
– Gästerna blir nästan alltid förvånade över hur stort universitet vi 

har. Att det är så många studenter. Och den forskning som bedrivs är 
framstående, vi har mycket intressant att visa och berätta om.

Just det stora engagemanget för LTU är ett av motiven till Erikssons 
utnämning till hedersdoktor. Han lyfter fram LTU i många samman-
hang och menar att universitetet är den i särklass viktigaste etable-
ringen i Norrbotten under efterkrigstiden.

– LTU har nu fler anställda än SSAB:s stålverk, och i Piteå där Musik- 
högskolan ligger arbetar fler människor nu än på den tiden när där 
fanns ett slakteri. Universitetet är en magnet som drar till sig männis-
kor och kompetens, etableringar och företagande, säger han.

Ett av Per-Olas engagemang på LTU är styrelseuppdraget i Centrum 
för högpresterande stål. 

– Det är mycket intressant för där får jag på nära håll följa verk-
samhetens utveckling, vilka projekt som startar och vilka resultat man 
kommer fram till.

Samverkan är ett ord som Per-Ola Eriksson ofta återkommer till. 
Det är viktigt. Han lyfter fram den fina samverkan som länsstyrelsen 
har med universitetet, till exempel etableringen av Aurorum Business 
Incubator som en del i länets innovationssystem. Men han lyfter också 
fram vikten av forskarnas samverkan med enskilda företag i länet.

– Se på byggföretaget Lindbäcks i Piteå till exempel. De ligger i 
framkant inom sin bransch tack vare att de samverkar med LTU. Det 
är ett av många konkreta exempel på hur viktigt det är med forskning 
och högre utbildning för ett län.

Per-Ola Eriksson menar att universitetet med dess lärare, professorer, 
forskare och studenter kan utvecklas ännu mer. Det finns mycket att 
göra för att möta nya krav och utmaningar i samhället.

– Att få utmärkelsen hedersdoktor är en ära, och ett erkännande för 
det jag kunnat och kan göra för universitetet. Och det ska jag fortsätta 
att göra, med glädje och engagemang.
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Malin Frenning
Chef affärsområde Bredbandstjänster, TeliaSonera

promotion av hedersdoktor
Utsedd av teknisk fakultet. Promotor tekniska fakultetens dekanus Björn Öhlander

I grunden handlar det om att vi ska säkerställa en kundupp-
levelse i världsklass, säger Malin Frenning. Hon befinner sig i 
hetluften, mitt i det stora skiftet från en analog till en digital 
värld. Större delen av datatrafiken i Europa går i nät som ingår 
i hennes affärsområde, där gigantiska investeringar görs för att 
utveckla kvalitet och tillgång.

– Internet får snabbt en allt mer central del i allas våra liv, 
både på arbetet och på fritiden. Allt fler applikationer skapas  
och möjligheten att förbättra människors livskvalitet är enorm.  
När jag tänker på det från den synvinkeln känns mitt arbete 
både viktigt och roligt, säger Malin Frenning.

Att utvecklingen går snabbt är ett understatement. Att ladda hem 
filmer eller titta på TV-program när som helst via nätet är numera 

självklart. Sjukvården och andra samhällsinstitutioner förbättrar service, 
utbud och kvalitet med it-lösningar. Det sociala livet på nätet växer 
lavinartat. Trafikvolymen på internet fördubblas årligen och öknings-
takten blir allt snabbare.

– Jag brinner för det vi levererar och kan skapa för våra kunder och 
det gäller som sagt att vi kan skapa en optimal kundupplevelse. Det 
visar sig att vi ständigt behöver bygga ut och öka kapaciteten i både de 
fasta och mobila näten för att svara mot kundernas behov. Det kommer 
alltid krävas mer bandbredd. Fram till 2014 ska vi bland annat investera 
åtta miljarder i fiberkabel, varav fem miljarder i Sverige, förklarar Malin 
Frenning.

TeliaSonera samarbetar med flera universitet och högskolor i frågor 
som rör både tjänster och mer tekniknära forskning. Kontakten med 
universiteten är viktig, där finns morgondagens medarbetare.

– Rekrytering är en av drivkrafterna i vår samverkan med universi-
teten, där möter vi bland annat framtidens ingenjörer.

Malin Frenning är chef för ett affärsområde med 13 000 medarbetare  
i 20 länder. Veckans Affärer har utsett henne till Sveriges mäktigaste 
näringslivskvinna. Men de första stegen på sin karriär som ledare tog 
hon som student i Luleå.

– Under studietiden fick jag den första inblicken i ledarskap och 
det var enormt viktigt för mig. Jag var bland annat kårordförande och  
styrelseordförande i studentbokhandeln och hade styrelseuppdrag i 
andra studentnära bolag. 

– Ledarskap är roligt och stimulerande. Jag tycker om känslan av att 
leverera resultat tillsammans med ett team. Det gäller att omge sig med 
människor som kompletterar varandra och mig själv. En mångfald av 
personligheter är bra i en grupp, säger Malin Frenning.

Malin Frenning inser att hon som kvinna på en topposition är en 
viktig förebild för andra kvinnor.

– Att vara ingenjör på TeliaSonera är en enorm fördel. Det är en 
stor bredd i verksamheten från nät och tjänster till affärer. Jag har haft 
olika jobb här men alltid tyckt att jag haft bästa jobbet! Jag är glad om 
jag kan inspirera fler kvinnor att läsa teknisk utbildning och ta på sig 
chefsjobb, säger Malin Frenning

Malin Frenning utses till teknologie hedersdoktor för att  
hon är en förebild för alla kvinnliga ingenjörer, och hennes  
framgångar kan förhoppningsvis inspirera fler flickor att  

välja tekniska utbildningar.
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Martin Jonsson
Forsknings- och utvecklingschef, Gestamp Hardtech AB

promotion av hedersdoktor
Utsedd av teknisk fakultet. Promotor tekniska fakultetens dekanus Björn Öhlander

Presshärdning, den teknik som Gestamp Hardtech baserar sina 
framgångar på, har sin grund i ett 30-årigt samarbete med uni-
versitetet. I stället för att forma och härda borstål i olika processer 
innebär presshärdning att både forma och härda i samma verktyg. 
Fördelarna är många och Gestamp Hardtech är världsledande. 

– Idén kom från stålföretaget NJA och utvecklades med dåva-
rande Högskolan i Luleå. I grunden har vi ett patent och genom 
åren har metod, verktyg och process utvecklats för att öka effekti-
viteten, kvaliteten och antalet produkter, säger Martin Jonsson.

Från början användes metoden för tillverkning av enkla produkter 
som blad till spadar och slitagekomponenter i gräsklippare och 

röjsågar. Under årens lopp har presshärdning utvecklats via sidokrock-
skydd i bildörrar till att fungera för närmare 40 procent av karossen 
på de bilmodeller som kommit längst i utvecklingen. Drivkraften för 
biltillverkarna är ökad krocksäkerhet och lägre vikt.

– Det blir hög sträckgräns på materialet när man presshärdar. Vi kan 
göra allt tunnare och lättare produkter, och produkter som tidigare 
bestod av flera komponenter är nu bara en enda komponent. 

– Presshärdning ger bra formbarhet även på komplexa produkter 
och därför ökar användningen i bilindustrin. Presshärdning av borstål 
är den teknik som globalt växer mest i branschen, det är inte alumi-
nium eller andra lätta material som man kanske kan tro, säger Martin 
Jonsson.

Men trots patent, världsledande produkter och teknisk utveckling är 
det en annan sak som sticker ut när Martin Jonsson berättar. Nämligen 
mjukvaran, människor som möts och skapar ny kunskap tillsammans. 
Metoderna för samverkan mellan företaget och universitetet väcker 
uppmärksamhet. Det är öppenheten som är unik, och att alla projekt 
har fokus på företagets behov.

– Det är lätt att bli hemmablind för vi är vana vid att universitets-
samarbete fungerar så här smidigt, men våra ägare i Spanien är impo-
nerade. De skickar hit sin HR-personal för att lära sig hur vi gör, säger 
Martin Jonsson.

Och samarbetet fortsätter. Intressanta utmaningar som Gestamp 
Hardtech nu antar i flera projekt handlar dels om korrosionsskydd men 
också till stor del om skräddarsydda materialegenskaper. 

– Allt fler komponenter i karossen kan presshärdas och när vi även 
gör produkter för bottenplattan ökar kravet på korrosionsskydd. Det är 
en betydligt mer utsatt miljö och det ska vi studera i flera forsknings-
projekt, säger Martin Jonsson.

– Vi utvecklar teknik där produkterna kan tillverkas med zoner som 
har lägre hållfasthet och det har väckt stort intresse hos kunderna. Man 
kan styra deformation vid krock och därmed öka krocksäkerheten.

Beskedet från LTU om utnämningen till hedersdoktor kom över-
raskande, enligt Martin.

– Det är mycket roligt, både för mig personligen och för företaget. 
Hade det inte varit för LTU hade vi inte kommit så långt som vi har. 
Vi ser fram mot fortsatt framgångsrikt samarbete.

Martin Jonsson utses till teknologie hedersdoktor för sitt  
framgångsrika industriella utvecklingsarbete, som bedrivits  

i nära samarbete med forskare vid LTU.
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sven andersson, född 1978, har disputerat 2010 för ekonomie  
doktorsexamen i ämnet Företagsekonomi.
Avhandlingens titel: The Fuzzy Front End of Product Innovation  
Processes – The Influence of Uncertainty, Equivocality, and Dissonance in  
Social Process of Evolving Product Concepts

dianne lynne bevelander, född 1959, har disputerat 2011 för  
filosofie doktorsexamen i ämnet Industriell marknadsföring (absent).
Avhandlingens titel: Business Schools – Engaging Markets: Serving Society

john buffington, född 1965, har disputerat 2010 för filosofie  
doktorsexamen i ämnet Industriell marknadsföring.
Avhandlingens titel: Product Design and Supply Chain Fulfillment 
Through a Generative Customization Solution to Achieve Discontinuous 
Innovation

anthony chan, född 1974, har disputerat 2011 för filosofie  
doktorsexamen i ämnet Elektronisk handel.
Avhandlingens titel: Environmental Issues and the Information  
Technology Industry – Essays on Branding and Product Development

anna christiernsson, född 1977, har disputerat 2011 för juris  
doktorsexamen i ämnet Rättsvetenskap (absent).
Avhandlingens titel: Rättens förhållande till komplexa och dynamiska 
ekosystem – En studie om rättsliga förutsättningar för adaptiv och ekosystem-
baserad reglering och planering för bevarandet av biologisk mångfald vid jakt.

lisbeth eriksson, född 1948, har disputerat 2011 för filosofie  
doktorsexamen i ämnet Sjugymnastik.
Avhandlingens titel: Telerehabilitering: sjukgymnastik på distans

wade halvorson, född 1956, har disputerat 2010 för filosofie  
doktorsexamen i ämnet Elektronisk handel.
Avhandlingens titel: Virtual Worlds – Marketing Implications  
and Applications

christina harrefors, född 1950, har disputerat 2011 för filosofie 
doktorsexamen i ämnet Omvårdnad.
Avhandlingens titel: God vård och användning av digitala hjälpmedel  
– Föreställningar hos äldre och vårdpersonal

eva henriksson, född 1968, har disputerat 2010 för filosofie  
doktorsexamen i ämnet Nationalekonomi (absent).
Avhandlingens titel: Industrial Electricity Demand and Energy  
Efficiency Policy

ylva jannok nutti, född 1968, har disputerat 2011 för filosofie  
doktorsexamen i ämnet Pedagogik.
Avhandlingens titel: Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik  
– Lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola

monika kurkkio, född 1978, har disputerat 2011 för ekonomie  
doktorsexamen i ämnet Företagsekonomi.
Avhandlingens titel: Managing the Fuzzy Front End of Product and  
Process Development – Case Studies of Process Firms

agneta larsson, född 1967, har disputerat 2011 för filosofie  
doktorsexamen i ämnet Sjugymnastik.
Avhandlingens titel: Identifying, Describing and Promoting Health and 
Work Ability in a Workplace Context

rana mostaghel, född 1981, har disputerat 2009 för filosofie  
doktorsexamen i ämnet Industriell marknadsföring.
Avhandlingens titel: Integrated Supply Chain Strategy, Competition  
Capabilities and Firm Performance: An Investigating adoption of enterprise 
systems within Swedish service firms

pejvak oghazi, född 1979, har disputerat 2009 för filosofie  
doktorsexamen i ämnet Industriell marknadsföring. 
Avhandlingens titel: Supply Chain Management – An empirical study of 
Swedish Manufacturing Firm’s Enterprise System Adoption, Supply Chain 
Integration, Competition Capability and Performance 

mignon reyneke, född 1976, har disputerat 2011 för filosofie  
doktorsexamen i ämnet Industriell marknadsföring.
Avhandlingens titel: Luxury as the Opposite of Vulgarity  
– A Trio of Perspectives of Luxury Brands 

abolhassan sarshar, född 1953, har disputerat 2010 för filosofie 
doktorsexamen i ämnet Industriell marknadsföring.
Avhandlingens titel: The Assessment of the Effect of Trust on the  
Long-term Business Relationship from the Buyer’s Perspective. Cases of 
Mega Iranian Car Manufacturer

gené van heerden, född 1975, har disputerat 2010 för filosofie  
doktorsexamen i ämnet Industriell marknadsföring.
Avhandlingens titel: Collaborating and Communicating in New Media  
– Wikís Social Networks and Blogs. A Qualitative and Quantitative Approach

irene vikman, född 1960, har disputerat 2011 för filosofie  
doktorsexamen i ämnet Sjugymnastik.
Avhandlingens titel: Falls, perceived fall risk and activity curtailment among 
older people receiving home-help services
 

promotion av nya doktorer efter avlagda prov

Promotor filosofiska fakultetens prodekanus Kristina Ek  
och filosofiska fakultetens dekanus Jan Berg.

