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Sammanfattning 

Daria brinner för att skapa hållbara och cirkulära verksamheter. Det gör hon genom att ta fram lösningar 

baserat på vetenskap, forskning, innovation och att ”tänka utanför boxen”. Darias engagemang 

tillsammans med hennes kommunikations- och problemlösningsförmåga är hennes främsta styrkor.  

 

Daria är teknologie doktor inom produkt- och produktionsutveckling med inriktning mot hållbarhet och 

cirkulär ekonomi. 

Kompetensområden 

Cirkulär Ekonomi 

Vetenskapliga metoder (litteratursökning, 

intervju, case study, workshop)    

Affärsutveckling  

Verksamhetsutveckling  

Processkartläggning 

Projektledning   

Produktutvecklingsprocess   

Forskning  

Utbildning  

Lean Produktion 

Urval av uppdrag 

2019- | LKAB 

Utföra processkartläggning av intäkningprocesser i LKAB Betong och Berg. 

2019- | Nordic Business Institute 

Utbildare i kurser Hållbara Inköp och Sypply Chain Management för elever i utbildningen Inköp och Supply 
Management. 

2019- | YrkesAkademin YH AB 

Utbildare i Produktionsutveckling Industry 4.0 

2019 | Boliden Minerals 

Förstudie i form av intervjuar och workshop för Aitiks komponentverkstad  

2019 | Hällnäs Handelsträdgård 

Coaching företaget i Lean Produktion och förbättringsarbete i form av workshop/praktiskt arbete/teori 

Anställning 

2011-2019 | Doktorand, Luleå tekniska universitet 
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Forskningsprojekt för att ta fram lösningar för prestandabaserade affärsmodeller, kallad Functional Product, 
som skapar incitament för hållbarhet och resurseffektivitet. Fokuserade mycket på lösningar kopplade mot 
tillverkande industri. Dessa erfarenhet presenterades i en vetenskaplig avhandling.  
Daria har dessutom arbetat med projektledning i ett projekt med fokus på långsiktigt digitalt bevarande. Darias 
roll var att organisera externa evenemang som konferenser och workshops.  

2010-2013 | Projektassistent, InterNIT, Luleå 

Arbetade med administrativa rapporteringar (protokoll, finansrapport). Uppdaterade intern projektwebsida.   

2010-2011 | Lärarassistent, Luleå tekniska universitet 

Stödde lärare med kursutvärdering både på plats och distans. Stödde studenter med kursuppgifter, 
tentamen, praktiska och tekniska frågor både på plats och på distans. 

2009-2009 | Praktik, Web designer, Kemi-Tornio University, Finland 

Utvecklingsprojekt ”Retail in Rural Regions”, planerat och konstruerat det visuella utseendet av projekts 
officiella websida.  

2008-2009 | Praktik, försäljningschefassistent, Samira Group, Ltd, Finland 

Jobbade med rysktalande kunder.  
 

Utbildning 

2015- 2019 | Tek. doktor, Produkt- och produktionsutveckling, Luleå tekniska universitet  
Forskarutbildningsexamina med doktorsavhandlingen: ”Towards Functional Product Theory” 

2011-2014 | Tek. licentiat, Produkt- och produktionsutveckling, Luleå tekniska universitet 

Forskarutbildningsexamina med licentiatavhandlingen:” Functional Products: highlighting the potential 
and extending the definition 

2010-2011 | Filosofie masterexamen, Informationssäkerhet, Luleå tekniska universitet 

Mastersavhandling:”Suitability of User Authentication Solutions on 
Mobile Devices Used by People with Dementia”  

2005-2009 | Kandidatexamen i ekonomi och IT, Kemi-Tornio University of Applied Science, 

Finland  

Fyraårigt tekniskt program med inriktningen affärsutveckling. Deltog i två webutvecklingsprojekt samt deltog 
i ett fyra månaders program - Erasmus Exchange Programme i Budapest Business 
School (Budapesti Gazdasági Főiskola)  

Språk 

Ryska Modersmål 

Engelska Professionell yrkeskunskap  

Svenska  Grundläggande kunskaper i tal och skrift  
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