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Skogsnäringens forskningsagenda 
En positiv utveckling för svensk skogsindustri är viktigt för  
välfärden och en förutsättning för ett biobaserat samhälle.

Skogsnäringen bidrar årligen med 120 miljarder kronor till Sveriges nettoexport. 
Detta genom leveranser av sågade trävaror, massa, papper och kartong. I Peking 
byggs hållbara hus av virke och förädlade trävaror från Sverige. I New Delhi säljs 
juiceförpackningar tillverkade av svensk vätskekartong och i Europas städer säljs 
kläder som tillverkats av svensk textilmassa, för att bara nämna några exempel. 
Svensk skogsnäring är högteknologisk och globalt konkurrenskraftig. För att behålla 
positionen som världens tredje största exportör av skogsbaserade produkter krävs en 
stärkt forskning, en ständig utveckling och effektivisering av skogsbruk och produk-
tion samt fokus på innovationsbefrämjande åtgärder.

Att utveckla den svenska skogsnäringen är en förutsättning för att nå visionen om 
ett biobaserat och fossilfritt samhälle. Viktigt är att hållbart både bruka och öka 
tillväxten i skogen samt att bibehålla konkurrenskraften i företagens produktions-
anläggningar. Många av dagens fossilbaserade produkter ska ersättas av biobaserade 
produkter från skogen och industriellt träbyggande blir en av framgångsfaktorerna. 
Redan i dag är skogsnäringen Sveriges största leverantör av bioenergi.

Tillgång till relevant forskning i världsklass är en förutsättning för att utveckla nya 
produkter och tjänster. Forskarsamhället bidrar även till att skogsnäringen försörjs 
med kompetenta medarbetare. Forskningen sker i dag i internationella miljöer där 
Sverige är ledande inom många områden. För att långsiktigt behålla konkurrens-
kraften och klara omställningen till ett biobaserat samhälle måste mer satsas på 
forskning. De drygt 4 miljarder kronor som årligen investeras räcker inte.  
Tillsammans behöver vi satsa mer!

Forskningsagendan är kopplad till det europeiska samarbetet inom Forest-based  
Sector Technology Platform (FTP) och har behandlats i den svenska nationella  
supportgruppen NSG-Sweden. Sverige har en stark roll i FTP och kan därigenom 
driva den svenska skogsnäringens intressen i EU.

Denna agenda är framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället i samråd och 
med nationella forskningsfinansiärer som observatörer. Förutsättningarna är därmed 
de bästa tänkbara för att agendan ska kunna förverkligas. Totalt är det ett hundratal 
personer som medverkat i workshops, referensgrupper, enkäter och som har lämnat 
kvalificerade bidrag. 

Jag vill tacka alla inblandade för deras engagemang och insatser i arbetet med att ta 
fram Skogsnäringens forskningsagenda. 

Torgny Persson
Forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna

Förord
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att skapa förutsättningar för nya affärsmöjligheter, 
produkter och tjänster. Att höja förädlingsgraden inne- 
bär inte automatiskt bättre lönsamhet, men industrin 
blir mindre sårbar för konjunkturnedgångar och kon- 
kurrens från andra material, produkter och regioner.

Mycket av det som i dag framställs från fossil olja kan 
också framställas från skogsråvara. Det är nog främst 
fantasin som sätter gränser för vad vi ser som möjligt 
att producera med skogen som råvara. Utmaningen 
är att se till att produktionen av förädlade och nya 
produkter blir både resurseffektiv och lönsam.  

Skogen behövs för att hela Sverige ska leva. Även om vi 
fortsätter att utveckla skogsnäringen på landsbygden, 
kommer jobb att försvinna om vi inte samtidigt inve- 
sterar i befintliga och nya produktionsanläggningar. 
Den skogliga råvaran förädlas regionalt och bidrar till 
sysselsättning i hela landet. Sverige behöver tillväxt i 
alla regioner för att möta framtidens utmaningar. 

Sverige ställer om till en bioekonomi
Omställningen till en bioekonomi bidrar till lösningen 
på världens klimatproblem, en väg ut ur fossilberoen- 
det. Den svenska omställningen medverkar till att 
Sverige genom export av biobaserade produkter och 
tjänster blir en ledande aktör i världen, även i form av 
exporterad klimatnytta.

En viktig grund för omställningen är de Globala målen 
för hållbar utveckling (se figur sid 10-11) och EU:s 
målsättning om en framtida hållbar ekonomi, vilka 
båda pekar mot bioekonomi. En biobaserad ekonomi 
är helt och hållet baserad på resurseffektiva processer 

Den skogsbaserade  
bioekonomin är en viktig  
del av Sveriges framtid
Skogsindustrin är viktig för välfärden,  
jobben och tillväxten i Sverige. I den fossil-
fria hållbara bioekonomin, som nu växer sig 
starkare, spelar de produkter som den sven-
ska skogen erbjuder en central roll. För att 
fortsätta växa och utvecklas behöver svensk 
skogsindustri konkurrenskraftiga villkor och 
incitament som främjar forskning och inno-
vation. 
Sverige har sedan lång tid tillbaka en stark och fram- 
gångsrik skogsindustri. Den svenska skogen är en av 
Sveriges allra viktigaste råvaror och det totala produk-
tionsvärdet från hela skogsnäringen är årligen nära  
250 miljarder kronor.