filosofisk fakultet
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promotion av nya doktorer efter avlagda prov

Promotor tekniska fakultetens prodekanus Ylva Fältholm
och tekniska fakultetens dekanus Björn Öhlander.

daniel adolfsson, född 1978, har disputerat 2011 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Processmetallurgi (absent).
Avhandlingens titel: Cementitious Properties of Steelmaking Slags

karl andersson, född 1970, har disputerat 2010 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Mobila system.
Avhandlingens titel: On Access Network Selection Models and Mobility 
Support in Heterogeneous Wireless Networks

petter andersson, född 1969, har disputerat 2011 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Funktionella produkter
Avhandlingens titel: Support for Re-use of Manufacturing Experience in 
Product Development – From an Aerospace Perspective

tobias andersson, född 1979, har disputerat 2010 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Industriell elektronik.
Avhandlingens titel: Estimating Particle Size Distributions Based on 
Machine Vision

pieter baart, född 1982, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Maskinelement.
Avhandlingens titel: Grease Lubrication Mechanisms in Bearing Seals

staffan backén, född 1977, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Industriell elektronik.
Avhandlingens titel: On Dynamic Array Processing for GNSS  
Software Receivers

anders bennitz, född 1979, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Konstruktionsteknik.
Avhandlingens titel: Externally Unbounded Post-Tensioned  
CFRP Tendons

per bergström, född 1981, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Teknisk-vetenskapliga beräkningar.
Avhandlingens titel: Computational Methods for Shape Verification of 
Free-Form Surfaces

stig bernander, född 1928, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Geoteknik.
Avhandlingens titel: Progressive landslides in Long Natural Slopes – 
Formation, Potential Extension and Configuration of Finished Slides in 
Strain-Softening Soils

johan borg, född 1978, har disputerat 2010 för teknologie doktors-
examen i ämnet Industriell elektronik.
Avhandlingens titel: On Electronics for Measurement Systems

stefan candefjord, född 1981, har disputerat 2011 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Medicinsk teknik för hälsovård.
Avhandlingens titel: Combining the Tactile Resonance Method and Raman 
Spectroscopy for Tissue Characterization towards Prostate Cancer Detection

per carlsson, född 1981, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Energiteknik.
Avhandlingens titel: Large Scale Experiments and Modeling of Black 
Liquor Gasification

johan casselgren, född 1977, har disputerat 2011 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Experimentell mekanik.
Avhandlingens titel: Road Surface Characterization Using Near  
Infrared Spectroscopy

muslim elkotob, född 1978, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Mobila system (absent).
Avhandlingens titel: Efficient and Systematic Network Resource  
Management 

fredrik engström, född 1978, har disputerat 2011 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Processmetallurgi.
Avhandlingens titel: Mineralogical Influence on Leaching Behaviour of 
Steelmaking Slags – A Labatory Investigation

christian eyholzer, född 1980, har disputerat 2011 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Trä- och bionanokompositer.
Avhandlingens titel: Dried Nanofibrillated Cellulose and its Bionanocom-
posites

john fabricius, född 1980, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Matematik.
Avhandlingens titel: Homogenization of Some Problems in Hydrodynamic 
Lubrication Involving Rough Boundaries

martin fisk, född 1981, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Materialmekanik.
Avhandlingens titel: Modelling of Induction Heat Treatment in a  
Manufacturing Chain

håkan fredriksson, född 1978, har disputerat 2010 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Industriell elektronik.
Avhandlingens titel: Laser On Kinetic Operator

chandra sekhar gahan, född 1980, har disputerat 2009,  
för teknologie doktorsexamen i ämnet Processmetallurgi.
Avhandlingens titel: Possibilities to use Industrial Oxidic By-products as 
Neutralising Agent in Bioleaching and the Effect of Chloride on Biooxidation 

teknisk fakultet
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enrique graciani, född 1970, har disputerat 2010 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Polymera konstruktionsmaterial (absent).
Avhandlingens titel: Numerical Analysis of the Single Fiber Fragmentation 
Test Including the Effect of Interfacial friction

torbjörn green, född 1980, har disputerat 2011 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Strömningslära.
Avhandlingens titel: PIV in Practices

anna-maria gustafsson, född 1975, har disputerat 2010 för  
teknologie doktorsexamen i ämnet Vattenteknik (absent).
Avhandlingens titel: Thermal Response Tests – Influence of convective flow 
in groundwater filled borehole heat exchangers

jonas gustafsson, född 1980, har disputerat 2011 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Industriell elektronik.
Avhandlingens titel: Wireless Sensor Network Architectures as a  
Foundation for Efficient District Heating

anna hedman, född 1972, har disputerat 2010 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Datalogi.
Avhandlingens titel: The Value of Simplicity – Image Browsing Techniques 
and Tests

mats holmquist, född 1954, har disputerat 2010 för filosofie  
doktorsexamen i ämnet Arbetsvetenskap.
Avhandlingens titel: Lärande nätverk – En social oas i utvecklingsprocessen

sofie m högberg, född 1981, har disputerat 2010 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Strömningslära.
Avhandlingens titel: Modeling Nanofiber Transport and Deposition in 
Human Airways

nils f jansson, född 1979, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Malmgeologi (absent).
Avhandlingens titel: The Origin of Iron Ores in Bergslagen, Sweden,  
and their Relationships with Polymetallic Sulphide Ores

daniel johansson, född 1977, har disputerat 2011 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Berganläggningsteknik.
Avhandlingens titel: Effects of confinement and initiation delay on  
fragmentation and waste rock compaction – Results from small-scale tests

eva johansson, född 1966, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Berganläggningsteknik (absent).
Avhandlingens titel: Technological Properties of Rock Aggregates

peter a jonsson, född 1980, har disputerat 2011 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Datalogi (absent).
Avhandlingens titel: Time- and Size-Efficient Supercompilation

pontus jonsson, född 1978, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Strömningslära.
Avhandlingens titel: Flow and Pressure Measurements in Low-Head 
Hydraulic Turbines

martin kero, född 1980, har disputerat 2010 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Datalogi (absent).
Avhandlingens titel: Garbage Collection for Reactive Real-Time Systems

björn kvarnström, född 1981, har disputerat 2010 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Kvalitetsteknik.
Avhandlingens titel: Traceability in Continuous Process

anders larsson, född 1974, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Energiteknik.
Avhandlingens titel: On High-Frequency Distortion in Low-Voltage  
Power Systems

anna-lena ljung, född 1982, har disputerat 2010 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Strömningslära.
Avhandlingens titel: Modeling Drying of Iron Ore Pellets

peter lundman, född 1966, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Berganläggningsteknik.
Avhandlingens titel: Cost Management for Underground Infrastructure 
Projects: A Case Study on Cost Increase and its Causes

martin lundmark, född 1955, har disputerat 2010 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Energiteknik.
Avhandlingens titel: The Zone Concept – Design of Low-Voltage  
Installations Considering The Spread of High Frequency Harmonics

john meiling, född 1962, har disputerat 2010 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Träbyggnad.
Avhandlingens titel: Continuous Improvement and Experience Feedback in 
Off-Site Construction – Timber-framed Module Prefabrication

aldara naveira-suárez, född 1982, har disputerat 2011 för  
teknologie doktorsexamen i ämnet Maskinelement.
Avhandlingens titel: The Behaviour of Antiwear Additives in Lubricated 
Rolling-Sliding Contacts

daniel nilsson, född 1974, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Maskinelement.
Avhandlingens titel: Investigations for Enchanced Tribological Performance 
of s Hydraulic Motor

kent nilsson, född 1968, har disputerat 2011 för ekonomie  
doktorsexamen i ämnet Arbetsvetenskap.
Avhandlingens titel: Från Balanced Scorecard till Balanserad styrning  
– En longitudinell studie av införandet av ett modernt managementkoncept 
inom svensk kommun

teknisk fakultet
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pejman oghazi, född 1979, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Mineralteknik (absent).
Avhandlingens titel: Traceability in Continuous Ore Beneficiation Processes 
using Process Mineralogy Signatures

jennie olofsson, född 1980, har disputerat 2010 för filosofie  
doktorsexamen i ämnet Genus och teknik (absent).
Avhandlingens titel: Taking Place – Augmenting Space: Spatial Diffusion 
in Times of Technological Change

nils perttu, född 1979, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Tillämpad geofysik (absent).
Avhandlingens titel: Magnetic Resonance Sounding (MRS) in  
Groundwater Exploration, with Applications in Laos and Sweden

jan-arne pettersen, född 1974, har disputerat 2010 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Industriell logistik.
Avhandlingens titel: Pull Based Production Systems – Performance,  
Modelling and Analysis

klas pettersson, född 1983, har disputerat 2010 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Matematik (absent).
Avhandlingens titel: Homogenization of Elliptic Equations with  
Connections to Elasticity

elisaveta potapova, född 1984, har disputerat 2011 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Kemisk teknologi (absent).
Avhandlingens titel: Adsorption of Surfactants and Polymers on Iron  
Oxides: Implications For Flotation and Agglomeration of Iron Ore

ambika prasad patra, född 1979, har disputerat 2009, för  
teknologie doktorsexamen i ämnet Drift och underhållsteknik.
Avhandlingens titel: Maintenance Decision Support Models for Railway 
Infrastructure using RAMS & Analyses 

ralf rentz, född 1978, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Tillämpad geolog i (absent).
Avhandlingens titel: Water and Sediment Quality of Urban Water Bodies 
in Cold Climates

fateme rezaei, född 1979, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Kemisk teknologi (absent).
Avhandlingens titel: Optimization of Structured Adsorbents for Gas  
Separation Processes

soheil salehpour, född 1974, har disputerat 2011 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Reglerteknik (absent).
Avhandlingens titel: Applied Estimation of Piecewise Constant Parameters

lyazzat sarybekova, född 1983, har disputerat 2011 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Matematik (absent).
Avhandlingens titel: Some new Fourier Multiplier Results of Lizorkin and 
Hörmander Types

gabriel sas, född 1981, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Konstruktionsteknik (absent).
Avhandlingens titel: FRP Shear Strengthening of Reinforced  
Concrete Beams

faiz ullah shah, född 1981, har disputerat 2011 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Gränsytors kemi.
Avhandlingens titel: Designed Boron Chemistry for Tribological Systems

peter simonsson, född 1971, har disputerat 2011 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Konstruktionsteknik.
Avhandlingens titel: Buildability of Concrete Structures – Processes,  
Methods and material

magnus sjöblom, född 1973, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Biokemisk och kemisk processteknik (absent).
Avhandlingens titel: Mucin-like Fusion Proteins Produced in Pichia  
pastoris as Enhancers of Immunogenicity of Recombinant Vaccines

magdalena szpieg, född 1981, har disputerat 2011 för teknologie 
doktorsexamen i ämnet Polymera konstruktionsmaterial (absent).
Avhandlingens titel: Development and Characteristics of Fully Recycled 
CF/PP Composite

phillip tretten, född 1970, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Industriell Design.
Avhandlingens titel: Information Design Solutions for Automotive Displays 
– Focus on HUD

caroline wamala, född 1972, har disputerat 2010 för filosofie  
doktorsexamen i ämnet Genus och teknik.
Avhandlingens titel: Does IT Count? Complexities Between Access to and 
Use of Information Technologies Among Uganda´s Farmers

mojgan vaziri, född 1973, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Träteknik (absent).
Avhandlingens titel: Water Resistance of Scots Pine Produced by Linear 
Friction Welding

xiaofang yang, född 1981, har disputerat 2011 för teknologie  
doktorsexamen i ämnet Fysikalisk kemi (absent).
Avhandlingens titel: Interaction of magnetite with soluble silicates and  
bentonite: implications for wet agglomeration of magnetite concentrate

teknisk fakultet



24 25

Jan Dahl
Professor i energiteknik

installation av ny professor
Installator rektor Johan Sterte

Omställningen till ett hållbart samhälle är Jan Dahls drivkraft. 
Han har ägnat de senaste 10-15 åren till att bygga upp den 
verksamhet som idag är hans forskningsområde: energieffektivi-
sering i processindustrier inom gruva, stål, papper och massa.

– En processindustri är komplicerad, inte bara i den egna 
verksamheten utan även i samspelet med omgivningen. Ingen 
kan greppa hela bilden och se alla konsekvenser av en åtgärd, 
säger Jan Dahl.

Med fokus på energi och miljö bygger Jan Dahl och hans kollegor 
processmodeller av komplicerade industrisystem som både visar 

konsekvenser av en åtgärd och hur den kan göras bättre ur miljö- och 
energisynpunkt. Modellerna är alltid stadigt förankrade i verkligheten.

