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Lätt att fastna i administrativ gröt
Namn: Jonatan Klaminder, Forskarassistent, institutionen för ekologi, miljö och
geovetenskap

Tack vare värdefullt stöd från Grants Office vid Umeå universitet kunde
forskaren Jonatan Klaminder vid institutionen för ekologi, miljö och
geovetenskap lyckas med sin anslagsansökan till
Wallenbergstiftelserna.

Till vardags tacklar han miljövetenskapliga problem med naturvetenskaplig
koppling. Jonatan Klaminder är forskarassistent vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Han kombinerar
flera olika verktyg i sin forskning, exempelvis naturgeografi, paleolimnologi, ekologi och marklära.
— Jag jobbar ganska brett, men med fokus på miljörelaterade frågor som föroreningar i mark och vatten, klimatfrågor
och liknande, berättar Jonatan. Den forskning som jag nu har fått möjlighet att utveckla med stöd från
Wallenbergstiftelserna rör hur beteendestörande ämnen påverkar akvatiska ekosystem.

Externa medel finansierar forskningen
Jonatans forskning är helt beroende av externa bidrag för att kunna finansiera verksamheten. Och att både hitta och
söka anslag är ett tufft, omfattande och många gånger snårigt och tidskrävande arbete. Som också måste klaras av
vid sidan av forskningen.
— Därför är det väldigt värdefullt att som forskare kunna få hjälp med sådant av Grants Office, säger Jonatan.

Jonatan har nyligen fått ett anslag beviljat av Wallenbergstiftelserna. Och för att få medel den vägen ställs ofta
speciella krav.
— Tack vare att jag blev nominerad av universitetsledningen fick jag möjligheter att söka på universitetets vägnar,
berättar han. Grants Office hjälpte mig sedan med att strukturera ansökan och det så viktiga följebrevet, kolla och
förbättra skrivningen och även att ta fram en budget.

Bra samarbete med Grants Office
Överhuvudtaget tycker Jonatan att kontakterna och samarbetet med Grants Office fungerat väldigt bra.
— Jag här fått ett väldigt fint stöd hela vägen, det har underlättat oerhört. Annars är det så lätt att man fastnar i
”administrativ gröt”. Jag kan absolut rekommendera andra forskare i samma situation att ta kontakt och söka hjälp
hos Grants Office.

Utöver anslaget från Wallenbergstiftelserna är Jonatan nu också inblandad i en ansökan efter EU-medel.
— Det är ett ganska omfattande arbete, och vi har mycket att lära om hur sådant här går till, säger Jonatan. Även här
har vi fått mycket ovärderlig hjälp från Grants Office.
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