Det är ingen överdrift att säga att den svenska skogs-
näringen håller världsklass. Andra länder kommer att 
kunna kopiera de tekniska lösningarna, men inte de 
värdekedjor som byggts upp. Dessa väl fungerade  
värdekedjor är baserade på en välskött skog, ett effektivt 
skogsbruk, en funktionell logistik och infrastruktur 
samt konkurrenskraftiga produktionsanläggningar för 
sågade trävaror, massa, papper, kartong och energi-
bärare. Värdekedjorna sträcker sig från skogsbruket 
hela vägen ut till den tillverkande industrin och vidare 
till konsumenter i form av byggprodukter och möbler, 
skriv- och tryckpapper, förpackningar, hygien- och 
sjukvårdsprodukter. Med kraftfulla forskningssats- 
ningar kommer dessa områden att utvecklas och  
kompletteras med nya material och produkter. 

En brytningstid, full av möjligheter  
och utmaningar
Det är viktigt för Sverige att vi tar tillvara och utveck-
lar de möjligheter som den svenska skogen erbjuder. 
Skogen står för den viktigaste råvaran till många av de 
nya material och produkter som behövs i det fossilfria 
samhället.

Svensk skogsnäring befinner sig i en brytningstid och 
det finns flera utmaningar. En av dem är att öka föräd-
lingsgraden. Det gör vi genom att öka värdetillväxten 
inom existerande produktområden, men också genom 

” Sverige har en skoglig  
 och skogsindustriell  
 forskning som i många  
 fall är internationellt   
 ledande”
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och förnybara råvaror. Genom att producera fler pro-
dukter baserade på skogsråvara istället för fossil råvara 
bidrar vi till världens klimatmål. De nya produkterna 
behöver i vissa fall också vara biodegraderbara, det vill 
säga nedbrytbara.

Förutsättningen för att svensk bioekonomi ska kunna 
realiseras och utvecklas i konkurrens med fossila råvaror 
och andra länders förnybara produktion är en vidare- 
utveckling av de satsningar som redan pågår. Men vi 
behöver också skapa nya nationella plattformar för  
innovation, forskning och demonstration. Dessa inklu- 
derar såväl offentlig verksamhet som näringsliv och 
konsumenter.

Omställningen kräver att nya produkter utvecklas och 
att affärsmodeller för kommersialisering skapas och 
utvärderas. Att nå ut till de som ska köpa de biobase-
rade produkterna, både konsumenter och företag, är 
avgörande för att nå framgång.

Skogsnäringen i Sveriges  
nya industrilandskap
Den svenska skogsnäringen ingår som en viktig del i 
världens växande bioekonomi. I motsats till många  
andra näringar finns skogsnäringens arbetstillfällen 
utanför storstäderna. När jobben blir färre på lands- 
bygden har den exportstarka skogsnäringen fortsatt 
stort behov av kompetens. Skogen är därför en förut- 
sättning för en levande landsbygd och nyindustriali-
sering av Sverige. 

Svensk produktion av sågade trävaror har stor betydelse 
för sysselsättning och export och är avgörande för 
värdet på den svenska skogen. I dag går nära 70 % av 
Sveriges produktion av trävaror på export. De svenska 
sågverken har moderna anläggningar för en effektiv och 
kundanpassad tillverkning. Det mesta av virket föräd-
las redan i sågverken och levereras bland annat som 
avancerade sammansatta byggprodukter till en starkt 
växande global marknad.

De svenska massa- och pappersbruken befinner sig i ett 
expansivt skede. Det sker stora förändringar och före- 
tagen investerar stort i nya produktionsanläggningar 
och nya produkter. Massa, papper, och kartong förblir 
brukens huvudprodukter i många år framöver och av 

det som produceras går 90 % på export. Samtidigt 
öppnar forskningen för nya möjligheter inom områden 
som exempelvis textil och nya material. En väsentlig 
del för att målet om en växande bioekonomi ska nås är 
att vi, utöver att satsa på nya material och produkter, 
också utvecklar befintliga produktionsanläggningar för 
ökad tillväxt och en fortsatt bibehållen konkurrenskraft.