– Både jag och doktoranderna tillbringar minst lika mycket tid på 
industrier som bakom skrivbordet på universitetet. Vi är forskare med 
skit under naglarna, säger Jan Dahl.

Det handlar dels om att bygga förtroende mellan akademi och in-
dustri men det handlar inte minst om att göra rätt. Och även om 
metodiken och den matematiska optimeringen är lika så byggs unika 
modeller upp för varje industrianläggning.

– Vi vill säkerställa att vi räknar på rätt saker och att de som ska 
använda modellerna verkligen får nytta av dem. Vi ska inte idealisera, 
utan återskapa verkligheten i modellerna. För att illustrera konsekven-
serna av en tänkt ändring någonstans måste modellen i alla avseenden 
vara verklighetsförankrad, säger Jan Dahl.

Arbetssättet kräver en förmåga att hela tiden byta perspektiv. Det 
krävs en djup kunskap om varje enskilt steg i processen, ner på ma-
skin- och komponentnivå, och det krävs ett helikopterperspektiv på 
process- och samhällsnivå.

– En förändring i masugnen ger återverkningar på ståltillverkningen 
men också på stadens fjärrvärmeförsörjning. Vi har ett brett perspektiv. 
Jag har till exempel en doktorand som jobbar med Kirunas stadsflytt, 
med frågor om energiförsörjning och hur man skapar en hållbar stad.

Jan Dahl ansvarar för processintegrationsplattformen i det nationellt 
strategiska forskningsprogrammet Bio4Energy, i samverkan mellan Lu-
leå tekniska universitet, Umeå universitet, Statens lantbruksuniversitet 
i Umeå samt 20 företag och industripartner. 

– Huvudtemat för Bio4Energy är skogen som råvara i omställningen 
från fossilt till förnybart samhälle. Vi ansvarar för en av sju plattformar 
och bygger modellerna för att med hjälp av processintegration studera 
framtidens bioraffinaderier.

Jan Dahl började sin forskarbana med en underbar idé om att kunna 
beskriva och koppla ihop alla energiaktörer och naturresurser i Norr-
botten och skapa en modell som ger beslutsstöd för politiska och andra 
strukturella beslut.

– Vi är på god väg. Gränsen för vad man kan studera växer även om 
jag nog inte kommer att hinna se den Norrbottensmodellen färdig, 
säger Jan Dahl och skrattar.
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Johan Frishammar
Professor i industriell organisation på ämnet entreprenörskap & innovation

installation av ny professor
Installator rektor Johan Sterte

Den ensamme uppfinnaren är till stora delar en gammal tanke-
modell. Nu formas nya modeller och metoder för hur innovatio-
ner skapas. Flera kompetenser samverkar, och trenden finns inom 
alla områden. Johan Frishammar forskar om ledning och organi-
sering av innovation.

– Modellen med öppen innovation ser vi överallt men min 
inriktning är främst processindustrier och deras innovations-
processer. Jag samarbetar med olika institut, branschorganisationer 
och företag och just nu arbetar jag halvtid på LKAB under två 
år med ett projekt om strategisk processutveckling.

För LKAB som för andra företag gäller det att effektivisera och 
optimera processen från idé, över förstudie och experiment till 

konsekvensbeskrivning och så småningom implementering när de  
inför ny processteknologi och skapar nya produkter.

– Faktorer att utveckla i innovationsarbetet kan vara att välja rätt akti- 
viteter, välja bort onödiga aktiviteter, göra processen transparent och väl- 
känd för att ge bra stöd i det dagliga arbetet, säger Johan Frishammar.

Det internationella forskarkluster som Johan är en del av består av 
ungefär 5 000 personer runt om i världen. De arbetar i nära samver-
kan med industrin eftersom forskningen inom området till stor del är  
tillämpad.

– Innovation handlar om att skapa det som inte finns. Det är ett 
spännande forskningsfält och det är givande att bidra till teoriupp-
byggnaden. 

Hur vet man om en idé är bra eller dålig i ett tidigt skede? Johan 
pekar på att det finns tusen fallgropar och att organisationer dessutom 
är ”politiska system” i den meningen att det finns ett mänskligt, socialt 
samspel som påverkar idéns status, legitimitet och möjligheter.

– Vi utvecklar både metoder och tekniklösningar för planerad  
innovation i olika projekt. Processen börjar alltid med en idé och det 
gäller att bedöma idéers kvalitet och de oprövade lösningarna, säger 
Johan Frishammar. 

De dagar när Johan Frishammar har riktigt roligt på jobbet får han 
förlora sig i en ”vacker idé”. En idé som stökar till det och som han 
får brottas med.

– Vackra idéer behöver inte vara sanna, men de ifrågasätter sanningar 
och man tvingas ompröva det som tidigare verkade givet. Riktigt stora 
framsteg motsäger alltid något som tidigare var ”sant”. De ifrågasätter 
tankemodellen. Det är fascinerande.

Snabb teknikutveckling och globalisering utmanar de gamla tanke-
modellerna för innovationsprocesser.

– Det är inte längre möjligt för enskilda företag att göra allt själv.  
Ofta behövs det samverkan med kunder, leverantörer och ibland  
konkurrenter i öppna och distribuerade samarbeten. Det är den stora,  
övergripande trenden idag. Och under den nivån finns det fort- 
farande tusentals forskningsfrågor som söker sina svar, säger Johan  
Frishammar.
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Ylva Fältholm
Professor i arbetsvetenskap

installation av ny professor
Installator rektor Johan Sterte

Interaktiv forskning känns mer och mer intressant för Ylva  
Fältholm. Forskning som inte bara registrerar utan som triggar 
och deltar i en förändring.

– Genom att vara med och påverka arbetsplatsen och organi-
sationen tillsammans med dem som jobbar där kan vi bidra till 
utveckling och bättre lösningar, säger Ylva Fältholm.

De flesta projekt handlar om genusfrågor. Till exempel ”Att våga 
genus” om entreprenörskap inom akademin. Har kvinnor och 

män samma möjligheter och hur konstrueras bilden av ”entreprenö-
ren” i text och bild?

– Både i utbildning och i forskning eftersträvas ett entreprenöriellt 
förhållningssätt. Vi studerar kritiskt policydokument och praktik för att 
bidra till stödstrukturer som passar fler individer, säger Ylva Fältholm.

I samverkan med en kommun studerar Ylva och hennes kollegor en 
skola som drivs på intraprenad, det vill säga som självständig enhet med 
större befogenheter och ansvar. Hur jobbar de med innovation och 
utveckling av nya idéer?

– Den här skolan har till exempel startat frivillig söndagsskola för 
dem som vill ha mer övning än skoldagarna rymmer, och de bör-
jar tidigare under veckorna för att kunna äta frukost med vissa barn.  
Vi studerar hur de tar tillvara idéer och utvecklar dem, men vi tittar 
också på vad det innebär för lärarprofessionen när arbetstiderna blir 
flexibla och lösningarna går utanför ramarna.

Ett projekt som fått mycket uppmärksamhet är ”Den goda fabriken 
– en konceptfabrik utvecklad av kvinnor”. Projektet befinner sig i 
slutfasen och innebär nya idéer men också nya sätt att visuellt kom-
municera dem. 

– Vi lånade ramarna från Volvos arbete med konceptbilen där en  
projektgrupp bestående av kvinnor utvecklade nytänkande förslag. 
Även här har vi arbetat interaktivt och samlat arkitekter, ingenjörer 
och andra professionella kvinnor med industriell erfarenhet. 

– Drivkraften är att underlätta rekrytering genom att göra arbets-
platsen bättre och mer attraktiv för fler individer, både kvinnor och 
män. Vi har arbetat med workshops och seminarier samt haft fokus-
grupper med ungdomar, säger Ylva Fältholm.

Dagligvaruhandeln är också föremål för forskning. En traditionellt 
könssegregerad bransch där män oftast säljer maskiner, verktyg och 
byggvaror medan kvinnor säljer mat, kläder, hushållsartiklar och sköter 
kassan.

– Vi undersöker hur ny arbetsorganisation och teknik kan bryta seg-
regeringen och utgå från andra faktorer än kön. Doktoranden arbetar 
själv i handeln under längre perioder vilket ger bättre inblick och för-
ståelse för strukturerna, säger Ylva Fältholm.

Generellt är Ylva Fältholm intresserad av management och hur  
metoder överförs från industri till offentlig sektor.

– Balanserat styrkort är ett sådant exempel. Nästa utmaning kanske 
blir att studera Lean utifrån ett genusperspektiv.
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Olle Hagman
Professor i träproduktutveckling

installation av ny professor
Installator rektor Johan Sterte

De har redan byggt en virtuell skog och ett sågverk. Nu ska de 
ta nästa steg och bygga en virtuell värld där olika produkter av 
trä kan skapas och utvecklas. Det ska bli ett ”Real-Virtual-
Reality koncept” där man arbetar i en virtuell värld och som är 
baserad på verkliga flerdimensionella mätdata.

– Nu har jag chansen att utveckla en massa idéer. Det här 
är så roligt. Jag får jobba med det som kommer att vara vanliga 
hjälpmedel om 10-15 år, säger Olle Hagman.

Kunskapen om trä är stor på institutionen. Ämnet träprodukt-
utveckling skär genom många kunskapsområden och de olika 

delarna samlas i modeller som gestaltas och designas som spelmiljöer. 
– En del av arbetet är modellbaserat, det vill säga att skapa datorspelet  

där stolar, broar, hus och annat kan utvecklas. En annan del av arbetet 
är att verifiera modellen så att den matchar verkligheten perfekt, säger 
Olle Hagman.

Olle Hagman är också professor i trämetri där han arbetat med mät-
ning och optimering av träråvara. I en datortomograf röntgas stockar 
så att varje träd kan sönderdelas optimalt så att rätt träbit kommer på 
rätt plats. En världsunik industriell tomograf för stockar är under ut-
veckling med projektpartners från Skellefteå och TräCentrum Norr, 
där Olle Hagman har varit programdirektör.

– Vi ska fortsätta med det som vi är världsbäst på: att röntga stockar.  
Men jag har lämnat jobbet som programdirektör och kommer att  
fokusera min forskning på den virtuella världen för träproduktut-
veckling.

I denna virtuella modell ska slutanvändarens produktkrav integreras 
med materialegenskaper och tillverkningsprocesser.

– Vi vet att vi kan simulera processen i sågverket så att det stämmer 
med verkligheten, och vi har mätutrustningen. Men vi har ännu inte 
satt ihop det hela så att vi kan konstruera hus och produkter med alla 
parametrar på plats.

Utmaningen är att utveckla produkter snabbare och effektivare än 
tidigare. I spelmiljön kan alla val och steg optimeras så att produkterna 
blir bättre, lättare och mindre energikrävande. Helt enkelt smartare 
produkter.

– Det handlar om hållbarhet. Det gäller att använda träråvaran effektivt,  
och att minska CO2-belastningen. Vi skulle inte ha råd att utveckla 
produkter på ett lika effektivt sätt i verkligheten som vi kommer att 
kunna göra i den här virtuella spelmiljön.

– Vi har tekniken och kompetensen så vi ligger i startgroparna kan 
man säga. Sedan ska spelmiljön också designas på ett bra sätt för att likna  
verkligheten och för att fungera pedagogiskt, säger Olle Hagman.

Som demonstrator använder Olle sin egen segelbåt, för han är även 
en hängiven träbåtsbyggare.

– Jag har modellerat båten och gjort hologram av den för att testa 
och åskådliggöra hur en sådan här virtuell produktutveckling kan se ut. 
Jag tänker att vi så småningom ska kunna segla med den virtuellt också. 
Det är möjligt att göra och det vore roligt, säger Olle Hagman.
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Johan Hansson
Professor i teoretisk fysik (absent)

installation av ny professor
Installator rektor Johan Sterte

Det är nyfikenheten som driver honom. Att göra något lite 
smartare och gå lite längre än någon annan gjort, det är forska-
rens motor, menar Johan Hansson. Det är ingen liten fråga som 
Johan Hansson brottas med: vad är det som styr världen?  
Hans forskning handlar bland annat om de allra minsta bestånds- 
delarna i universum, och de krafter som verkar mellan dem.

– Skulle till exempel preonstjärnor upptäckas så får vi 
Nobelpris. Man ska sikta på originell forskning, och vi menar 
förstås att vår preonmodell förklarar naturen bättre än andra 
modeller, säger Johan Hansson.

Med preonmodellen är Johan Hansson på jakt efter de funda-
mentala bitarna av naturen. Fysiker runt om i världen borrar 

allt djupare i materien och efter att ha antagit att kvarkar och leptoner 
är de fundamentala bitarna har man fortsatt och försöker nu förstå 
uppbyggnaden som ännu mindre beståndsdelar; preoner.

– Preonmodeller är fysikaliska teorier om hur kvarkar och leptoner, 
och vissa av de kraftbärande partiklarna är uppbyggda. De kan förklara 
samband som i den nuvarande partikelfysikens så kallade standardmo-
dell, bara verkar slumpmässiga. Modellerna har också den fördelen att 
vara testbara redan med dagens teknik, till skillnad från till exempel 
supersträngteori. 

– Preonmodeller har också styrkan att kunna testas med astro- 
nomiska observationer på ett sätt som vi var först med att visa, säger 
Johan Hansson.

