
    

      
  

        
             

         
       

          
        

 

             
               

             
 

         
        

            
  

        
         

 
       

   
    

   
  

    
 

    
   

  
     

       
   

    
   

    
 

   
    

 
 

 

    
    

    
  

  
    

  

 

     
 

 

       
     

    
   

   
  

  
     

    
  

       
    

   
   

 

 

   

   
    

    
 

   

 

       
    

    

  

  
  

     
 

  

 
  

  
  

 
  

   
 

 

 

    
   

   
     

     
   

     
    

      

 

  

  
   

  
    

  

 
    

 

   
 

 
    

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

Tjugoåtta grader varmt 

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Visa i webbläsare 

och hög tid för en
sommarhälsning från Företagsforskarskolan! 

Under de senaste månaderna har samhället öppnats upp och vi har succesivt övergett digitala
möten till förmån för fysiska möten, som kanske inte alltid är effektivare men som nästan 
alltid gör det enklare att ”lära känna varandra”. Inte minst våra doktorander har uppskattat 
att återigen kunna träffas på gemensamma kurser och workshops. 

Att få till samarbeten mellan akademin och externa organisationer har sina utmaningar 
oavsett om man är forskare vid Umeå universitet eller utvecklingschef för ett internationellt
bolag. 

En av de vanligaste frågorna vi får från företag är ”Hur kommer jag i kontakt med en forskare 
som kan hjälpa oss?” Det är en bra fråga och vi som organisation kan göra mer för att 
underlätta kontakter, men även vi forskare kan bli bättre på att synliggöra oss själva och vår 
forskning. 

När kontakt är etablerad så gäller det att lära känna varandra och skapa ett ömsesidigt 
förtroende inför vad som förhoppningsvis blir ett långt och givande samarbete för både 
forskare och företag. Den här processen är inte enkel, men underlättas av att Zoom nu 
ersätts med fysiska träffar. 

Företagsforskarskolans utlysning av doktorandmedel stänger den 17 september och den 27 
oktober bjuder vi till workshop på temat Samverkan i flera dimensioner. 

Glad sommar!
Patrik Rydén, Charlotta Sundin, Linda Pommer och Ingrid Söderbergh 

. 

Företagsbesök
i Örnsköldsvik 

Ett av vårens företagsbesök var med
doktoranden Peter Gustafsson och hans 
externa part MacGregor i Örnsköldsvik. 
Dagen inleddes med att Peter presenterade 
sitt forskningsprojekt. Sedan fick vi en 
genomgång av MacGregors förväntningar 
för projektet, samt en bild av MacGregor 
som organisation, dess historia och 
framtid. Förmiddagen avslutades med en
rundtur på deras nya kontor. Efter lunch 
fick vi en inblick i några av de 
utvecklingsprojekt som MacGregor deltar i
samt en genomgång av den nya teknologi 
som de arbetar med att utveckla. 
Stämningen var på topp med många frågor 
till företaget. 

På fotot visar Mikael Hägglund vid
MacGregor en modell av ett containerfartyg 
utrustat med MacGregors kranar som
levererats till företaget Chipolbrok. 

. 

Detekterar bakteriesporer
snabbare och effektivare 

Fysiker Rasmus Öberg, doktorand i
Företagsforskarskolan, studerar i
samverkan med Totalförsvarets 
Forskningsinstitut, FOI, beröringsfria
ljusbaserade detektionstekniker för att 
karakterisera bakteriesporer. 

Läs mer 

Företagsforskarskolan
medverkade på Umeågalan 

Vi på Företagsforskarskolan tyckte det var 
jättespännande och givande att medverka
vid närlingslivets Umeågala 16 juni! Vi
hade både egen monter och breakout-
session där några företag, forskare och 
doktorander deltog i ett samtal lett av 
Dieter K. Müller. Stora möjligheter fanns 
för medverkande forskare och företag att 
ta kontakt och få mer information om vår 
verksamhet. 

Läs merFöretagsforskarskolan deltog 
på samverkanskonferens 

Tisdag den 17 maj gick konferensen 
”Samverka. Meriterna, medlen och målen” 
av stapeln vid Umeå universitet. Projekt 
från Företagsforskarskolan, om 
människohandel respektive effektivare 
solenergilösningar, deltog i två av dagens
sessioner där samverkansaspekten
uppmärksammades. 

Läs mer 

Student prisas för
examensarbete 

Svenska föreningen för 
förbränningsforskning, SFRC, har beslutat 
att tilldela priset för framstående
examensarbete 2021 till Amanda Vikström, 
civilingenjör i energiteknik. 

In English:
Student receives award for Master's 
thesis 

Läs mer 

Spara datumet! 

Välkommen till en dag om ”Samverkan i
flera dimensioner” arrangerad av
Företagsforskarskolan vid Umeå 
universitet.
Boka gärna in den 27 oktober i din 
kalender och kom för att lyssna på 
intressanta föredrag, bredda din kunskap, 
träffa och diskutera med doktorander, 
forskare och företag och organisationer 
från olika discipliner. 

Save the date!
Welcome to a day on “Collaboration in
several dimensions” arranged by the 
Industrial Doctoral School
Please mark the 27th of October in your 
calendar to listen to interesting talks, 
widen your knowledge, meet and discuss 
with Ph.D. Students, researchers and 
companies from different disciplines. 

Läs mer 

Forskarskolan som får ut
forskningen i verkligheten 

Företagsforskarskolan uppmärksammades i 
en fin artikel i Vetenskapsrådets tidning 
Curie. 

Till artikeln 

F nansi eri ing av doktorand i
samverkansprojekt 

Företagsforskarskolan utlyser varje år 
doktorandresurser. Ansökan är nu öppen. 
Nästa ansökningstillfälle har deadline 17 
september 2022. 

Läs mer på vår webbplats 

Välkommen att
kontakta oss! 

Patrik Rydén, föreståndare
patrik.ryden@umu.se
070-482 35 55 

Charlotta Sundin, samordnare
charlotta.sundin@umu.se
090-786 54 93 

Linda Pommer, samordnare
linda.pommer@umu.se
090-786 80 59 

Ingrid Söderbergh, kommunikatör 
ingrid.soderbergh@umu.se
090-786 60 24 

Maria Wennberg,
ekonomiadministratör 
maria.e.wennberg@umu.se
090-786 63 61 

Länk till företagsforskarskolan 

Om företagsforskarskolan 

● Startade 2008 ● Fler än 80 doktorander 
har deltagit ● Över 60 företag och 
organisationer samverkar ● Tre månaders 
praktik 

. 

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 

Företagsforskarskolan Kontakta redaktionen Facebook 
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