Framtidsmarknader 
Skogsnäringen är i ständig utveckling mot nya mark- 
nader och nya mål för effektivitet och hållbarhet.  
Näringen investerar alltmer på tillväxtmarknader för  
att öka sin marknadsandel. För att svensk produktion 
fortsättningsvis ska vara konkurrenskraftig måste 
utvecklingen av kunskap, teknologier och produkter 
prioriteras. Ökad effektivitet i skogsbruket och lön- 
samhet i skogsindustrins nuvarande produktions- 
anläggningar är en förutsättning för fortsatt framgång. 

Framtidsmarknaderna kan oftast sökas i gränsytorna 
mellan olika områden och i brytpunkten mellan tek- 
niska och vetenskapliga discipliner. Stora marknads-
förändringar som övergången från tryckta till digitala 
medier har startat en förändring som kommer att skapa 
helt nya möjligheter i det digitala samhället. Nanotek-
nologi, integration mellan elektronik och cellulosa och 
industriellt träbyggande är bara några exempel på till- 
växtområden som kommer att påverka svensk skogs- 
industri.

Att hitta framtidsmarknaderna är varje enskilt företags 
uppgift. Universitet, högskolor och forskningsinstitut 
har dock en viktig roll i att utveckla ny kunskap och 
nya teknologier som stöd för företagens framtida beslut. 
Vidare behövs ny kunskap om affärsmodeller, service-
koncept, konsumenters behov och beteenden, allt av 
stor betydelse för industrin. Forskningsinsatser inom 
dessa områden är därför angelägna när Sveriges nya 
industrilandskap ska skapas.

Energi spelar stor roll
Energieffektivisering och ökad användning av förny- 
bar energi hör till samhällets stora utmaningar. Skogs- 
näringen intar här en särställning genom att både vara 
Sveriges största leverantör och användare av förnybar 
energi. 

När skogsråvaran används för att producera massa, 
papper, kartong och sågade trävaror producerar skogs-

”Den svenska skogen är 
 välskött och vårt skogs-    
 förråd ökar varje år”

” Svensk skogsnäring är  
 högteknologisk och globalt  
 konkurrenskraftig”
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bruket och skogsindustrin samtidigt bioenergi. Denna 
bioenergi används i stor omfattning i de egna anlägg-
ningarna och överskottet levereras till energiprodu- 
center och hushåll. Tack vare fortsatt energieffektivi-
sering kommer överskottet att öka. 

Svensk skogsindustri är världsledande med sin låga 
miljöpåverkan just tack vare detta. Vi behöver fortsatt 
forskning och utveckling som leder till ännu effektivare 
processer och som därmed ytterligare bidrar till  
Sveriges fossilfria energisystem.

Hållbarhet driver tillväxt
Den växande skogen och de produkter vi kan göra av 
den är en viktig grund för övergången till bioekonomi. 
På samma sätt är ett hållbart brukande av den svenska 
skogen en förutsättning för ett hållbart samhälle. När 
samhället använder förnybara råvaror kan vi fasa ut de 
produkter som har negativ klimatpåverkan. Förnybara 
naturresurser kan, förutom i de traditionella bransch- 
erna, till exempel användas i tillverkningen av nya för- 
packningsmaterial, textilier och energibärare.

Den svenska skogen är välskött. När träden avverkas 
planteras nya och den årliga tillväxten och Sveriges 
skogsförråd ökar för varje år. Det finns redan i dag en 
potential till ett större uttag från skogen och den blir 
större för varje år.

Produkter framtagna av material från skogsråvara  
kan återvinnas och användas till nya produkter. Skogs-
näringen har en hög andel produktåtervinning och är 
en förebild för många andra sektorer som nu påbörjar 
sin omställning. En hållbar bioekonomi inkluderar 
inte bara ett klimatperspektiv och att vi tar tillvara vårt 
unika ekosystem, utan också ett socialt och ekonomiskt 
ansvar för vår framtid. I det ansvaret ingår förnybarhet 
och återvinning av de produkter som genereras av 
skogen.

Värdeskapandet maximeras genom att skogsråvaran i 
varje skede används där den genererar störst värde och 
att fibern används så många gånger som möjligt innan 
den blir bioenergi. Såväl ur ett klimat- och miljöpers-
pektiv som från nationalekonomiska utgångspunkter  
är denna princip en förutsättning för en effektiv  
användning av skogen. 

” Viktigt att vi satsar på  
 industriellt träbyggande 
 och nya material från   
 skogsråvara”

För att nå hållbara helhetslösningar behövs analyser 
av hur delprocesserna i hela systemet fungerar och där 
även produkt, råvara och tillhörande tjänster ingår. 
Som ett led i att Sverige ska kunna vidareutveckla en 
bioekonomi med hög material- och energieffektivitet, 
behöver vi mer kunskaper och forskning om skogens 
roll i det hållbara samhället.