Johan Hansson och hans kollegor visade att teorin leder till existen-
sen av en ny sorts himlakroppar, preonstjärnor. Det skrivs mycket om 
så kallad mörk materia i rymden, och den skulle kunna bestå av just 
preonstjärnor. 

– Preonstjärnor skulle redan idag kunna observeras genom olika astro- 
nomiska metoder, och på så sätt kan preonernas egenskaper indirekt 
bestämmas även om de skulle råka vara för små för att kunna upptäckas 
i acceleratorer på jorden.

Forskningen om preoner vid LTU har uppmärksammats stort, och 
faktiskt mer internationellt än nationellt. 

– Vi fick till exempel omslaget på magasinet New Scientist, enligt 
dem själva den mest ansedda populärvetenskapliga publikationen 
i världen. Det finns ett stort globalt intresse för vår forskning, säger  
Johan Hansson.

För Johan Hansson är växelbruk mellan populärvetenskap och forsk-
ning fruktbart. Han är en populär lärare, föredragshållare och skribent 
och menar att de två områdena triggar varandra.

– Vid sidan av att publicera vetenskapliga artiklar, vilket jag gör frek-
vent, är det inspirerande att ge studenter och ”vanligt folk” insikt i hur 
universum fungerar och hur den moderna forskningen påverkar vår 
världsbild, säger Johan Hansson.
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Helena Karasti
Professor i data- och systemvetenskap

installation av ny professor
Installator rektor Johan Sterte

Världen digitaliseras och mängder av information lagras. Helena 
Karasti talar om ”databasing the world”. Det pågår ett enormt 
systemskifte med avgörande påverkan inom alla områden, och 
inte minst inom forskning. Helena Karasti intresserar sig för  
hur forskare drar nytta av lagrad digital information. Det finns 
naturligtvis problem med den enorma mängden information. 
Hur lagras den och hur blir den överskådlig och tillgänglig?  
Men Helena Karasti vill också peka på möjligheterna.

– Digitaliseringen och databaserna gör det lättare att dela 
data med varandra. Genom att dela kan vi studera andra frågor 
och göra det med en global infallsvinkel. Det ger en överblick 
som för befintliga forskningsområden framåt och skapar nya, 
säger Helena Karasti.

Inom forskning påverkar skiftet inte bara arbetsmetoder och  
kommunikation. Det påverkar också institutioner och nyckeltal.
– Antalet publicerade artiklar är ett kvalitetsmått vid universiteten.  

Men nu ser vi att en del vetenskapliga tidskrifter inte accepterar  
enbart artiklar, de kräver databasen som gör hela materialet tillgängligt 
för andra forskare. Öppet eller slutet källmaterial, det är en stor fråga i 
forskarsamhället, säger Helena Karasti.

Traditionen att dela data finns redan inom forskningsområden som 
rymdforskning, fysik, biovetenskap. Kartläggningen av människans 
DNA är ett bra exempel. Nu är miljöfrågorna en drivkraft i utveck-
lingen för fler forskningsområden. International Long Term Ecological 
Research, ILTER, är ett nätverk av nätverk där forskare från många 
olika discipliner gör sitt källmaterial tillgängligt.

– Jag är aktiv i det finska nätverket FinLTSER, som ingår i ILTER 
och som samlar finsk socio-ekologisk forskning. Det är en bra erfaren-
het att knyta samman med de områden där LTU är starka, datasäkerhet 
och långsiktigt digitalt bevarande, säger Helena Karasti.

– Vi är bara i början av utvecklingen. Det finns otroligt mycket att 
göra inom mitt forskningsområde och kombinationen av kompeten-
ser vid LTU är intressant. Den digitala revolutionen är inte en teknisk 
fråga, den är i allra högsta grad interdisciplinär, säger Helena Karasti.

Ett område som studeras vid LDB-centrum, Centrum för långsiktigt 
digitalt bevarande vid LTU, är data-tsunamin. Den otroliga mängden 
information i databaser för forskning.

– För att rådata som exempelvis temperatur ska bli användbar glo-
balt måste den kombineras med stora mängder metadata. Det kan vara 
mätmetod, plats, tid och mycket annat som beskriver data. Metadata är 
den svåra delen, den kräver mycket mankraft. Det är en utmaning att 
automatisera och att öka tillgängligheten, säger Helena Karasti.

Ett annat område för automatisering är den nationella lagringen 
av elektroniskt material. Systemet med pliktleveranser av allt tryckt  
material till Kungliga Biblioteket utökas med en lag om e-plikt.  
Lagförslaget säger bara att KB ska lagra viss information från internet, 
det säger inte hur. 

– Processerna är tidskrävande och det saknas gemensam standard. 
Automatisering är ett viktigt utvecklingsområde för LDB-centrum, 
säger Helena Karasti.
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Pertti Lamberg
Professor i geometallurgi

installation av ny professor
Installator rektor Johan Sterte

Geologer studerar bergmassan och hur mineraler bildas.  
Mineraltekniker studerar metallhalter och hur man koncentrerar 
och utvinner malm. Att kombinera kunskapsområdena är relativt 
nytt och LTU ligger i framkant. Pertti Lamberg är en av två 
heltidsprofessorer i geometallurgi i världen. 

– Kombinationen av kompetenser i geometallurgi är intressant.  
Vi ser malmkroppen och dess egenskaper geologiskt men också 
hur malmen kommer att bete sig i processen. Jag är geolog i 
grunden men har arbetat med mineralteknik i industrin i 20 år, 
säger Pertti Lamberg.

Att analysera bergmassa för att dels lokalisera malm och dels få 
reda på malmens beskaffenhet är historiskt en besvärlig procedur 

där några hundra prover får representera en mycket stor malmkropp.  
Det äger sig självt att instrumentet är trubbigt.

– Målet är att karaktärisera enklare, snabbare och med betydligt större  
precision. Det behövs detaljerad kunskap om hårdhet, mineralhalter 
och annat, och då ska många fler provtagningar göras systematiskt och 
på kort tid.

– Metoden för att ta ut prover är fortfarande att borra, men analysen 
av borrkärnan utvecklas till exempel med nya hyperspektrametoder 
där andra våglängder än det synliga ljuset används för att ta bilder och 
se vad borrkärnan innehåller i detalj, säger Pertti Lamberg.

De metoder som Pertti Lamberg berättar om finns utvecklade och 
används till viss del i gruvindustrin exempelvis i Australien.

– Principen används inom andra områden redan, till exempel för 
skiktröntgen i sjukvården. Det återstår en del arbete för att implemen-
tera metoderna i gruvindustrin och för att utveckla tolkningen och 
användningen av resultaten i processen, säger Pertti Lamberg.

Det är inte bara under pågående drift som mer detaljerad analys 
av malmförekomster är vikig. Även i prospektering behöver mängden 
information och kvaliteten på analysen öka.

– Gruvor är enorma investeringar. Ett fel kan vara ödesdigert och 
enstaka prover kan ge felkalkyleringar och felbeslut i processvalen.  
Det har hänt många gånger, och orsaken har varit otillräckligt besluts-
underlag, säger Pertti Lamberg.

En väl underbyggd analys ger underlag för modeller för malmen, 
processen och produktionen. Pertti Lamberg visar att det då blir möj-
ligt att med högre precision beräkna olika scenarier.

– Om vi bryter så här, hur ser det då ut om elva år? Om priset på 
koppar går upp (eller ner), hur påverkas vår verksamhet? Det är många 
scenarier som kan simuleras om vi har tillräckligt bra underlag. 

– Man kan också använda detaljkunskapen om malmen för att iden-
tifiera fel i processen eller för att planera produktionen beroende på 
malmens egenskaper vecka för vecka . Även detta är intressant, säger 
Pertti Lamberg.
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Robert Lundmark
Professor i nationalekonomi

installation av ny professor
Installator rektor Johan Sterte

Robert Lundmark forskar inom naturresurs- och energiekonomi, 
och oftast har hans projekt kopplingar till skogs- och energi-
sektorn. Skogsråvaran ska användas till allt mer. Förutom de 
traditionella användningsområdena som sågande trävaror och 
papper/massa ska skogen även bli bränsle och energi.

– Det finns en konkurrenssituation, en konflikt som är 
relativt ny och som påverkas på olika sätt av policybeslut och 
stödsystem. Bara med ett systemperspektiv kan vi få syn på hur 
det ena påverkar det andra och hur olika faktorer samverkar, 
säger Robert Lundmark.

Miljö-, energi- och klimatpolitiska ambitioner och mål leder till 
många beslut som påverkar skogsbruket och användningen av 

skogen som resurs.
– Koldioxidskatt, utsläppsrätter och stöd till vissa odlingar är exem-

pel som påverkar tillgång och efterfrågan. Det ger dynamiska effekter 
som sprids i hela ekonomiska systemet. Det är svårt för till exempel 
finansdepartementet, som ofta fattar sådana beslut, att ha överblick och 
kunna förutse dessa effekter. Det som gynnar biobränslebranschen 
kanske missgynnar pappersbruken till exempel.

– Forskningen fyller en viktig funktion. Vid LTU har vi en tydlig til-
lämpad policyinriktad forskning om naturresurser och energi och våra 
projekt finansieras bland annat av statliga verk och myndigheter för att 
åstadkomma bättre beslutsunderlag, säger Robert Lundmark.

Det arbete som känns mest intressant just nu är samarbeten där  
ingenjörsmodeller och ekonomiska modeller möts och samverkar. 
Robert menar att det finns för lite gjort. Även om det är olika traditio-
ner och infallsvinklar finns det stor synergieffekt.

– Kombinationen av kunskap är effektiv. Hur påverkas till exempel 
marknadspriset på råvara av en teknikutveckling i industrin? Med olika 
infallsvinklar och kompetenser i ett projekt blir det ett interaktivt ut-
byte av parametrar vilket leder till bättre beslutsunderlag, inte bara för 
politiker och tjänstemän utan också för industrin.

Skogen spelar stor roll i de lösningar som krävs för att Sverige på 
ett samhällsekonomiskt effektivt sätt ska nå upp till de klimatpolitiska 
åtagandena.

– Skogen är viktig, både som resurs och som lösning. Det är ett kom-
plext och forskningsmässigt intressant fält att analysera, med många 
spridningseffekter att ta hänsyn till. Det tilltalar mig, säger Robert 
Lundmark.

Ämnet nationalekonomi vid LTU har stark inriktning på natur- 
resurser just med synergieffekter och samverkan som drivkraft.  
Universitetet har många tekniska ämnen med råvaruanknytning och 
kombinationen är slagkraftig för att studera systemnivån. 

– Vi är en av de större forskningsmiljöerna i landet med en stor fors-
kargrupp inom området naturresurser, energi- och miljöekonomi.  
Det är en dynamisk arbetsmiljö och vi har många viktiga utmaningar 
framför oss, säger Robert Lundmark.
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Anders Nilsson
Professor i redovisning och styrning

installation av ny professor
Installator rektor Johan Sterte

Hur kan företag styras så att satsningar skapar nya värden på 
ett effektivt sätt? Svaret på frågan är sällan entydigt, och det 
handlar ofta om att skapa en ”styrmix” som skräddarsys för 
varje organisation. En mängd faktorer påverkar hur styrmixen 
bör se ut och Anders Nilsson är intresserad av att tillföra kun-
skap från praxis som komplement till läroböckernas teoretiska 
beskrivningar.

– Jag undersöker vilka parametrar som gör att ett visst  
styrsystem kan fungera bättre i en viss typ av organisation  
och sämre i en annan. Det handlar om att välja rätt modeller, 
och att sedan anpassa dem till varandra och till den egna verk-
samheten, säger Anders Nilsson.

För att utveckla nya kunskaper om redovisning och styrning kan 
forskarna göra breddstudier som omfattar en hel bransch eller en 

annan stor gruppering. Det blir också alltmer vanligt med nära samar-
bete med ett visst företag eller ett mindre kluster av företag.

– Kanske är vi intresserade av styrmodeller i små, snabbväxande,  
teknikintensiva företag för att få en djupare förståelse, eller kanske vill 
vi följa ett visst företag. Då blir man ofta delaktig i en process, mer  
sällan är vi bara observatörer, säger Anders Nilsson.

Redan som doktorand började Anders Nilsson fylla i läroböckernas 
luckor. Han är fortfarande nyfiken på företagsekonomiska frågor där 
läroböckerna inte räcker till.

– I min avhandling behandlade jag detta med att ha ”näsa för  
affärer”. Alla vet att det finns men ingen har undersökt vad det egent-
ligen är; att fatta bra beslut utifrån någon slags känsla. Mina studier av 
fenomenet visade att det handlar om analogier, erfarenheter av tidigare 
situationer och en förmåga att omsätta erfarenheter i nya beslut, säger 
Anders Nilsson.

När Anders Nilsson nu studerar utformning, användning av, och 
förändring i styrmixen hos olika företag kompletterar han det med 
kunskap om hur olika styrmodeller fungerar i praktiken. Det är i allra 
högsta grad en internationell angelägenhet.

– Vi är många runt om i världen som bygger och prövar teorier. Hur 
olika företag styrs och hur man kan fatta kloka affärsbeslut. På sikt bi-
drar undersökningarna till ny teori vilket kan bli betydelsefullt för till 
exempel policybeslut på hög nivå.

