
 

 

 

 

 

 
God jul! 

En intensiv höst är på väg mot sitt slut, och julen står för dörren. Det är med stolthet och 
visst vemod jag konstaterar att mina sex år som föreståndare för Företagsforskarskolan är på 
väg att avslutas. Den stora vinsten med Företagsforskarskolan, som jag ser det, är att det här 
och nu pågår forskning i 36 olika samverkansprojekt för att vinna ny kunskap att möta våra 
samhällsutmaningar. Samtidigt pågår utbildning av nya forskare som i framtiden kommer att 
bidra till utveckling och innovation. Företagsforskarskolan får en ny föreståndare från och med 
årsskiftet och för mig väntar nya utmaningar. Det ska bli spännande att följa 
Företagsforskarskolan under nästa decennium. Med det önskar jag er alla en riktigt skön 
julledighet och ett lyckosamt nytt år! 
 
Anna Linusson, 
Föreståndare för Företagsforskarskolan 2014-2019 
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Ny föreståndare för 
Företagsforskarskolan 

Låt oss presentera Företagsforskarskolans 
nya föreståndare från 1 januari 2020: 
Universitetslektor Patrik Rydén, 
Institutionen för matematik och 
matematisk statistik. Uppdraget är på 25 
procent av heltid och löper i tre år. 

Läs mer  

 

 

 

 
Företagskontakter gav 
jobb efter doktorsexamen 

Jonas Westberg var en av de första 
doktoranderna som började vid 

 

 

 
Vad händer när man flyttar 
dietistbehandlingen online? 

Sarah Persson är legitimerad dietist och 
sedan ett år tillbaka doktorand på 
Företagsforskarskolan. Hon undersöker om 
onlinebehandling kan jämställas med ett 
fysiskt möte med en dietist. 

Läs mer  

 

 

 

 
Företagsforskarskolan 
mer än bara näringsliv 

Kristina Sehlin MacNeils intresse för freds- 
och konflikthantering ledde till en 
doktorandanställning på Företagsskolan 
där hon undersökt konflikter mellan 

https://www.umu.se/nyheter/vad-hander-nar-man-flyttar-dietist-behandling-online_8678239/


Företagsforskarskolans uppstart 2008. 
Möjlighet att samverka med 
industripartnern Siemens gav honom en fot 
in i en värld som skiljer sig en hel del från 
den akademiska. 

Läs mer  

 

 

 

 
Företagsforskarskolan 
får ny styrgrupp 

En ny styrgrupp för Umeå universitets 
Företagsforskarskola har tillsatts. 
Ordförande i styrgruppen är Dieter Müller, 
vicerektor. 

Läs mer  

 

 

 

utvinningsindustrier och urfolk i Australien 
och Sverige. 

Läs mer  

 

 

 

 
Samverkan för 
forskningen framåt 

Styrkor och svagheter i 
forskningssamarbete, utmanande tankar 
kring gränser mellan akademi och 
näringsliv. Det var ämnen som 
diskuterades på en workshop för 
nuvarande, tidigare och framtida 
samarbetspartners, handledare, 
doktorander och andra intresserade. 

Läs mer  

 

 

 

https://www.umu.se/reportage/foretagskontakter-gav-jobb-efter-examen-/
https://www.umu.se/nyheter/foretagsforskarskolan-far-ny-styrgrupp_8326790/
https://www.umu.se/reportage/foretagsforskarskolan-mer-an-bara-naringsliv2/
https://www.umu.se/nyheter/samverkan-for-forskningen-framat_8651378/


 
Prisas för bästa 
forskningsplan 

Lucas Haskell, doktorand på 
Företagsforskarskolan, fick en utmärkelse 
för sin forskningsplan om sociala 
innovationer och miljömässig hållbarhet. 
Prisceremonin ägde rum i Vasa på Nordiska 
företagsekonomiska förenings konferens. 

Läs mer  

 

Kalendarium 

● 27 februari: Företagsforskarskolan 
deltar I UPL-kurs i forskningshandledning: 
Structured doctoral education - research 
schools 
● 16-20 mars: IDS18 går kursen: Funding 
for innovation and collaboration 
● 23 – 27 mars: Företagsforskarskolan 
leder workshop om collaboration in 
doctoral education vid University of Aveiro, 
Portugal  

.  

 

Välkommen att 
kontakta oss! 

Anna Linusson Jonsson, föreståndare 
anna.linusson@umu.se 
090-786 69 90 
 
Benkt Wiklund, samordnare 
benkt.wiklund@umu.se 
090-786 97 36 
 
Ingrid Söderbergh, kommunikatör 
ingrid.soderbergh@umu.se 
090-786 60 24 
 

 
Förbered er! Tio nya 
doktorandresurser 2020 

Tio doktorandresurser kommer att utlysas 
nästa år. Doktorandprojekten ska 
finansieras tillsammans av universitetet 
och en extern part, vilken bidrar med 50 
procent av doktorandens lön. 

Läs mer  

 

 

 

 
Nyhetsbrevet utkommer 
två gånger om året 

Vi ses i vår!  
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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  
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https://www.umu.se/nyheter/prisas-for-basta-forskningsplan_8315251/
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Maria Wennberg, 
ekononomiadministratör 
maria.e.wennberg@umu.se 
090-786 63 61 

Läs mer  

 

  

 

Avregistrera nyhetsbrevet / Unsubscribe the newsletter 

Kontakta / Contact  
Ingrid Söderbergh 
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Företagsforskarskolan Kontakta redaktionen Facebook  

 

 

 

 

mailto:maria.e.wennberg@umu.se
mailto:ingrid.soderbergh@umu.se
https://www.umu.se/foretagsforskarskolan
mailto:ingrid.soderbergh@umu.se