Digitaliseringen innebär nya möjligheter
Digitaliseringen förändrar hela vårt samhälle och är 
avgörande för Sveriges ekonomiska tillväxt. För skogs-
näringen medför digitaliseringen avgörande möjlig- 
heter att utveckla nya tillämpningar. Forskning och 
utveckling inom området kommer att få stor betydelse 
och leda till förbättrade processer, nya produktområden 
och en ökad effektivitet i både system och enskilda 
detaljer. 

Digitalisering förändrar samhällets alla områden uti- 
från de nya verktyg som blir tillgängliga. Med stora 
mängder data kan vi utöka vår kunskap och förståelse 
för människan, samhället och miljön samt för de 
möjligheter och utmaningar som utvecklingen för med 
sig. För svensk skogsnäring innebär det nya möjligheter 
inom processkontroll och automation men även för 
nya biobaserade produkter och tjänster. Nya möjlig- 
heter att utveckla flexibla och mer specialanpassade 
lösningar kommer också att skapas.

Tack vare digitaliseringen ökar även produktionseffek-
tivitet och produktkvalitet vilket i sin tur leder till mer 
hållbara processer med hänsyn till energi- och råvaru- 
behov. Digitaliseringen revolutionerar även skogs-
bruket. En central del i utveckling och digitalisering 
inom skogsnäringen handlar därför om att knyta  
samman olika delar i värdekedjor från råvara till kon- 
sument. Allt fler produkter förses med uppkoppling, 
kan kommunicera med varandra och styras trådlöst.  
Effektiv produktion av stora ytor kan skapa förutsätt- 
ningar för användning som bärare av digitala funk-
tioner och lagring av energi. 

För att ta till vara nya möjligheter krävs offensiv forsk-
ning där digitaliseringen nyttjas och standardiserade 
gränssnitt ingår. 

” Sverige måste satsa på   
 skoglig och skogsindustriell  
 utbildning på internationellt  
 hög nivå”
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Det behövs ytterligare satsningar på  
skoglig och skogsindustriell forskning 
Sverige kan i dag uppvisa en skoglig och skogsindu- 
striell forskning som i många fall är internationellt  
ledande. Den årliga investeringen i den skogliga och 
skogsindustriella forskningen uppgår till mer än fyra 
miljarder kronor varav skogsnäringen står för två 
tredjedelar och staten för en tredjedel. Denna insats 
behöver öka för bibehållen konkurrenskraft och för att 
Sverige ska klara övergången till det fossilfria samhället.

Stora välskötta skogstillgångar är basen för skogsbase-
rad industri och en växande bioekonomi. Skogarna ska 
tillgodose många önskemål och krav. Kunskaper om 
skogsproduktion och skogsmiljö är därför grundlägg-
ande för hela näringen.  

Den skogsindustriella forskningen ska inriktas mot 
långsiktig kunskap- och kompetensuppbyggnad. 
Många processer och utmaningar inom den befintliga 
produktionen av massa, papper, kartong och sågade 
trävaror fordrar långsiktiga forskningsinsatser. Det är 

” Den svenska skogen  
 och de produkter vi kan   
 göra av den är en viktig  
 grund för övergången till  
 bioekonomin”

Världen har 2015 antagit 17 globala mål för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling 
(www.globalamalen.se). 
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även viktigt att vi satsar på forskning om nya material 
baserade på skogsråvara. Detta gäller såväl processer 
och produkter som grundläggande förståelse av råvaran.  
Det behövs också samhällsvetenskaplig forskning för 
att öka kunskapen om policy och styrmedel, ekono- 
miska förhållanden samt konsumenters värderingar  
och val. 

Under de senaste årtiondena har forskningssamarbetet 
inom Europa ökat avsevärt. Det beror inte minst på 
EU:s ramprogram för forskning och utveckling. För att 
svensk skogsnäring ska kunna prestera bästa möjliga 
resultat är det viktigt med nationellt och internationellt 
forskningssamarbete. 

Förutsättningarna för internationellt samarbete är  
gynnsamma både för skoglig och skogsindustriell 
forskning. På det skogliga området är många frågor 

av global karaktär. På industrisidan är internationell 
forskningssamverkan naturlig eftersom flera svenska 
företag har betydande produktion i andra länder och 
stora marknader utomlands. 

En hög nivå på forskning förutsätter även en hög nivå 
på de grundutbildningar som erbjuds. Sverige erbjuder 
i dag många moderna utbildningar, men utbildning- 
arna inom skogsnäringens områden behöver förstärkas. 
Det krävs ändrade attityder och en förståelse för att 
dagens skogsrelaterade utbildningar är så mycket mer 
än traditionell skogs-, trä- och kemiutbildning. Det är 
viktigt att Sverige satsar på skoglig och skogsindustriell 
utbildning på internationellt hög nivå.
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Forskning är avgörande för att bibehålla 
skogsnäringens konkurrenskraft och för 
att nå visionen om ett biobaserat samhälle. 
Genom ökad satsning på forskning kan 
skogsnäringen bli motorn i Sveriges fram-
tida fossilfria bioekonomi och basen för nya 
biobaserade material och produkter.