Det som Anders Nilsson finner så intressant är komplexiteten som 
uppstår när tekniska lösningar som balanserade styrkort eller rullande 
prognoser ska matchas med mänskliga resurser. Det är enskilda män-
niskor och sociala, kulturella system som avgör hur styrningen faktiskt 
fungerar. 

– Mitt företagsekonomiska område gränsar till kompetensområden 
som psykologi, lingvistik och sociologi. Vi lånar teorier och samarbetar 
för att skapa kunskap om en mångfacetterad verklighet.

– Styrmodeller blir ofta ”moderna” och kommer och går. Men de 
är aldrig isolerade företeelser, varken i forskningen eller i företagets 
styrning. Ett framgångsrikt företag inser att nya modeller förs in i exist-
erande system och behöver kopplas till detta på ett harmoniskt sätt, 
säger Anders Nilsson
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Viswanathan N Nurni
Professor i processmetallurgi med inriktning mot hållbar framställning av järnråvara

installation av ny professor
Installator rektor Johan Sterte

Huvudspåret i Viswanathan Nurnis forskning är att sänka CO
2
- 

utsläppen vid järn- och stålframställning, med särskilt intresse för 
masugnsprocessen. Ett viktigt motiv till att han valde Luleå är 
den experimentmasugn som LKAB har vid Swerea Mefos.

– Experimentmasugnen är unik i världen. Den ger möjlig-
heter att testa teorier i en verklighetstrogen men kontrollerad och 
småskalig miljö, och det kompletterar den kompetens jag har 
med mig om modellering, säger Viswanathan Nurni.

I Indien har Viswanathan samarbetat med många stålverk, men pro-
blemen och möjligheterna ser annorlunda ut i Indien och Sverige.  

Än så länge har han inte hunnit formera projekt och samarbeten vid 
LTU men att det ska handla om simuleringar och tester för ökad  
effektivitet står klart.

– En gren i min forskning är till exempel tanken att naturliga pro-
cesser ofta är pulserande. Se på människokroppen, med lungornas och 
hjärtats pulserande rytm. Kanske går det att applicera det pulserande på 
industriella processer också, på ett sätt som ger fördelar? Jag skulle i alla 
fall vilja testa tanken på processer inom järn- och stålframställning.

Metallurgiska processer är heterogena och komplexa och det är där-
för svårare att skapa modeller för dem än för andra kemiska processer.

– Att systematisera och göra modeller är viktigt. Det är också viktigt 
att uppmuntra studenterna att se på dessa komplexa processer kvanti-
tativt, säger Viswanathan Nurni.

Viswanathan Nurni brinner för undervisning och vill använda  
matematik som ett verktyg för att uppmuntra studenterna att utveckla 
kvantitativa metoder. Inte mindre än två gånger har studenterna vid 
The Indian Institute of Technology i Bombay rankat honom bland de 
bästa lärarna.

– Lärandet är själva fundamentet vid ett universitet, både i undervis-
ning och i forskning. Studenterna är akademins hjärta. Undervisning 
är en prioriterad uppgift för mig, säger Viswanathan Nurni.

”Jag älskar matematik” säger Viswanathan Nurni och berättar om 
hur han undervisar. En undervisningsmetod som han ofta använder 
och har goda erfarenheter av är att dela in studenterna i små grupper 
och ge dem verklighetsbaserade problem att lösa.

– Helst ska det vara problem där många svar kan vara rätt. Examina-
tionen består i att jag ser hur de har resonerat och kommit fram till sin 
lösning. Men lösningen i sig behöver inte vara ”rätt”. 

Viswanathan Nurni är den förste i sin familj som har gått universitets- 
utbildning. Han berättar att en enskild lärares intresse och engagemang 
var helt avgörande och gjorde att han sökte till universitetet.

– Det har gjort mig medveten om hur viktig lärarrollen är. Genom 
att se individen och få studenterna att växa i sitt lärande kan man in-
spirera och påverka positivt. Mina lärare har gjort mig till den jag är i 
dag, säger Viswanathan Nurni.
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Soili Nysten Haarala
Professor i rättsvetenskap

installation av ny professor
Installator rektor Johan Sterte

En ny tid ställer andra krav på avtal i affärsvärlden. Vi ser mer 
nätverkande och samarbete, mer komplexa produkter och ofta 
kombinationer av produkter och tjänster. Soili Nysten Haarala 
är rättsvetare men hon är inte främst intresserad av den juri-
diska aspekten av avtal, hon är mer intresserad av hur avtalen 
ska kunna bli dynamiska verktyg i en process av samarbete och 
utveckling.

– Hur träffar man bra avtal? Hur delar man information? 
Vad vet samarbetsparterna om din FoU och hur kan man 
skydda sig inom nätverket utan att det hämmar samverkan, 
säger Soili Nysten Haarala?

Avtal behöver vara proaktiva och flexibla, för vad som helst kan 
hända. Den gamla tidens avtal som sitter i pärm år efter år och 

aldrig ändras fyller inte längre den funktion som behövs i moderna 
affärsrelationer.

– Avtal är ofta formella dokument som lever sitt eget liv vid sidan av 
det verkliga samarbetet som är dynamiskt både till form och innehåll. 
Det optimala är att avtalet är ett verktyg för de inblandade, ett verktyg 
som bidrar till utvecklingsprocessen, säger Soili Nysten Haarala.

Även om komplexiteten gör det svårt att standardisera sådana mo-
derna avtal så hoppas Soili Nysten Haarala att med sina studier kunna 
bidra till någon slags mallar.

– Det här blir allt mer ett problem och vi vill bidra till lösningar.  
Att göra som man brukar istället för att anpassa avtalen till rådande 
förhållanden fungerar bara till en konflikt uppstår. 

Det andra spåret i Soili Nysten Haaralas forskning handlar om  
naturresurser. Hur samarbetar, och motarbetar, olika intressegrupper 
som företag, arbetare, lokalbefolkning, staten, lokala myndigheter?  
Särskilt studerar hon förhållanden i Ryssland.

– Det systemskifte som skett i Ryssland är intressant. Från att ha varit 
totalt statligt styrt och reglerat går man mot ökande grad av multi level 
governance, med exempelvis NGO-baserade kontrollsystem för miljö-
certifiering. Jag vill studera skiftet, hur de reglerar och hur det fungerar, 
säger Soili Nysten Haarala.

Soili Nysten Haarala berättar att företagen i Ryssland traditionellt 
har tagit ett stort samhällsansvar lokalt på sina verksamhetsorter.

– De kan bygga vägar och annan infrastruktur, ta hand om arbets-
lösa och handikappade. Sovjetstaten hade mycket glest skyddsnät och 
företagens ansvarstagande var inbyggt i systemet. Det här ändras när 
marknadskrafterna styr.

– Å andra sidan ser jag också att utländska företag som etablerar sig i 
Ryssland blir tvungna att anpassa sig och ta ett större lokalt samhälls-
ansvar än de är vana vid, säger Soili Nysten Haarala.

Att forska och utbilda i Luleå ser Soili Nysten Haarala som en intres-
sant möjlighet. Det är särkilt universitetets samverkan över ämnesgrän-
ser och med företag som passar så väl in i hennes forskningsprofil.

– Jag är nyfiken och vill att min forskning ska vara förankrad i praxis. 
Sådan forskning behövs i en allt mer komplex och föränderlig om-
värld, säger Soili Nysten Haarala.
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Tero Päivärinta
Professor i data- och systemvetenskap

installation av ny professor
Installator rektor Johan Sterte

Många it-investeringar gör inte den nytta man kan förvänta sig. 
Ofta beror det på att de betraktas enbart som it-projekt och sak-
nar nödvändig förankring i verksamheten. Ett av Tero Päivärintas  
forskningsspår är frågan om hur man bäst realiserar nyttan av 
it-investeringar. Inte minst i offentlig sektor finns behov av att 
kontrollera användbarheten av skattefinansierade investeringar 

– De som äger nyttan i linjeorganisationen behöver vara med 
hela vägen och det ska helst finnas ett mottagarprojekt som styr 
implementeringen, säger Tero Päivärinta.

I Norge där Tero Päivärinta har arbetat i tio år finns centrala instruk-
tioner för kommunernas dokumentation av hur it-investeringar 

ska göra nytta. Det finns generella metoder för nyttorealisering, eller  
benefit realisation projects som det kallas.

– Vi utbildade kommunmedarbetare i Norge och vidareutvecklade 
även metoderna för nyttorealisering utifrån de erfarenheter som gjorts 
i kommunerna, säger Tero Päivärinta.

De norska erfarenheterna visar att användarnas deltagande i it- 
projektens utveckling och implementering ofta avgör utgången.  
Samma investering kan få helt olika utfall beroende på hur väl man 
skött förankringen.

– I en kommun blev trådlösa handenheter för personalen i hem-
sjukvård en succé medan det i en annan kommun inte gjorde någon 
nytta alls. Skillnaden var att de i det första fallet hade en sjuksköterska 
som ledare för processen med nyttorealisering. Den andra kommunen 
betraktade det hela som ett isolerat it-projekt, säger Tero Päivärinta.

I Luleå hoppas Tero Päivärinta bland annat att få arbeta med  
nyttiggörandet av information i de enorma datamängder som lång-
siktigt lagras i offentliga arkiv, bland annat vid Riksarkivet, Kungli-
ga biblioteket, olika stadsarkiv, forskningsdatabaser osv. Han har stor  
erfarenhet av att arbeta med innehållshanteringssystem (content  
management). En kompetensprofil som passar väl in i LDB, Centrum 
för långsiktigt digitalt bevarande, vid LTU

– Vi arbetar med en EU-ansökan nu och syr ihop ett internationellt  
konsortium tillsammans med CDT kring frågan om informations- 
utvinning. Det är en global utmaning som kräver nytänkande när 
mängden information ökar och dessutom finns i olika system och  
organisationer.

Tero Päivärinta är också drivande i att tillsammans med kollegan 
Todd Booth bygga upp ett testlaboratorium för it-säkerhet vid LTU. 
Ett laboratorium där studenterna ska kunna släppa lös virus, maskar 
och spionprogram för att lära sig mer om det vi alla försöker undvika.

– Även distansstudenterna ska kunna logga in i labbet och utföra sina 
tester på ett tryggt och säkert sätt.

– Som forskare vill jag arbeta med frågor som är relevanta i tiden 
och tänka nytt kring dem. Jag vill ha användare som partner i projekten  
och jag vill att systemutvecklare från Luleå ska klara av de omfattande  
samarbetsprocesser som krävs för att utveckla, implementera och  
nyttiggöra på ett optimalt sätt, säger Tero Päivärinta.
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Håkan Schunnesson
Professor i berganläggningsteknik – gruvproduktionsteknik

installation av ny professor
Installator rektor Johan Sterte

Det handlar om att ta ut malm från berget så effektivt som 
möjligt. Som forskare ser Håkan Schunnesson två spår. Det ena 
är att med massproduktionsteknik öka volymerna, det vill säga 
mängden material som tas ut. Det andra spåret är att utveckla 
selektiviteten, för att ta ut mer malm och mindre gråberg.

– Båda spåren har stor utvecklingspotential. Ur miljösyn-
punkt är förstås selektiviteten särskilt intressant eftersom det 
leder till minskade deponimängder.

Selektiv brytning utvecklas med ökad precision i sprängningarna. 
Svårigheten är att veta hur malmkroppen ser ut och vilken kvalitet 

bergmassan har.
– Man kan göra provtagning i borrhål, under borrning eller i efter-

hand. Men det är ändå svårt att veta i detalj hur malmkroppen ser ut 
och vilka halter olika delar innehåller.

I LKAB:s gruvor prioriteras utveckling av volymbrytningsmetoder.  
Där är malmkroppen ibland, upp mot 100 meter bred. Boliden  
däremot har tunna malmkroppar, och där är utvecklingen av selektiv 
brytning prioriterad.

– Väl avgränsade malmer är lättare att följa med provtagningar, men 
varje malmkropp har sina utmaningar. Är det vertikal eller horisontell 
malm? Underjordsbrytning eller dagbrott? Och osäkerheten ökar med 
djupet, säger Håkan Schunnesson.

Metoderna för borrning och sprängning har inte ändrats i grunden 
och Håkan Schunnesson ser inget stort teknikskifte framför sig, men 
det finns många enhetsoperationer i flödet som behöver utvecklas.

– Det gäller att veta var malmen är, att borra med precision och att 
spränga effektivt så att fragmenteringen blir bra. Det finns stor utveck-
lingspotential i att optimera hela flödet, säger Håkan Schunnesson.

Automation i gruvbrytning är ett område som Håkan Schunnesson 
personligen känner starkt för. 

– Med hjälp av automation kan arbetsuppgifterna ändras och säker-
heten öka. Till exempel med automatiserad lastning under jord som 
sköts av operatörer på distans. Här ligger LKAB i framkant internatio-
nellt men det finns mycket kvar att göra. 

– Vid gruvbrytning förändras geometrin när man spränger.  
Det medför stora tekniska utmaningar ur automationssynpunkt.  
Det krävs artificiell intelligens för att maskinerna ska kunna hantera saker 
som för en operatör vore enkelt, som ett tappat stenblock till exempel.  
Det är enklare med automatisering i en fabrik där förutsättningarna är 
förutsägbara, säger Håkan Schunnesson.

