
 

 

 

 

 
Hej på er alla i värmen! 

En lärdom av den pågående pandemin är att det inte alltid blir som planerat och att 
förutsättningarna kan förändras både hastigt och påtagligt. Det är imponerade att se hur 
snabbt våra studenter och medarbetare har anpassat sig till den nya situationen, även om det 
har varit en stor utmaning för många.  
 
Företagsforskarskolan beslutade under våren att årets doktorandutlysning ska öppna i juni 
och vara öppen till och med september 2021. Utlysningsformen ger forskare och 
organisationer mer tid att ta fram intressanta projekt som förhoppningsvis kan bidra till en 
välbehövlig corona-återhämtning.  
 
Under våren har jag och Charlotta Sundin tagit över ansvaret för Företagsforskarskolan efter 



tidigare föreståndare Anna Linusson och tidigare koordinator Benkt Wiklund. Det är slående 
vilken fantastisk bredd det är på projekten inom vår forskarskola och hur projekten bidrar till 
ökad samhällsnytta och stärkt konkurrenskraft hos de medverkande företagen. Vi ser fram 
emot att ta över det framgångsrika arbetet och fortsätta att utveckla verksamheten.  
 
Med det vill vi önska er alla en riktigt skön sommar! 
 
Patrik Rydén, föreståndare för Företagsforskarskolan sedan januari 2020 
Charlotta Sundin, koordinator för Företagsforskarskolan sedan maj 2020 

.  

  

 

Utlysning öppnar: 
Doktorandresurser och 
såddpengar för att etablera 
samarbeten 

Umeå universitets Företagsforskar- 
skola öppnar nu utlysning av 
doktorandresurser och såddpengar för att 
etablera samarbeten. Ansökan kan lämnas 
in löpande under perioden 16 juni 2020 till 
30 september 2021. 
 
In english: 
Calls: doctoral candidate projects and 
seed money to establish collaborations 

Läs mer  

 

 

 

 
ALUMN: Det bästa med 
Företagsforskarskolan är 
blandningen av discipliner 

 

 

 
Går in i uppdraget 
med stort engagemang  

Att få in fler intressanta projekt och att 
bidra till att ge doktoranderna en bra tid i 
Företagsforskarskolan. Det ser Charlotta 
Sundin som viktiga arbetsuppgifter i sitt 
nya uppdrag som samordnare vid Umeå 
universitets Företagsforskarskola. 

Läs mer  

 

 

 

https://www.aurora.umu.se/en/announcements/2020/6/utlysning-av-doktorandresurser-och-saddpengar-for-att-etablera-samarbeten/
https://www.aurora.umu.se/en/announcements/2020/6/utlysning-av-doktorandresurser-och-saddpengar-for-att-etablera-samarbeten/
https://www.aurora.umu.se/utlysningar/2020/6/utlysning-av-doktorandresurser-och-saddpengar-for-att-etablera-samarbeten/
https://www.umu.se/nyheter/gar-in-i-uppdraget-med-stort-engagemang-_9270213/


Johan Iraeus disputerade på Umeå 
universitets Företagsforskarskola 2015. Nu 
jobbar han på Chalmers tekniska högskola 
där han forskar inom biomekanik med 
inriktning att förhindra och mildra skador i 
fordonskollisioner.  

Läs mer  

 

 

 

 
ALUMN: Fortsätter karriären 
som postdoktor i omvårdnad 

Susanna Pusa disputerade för ett år sedan 
på Företagsforskarskolan inom ämnet 
implementering av familjecentrerad 
omvårdnad. Nu har hon fått en anställning 
på halvtid som postdoktor på Ersta Sköndal 
Bräcke Högskola i Stockholm. Med en fot 
kvar vid Umeå universitet och en på väg, 
tror Susanna att det kommer att passa 
henne mycket bra.  

Läs mer  

 

 

 

 
ALUMN: Fortsätter sin karriär 
inom avfallshantering 

Efter examen från Företagsforskarskolan 
ville Mar Edo fortsätta arbeta med 
avfallshantering men komma närmare 
branschen. Genom sina forskningsmeriter 
lyckades hon få en tjänst som forskare vid 
RISE i Borås. Hon jobbar nu med projekt 
som syftar till att minimera 
avfallsgenereringen och förbättra 
avfallshanteringen. 
 
In english: 
Continuing her career in the waste 
handling field  
 
Läs mer  

 

 

 

 
Samverkanspris till 
Företagsforskarskolans 
tidigare föreståndare  

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens 
samverkanspris 2020 tilldelas Anna 
Linusson Jonsson, professor på Kemiska 
institutionen. I motiveringen nämns särskilt 
hennes betydande samverkansinsatser 
som föreståndare för Företagsforskarskolan 
och hennes stora engagemang i att 
intressera skolelever för ämnet kemi.  

Läs mer  

 

https://www.umu.se/nyheter/det-basta-med-foretagsforskarskolan-ar-blandningen-av-discipliner_9249406/
https://www.umu.se/nyheter/fortsatter-karriaren-som-postdoktor-i-omvardnad-_9062755/
https://www.umu.se/en/news/continuing-her-career-in-the-waste-handling-field_9190190/
https://www.umu.se/en/news/continuing-her-career-in-the-waste-handling-field_9190190/
https://www.umu.se/nyheter/-hon-fortsatter-sin-karriar-inom-avfallshantering_9190190/
https://www.umu.se/nyheter/samverkanspris-till-lakemedelskemist_8983651/


 
Kommer att sakna 
doktoranderna  

– Det har varit otroligt inspirerande att få 
följa alla våra doktoranders utveckling och 
framgång och ge dom råd och stöd, säger 
Företagsforskarskolans samordnare Benkt 
Wiklund som i juni går i pension.  
 
In english: 
I'll miss the doctoral students  
 
Läs mer  

 

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  
.  

  

 
Välkommen att 
kontakta oss! 

Patrik Rydén, föreståndare 
patrik.ryden@umu.se 
090-786 69 90 
 
Charlotta Sundin, samordnare 
benkt.wiklund@umu.se 
090-786 54 93 
 
Ingrid Söderbergh, kommunikatör 
ingrid.soderbergh@umu.se 
090-786 60 24 
 
Teresa Bergner, ekonom 
teresa.bergner@umu.se 
090-786 80 47 

.  

  

 

 

Avregistrera nyhetsbrevet / Unsubscribe the newsletter 

Kontakta / Contact  
Ingrid Söderbergh 
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Företagsforskarskolan Kontakta redaktionen Facebook  

  

 
 

https://www.umu.se/en/news/miss-the-doctoral-students_9122427/
https://www.umu.se/en/news/miss-the-doctoral-students_9122427/
https://www.umu.se/nyheter/kommer-att-sakna-doktoranderna_9122427/
mailto:patrik.ryden@umu.se
mailto:charlotta.sundin@umu.se
mailto:ingrid.soderbergh@umu.se
mailto:teresa.bergner@umu.se
mailto:ingrid.soderbergh@umu.se
https://www.umu.se/foretagsforskarskolan
mailto:ingrid.soderbergh@umu.se

