VIPP – forskarskola i Karlstad

Industridoktorander
breddar skogsindustrin
Företagsforskarskolan VIPP startade 2012 vid Karlstads universitet
och har nu 18 industridoktorander
som alla har projekt relaterade till
cellulosafibern. När programmet är
avslutat 2020 kommer det att finnas
en bra bas för utbildning och forskning i Karlstad.
FORSKNING

V

Sören Back, Soren.Back@sbkommunikation.se

IPP står för Values
Created in Fibre-based
Processes and Products,
dvs värdeskapande i fiberbaserade processer
och produkter. Vid starten av forskarskolan var det fjorton doktorander som nu har utökats med fyra.
Doktorander och doktorandarbeten
har huvudsakligen valts ut av deltagande företag. De flesta doktoranderna är anställda sedan tidigare, eller nyrekryterade, av företagen samt
i några fall av Karlstads universitet.
– Vår vision är att VIPP ska etableras som ledande aktör inom industriforskarutbildning och utgöra en
långsiktig bas för regionen, säger Lars
Järnström. Från att vara utförare vill
vi att en forskare ska vara gränsgång-

Vi vill att en forskare ska vara gränsgångare och
samproducent av forskning med industrin, säger
Lars Järnström, programdirektlr för VIPP.

Företagsforskarskolan höjer kompetensen i såväl
vår region som i skogsindustrin generellt, säger
Louise Törnefalk Svanqvist, vd Resultat Effekt.

are och samproducent av forskning
med industrin. Doktoranderna ska
ha en erfarenhet och bredd större än
den egna labbänken, dvs förstå sammanhang inom och mellan process,
miljö, ekonomi och marknad.
– Målen för VIPP finns reglerade
i avtalet med KK-stiftelsen och omfattar såväl konkreta resultatmål som
delmål på vägen berättar Louise Törnefalk Svanqvist, styrelseordförande
för VIPP. Exempel på mål är antal
publicerade arbeten och att minst
tio högkvalitativa doktorandkurser,
vilka ska fortsätta efter programmets
slut, ska utvecklas. Ett viktigt mål är
också att kommunicera programmet.
– Ett viktigt syfte är att samarbetet mellan företag och universitet ska
utvecklas och fördjupas, liksom mel-

lan olika discipliner inom universitetet. I VIPP ingår de tre disciplinerna
massa, papper och grafisk teknik,
miljö och energi samt tjänsteinnovation och kundupplevelse. Detta bidrar till ett närmare samarbete över
disciplingränserna, vilket är viktigt
för framtida forskning.
– Ur doktorandernas perspektiv
finns flera fördelar, poängterar Louise Törnefalk Svanqvist. De får arbeta i en tvärvetenskaplig miljö och
jobba verklighetsnära i nätverk. Varje
år ordnas två träffar med besök hos
företag som deltar i programmet.
Som industridoktorand har man
omkring 80 procent av arbetstiden
inom forskningsprojektet med placering som skiftar mellan företaget
och universitet och 20 procent med

KK-stiftelsen – högskolornas forskningsfinansiär
KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges
konkurrenskraft och finansiera forskning
och kompetensutveckling när den sker
i samverkan med näringslivet. Förutom
att varje projekt ska ha vetenskaplig höjd
ställer KK-stiftelsen som krav att näringslivet medverkar till ett värde som är lika
stort som KK-stiftelsens finansiering.
Sedan starten har det satsats 8,5
miljarder kronor i över 2 400 projekt.

KK-stiftelsen bestämmer dock inte innehållet i forskningen, eller inom vilka områden
som lärosätet ska utvecklas. Även där skiljer
sig KK-stiftelsen från andra aktörer. Sakinnehållet avgör forskarna och lärosätena bättre
själva i samverkan med näringslivet.
Däremot strävar KK-stiftelsen efter att
forskningen vid de nya lärosätena ska
vara profilerad. Det går inte att vara bra på
allt. Om lärosätena riktar forskningen mot
områden som är relevanta för näringslivet

kan det leda till grupperingar och miljöer
som blir nationellt och internationellt slagkraftiga, och det ger förutsättningar för
en bra interaktion mellan utbildning och
forskning. I förlängningen skapar det mer
forskningsintensiva lärosäten och bättre
utbildningar. Profilerad forskning och
utbildning medför också att högskolorna
sträcker sig utanför sina hemregioner och
blir nationella och internationella när de
rekryterar studenter och forskare.