Konkurrensen är hård inom gruvnäringen, men trots detta samverkar  
företagen i internationella utvecklingsprojekt. 

– Det är lite av charmen med gruvindustrin, att företagen i hög grad 
samverkar inom de stora utvecklingsområdena även om det natur-
ligtvis finns intern och sekretessbelagd utveckling också. Forsknings-
miljön vid LTU är mycket internationell och det är mycket positivt 
att vi har en mix av svenska och utländska doktorander, säger Håkan 
Schunnesson.
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Staffan Sundin
Professor i medie- och kommunikationsvetenskap

installation av ny professor
Installator rektor Johan Sterte

Staffan Sundin kan det mesta om Bonnierkoncernens historia. 
Första delen, om åren 1909-1929, disputerade han med 1996. 
Den andra delen, om åren 1930-1954, publicerades 2002.

– Jag har skildrat resan från bokförlag till mediekoncern. 
Mest spännande finner jag det att studera vilket inflytande  
de utövat i sina medier. Det är också intressant att analysera  
resonemangen bakom strategierna och hur utfallet blev, säger 
Staffan Sundin.

Flera statliga utredningar har beställt underlag och analyser från 
Staffan Sundin, liksom Konkurrensverket och andra myndigheter. 

I sitt arbete vid Nordicom, Göteborgs universitet, finns han till hands 
som kunskapsbank för utredare, forskarkollegor, journalister, studenter 
och andra. Intresset för den dynamiska mediemarknaden är stort.

– Jag har följt mediemarknadens utveckling länge, och till exem-
pel årligen levererat underlag till den rapport, Medieutveckling, som 
Myndigheten för radio och tv ger ut. Nu i höst ger jag ut Den svenska 
mediemarknaden 2011 som belyser utvecklingen inom olika bran-
scher och koncerner, säger Staffan Sundin.

Som professor vid LTU ska han bygga upp en forskningsmiljö med 
utgångspunkt från den stora mediekartan men med fokus på norra 
Sverige och Barentsområdet.

– De utmaningar som alla papperstidningar har får särskilda nyanser 
i ett glest befolkat område med allt äldre befolkning. Distributions-
kostnaderna är höga och besparingar aktualiserar frågan om hur det 
stora geografiska området ska bevakas, via lokalredaktioner eller ut-
ryckningar. Eller kanske med läsargenererat material? Det som många 
medieföretag brottas med kanske syns extra tydligt här, säger Staffan 
Sundin.

Mediemarknaden förändras snabbt, och många provar sig fram i de 
föränderliga förutsättningarna. Kanalerna blir allt fler i radio, tv och 
digitala medier, och därmed ökar konkurrensen om reklamintäkterna.

– Papperstidningarnas viktigaste inkomstkälla är annonsintäkter.  
När konkurrensen om dessa hårdnar samtidigt som de har svårt att öka 
sin andra inkomstkälla, upplageintäkterna, tvingas de att minska sina 
kostnader. Jag vill studera hur det här påverkar media ur ett regionalt 
perspektiv, säger Staffan Sundin.

– Vad händer med journalistiken? Hur blir förhållandet mellan ny-
hetsrapportering och fördjupning, och mellan regionalt och lokalt? 
Mellan papperstidningen och webbplatsen? Vi befinner oss i en intres-
sant tid med snabba förändringar, säger Staffan Sundin.

I vissa projekt som han skissar på finns de regionala medieföretagen 
med som samverkansparter liksom samarbete med Lapplands univer-
sitet i Rovaniemi. Rekryteringen av doktorander pågår men de flesta 
projektuppslag är för lösa för att beskrivas.

– Det känns spännande att börja med ett vitt papper. Det finns så 
många intressanta frågor att studera, och vid den här institutionen finns 
kunskapen om medieproduktion och det vill jag ta fasta på i projekten, 
säger Staffan Sundin.
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Andrea Toffolo
Professor i energiteknik

installation av ny professor
Installator rektor Johan Sterte

Omställningen från fossilt till biologiskt hållbart samhälle inne-
bär stora utmaningar för forskare världen över. Andrea Toffolo 
från Italien är expert på analys och optimering av energisystem 
och när han letade nya möjligheter hittade han Bio4Energy.  
Det är ett forskningsprogram i samverkan mellan Luleå tekniska 
universitet, Umeå universitet, Statens lantbruksuniversitet i 
Umeå samt 20 företag och industripartner. Bio4Energy har be-
viljats 200 miljoner kronor ur regeringens satsning på strategiska 
forskningsområden. 

– Bio4Energy passar min forskningsprofil perfekt. Det är 
vid LTU jag kan vidareutveckla mina teorier och hitta lösningar 
som bidrar till den globala omställningen till ett hållbart sam-
hälle, säger Andrea Toffolo.

Genom att utveckla tekniken för simuleringar bidrar Andrea  
Toffolo till effektivare analyser i ett brett spektrum, från kompo-

nenters design till hela processers systemdesign.
– Att simulera komplexa system är komplicerat eftersom det finns så 

många dynamiska, ostadiga faktorer. Det är viktigt att validera model-
lerna för att lokalisera fel och brister och upptäcka vilken komponent 
eller delprocess som skulle kunna förändra resultatet.

Den metod Andrea Toffolo utvecklar för datorsimuleringar bryter 
ner komplexa energisystem i en grundläggande systemkonfiguration 
och ett separat värmeöverföringssystem. Den kan utökas och användas 
i all processintegration. Processintegration innebär att resursoptimera 
ett industrisystem, till exempel bestående av tillverkning, kemiska pro-
cesser och kraftvärmeverk, som en helhet istället för att optimera de 
enskilda delarna.

– Genom att använda avancerad datorteknik kan vi bidra till lös-
ningar på många områden inom detta breda forskningsfält.

– I grunden är målet att använda alla resurser så effektivt som möj-
ligt genom att minimera eller helst eliminera spill av värme genom att 
återanvända och integrera överskottsvärme i processen. På det sättet 
minskar resursanvändningen, säger Andrea Toffolo.

Råmaterialet ska användas så effektivt som möjligt. Avfallsprodukter 
och energiöverskott ska återanvändas till andra processer. Utsläppen 
av miljögifter ska minimeras. Andrea Toffolos bidrag till det hela är att 
applicera algoritmer i simuleringar på ett sätt som i förlängningen gör 
det möjligt att kombinera processer optimalt i industrin.

– Den globala utmaningen är enorm. För att lösa den måste vi an-
vända och utveckla nya tekniker. Utvecklingsområdena inom mitt 
område är många; inte bara själva simuleringen utan även till exempel 
analysen och gränssnittet.

– Avancerad datateknik för simuleringar kan utvecklas och applice-
ras inom ett allt bredare användningsområde. Det gör att forskningen 
känns mycket angelägen, säger Andrea Toffolo.
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Ulf Wickström
Professor i stålbyggnad med inriktning mot brandteknik

installation av ny professor
Installator rektor Johan Sterte

Forskning och utveckling inom brandteknik gör grundläggande 
kunskaper och generella teorier om värmelära tillämpbara inom 
brandområdet. Hur lätt antänds ett material? Hur utvecklas tem- 
peraturen? Hur förgasas och brinner det och hur sprids branden?

– Det som gjorde att tvillingtornen rasade i New York var att 
stålkonstruktionen blev för varm. Naturligtvis var den situatio-
nen extrem, men byggnader konstrueras även för att klara brand 
utan att rasa samman, i alla fall under den tid det tar för män-
niskor att ta sig ut och för räddningspersonal att göra sitt jobb, 
säger Ulf Wickström.

Det är producenterna som måste verifiera att något är brand- 
säkert och då är provningsmetoderna viktiga. Ulf Wickström  

har bidragit med kunskap och underlag till myndigheter, industri och 
försäkringsbolag under många år som expert vid SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. 

– Vi gör beräkningar och brandutredningar. Våra utvärderingar  
genom provning ligger till grund för CE-märkning och vi deltar i 
flera europeiska projekt för att harmonisera lagstiftning och standarder 
inom byggbranschen, säger Ulf Wickström.

Harmoniseringen inom EU har sina sidor. Förutsättningar och  
traditioner är så olika i länderna.

– Stora länder som exempelvis Tyskland kan ställa mer detaljerade 
krav på provning av alla material, medan det skulle bli orimligt i länder 
som Sverige med litet befolkningsunderlag och därmed liten marknad. 
Och det skiljer i byggtraditioner också, i materialval och hur man bygger.

I grunden är Ulf Wickström byggnadsingenjör men specialiserade 
sig tidigt på brand. Just nu skriver han en lärobok inom sitt område.

– Jag plågar studenterna i Luleå med den nu, säger Ulf Wickström 
och skrattar. De är mycket duktiga och ger mig bra återkoppling.

Brandskydd är ett mycket internationellt kunskapsområde och  
Sverige ligger långt framme med ovanligt många brandingenjörer i 
förhållande till befolkningsmängden. Nya material och kombinationer 
av material väcker nya frågor och ett ständigt behov av kunskapsupp-
byggnad och utveckling.

– Fordon av alla slag är ett stort område där utvecklingen är intensiv.  
Trenden med lättare material medför nya brandtekniska problem.  
Att öka säkerheten med flamskyddsmedel är problematiskt ur miljö-
synpunkt. Man måste redan i konstruktionsfasen ta med brandsäker-
heten som en avgörande aspekt, säger Ulf Wickström.

– Andra områden där brandskydd blir ett allt viktigare utvecklings-
område är till exempel vindkraftverk, vilket man jobbar en del med 
vid LTU. Och tunnlar, de är mardrömmar ut brandsäkerhetssynpunkt.  
Där gäller det att veta hur olika scenarier utvecklas för att kunna  
beräkna tiden för utrymning och räddningsinsatser, behov av sprink-
lersystem mm.

Ulf Wickström ser fram mot att fortsätta bygga upp forskningen vid 
LTU och bidra till nationell och internationell kunskapsuppbyggnad 
om brandsäkerhet.
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Christer Åhlund
Professor i mobila system

installation av ny professor
Installator rektor Johan Sterte

När internet utvecklades fanns det bara stationära enheter.  
Mobil användning ställer andra krav. Christer Åhlund pekar  
ut tre områden där han och kollegorna är med och utvecklar 
lösningarna som får applikationerna att fungera på bästa sätt.

1. Prestandautvärdering i accessnätverk.
2. En mobil enhet väljer det bästa av tillgängliga nätverk för  

 olika applikationer och kan även använda parallella nätverk
3. Programvara flyttar automatiskt till den mest optimala  

 enheten du har tillgänglig.
– Till detta kommer naturligtvis även andra områden. Som till 
exempel att en användare själv bör kunna påverka nätverksvalet 
utifrån önskad kvalitet på en tjänst. Utifrån exempelvis hörsel-
förmåga krävs olika ljudkvaliteter för ip-telefoni, här kan valet 
av nätverk vara avgörande, säger Christer Åhlund

Säkerhet är en annan aspekt som tillkommer. Särskilt när program-
vara ska byta enhet automatiskt.

– Jag ska kunna ha ett pågående möte på en dator, ta med det i min 
mobila enhet och fortsätta på bussen. Och när jag kommer in på nästa 
kontor känner programmet av om jag har access till en enhet med 
bättre prestanda där, och flyttar över mötet dit. Här blir självklart säker-
heten en viktig del i utvecklingen, säger Christer Åhlund. 

Utvecklingen av internetmobilitet i nätverk och användarenheter, 
som Christer Åhlund brinner för syns inte konkret för användarna.  
Användare förväntar sig en fungerande applikation och nätverksvalet 
bör ske automatiskt, det är helt nödvändig för att framtidens applika-
tioner ska fungera smidigt i trådlösa och mobila miljöer.

– IP-protokollet förändras för att hantera mobilitet, prestandautvär-
deringarna i nätverken utvecklas och lösningarna testas. Tillämpningen 
av det vi forskar i finns i godtycklig enhet med internetuppkopp-
ling där mobilitet hanteras och prestandan i nätverk utvärderas, säger 
Christer Åhlund.

– Vi utvecklar protokollen så att tjänsteutvecklarna kan utveckla 
applikationerna för mobil användning. Vår verksamhet har även börjat 
inkludera tjänster som har med mobilitet att göra.

Christer Åhlund menar att mobiliteten kommer att påverka våra liv 
mer än tillkomsten av internet gjorde. De applikationer vi ser nu är 
bara början.

– Varje människa kan till exempel bära en tagg med information om 
hur man vill ha det. När du kommer in i ett rum så anpassas till exem-
pel temperatur och belysning till dina behov. Det blir lärande system 
och om du brukar gå in i köket först av allt när du kommer hem så 
tänds kökslampan när du går in i huset. Om alla går hemifrån förstår 
systemet att kaffebryggaren borde stängas av. Det finns många delar av 
vår vardag, både på fritiden och i arbetet, som kommer att förändras 
med mobila system, säger Christer Åhlund.
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Kerstin Öhrling
Professor i omvårdnad

installation av ny professor
Installator rektor Johan Sterte

Det mesta i Kerstin Öhrlings forskning handlar om att främja 
hälsa med fokus på barn och ungdomar. Hon vill till exempel 
veta vad som gör att de mår bra, hur ser de själva på den saken?