Förutsättningarna för detta är att vi tänker långsiktigt. 
Forskning tar tid och tiden från idé till att en färdig 
produkt finns tillgänglig på marknaden varierar från 
några år till decennier.

Skogsnäringens            

Det vi lyfter fram i denna agenda och som de olika 
forskningsområdena belyser är inte enskilda separata 
öar. Det finns starka kopplingar mellan områdena, inte 
bara längs de traditionella värdekedjorna, utan även i 
integrationen med nya värdekedjor och mellan olika 
discipliner. 

Agendan inleds med fyra grundläggande forsknings-
områden. Där beskrivs de allmänna och övergripande 
kunskapsbehoven som vi anser utgör en grund för mer 
målinriktade forskningsinsatser. Därefter följer nitton 
forskningsområden, för varje område finns en målbild 
och en bedömning av prioriterade forskningsaktiviteter. 
Beskrivningen av de nitton forskningsområdena startar 
i skogen, fortsätter via produktion, fram till produkter 
avsedda för konsumenter och marknader.

Forskningsagendan kan delas upp i sju delar. Konsumenternas efterfrågan på produkter från förnybar råvara är utgångspunkten  
samtidigt som forskningen ofta utgår från tillgänglig råvara eller befintliga produktionsenheter. Dessa synsätt möts i skogsnäringens 
forskningsagenda.  
Illustration: Peter Bergman, Grafisk form 
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Viktigt att förstå och använda råvaran
Olika klimat, bördighet, konkurrens, skötsel, genetik, 
trädåldrar och skadetryck ger stor variation i den sven-
ska skogsråvarans egenskaper, mellan och inom objekt 
men även inom enskilda träds stamvirke, bark, grenar, 
barr och stubbar. En del kan förutses och beräknas, 
annat måste mätas. Konkurrens från snabbväxande 
råvaror och utvecklade hållbarhetskrav kräver systema-
tiska forskningsinsatser för att öka värdeutnyttjandet. 
Detaljerade kunskaper om råvaran, tillsammans med 
ny teknik, nya metoder för effektiv råvarustyrning och 
informationsåterkoppling marknad-industri-skog  
behövs liksom nya affärs- och logistiksystem inriktade 
på hela det skogliga och skogsindustriella systemet.

Utökad förståelse av cellulosa
Den viktigaste beståndsdelen i skogsråvaran är cellu- 
losa. Förståelsen av interaktionen mellan cellulosa och 
vatten är helt central för att vi ska kunna skapa förut- 
sättningar för nya produkter och processer. Denna 
förståelse behövs i produktions- och vidareförädlings-
processer, i utveckling av produktegenskaper samt i 
återanvändningsprocesser. Lär vi oss att bättre förstå 
och kontrollera interaktionen mellan cellulosa och  
vatten kan det bli möjligt att skapa vattentåliga pro- 
dukter som ändå kan återvinnas i en vattenbaserad 
miljövänlig process. Kunskap saknas särskilt på mikro- 
fibrillnivå. Det är också viktigt att vi karakteriserar 
cellulosan och dess supramolekylära struktur. Här är 
nya typer av modifierade och regenererade cellulosor 
och filament för nya applikationer och kompositer ett 
relevant exempel där ny forskningsinfrastruktur med 
tillhörande kompetenscentra behövs. 

Grundläggande forskningsområden
Kunskap om separationsmetoder
Utveckling av ny kunskap om separationsmetoder på 
olika strukturella nivåer, från sågverket till bioraffina-
deriet och slutligen återanvändningen, är central. Det 
är därför viktigt att utveckla kunskapsplattformar kring 
separation, katalys, syntes och återvinning. Att få ut 
högsta möjliga värde av alla byggstenarna i biomassan 
kräver utveckling av separationsprocesser som ska klara 
av att extrahera viktiga komponenter i skogsråvaran 
och utnyttja komponenterna till produkter som maxi- 
merar värdeutbytet. Grundläggande kunskapsutveck-
ling för att möjliggöra tillverkning av nya material och 
produkter är därför viktig. Integration av produktions- 
processen för separation, katalys, samt syntes för 
kemisk och fysikalisk modifiering av vedkomponenter 
är central för effektiva produktionsprocesser. Modi-
fieringar av råvaran bör också vara kompatibla med 
återvinningen och den biologiska nedbrytbarheten  
hos de nya materialen.

