
 

 

 

Välkommen att läsa första numret av 
Företagsforskarskolans nyhetsbrev! 

Äntligen har vi möjlighet att dela med oss vad som händer inom Företagsforskarskolan vid 
Umeå universitet. Hos oss bedriver doktorander forskning i samverkan med industri och andra 
externa organisationer. I artikeln nedan kan ni till exempel läsa om Sven Norman som 
tillsammans med Länsstyrelsen studerar hur öring och röding påverkas av klimatförändring. 
Unikt med vår forskarskola är att alla forskningsämnen är välkomna, här samsas 
naturvetenskap med samhällsvetenskap, humaniora och medicin. 
 
Just nu är vår ansökningsomgång öppen för nya projektförslag i samverkan med en extern 
organisation med förhoppning om många nya spännande forskningsområden. Så är vår 
verksamhet, nya doktorandprojekt startas och andra går i mål. Vi hoppas att ni finner 
nyhetsbrevet intressant!  
 
Anna Linusson Jonsson, föreståndare för Företagsforskarskolan 
 
Läs vår OnePager 
 
Känner du någon inom eller utanför universitetet som du tror vill prenumerera, vidarebefordra 
nyhetsbrevet och be dem klicka på prenumerera. 

Jag vill prenumerera  

 

Utlysningen av 16 doktorandresurser är öppen! 

https://www.umu.se/globalassets/centralwebb/forskningswebb/2019-infoblad_foretagsforskarskolan_svenska.pdf
mailto:eric.agren@umu.se


Umeå universitets Företagsforskarskola utlyser 16 doktorandresurser. Doktorandprojekten ska 
finansieras tillsammans av universitetet och en extern part, som bidrar med 50 procent av 
doktorandens lön. 
 
Sista ansökningsdag är 2 oktober 2019. 

Läs mer  

 

 

 
Vill få öring, röding och lax  
att trivas som fisken i vattnet 

När andra börjar trappa ner inför semester går de fisketokiga doktoranderna Johan Leander 
och Sven Norman, Företagsforskarskolan, vanligen in i den intensiva fältperioden. Då ska 
experimentella data samlas in för att sedan bearbetas under de långa vintermånaderna på 
kontoret på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. 

Läs mer  

  

 

 
Såddpengar ger forskare 
större möjligheter att finna 
extern partner 

– Grattis till såddpengar! Nu är det viktigt 
att ni skriver en riktigt bra ansökan och jag 

 

 

 
Företagsforskarskolan firar tio 
år och fortsätter sikta uppåt 

Företagsforskarskolan firade tio 
framgångsrika år med en stor workshop 
den 16 januari med över 50 deltagare: 

https://www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/foretagsforskarskolan/utlysning-av-doktorandresurser/
https://www.umu.se/nyheter/vill-fa-oring-roding-och-lax-att-trivas-som-fisken-i-vattnet_8020923/


finns här för att coacha på vägen bland 
annat genom detta informationsmöte, 
inleder professor Anna Linusson, 
föreståndare för Företagsforskarskolan. 

Läs mer  

 

 

 
Ny avhandling: Så kan 
hemsjukvården jobba (ännu) 
mer med hela familjen 

Det går att utbilda distriktssköterskor och 
sjuksköterskor i familjecentrerade samtal 
via en webbaserad utbildning. Det visar 
Susanna Pusa i sin avhandling.  
Extern part var Region Västerbotten. 

Läs mer  

 

 

 
Doktoranderna Norman och 
Lucas nätverkar och bloggar 
från Pardubice i Tjeckien  

"This workshop went above and beyond 
expectations. We learned a lot, from how 
to communicate our research, how to think 
critically about what we are doing to 

doktorander, handledare och 
företagspartners. Temat för dagen var 
visioner och önskemål om hur forskningen 
ska hjälpa samhället i framtiden. 

Läs mer  

 

 

 
Ny avhandling: Kolrester från 
industrier kan designas att 
rena avloppsvatten 

Avfallsflöden från industri och jordbruk 
skulle kunna användas för produktion av 
kol som billig adsorbent för vattenrening. 
Mirva Niinipuu visar att kolmaterialens 
kapacitet att avskilja organiska 
vattenföroreningar generellt är låg, men 
har förbättringspotential. Extern part var 
Miljötekniskt Center AB, MTC, i Umeå.  