– Genom att studera vad som främjar välmående får vi också 
veta vad som behöver förbättras och hur. Vi har frågat barn  
vad de gör när de känner stress och vad som gör att deras dag i  
skolan känns bra.

– De centrala begreppen i omvårdnadsforskning är människa,  
hälsa, miljö och omvårdnadshandling. I detta är det olika aspekter  
på barns hälsa som intresserar mig mest, säger Kerstin Öhrling.

Kerstin är barnsjuksköterska som har doktorerat i lärande och hon 
följde då handledningsprocessen i verksamhetsförlagd utbild-

ning inom vården. Hon har alltså mångsidig kompetens med sig i sin  
forskning.

– Jag tycker kombinationen är intressant. Vi har till exempel ett  
projekt nu där vi studerar frågor om hälsa, välmående och lärande hos 
grundskolebarn tillsammans med andra forskare. Genom att integrera 
olika forskningsområden kommer vi närmare svaren på frågan om  
vilka faktorer som gör att det blir bra, säger Kerstin Öhrling.

Med ny teknik som hjälp har Kerstin Öhrling varit med och förbätt-
rat metoderna för hälsofrämjande arbete. Nyblivna föräldrar som åkt 
hem tidigt från BB har kunnat koppla upp sig och kommunicera med 
personalen för att få råd och stöd.

– Det har varit framgångsrikt, föräldrarna upplever en större trygg-
het. Bara vetskapen om att möjligheten att få hjälp finns, är ibland 
tillräcklig. Vi har också haft projekt där föräldrar kan ”träffa” varandra 
via nätet och utbyta erfarenheter. Att stödja föräldraskapet är viktigt för 
barns hälsa och välmående, säger Kerstin Öhrling.

Nästa steg blev att testa tekniken för en grupp föräldrar till pre- 
matura barn. De för tidigt födda barnen kan behöva flera veckors,  
ibland månaders, sjukhusvård och att åka hem med bebisen är ofta 
förknippat med mycket oro för föräldrarna.

– Vi lät dem ta med sig webbkamera och annan utrustning och de 
fick möjlighet att koppla upp sig till avdelningen när som helst under 
dygnet. Det gjorde att vardagslivet blev mycket lättare. De kunde få 
stöd att hitta sina egna lösningar på problem. 

Föräldrarnas ökade trygghet reflekteras på barnen. Resultaten blev 
så goda att metoden har implementerats som standard på neonatalav-
delningen på Sunderby sjukhus. Kerstin Öhrling och hennes kollegor 
inspirerar andra genom att presentera projektet på konferenser, i artik-
lar och för vårdpersonal.

Hälsofrämjande går som en röd tråd genom Kerstin Öhrlings  
arbete oavsett om projektet hör hemma inom vårdutbildning, hälso- 
och sjukvård eller teknik. 

– Man måste veta vad man ska förbättra för att kunna påverka.
– Nästa projekt som vi skissar på handlar om lek. Vi vill studera  

leken och vad den betyder för välmående och utveckling, säger Kerstin 
Öhrling.
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Richard Ashley
Adjungerad professor i VA-teknik

diplomutdelning till ny adjungerad professor
Rektor Johan Sterte

Richard Ashley förespråkar ett systemperspektiv inom utveckling 
för stadens vatten. Ett holistiskt synsätt på vatten som en resurs 
snarare än ett problem. Begreppet hållbarhet finns med i bilden, 
men Richard Ashley säger att han har studerat ”hållbarhet” i 
30 år och vet fortfarande inte vad det egentligen betyder, så han 
har slutat använda ordet. Han föredrar att tala om resiliens  
– ekosystems och samhällens förmåga att klara av störningar.

– Vi står inför stora utmaningar och måste bli mer effektiva. 
I stället för att planera och styra delsystem som vattenförsörjning, 
avlopp och dagvatten behöver vi hantera hela cykeln på rätt sätt, 
säger Richard Ashley.

De utmaningar som Richard Ashley pekar ut är ekonomiska och 
miljömässiga, men också människors ökande krav och förvänt-

ningar på systemen. Olika professioner behöver samarbeta, VA-tekniker, 
arkitekter och stadsplanerare. I stadsplanering är vattenhanteringen lika 
viktig som annan infrastruktur, lika viktig som vägar och bredband.

– Vatten är en möjlighet, inte ett problem. I stället för att bara göra 
oss av med dagvatten till exempel behöver dagvattensystemet ingå i 
planeringen för grönområden, vägrenar, parker och rekreation. Men 
det är bara ett litet exempel. De stora utmaningarna ligger i att ta till 
vara vattnet på bästa sätt i hela kretsloppet i urbana miljöer och att få 
olika yrkeskategorier att samverka, säger Richard Ashley.

Sverige ligger långt framme inom vissa områden och Richard  
Ashley lyfter särskilt fram Malmö där en del intressanta lösningar har 
genomförts.

– Att lyfta fram goda exempel är viktigt för att bidra till en mer 
holistisk syn på vatten i stadsmiljö. Det finns mycket att lära av andras 
erfarenheter.

Det behövs forskning för att förstå vilka förändringar som krävs, 
till exempel för att decentralisera renhållningssystem. Mindre och mer 
lokala reningsverk ger större flexibilitet och möjlighet att möta påfrest-
ningar som översvämningar och naturkatastrofer.

– I Australien, där jag också arbetar, finns det många småskaliga  
lösningar. Där är det bristen på färskvatten och problemet är ofta att 
omvandla avloppsvatten till användbart vatten. 

– Utmaningarna ser olika ut i olika delar av världen. Men en utmaning  
delar alla: att få människor med olika professioner att samarbeta.  
Vattenteknik behöver komma högre upp på dagordningen i den ur-
bana samhällsplaneringen. Som det är nu tenderar många att ”se”  
vattnet bara när systemen inte fungerar, vid översvämningar till exem-
pel, säger Richard Ashley.

Richard Ashley har deltagit i Formas peer review-grupper de senaste  
sju åren och har god insikt i den svenska forskningen. Han samverkar 
också med forskare i olika världsdelar. Forskarna fyller en viktig funk-
tion genom att stå redo med kunskap och erfarenhet när kriser uppstår, 
menar Rickard Ashley.

– Det är ofta först i en kris som politiker och andra beslutsfattare 
reagerar, och är redo att ta till sig kunskap och ta konsekvenserna i 
praktisk handling. Utmaningen är egentligen inte teknisk. Kunskap 
finns men beslutsfattande och implementering behöver utvecklas,  
säger Richard Ashley.
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Bo Lindblom
Adjungerad professor i energiteknik

diplomutdelning till ny adjungerad professor
Rektor Johan Sterte

Bo Lindblom arbetar vid LKAB som specialist på energifrågor. 
Utvinning av malm är energikrävande och huvudspåret i Bo 
Lindbloms arbete är att identifiera besparingspotentialer.

– Energibesparingar kan göras inom tre områden: energieffek-
tiviseringar, nyttiggörande av spillvärme och effektivitetsökningar 
i processerna. Parallellt med energibesparingar är sänkning av 
miljöpåverkande emissioner viktigt för oss, säger Bo Lindblom.

Pelletverken är de stora energiförbrukarna i processen. I LKAB:s 
pelletverk används endast fossila bränslen i dag. 

– Vi undersöker olika möjligheter för att kunna ersätta en del av 
den fossila bränsleförbrukningen med biobränslen. Men det är många 
parametrar att ta hänsyn till eftersom processen ställer särskilda krav på 
bränslet. Vi måste välja rätt mix utifrån verifierad kunskap för att inte 
påverka produktkvaliteten negativt, säger Bo Lindblom.

LKAB och LTU har ett långvarigt och nära samarbete inom många 
områden. Det nationella forskningsprogrammet Bio4Energy, där Luleå 
tekniska universitet är en av parterna, öppnar ytterligare möjligheter. 

– Det är intressant för oss att fördjupa samarbetet och därför har vi 
arbetat för att få till stånd en professur i energiteknik. Bio4Energy är 
viktigt för LKAB att följa och vi startar kanske också nya projekt inom 
ramen för det forskningssamarbetet, säger Bo Lindblom.

En viktig aspekt av samarbetet mellan LKAB och universitetet är 
studenterna. Både grundutbildning och handledning av doktorander 
är prioriterade arbetsuppgifter.

– Vi ser det långsiktigt och strategiskt för att förbättra våra rekryte-
ringsmöjligheter. När vi finns synliga i grundutbildningen lär vi känna  
studenterna och de får en bra förståelse för vår verksamhet, säger  
Bo Lindblom.

I de många utvecklingsprojekt som pågår vid LKAB håller man öppna  
dörrar för att studenter ska kunna komma in i avgränsade delprojekt 
inom ramen för sin utbildning.

– Vi vill att studenterna ska vara med i utvecklingsprocesser och göra 
skarpa projekt tillsammans med oss. Det är bra för dem att ha verklig-
hetsförankrade uppgifter att lösa i grundutbildningen. Och för oss ger 
det konkret nytta att de tar tag i områden som vi kanske inte hinner 
med eller prioriterar själva. Det ger ett levande samarbete, säger Bo 
Lindblom.

Ett konkret exempel är studentprojektet som studerade Gruvberget 
i Svappavaara för att se hur gruvbrytningen skulle kunna göras mer 
energieffektiv med utvecklad infrastruktur och fordonsanvändning.

– Studenternas resultat blir bra beslutsunderlag för oss nästa gång vi 
öppnar en ny gruva och ska göra teknikval, säger Bo Lindblom.
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Dag Lukkassen
Adjungerad professor i matematik (absent)

diplomutdelning till ny adjungerad professor
Rektor Johan Sterte

Dag Lukkassen vill bli ihågkommen som en matematiker  
med hjälm. En matematiker som med komplicerade ekvationer  
kommer fram till enkla formler och metoder som kan användas 
direkt på byggarbetsplatsen.

– Visst är jag fascinerad av matematiken som sådan, men 
minst lika mycket av hur den kan komma till praktisk nytta. 
Kanske är jag präglad av att jag började min akademiska bana 
med civilingenjörsstudier i elektroteknik, säger Dag Lukkassen.

Den matematik som Dag Lukkassen arbetar med är partiella  
differentialekvationer som ska beskriva verkligheten så nog-

grant som möjligt för att uträkningar och simuleringar ska stämma 
med det verkliga utfallet. Det kan till exempel handla om att planera 
bro- eller husbyggen men även andra användningsområden där det 
behöver säkerställas att material och konstruktioner håller givna krav 
på hållfasthet, styvhet, värmeledning och annat. Särskilt studerar han 
hur beskrivningarna av fysiska problem med stora variationer kan  
göras ”tillräckligt bra”. Stora variationer finns det till exempel i porösa 
strukturer som oljereservoaren i Nordsjön, i kompositmaterial och i 
komplicerade fackverksstrukturer. 

– Ta glasfiber till exempel. För en fullständig beskrivning skulle 
man egentligen behöva dela upp var och en av de tusentals fibrerna i  
tusentals delar, det skulle ge enormt tids- och kapacitetskrävande ut-
räkningar. Vi använder olika metoder för att hitta ungefärliga lösningar 
för att åstadkomma ekvationer som kan beskriva sådana material, säger 
Dag Lukkassen.

Ett konkret exempel är en maskin som används för att tina tjäle i 
jorden inför grävningar. Med långa vintrar är den processen viktig att 
tids- och kostnadsberäkna för att kunna planera stora byggprojekt.

– Vi tog fram bättre matematiska uttryck för att kunna räkna ut 
hur lång tid upptiningen kommer att ta med denna maskin och hur  
mycket energi som kommer att krävas. Det är ett viktigt beslutsstöd. 
Tar det för lång tid och blir för dyrt kanske bygget skjuts upp till  
våren. Och ska upptiningen genomföras så hjälper beräkningen till att 
tidsplanera de kommande stegen i byggprocessen. Det är många som 
använder den maskinen i Norge nu, säger Dag Lukkassen.

Samarbetet med matematikerna Lars-Erik Persson och Peter Wall 
vid LTU har pågått under många år och Dag Lukkassen uppskattar det 
forskningsutbytet. 

– Vi har till exempel publicerat två artiklar tillsammans med  
matematiklegenden J.L Lions och därmed placerat den norsk-svenska 
matematikforskningen på världens matematikkarta.

– Nu handleder jag doktorander vid LTU och min ambition är 
att överföra intresset för matematikens praktiska tillämpning till dem.  
Matematik spelar en alltför svag roll i utvecklingen av det kunskaps-
baserade samhället. Matematiker är för ointresserade av tillämpningar 
och de som jobbar med tillämpningarna är för lite intresserade av  
matematik, säger Dag Lukkassen.
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Rolf Sjöblom
Adjungerad professor i avfallsteknik

diplomutdelning till ny adjungerad professor
Rektor Johan Sterte

Forskarna inom avfallsteknik i Luleå var pionjärer när de 
startade för drygt 30 år sedan. Sedan dess har forskningsområdet 
alltmer inriktats mot återanvändning och återvinning för långsik-
tig hållbarhet. Avdelningen är fortfarande ledande i Sverige och 
framstående internationellt, och forskningsområdet är betydligt 
hetare opinionsmässigt nu än när det startade. Rolf Sjöblom har 
en annorlunda bakgrund med rötter i ämnet strukturkemi och 
många års arbete med forskning om förvaring av kärnkraftsavfall. 
Nu hoppas han bidra med ökad kunskapsöverföring mellan den 
kärnkraftsrelaterade avfallsforskningen och den övriga.