Nya formningsprocesser
Förståelse av separationsprocesser och cellulosa ger  
oss förutsättningar, komponenter och material för  
att utveckla nuvarande produkter men även för att  
utveckla morgondagens helt nya produkter. Delar  
av utvecklingen kan ske utifrån befintliga infrastruk- 
turer för papperstillverkning men för nya produkter 
kommer det att krävas kunskap om nya formnings-
processer. Formning kan ske i vått eller torrt tillstånd, 
i plana processer eller i 3D- processer och med dagens 
cellulosamaterial eller med modifierade biomaterial. 
För att bredda användningen av cellulosa krävs ny 
kunskap om hur olika formningsprocesser och plasti- 
ceringseffekter påverkar. Det är en förutsättning att  
forskning bedrivs utifrån ett antal processmöjligheter 
som våt- och torrformning, 3D-formning, additiv 
tillverkning och extrudering för att nya material ska 
utvecklas. 

forskningsområden
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Skogen och skogsmarken är mycket värde- 
fulla resurser. Fortsatt hållbar utveckling av skogs-
bruket blir verklighet genom tydliga, realistiska och 
väl underbyggda ekonomiska, miljömässiga och sociala 
mål med utgångspunkter i både samhällets och skogs- 
ägarens behov. Produktion av skogsråvara är avgörande 
för att driva och utveckla en konkurrenskraftig bio-
ekonomi.    

Skog och skogsmark är komplexa system där olika 
mål, beslut och åtgärder får konsekvenser med olika 
perspektiv i både tiden och rummet. För att hantera 
detta behövs kunskaper och hjälpmedel som kan stödja 
aktivt och hållbart ägande och brukande av skog och 
skogsmark. FoU-området ska främja de skogspolitiska 
målen om ökad biomassaproduktion, högre värdeut- 
byte från skogen och bidra till att nå klimatmålen. 

Samtidigt behövs fokus på miljö och nya möjligheter  
att utveckla flera ekosystemtjänster. Skog, skogsbruk 
och skogsprodukter liksom andra ekosystemtjänster  
och miljövärden uppfattas och uppskattas av människor 
i olika situationer och levnadsförhållanden både i och 
utanför Sverige. 

I samhället finns idag stor förståelse och oro för mänsk- 
lighetens påverkan på jordens klimat, men samtidigt 
oenighet om skogsbrukets och skogens möjligheter. 
Kunskapen är bristfällig om hur olika skötselregimer 
påverkar sociala värden, och det finns kunskapsluckor 
avseende miljöeffekter, produktionsresultat och pro- 
duktionsekonomi för olika skötselregimer och kombi- 
nationer av olika mål. Kommunikationen kring skogs-
bruk och samhälle behöver förstärkas.

Målbild 
Det finns bra och lättanvända stöd för analys av olika 
mål och väl utvecklade beslutsstöd där ekonomiska, 
miljörelaterade och sociala konsekvenser belyses och 
konkreta åtgärdsförslag kan överblickas, baserat på 
bästa tillgängliga kunskap. 

Skogsägare har utvecklat mål och skötselplaner för sitt 
brukande och värdeskapande kommunikation med 
olika intressenter. Samhället tycker att svenskt skogs-
bruk är hållbart.

Prioriterade FoU-aktiviteter
Kunskapsbaserade hjälpmedel, beslutsstöd och ana- 
lysverktyg behöver ständigt utvecklas och valideras 
genom uppföljning med syftet att skogsägare och  
samhället ska kunna utforma väl underbyggda mål  
och handlingsplaner för hållbart brukande. Allsidiga 
konsekvensanalyser av olika scenarier med variation 
och flexibilitet i skötselformer behöver genomföras. 

Säkerheten i resultaten, känsligheten för avvikelser  
från skötselplaner och konsekvenser av oförutsedda 
händelser för olika skötselformer behöver beskrivas  
och beaktas. Stark satsning på forskning och utveckling 
behövs för att löpande fylla kritiska kunskapsluckor 
och analysera möjligheter och svårigheter att avväga, 
samverka och förena olika mål för enskild fastighet och 
olika landskaps- och regionalperspektiv. Samhällsveten-
skaplig forskning behövs för att utveckla olika former 
av effektiv och förtroendeskapande kommunikation 
mellan skogsbruk och samhälle.

Hållbart brukande av skog och skogsmark
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Området handlar om skogsekosystemens funktion, 
outnyttjade möjligheter och begränsningar. Hur reage-
rar till exempel olika träd och andra skogslevande arter  
på klimatförändringar och andra yttre miljöfaktorer? 

För att klara hållbar virkesproduktion på en hög nivå 
och samtidigt utveckla möjligheter för andra ekosys- 
temtjänster behövs fördjupad kunskap om skogseko- 
systemen. Produktionsskogar i olika tillstånd och  
utvecklingsfaser är ett dominerande inslag för det  
som människor utanför skogsbruket uppfattar som 
natur och miljö. Hållbart men intensivt brukande av 
skogen och skogsmarken kan bara byggas på tillräcklig  

Kunskap om skogsekosystemen

kunskap om ekosystemens funktion, möjligheter och 
begränsningar. Det gäller för träden liksom för övrigt 
växt- och djurliv och för skogsägaren och samhället.     