Läs mer  

 

 

 
Doktorand Helena Nydahl 
jobbar hårt och äter gimbap 
och mandu i Sydkorea 

"This exchange also gives me an 
opportunity that I do not have at Umeå 

https://www.umu.se/nyheter/saddpengar-sar-fron-till-nya-doktorander-i-foretagsforskarskolan_7791201/
https://www.umu.se/nyheter/implementering-av-familjecentrerat-forhallningssatt-i-hemsjukvard_7915896/
https://www.umu.se/nyheter/foretagsforskarskolan-firar-tio-ar-och-fortsatter-sikta-uppat-_7500073/
https://www.umu.se/nyheter/testar-designade-kolmaterial-for-att-rena-avloppsvatten_7918176/


interesting elements of the Czech culture" 
 
Företagsforskarskolan ingår i ett 
doktorandsamarbete med fyra europeiska 
universitet i Gent, Bangor, Pardubice och 
Aveiro. I år genomfördes den åttonde 
workshopen i Pardubice i Tjeckien.  

Läs bloggen  

 

 

 
Umeå universitet och 
Örnsköldsviks kommun 
blir strategiska partners 

Rektor Hans Adolfsson och Per Nyhlén, 
ordförande för kommunstyrelsen i 
Örnsköldsviks kommun, har skrivit under 
ett strategiskt partnerskapsavtal. Målet är 
att bidra till en hållbar samhällsutveckling 
och tillföra kompetens i bägge 
organisationernas verksamheter. 
 
Det ger även goda förutsättningar för 
gemensamma doktorander via 
Företagsforskarskolan. 

Läs mer  

 

Välkommmen att 
kontakta oss! 

Anna Linusson Jonsson, föreståndare 
anna.linusson@umu.se 
090-786 69 90 
 
Benkt Wiklund, samordnare 

University, a research center completely 
dedicated to building life cycle assessment" 
 
Helena Nydahl forskar om 
energieffektivisering i bostäder och har 
varit på ett sex månaders utbyte vid the 
Sustainable Building Research Center at 
Hanyang Univeristy i Sydkorea.  

Läs nyhet och blogg  

 

Kalendarium  
 
● 17 september: Höststart för nya 
doktorander från fyllnadsintaget till IDS18 
● 26 september: Kursmomentet 
Samverkan, intersektionalitet och 
hållbarhet. Orientering i forskning om 
genus och mångfald inom den egna 
disciplinen och tydliggörande av projektens 
samhällsrelevans med utgångspunkt i FNs 
17 hållbarhetsmål.  
● 2 oktober: Sista ansökningsdag för 
doktorandresurs i Företagsforskarskolan 
● 24 oktober: Save the date!  
Gemensam workshop: Outreach and 
collaboration – for whom and for what 
purpose  
.  

 

Om Företagsforskarskolan 

● Startade 2008 ● 67 doktorander 
deltar/har deltagit ● Fler än 50 
externa parter har medverkat ● Tre 
månader praktik ● 50 procent arbetar 
i industrin efter disputation 
.  

 

 

https://www.blogg.umu.se/forskarbloggen/author/luha0005/
https://www.umu.se/nyheter/umea-universitet-och-o-viks-kommun-blir-strategiska-partners_7805849/
mailto:anna.linusson@umu.se
https://www.umu.se/nyheter/far-nya-erfarenheter-genom-doktorandutbyte-i-sydkorea_7776567/


benkt.wiklund@umu.se 
090-786 97 36 
 
Ingrid Söderbergh kommunikatör 
ingrid.soderbergh@umu.se 
090-786 60 24 
 
 
 

.  

  

 

Nyhetsbrevet utkommer 
två gånger om året 
Vi ses i höst!  
.  

   

Avregistrera nyhetsbrevet / Unsubscribe the newsletter 

Kontakta / Contact  
Ingrid Söderbergh 

Epost  

 

 

 

 

Företagsforskarskolan Kontakta redaktionen Facebook  
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