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Hej på er alla i värmen! 
 
 
Ordspråket ”Den största gåvan är inte att få utan att ge” är kanske inte något som vinner 
gehör hos alla barn och tonåringar eller för den delen vuxna, men det finns en stor 
tillfredställelse i att kunna bidra. 
 
Forskning är i sin natur ofta inkrementell, där små pusselbitar läggs till varandra för att förstå 



en helhet. I den processen är det lätt att tvivla på att man samtidigt bidrar till ett bättre 
samhälle. Vad som ibland glöms bort är att vi som forskare inte bara har spetskompetens 
utan även en bredare expertis som ofta är mer efterfrågad än vad vi tror. 
 
Inom Företagsforskarskolan vill vi bidra till att stärka samarbeten mellan våra forskare och 
externa organisationer. Ett syfte med samverkan är att nyttogöra just den bredare expertisen 
för att lösa komplexa problem hos företag, vår miljö och i samhället i stort. Från forskarens 
perspektiv handlar det om att komplettera sin forskning med ett andra ben som förbättrar 
finansieringsmöjligheterna, berikar undervisningen och nästan alltid stärker spetsforskningen. 
 
Samverkan kan vara utmanande på många sett, men att se att forskningsresultaten används 
är djupt tillfredställande. 
 
Glad sommar! 
Patrik Rydén, Charlotta Sundin, Linda Pommer och Ingrid Söderbergh 
. 
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Företagsforskarskolan utlyser doktorandresurser 
 
 
Nu öppnar Företagsforskarskolan en ny utlysning för finansiering av doktorand i 
samverkansprojekt. Anställd vid Umeå universitet som har rätt att vara huvudhandledare för 
en forskarstuderande kan söka en doktorandresurs. En extern organisationen ska vara 
inkluderad som medsökande och förväntas vara engagerad i projektet. Sista ansökningsdag 
är den 17 september. 
 
In English: 
The Industrial Doctoral School announces a call for doctoral resources 
 
 
Läs mer 
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Tidsbrist får ungdomar att 
sluta med fotboll 
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Högfluorerade kemikalier kan 
ta sig ut i miljön via vårt avfall 
 
 



Mycket prat om fotboll under fotbolls-EM för 
herrar. Men vilka spelare når till slut ända 
till landslaget? Peter Brusvik, doktorand på 
Företagsforskarskolan, fokuserar sin 
forskning på varför unga spelare fortsätter 
eller väljer att sluta spela fotboll i en 
förening. 
 
 
Läs mer 
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Flisstudier får fint 
forskningspris 
 
 
Jessica Gard Timmerfors, alumn från 
Företagsforskarskolan, är första pristagaren 
till den nya utmärkelsen Young 
Researcher´s Award. Bakom priset står 
Stiftelsen Gunnar Sundblads 
forskningsfond. 
 
In English: 
Woodchipping study receives new 
research award 
 
 
Läs mer 
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Vanliga produkter i våra hem innehåller 
högfluorerade kemikalier, PFAS, som gör 
dem vatten- och fettavstötande. En ny 
studie i Chemosphere av forskare på 
Företagsforskarskolan i samarbete med 
Umeå Energi visar att när dessa produkter 
hamnar i hushållsavfall kan PFAS läcka ut i 
naturen. 
 
In English: 
Highly fluorinated chemicals can enter 
the environment via our household 
waste 
 
 
Läs mer 
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Mittseminarium för Saranda 
om fallprevention för äldre 
 
 
Den 21 april höll vår doktorand Saranda 
Bajraktari sitt mittseminarium. Det betyder 
att man anser att man har kommit halvvägs 
i forskningen utifrån forskningsplanen man 
har utformat i början av 
forskningsutbildningen tillsammans med 
handledarna. 
 
In English: 
Sarandra’s mid-seminar on fall 
prevention for the elderly 
 
 
Läs mer 
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Unikt projekt om småbarnsmat 
får stort medialt intresse 
 
 
Det vi äter under de första levnadsåren har 
stor betydelse för vår hälsa på lång sikt. 
Men hur får man barnen att gilla grönt? 
Dietist och gastronom Ulrica Johanssons 
doktorandprojekt handlar om optimerad 
tilläggskost för små barn och hennes 
forskning har under våren 
uppmärksammats av medierna. 
 
In English: 
Unique baby food project sparks huge 
media interest 
 
 
Läs mer 

 

•  

 

 
Ny avhandling: 
Metallföroreningar i 
vattenmiljön påverkar även 
fåglar på land 

 

Ny avhandling: Ortnamn i 
Jämtland avslöjar medeltida 
bebyggelseexpansion 
 
 
De flesta har nog på känn att i ortnamnen 
finns en historia som är värd att berätta. 
Varför heter en by det ena eller det andra? 
Svaren finns att få i en ny avhandling av 
Josefin Devine på Företagsforskarskolan vid 
Umeå universitet. 
 
 
Läs mer 
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”Industrin behöver också 
akademikontakten” 
 
 
Centrum för hållbar produktion av cement 
och bränd kalk, CHECK, är en plattform där 
Umeåforskare samverkar med de största 
industriella aktörerna inom cement- och 
kalkproduktion i Sverige. 
Vi ställer fem frågor till föreståndare Matias 
Eriksson som berättar att CHECK har två 



 
 
De negativa effekter som metaller i 
förorenade sjöar har på vattenlevande 
organismer kan även få betydelse för 
insektsätande fåglar på land. Det visar en 
ny avhandling från Företagsforskarskolan 
vid Umeå universitet. Ekolog Johan Lidman 
försvarade sina resultat den 19 februari. 
 
 
In English: 
Metal contamination of aquatic 
environments also threatens birds on 
land 
 
 
Läs mer 
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Välkommen att 
kontakta oss! 
 
 
Patrik 
Rydén, föreståndare patrik.ryden@umu.se 
090-786 69 90 
 
Charlotta 
Sundin, samordnare charlotta.sundin@umu
.se 
090-786 54 93 
 
Ingrid 
Söderbergh, kommunikatör ingrid.soderbe
rgh@umu.se 
090-786 60 24 
 
Linda Pommer, samordnare 
linda.pommer@umu.se 
090-786 80 59 
 
. 

  

doktorander inom Företagsforskarskolan 
och tycker att samarbetet fungerar mycket 
bra. 
 
In English: 
“The industry also needs academia” 
 
 
Läs mer 
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Vi är på LinkedIn! 
 
 
Nu finns Företagsforskarskolan vid Umeå 
universitet på LinkedIn! Varmt välkommen 
att följa oss, knyta kontakter och att 
interagera med oss. 
 
 
Länk till LinkedIn 
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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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Företagsforskarskolan Kontakta redaktionen Facebook 

 