Forskning om skogsproduktion och skogsmark har 
pågått under lång tid och har samlat stor kunskap  
om olika skogsekosystems förutsättningar för hållbar 
produktion av virke, risker, känslighet och problem. 
Flera undersökningar har visat att många människor 
i samhället saknar relation till brukandet av skog och 
skogsmark och därmed ofta även grundläggande  
kunskaper om skogen och skogsekosystemen.

Målbild 
Det finns kunskaper om hur olika skötselregimer på- 
verkar ekosystemen i förhållande till referensscenarier. 
 Inverkan från de enskilda komponenterna och viktiga 
samspelseffekter är analyserade och utvecklade till 
ekologiska modeller. Modellerna utnyttjas för att i 
detalj förutse långsiktiga effekter av olika förändringar  
i skötsel, odlingsmaterial, näringsförhållanden, klimat- 
faktorer och påverkan från skadegörarare. Utifrån dessa 
kunskaper anläggs produktionsskog som hållbart kan 
uppfylla människans olika behov samtidigt som god 
hänsyn tas till växt- och djurliv. Tillstånden i eko- 
systemen, produktionsresultat, miljökonsekvenser  
och sociala värden följs upp genom löpande mätning, 
kontroll och analys.

Prioriterade FoU-aktiviteter
Fördjupad kunskapsuppbyggnad i ämnen som växt- 
fysiologi, genetik, marklära, hydrologi, ekologi, system-
ekologi, biometri, klimatforskning och etologi behövs. 
Forskning behövs för att få kunskap om hur olika träd 
och andra skogslevande arter reagerar på klimatför- 
ändringar och andra yttre miljöfaktorer avseende 
tillväxt och motståndskraft mot olika väderextremer, 
sjukdomar, vilt och andra skadegörare.

Långliggande fältförsök och referensytor med kända 
uppkomstsätt, skötselförhållanden, odlingsmaterial 
och historiska väderdata behöver följas genom löpande 
mätning, kontroll och analys med avseende på produk-
tionsresultat, miljökonsekvenser och sociala värden. 
Det är viktigt att säkerställa att datainsamlingen struk-
tureras, lagras och görs åtkomlig över lång tid. Nya 
informationstjänster för denna typ av data behöver 
utvecklas.  

Det behövs mer kunskap och utveckling av hållbara 
metoder för att skapa och bibehålla skogar med sär- 
skilda rekreationsvärden nära befolkningscentra. Vidare 
behövs fortsatt analys av effekter för skyddande av olika 
arter genom hänsynsytor, särskilda biotopskydd, selek-
tiv skörd och frivilliga naturvårdsavsättningar.
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En satsning på biobaserad samhällsekonomi 
förutsätter ökad och uthållig tillgång på biomassa. 
Detta område handlar om kunskap, teknik och metoder 
för hållbar skogsodling och skogsproduktion. 

För att den skogsbaserade bioekonomin ska kunna 
växa på en öppen marknad måste produktionen göras 
ekonomiskt konkurrenskraftig, samtidigt som alla håll- 
barhetskriterier tillgodoses. Förändrat klimat kan öka 
risken för skador från väder, insekter och svampar i 
kombination. Samtidigt kan längre vegetationsperioder 
utnyttjas för att öka produktionen, binda mer kol i 
både den växande skogen och i skogsbaserade pro- 
dukter och minska mängden frigjord koldioxid från 
fossila alternativ. 

Skogsodling och skogsproduktion

Svenskt skogsbruk visar idag upp ett skogstillstånd som 
grundar sig på flera generationers brukande av skogen 
och skogsmarken. Det finns starka vetenskapliga belägg 
för att produktionen i stort har varit både förnyelsebar 
och uthållig och att det biologiska taket ligger långt 
ovanför dagens genomsnittsnivåer. Vilt- och insekts- 
skador på plantor och ungskog reducerar både tillväxt 
och kvalitetsegenskaper. Ekonomi, naturhänsyn och 
behov av andra ekosystemtjänster påverkar också för- 
utsättningarna för virkesproduktionen.

 

Målbild 
Befintlig och ny kunskap implementeras löpande i 
kostnadseffektiv föryngring med skonsam teknik och 
skötselmetoder för hög och hållbar produktion. Ut-
vecklingen baseras på kunskap om skogsekosystemens 
funktion, växtfysiologiska, genetiska och biotekno- 
logiska framsteg samt effektiv kontroll av olika skade-
görare. Informationen utnyttjas i verktyg som gör det 
möjligt att utveckla högre precision i val av åtgärder, 
skogsodlingsmaterial och skogsvårdstjänster, effektivt 
fördelat över olika ekosystem, geografier, regioner och 
klimatförutsättningar. Intensiteten i skogsproduktionen 
varieras efter olika förutsättningar och uppställda mål. 
Den hållbara produktionen av skogsråvara ökar  
väsentligt.  