Något som utmärker KK-stiftelsen är
långsiktigheten. Våra program är cykliska
i rullande treårsbudgetar. Lärosätena ska
kunna ha en planeringshorisont och veta
när utlysningarna kommer. Alla är kanske
inte redo att starta företagsforskarskola eller
en forskningsprofil. Då kan de kanske söka
enskilda forskningsprojekt eller få finansieringsstöd till att rekrytera forskare med rätt
kompetens för att bygga upp sin kapacitet
och förbereda sig. Källa: KK-stiftelsens hemsida
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Doktorandprojekten inom VIPP är alla relaterade
till cellulosafibern och sprungna ur företagens
behov. Doktoranderna lägger omkring 80 procent
av sin tid på sina projekt.
VIPP besöker MoRe Research
och Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik.

andra uppgifter i det företag där de
är anställda. Det betyder att man är
väl insatta i vardagen och i den industriella verkligheten med dess krav
på att uppnå resultat inom en given
tidsplan. Det finns ett stort intresse
för resultaten från företagens sida
och därmed en tidspress som annars
inte finns på samma sätt för en ren
universitetsdoktorand. De som är nyanställda av företagen eller Karlstads
universitet lär sig att tänka industriellt.
–Företagsforskarskolan
höjer
kompetensen i såväl vår region som i
skogsindustrin generellt. Stora företag
har sina egna utvecklingsavdelningar
och upparbetade kanaler med den
akademiska världen, medan mindre
företag inte har det. De får nu möjligheten att komma in i universitetsvärlden och dra nytta av den kompetens
som finns där. VIPP skapar möjlig-

Deltagande
företag i VIPP:
Asko Appliances
BillerudKorsnäs
BTG Instruments,
AkzoNobel PPC
Valmet
Domsjö Fabriker
MoRe Reserach
Innventia
Pöyry Sweden
Stora Enso
SSG Standard
Solutions Group
Kemira Kemi
Härjeåns Energi
SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut

heter till långvariga kontakter och
samarbeten på nivåer som annars inte
skulle ha skett och bidrar till utvecklingen också av mindre företag.
– Jag har en bakgrund med olika
arbetsuppgifter inom företag kopplade till skogsindustrin såsom UMW,
där jag under en period var VD, och
Valmet, fortsätter Louise Törnefalk
Svanqvist. När jag tillfrågades om att
bli styrelseordförande för styrelsen i
VIPP kändes det spännande och utmanande. Jag har sett hur olika samarbetet kan vara mellan företag och
universitet, från mycket bra till att
vara endast ytligt, och därför ser jag
en stor potential i projekt där både
företag och universitet ingår.
Viktigt att företagen är med från början

– Det är mycket viktigt för samarbetet mellan universitet och företag att
få med företagen från början. Dok-

VIPP – samarbete akademi och näringsliv
Ett av syftena med att etablera nya universitet var och är att de ska ha nära kontakter med näringslivet för att
befrämja den regionala utvecklingen, säger Lars Järnström, professor och programdirektör för VIPP. Vi på Karlstads
universitet har därför arbetat mycket med delfinansierade industriprojekt, bland annat i Ytbehandlingsprogrammet,
och är vana vid att samarbeta med industrin och inte bara vara en forskarutförare. Tradition av samarbete över
fakultetsgränser, kontakter med plattformar som The Paper Province och The Packaging Arena har fört samman
fakulteter vid universitetet, liksom universitetet med företag. Vanan att samarbeta och behovet av utbildning är
grunden till företagsforskarskolan VIPP.
När KK-stiftelsen utvärderade tidigare satsningar konstaterades att det blev för mycket forskningsutförande och
för lite samarbete mellan industri och akademi. Det ledde fram till idén om företagsforskarskolor med nära samarbete
mellan industri och akademi. I första omgången startades VIPP vid Karlstads universitet och ItsEasy vid Mälardalens
högskola. Nu finns tio företagsforskarskolor i Sverige vilka har stöd från KK-stiftelsen.

toranderna arbetar vanligen bara 20
procent i sin vanliga befattning och
därför är det betydelsefullt att deras
kollegor och andra på företaget är
informerade och vet vad doktoranderna gör. Workshops och kurser dit
företagen bjuds in är helt nödvändiga
i arbetet att skapa fler och större kontaktytor mellan företag och universitet.
– Från början var vi lite för
tidsoptimistiska och planerade för
forskarutbildning på upp till 100
procent men insåg snart att doktoranderna i rollen mellan företag och
universitet behöver arbeta 20 procent med sina vanliga arbetsuppgifter och då blir det 80 procent kvar
för projektet, säger Lars Järnström.
I vissa fall har tiden de arbetar med
andra uppgifter för företaget blivit
mer än 20 procent Därför blir den
totala tiden längre än för traditionella doktorandprojekt, säger Lars
Järnström. Vi försöker vara observanta på att doktoranden ibland kan
känna sig pressad från olika håll och
kan riskera att hamna lite offside när
de bara är med på sina ordinarie arbetsuppgifter 20 procent av tiden.
Samtidigt upplevs att forskarskolan
ger ett lyft i karriären då de etablerar
nätverk inom universitet och företag. Nyttan för företagen är att de får
en person som kan växelverka med
akademin. Nya kontaktvägar har
också skapats som gett andra samarbetsprojekt och examensarbeten
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Åsa Nyflött, licentiat och doktorand inom VIPP