– Kärnavfallsforskningen har finansierats av kärnkraftsindu-
strin sedan mitten av 1970-talet och därför varit mer eller min-
dre avskild från övrig avfallsforskning. Det är inte bra, eftersom 
rön inom båda områdena ofta har bredare avsättning än inom 
sitt eget fack. Kombinationen av olika kompetenser är viktig för 
att lösa framtidens avfallsfrågor, säger Rolf Sjöblom.

Kemi är värdefull kunskap för att öka kunskapen om avfalls- 
produkter i olika steg. Rolf Sjöblom har arbetat mycket med  

miljöjuridik, och producerat beslutsunderlag för nya systemlösningar.
– Det finns suboptimering i systemet. Alltför många bränslen måste  

enligt reglerna eldas i särskilda avfallspannor med extra höga renings-
krav. I den nya lagstiftningen förväntas färre bränslen klassas som  
avfallsbränslen. Återvinningen kan öka om fjärrvärmeföretag får elda 
ofarliga avfallsbränslen i andra pannor, säger Rolf Sjöblom.

Ökad kunskap skulle kunna ge effektivare och mer differentierade 
regler, men också bättre metoder och rutiner för hantering och deponi 
av avfall, som till exempel aska från avfallsförbränning.

– Man måste ta hänsyn till att aska åldras. Den förändras efter  
kontakt med luft och vatten, och det som händer i försökssammanhang 
är inte alltid samma som i naturlig miljö under lång tid. Det är minst 
lika angeläget att ta reda på vilka ämnen som fastläggs och därmed inte 
sprids och ställer till skada, som att mäta de ämnen som lakas ur och 
blir mer tillgängliga, säger Rolf Sjöblom.

För att resurserna ska sättas in på rätt ställen är det viktigt att kom-
munikationen fungerar mellan industri, myndigheter och universitet/
högskolor. Det gäller att formulera problemen på rätt sätt och att forska 
på rätt problem.

– Miljörörelsen har positiv betydelse för att problem lyfts upp.  
Men det behöver kombineras med bra vetenskaplig kunskapsgrund. 
Det räcker inte att ta reda på hur farligt något är. Man behöver veta 
under vilka villkor det blir mer farligt, säger Rolf Sjöblom.

Alla har juridiskt ansvar för sin miljöskuld. Rolf Sjöblom pekar på 
vikten av att med forskning öka kunskapen så att producenter och 
användare bättre kan bedöma miljöskuldens storlek och hur den prak-
tiskt ska minskas eller helt undvikas.

– Mina drivkrafter är dels intresset för vetenskap och teknik och 
dels en önskan om att göra nytta. Båda dessa drivkrafter får jag utlopp 
för inom forskningsområdet avfallsteknik. Här kan man göra väldigt 
mycket nytta som forskare, säger Rolf Sjöblom.
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Michael B Stephens
Adjungerad professor i malmgeologi med inriktning mot tektoniska studier

diplomutdelning till ny adjungerad professor
Rektor Johan Sterte

”Det gäller att förstå berget.” Hur har malmförekomster bildats, 
och hur hittar man dem? Michael Stephens bidrar till att bygga 
upp kunskapen om den dolda värld som finns i vår jordskorpa. 
Han arbetar på Sveriges geologiska undersökning, SGU, som 
kartlägger Sveriges geologi. 

– För de som arbetar med prospektering erbjuder SGU ett 
omfattande geologiskt underlag med information om, t.ex. berg-
grund, bergkvalitet för olika ändamål, jordarter, geofysik, geokemi 
och grundvatten. Vi är dessutom regeringens expertmyndighet 
inom geologi och mineralhantering, säger Michael Stephens.

SGU utvecklar nu samarbetet med universiteten och i den processen 
är adjungerade professurer ett viktigt verktyg. Michael Stephens 

ser fram mot ett givande samarbete. Han kallar sig själv för struktur-
geolog. Michael har jobbat i många år med att studera berggrundens 
strukturer och anknytning av mineralresurser till olika strukturer och 
tektoniska förhållanden.

– När urberget bildades lakade varma lösningar ut metaller i berg-
grunden. De var flytande och följde sprickstrukturer. Man behöver  
förstå strukturerna för att hitta mer malm Och det är viktigt att  
förstå processerna regionalt för att kunna ge användbar information till 
malmletare, säger Michael Stephens.

Michael fascineras av kombinationen med både urtid och nutid.  
Till exempel går han tillbaka 400 miljoner år när vår fjällkedja ur-
sprungligen bildades och studerar storskaliga strukturer i den svenska 
berggrunden för att förstå var malmer ska letas i dag.

– Samspelet mellan grundläggande geologiska frågor och praktiska, 
företagsnära frågor om prospektering tycker jag är intressant. Vi behö-
ver förstå vad som hände då för att veta var vi ska leta i dag.

På uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering AB arbetar Michael 
Stephens även med geologiska undersökningar inför slutförvaring av 
kärnbränsleavfall. 

– I det sammanhanget är strukturell kunskap om svaghetszoner  
viktig, för i dessa zoner rör sig grundvattnet och det ska vi undvika.  
Vi studerar om strukturen är brant eller flack och vilken riktning 
den har. Det är mycket som har betydelse för hur mycket vatten  
sprickorna bär.

– I andra sammanhang kanske den kunskapen kan användas för att 
hitta grundvatten, säger Michael Stephens.

I samarbetet med LTU finner Michael det särskilt givande att lära 
känna doktoranderna och att kunna bidra till deras kunskapsbygge. 
Ett exempel är undersökningarna av malmer liknande den i Laisvall i 
Norrbotten, där Boliden delvis finansierar en ny doktorandstudie.

– Det finns mycket ren blyzinkmalm i denna malmtyp och mer 
kunskap om dess genes ger oss kunskap inför framtida prospekterings-
kampanjer, säger Michael Stephens.

– Att handleda och undervisa är fantastiskt roligt. Vi ska även försöka 
starta en ny kurs på doktorand- eller mastersnivå där vi kombinerar 
föreläsningar med fältstudier i hela landet för att öka kompetensen om 
de regionalgeologiska sammanhangen, säger Michael Stephens.
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Claes Tullin
Adjungerad professor i energiteknik

diplomutdelning till ny adjungerad professor
Rektor Johan Sterte

Det är ofrånkomligt. Hela världen måste ställa om från fossil  
till förnybar energiomvandling. Och vi måste göra det NU.  
Claes Tullin är forskningschef för energiteknik vid SP, Sveriges 
tekniska forskningsinstitut.

– Vi lever i en unik tid där befolkningen under en generation  
ökar från 3 miljarder människor 1960 till 9-10 miljarder 2050.  
Samtidigt ökar den globala konsumtionen och energianvänd-
ningen dramatiskt. Vi förbrukar varje år resurser motsvarande 
1,5 planeter och redan 2030 kommer vi att behöva två, säger 
Claes Tullin.

Omkring 85 procent av världens energiomvandling är fossil.  
Oljan når snart sin maxproduktion och kommer sedan att minska  

medan den globala efterfrågan stadigt ökar. Bioenergi är den kanske 
mest lättillgängliga förnybara källan. När omställningen kommit längre  
och Jordens befolkning fortsätter att öka uppstår konkurrens om  
högvärdig bioråvara. 

– Bioråvaran ska räcka till så mycket. Till mat, foder, trävaror och 
hus, papper, drivmedel, gröna kemikalier och energiproduktion.  
Utmaningen är att använda råvaran optimalt. Teknik för förbränning 
och förgasning behöver utvecklas för att klara bioråvara av lägre kvali-
tet och även avfall som bränsle. Det är ett forskningsspår bland många 
inom mitt område, säger Claes Tullin.

I Sverige är bioenergi det enskilt största energislaget med drygt 30 
procent. Av skogsråvaran som går in i pappersbruken blir en stor del 
energi som används i processen eller säljs externt. I fjärrvärmesektorn 
har kolet ersatts av biobränsle och andelen kraftvärme ökar kraftigt. 
Drivmedel är än så länge den lilla biten, men även den växer.

– Konkurrensen om biobränslet hårdnar. Vi behöver effektivisera och 
använda råvaran optimalt. En anläggning ska kunna ta in olika bränslen 
och ändå ha kontroll på driftkostnader, tillgänglighet och emissioner, 
säger Claes Tullin.

Claes Tullin har sedan många år samarbete med LTU. Som adjunge-
rad professor ska han handleda doktorander, initiera projekt och arbeta 
med nyttiggörande av forskningsresultat. Han menar att just nyttig-
görandet av forskning är en utmaning för hela Sverige. Företag tappar  
konkurrenskraft om de inte tar till sig nyheter som nya material,  
metoder, informationsteknik mm.

– Att nyttiggöra forskningsresultat i industriella tillämpningar är en 
av institutens huvuduppgifter. Vi hjälper företag att formulera utveck-
lingsprojekt som utvecklar akademisk kunskap till nya produkter och 
tjänster, säger Claes Tullin.

Frågeställningarna och utmaningarna är komplexa, därför behövs 
det många kompetenser i forskningsprojekten, anser Claes Tullin. 

– Genom att samarbeta med universitet och högskolor stärker vi 
kompetensen och, inte minst viktigt, får ökad tillgång till det globala 
kunskapsbyggandet. Utlysningar av forskningsmedel fokuserar alltmer 
på de stora utmaningarna. Då behöver vi ha förmågan att formulera 
och rigga komplexa tvärtekniska och tvärvetenskapliga projekt som 
snabbare för ut forskningsresultat till konkret nytta i industrin, säger 
Claes Tullin.
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Jin Zhang
Adjungerad professor i arbetsvetenskap med inriktning mot socialpsykologi

diplomutdelning till ny adjungerad professor
Rektor Johan Sterte

Vilken betydelse har de kulturella skillnaderna när man jämför 
arbetslivet i olika länder? Vad skiljer ett arbete på IKEA i Kina 
från ett arbete på IKEA i Sverige?

Det är frågor som intresserar den kinesiske forskaren i social-
psykologi, Jin Zhang. Han är professor inom området personal-

ledning vid vad som anses vara Kinas främsta universitet, Tsinghua-
universitetet i Peking.

– Det är en mycket duktig forskare, och när vi träffades i Kina såg vi 
direkt att vi hade en hel del gemensamt. Jag tror att det blir ett mycket 
fruktbart samarbete, säger Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap.

Med finansiering från Vinnova inleds ett första samarbetsprojekt, 
som fortsätter med en jämförande studie inom handeln där man jäm-
för kulturella skillnader mellan Sverige och Kina. En doktorand vid 
Luleå tekniska universitet deltar i projektet som kommer att inriktas 
mot handelsanställda i allmänhet.

– Vad är ett gott arbete? Förutsättningarna är olika i de två länderna, 
och det finns en rad aspekter att titta på, säger Jan Johansson som  
nämner att Jin Zhang tidigare studerat vad som är ett gott gruvarbete.

Professor Zhang är född i Kina 1964 och avslutade sin grundutbild-
ning i socialpsykologi vid Peking-universitetet i Peking 1989. Forskar-
utbildningen genomförde han vid University of Southern Carlifonia, 
USA, där han 2004 presenterade sin avhandling med titeln Culture and 
subjective well-being: a meta-analysis of cross-cultural studies. Zhang 
har en omfattande vetenskaplig produktion inom området personal-
ledning bakom sig.

Jin Zhang har varit chef för avdelningen Human Resource  
Management vid The Gallup Organisation i Peking samt biträdande  
projektchef för National Center for Education Development  
Research (NCDER) i Kina. Han är också medlem i Society for China 
Educational Development and Strategy.
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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 fakul-
teterna utdelar till sådana personer som de särskilt vill hedra och knyta 
till forskningsgemenskapen. Dekanerna, promotorerna, utdelar de yttre 
tecknen på hedersdoktorsvärdigheten.

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 en sakkunnig kritik kan doktorn promoveras. 
Universitetet ger de berättigade, promovendi, de yttre tecknen på dok-
torsvärdigheten. De yttre tecknen, insignierna, är doktorshatten, ringen 
och diplomet. Prodekanerna, promotorerna, utdelar insignierna.

Doktorshatten, svart och veckad med universitetets spänne, symbolise-
rar 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 stadfästelse av de rättigheter 
som tillkom de promoverade.

Filosofie doktor kan promoveras med lagerkrans. Kransen kan här-
ledas till den grekiska guden Apollon, bl a vetenskapens och skalde- 
konstens 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 och stipendier

Vid högtiden i aulan utdelas även ett antal akademiska priser och  
stipendier till väl förtjänta personer vid Luleå tekniska universitet.

medverkande marskalkar 2011
Övermarskalk Josefin Lundqvist (övermarskalk 2007)

Kvinnliga marskalkar My Lindblad (övermarskalk 2010),  
Josefin Hermansson (övermarskalk 2009), Maria Johansson-Pettersson  
(övermarskalk 2008) och Anna Magnusson (övermarskalk 2005)

Manliga marskalkar Christoffer Holmstedt, Axel Hordnes,   
Kim Stenholm och Viktor Kennerud



pro
gra

m11
10

 f
av

o
rr

ek
la

m
b

yr
a.

se


