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ADJUNGERING

UTBYTE TAR FORSKNINGEN

NÄRMARE FÖRETAGEN
Som en del i ett tätare samarbete mellan Träcentrum och Tekniska högskolan i Jönköping
(JTH) kommer två forskare att byta arbetsplats med varandra. Malin Löfving tar plats på JTH
och Jenny Bäckstrand flyttar in på Träcentrum.
- Målet är att fler företag inom trä-, möbel- och inredningsbranschen ska kunna nyttja forskning, berättar de.
>> SEDAN 2019 ÄR TRÄCENTRUM strategisk partner till

ökad kännedom om hur företagens behov ser ut.

SPARK som är forsknings- och utbildningsmiljön

Malin och Jenny kommer att inleda adjunge-

på Jönköping University. Det innebär stärkta möj-

ringsåret med en nulägesanalys hos träföretagen.

ligheter att synliggöra trä-, möbel- och inred-

Analysen ligger sedan till grund för en framtids-

ningsbranschen inom akademiska kretsar samt att

rapport som i sin tur resulterar i en utvecklings-

låta företag i branschen ta del av aktuell forskning.

plan.

Ytterligare ett steg i samarbetet är en så kallad

BÅDE MALIN OCH JENNY har en gedigen forskarbak-

”adjungering” som innebär att organisationerna

grund och båda har doktorstitel och forskarutbild-

under en begränsad period kommer att byta fors-

ning.

kare med varandra.

- Jag har forskat inom produktionslogistik, inköp

MALIN LÖFVING från Träcentrum kommer att bli

och kommunikation kopplat till kundanpassade

adjungerad lektor på JTH och Jenny Bäckstrand från

produkter. Min avhandling resulterade i en praktisk

JTH kommer att jobba som adjungerad specialist på

metod för konkurrenskraftiga inköp som vi fram

Träcentrum.

tills idag har utbildat över 70 företag i. Den typen

- Det ska bli jättespännande att byta kompetens

av konkreta resultat som kan nyttjas inom trä-,

med varandra. Vi tror att det kommer att bli väldigt

möbel- och inredningsbranschen är det vi hoppas

givande för både Träcentrums medlemmar och

på, berättar Jenny Bäckstrand.

branschen i stort. Genom adjungeringen kommer

- Vi vill vara lyhörda för företagens behov och

jag även att få möjlighet att synliggöra industrins

jag hoppas också kunna vara industrins röst i den

behov för forskare och studenter på högskolan,

akademiska världen under adjungeringen. Min

säger Malin Löfving.

forskning har ju handlat mycket om produktions-

Just kontakten mellan företagen och akademien är

strategier för små och medelstora träföretag och

ett område som både Malin och Jenny vill förbättra

jag tror att de har mycket att vinna på att få en

med adjungeringen.

bättre kontakt med den akademiska världen, avslu-

- JTH gör saker som är väldigt bra för träindustrin, men vi har lite för få kontaktytor och behöver

Malin Löfving från Träcentrum kommer
att bli adjungerad lektor på JTH och
Jenny Bäckstrand från JTH kommer
att jobba som adjungerad specialist på
Träcentrum.
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tar Malin.