Arbetar på Stora Enso och
doktorerar på biobaserade barriärer
Åsa Nyflött är en av doktoranderna inom VIPP. Hon arbetar 20 procent av sin tid
på Stora Enso och ägnar resten av veckan till att studera några biobaserade barriärmaterials egenskaper för livsmedelsförpackningar. En bra möjlighet att verka i
bägge världar.
tjocklek:bredd på ca 1:60. Med optimal orientering av kaolinplattorna
kan därför syrets vandring i sidled
förlängas väsentligt, och blir därmed
en viktig barriäregenskap. För hög
kaolinkoncentration ger en oordnad
struktur med sämre barriäregenskaper och jag har i arbetet funnit att
en kaolinkoncentration på 5 – 10 %
är optimal.
– Licentiatarbetet ger förutsättningarna för mitt fortsatta doktorandarbete som går ut på att skaffa
mer kunskap om vilka egenskaper
som behövs, och deras påverkan, för
biobaserade barriärer. Jag kommer
att bygga upp en generell modell för
att utvärdera olika polymerer som
barriärmaterial.

FORSKNING
Sören Back, Soren.Back@sbkommunikation.se

Å

sa är civilingenjör i teknisk
fysik och gjorde sitt examensarbete hos Stora Ensos
forskningscenter i Karlstad, där hon
sedan anställdes som laboratorieingenjör inom papperskemi. När möjligheten dök upp så sökte hon en
industridoktorandtjänst inom VIPPprogrammet vid Karlstads universitet och började i januari 2012.
Upplägget är sådant att Åsa jobbar
80 procent som industridoktorand
i VIPP-programmet och 20 procent
på Stora Ensos forskningscenter.
Mer kunskap om barriärer

– Bakgrunden till mitt licentiatarbete, som ingår i mitt doktorandarbete, är att Stora Enso vill ha mer
kunskap om barriärer för att petroleumbaserade barriärmaterial ska
kunna ersättas med biobaserade,
berättar Åsa. Syret är oftast det som
skadar innehållet i en förpackning.
Mitt licentiatarbete har därför gått
ut på att undersöka egenskaperna av
olika barriärblandningar av PVA och
kaolin vad avser kristallinitet, orientering och koncentration.
– PVA används ofta som barriärmaterial, då det har en låg diffusion
av gaser och dofter, och kaolin har
med sin platta struktur goda barriäregenskaper. Därför har jag använt
två metoder för att på olika sätt efterlikna den verkliga processen när ett
kartongmaterial förses med en barriär
vilken ska förhindra syreinträngning
till förpackningens innehåll.
I en MOCON-apparat studerades hur syrets penetrationshastighet
genom barriärmaterialet påverkas av
olika torktemperaturer, barriärens
tjocklek och kaolinkoncentrationen
i blandningen. I samma arbete har

Positivt att både arbeta och doktorera

ÅSA NYFLÖTT
Född: 1986
Bor: Karlstad
Utbildning: civilingenjör i teknisk fysik, KaU
industridoktorand VIPP, Karlstad
Karriär: Stora Enso forskningsingenjör
Fritidsintressen: Dansa handarbeten och naturliv
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den initiala syretransporten av syre
genom ett barriärskikt studerats i ett
PermMate-instrument. Sista delen av
arbetet har bestått i att utforma en
datamodell för diffusionsförloppet.
– Slutsatserna av arbetet är att
polykristalliniteten och kaolinets
orientering är mycket viktiga egenskaper eftersom syret vandrar längs
en molekylkedja. Kaolin har en
plattstruktur med ett förhållande

Åsa Nyflötts forskning
visat att användningsområdet för
biobaserade barriärer
är stort, inte minst i
olika livsmedlessammanhang.

– Jag har bara positiva erfarenheter
av att vara industridoktorand inom
VIPP-programmet. Det är mycket
lärorikt och ger en väldig dynamik
eftersom det är ett stort intresse från
företagens sida, liksom från akademin. Det är många personer, och
därmed åsikter, inblandade och det
är därför viktigt att kunna sovra
bland alla idéer. För min del är det en
bra möjlighet att få chansen att med
en arbetstidsfördelning på 80:20 basis få vara industridoktorand.
– Att få delta i VIPP ger ett bra
nätverk, både inom universitetsvärlden och företagsvärlden, vilket
på sikt ger en karriärmässig skjuts.
I VIPP ingår två möten varje år ute
på företag, vilket betyder att vi får
en större insyn i vad som görs inom
hela skogsindustrin, inte bara inom
mitt eget område. Det är annars lätt
att man bara ser sitt eget företags
verksamhet och inte får kunskap om
all den utveckling och produktion
som sker i branschen, avslutar Åsa
Nyflött. n
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