Ny mät- och övervakningsteknik och nya informa-
tionssystem ger möjligheter att enkelt registrera och 
följa upp resultaten av genomförda föryngringsåtgärder 
och den fortsatta utvecklingen i den växande skogen. 
Genom de nya informationssystemen finns också  
bättre och mer överblickbar kunskap om landskapets 
och enskilda fastigheters uppnådda resultat för produk-
tion, miljövärden och sociala värden.

Prioriterade FoU-aktiviteter
Forskning och utveckling för skonsamma men effektiva 
markberedningsmetoder och teknik för mekanisering 
av sådd, plantering och röjning är av stor vikt, liksom 
kunskap och metoder för föryngring under skärm. 
Vidare behövs fortsatt, långsiktig satsning på genetisk 
förädling och effektiva förökningsmetoder för att ge 
full tillgång till välanpassade odlingsmaterial, som 
ökar möjligheterna till högre och mer värdeskapande 
produktion. Beredskap behövs för användning av fler 
trädslag. Långliggande försök och fasta referensytor har 
stort värde för att validera resultat och klimateffekter. 
Forskning behövs för att utveckla hållbara system för 
ökad biomassa- och värdeproduktion. Detta inkluderar 
produktions- och kvalitetseffekter av röjning, gallring 
och blädning. IT för att kombinera detaljerade data 
om skogsmarken med produktionsdata om tillväxt och 
egenskaper från skördade träd är ett angeläget utveck-
lingsområde. Kommunikation, utbildning och rådgiv- 
ning är centralt för att nå ett lyckat och väl förankrat 
resultat.
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Fördjupade kunskaper om utbudet av skogs-
råvarans mängd och fördelning på olika egenskaper har 
avgörande betydelse för industrikundernas investerings-
beslut och planering av hållbar industriproduktion. 
Andelen gallringsvirke och nya möjligheter till ekono-
miskt utnyttjande av klena dimensioner bidrar till 
förändrat utbud av denna typ av råvara. När träden 
närmar sig skörd är tillgången på detaljerad informa-
tion om stammarnas storlek och egenskaper viktig för 
att beskriva det möjliga utbudet för industrikunder.

Att veta skogsråvarans mängder och egenskaper är cen- 
tralt för både producenter och industrikunder. Bättre 
kunskaper om den stående skogen ger avgörande för- 
delar för säkrare affärsuppgörelser, planerad integration 
med industrikundernas tillverkningsprocesser och 

Skogsråvaran  
– tillgång och egenskaper

styrning av skörd, anrikning och transport. Det är av 
stor vikt att öka och dela kunskapen om betydelsen av 
råvarans variation, effektiviserings-, anriknings- och 
styrningsmöjligheter samt påverkan på kostnader, 
intäkter och miljöbelastning genom alla länkar i de 
värdekedjor som kan påverkas direkt eller indirekt.

Alla större skogsföretag har system för att inventera  
och beskriva sin skogsmark och sina skogstillgångar. 
Privata skogsägare kan behöva stöd för att genomföra 
skogsinventering, och upprätta skogsbruksplan. En 
ny nationell standard (Forestand) för data om skog 
och brukande av skog har etablerats och ger en grund 
för att informationen från olika fastigheter ska kunna 
hanteras med teknik och metoder som utnyttjar  
standarden.

 

Målbild 
Det övergripande målet är att på marknadsmässiga 
grunder uthålligt kunna mobilisera och planera  
råvaruuttag för hållbara lösningar på flera samhälls- 
utmaningar. Skogen och dess råvaruegenskaper kan 
beskrivas genom att man ser alla träd. Detta möjliggör 
planering med olika behov av upplösning och tids- 
horisont. Precisionsplanering med högupplösta affärs-
uppgörelser, pålitliga leveransplaner och en utvecklad 
analys av olika produktions- och leveransalternativ  
blir möjlig.

Prioriterade FoU-aktiviteter
Försörjning av nationella, standardiserade fjärranalys- 
data behöver säkras och utvecklas. Teknik för fjärr-
analys, laserscanning, 3D-fotografering, markbaserad 
scanning och sensorteknik behöver fortsätta att utveck-
las till högre upplösning och lägre pris med stöd av 
breda generella tillämpningar. 

Forskning och utveckling behövs för anpassning av 
teknik och metoder för skogs- och skogsmaskinmiljön. 
Metoder för att mäta och beräkna dimensioner och 
egenskaper och spårbarhet till verkliga utfall bör följas 
och kan ge nya möjligheter att effektivt beskriva och 
utnyttja produkt- och processanpassad råvara. 

Verktyg behöver utvecklas för att kunna genomföra 
scenarioanalyser av olika utvecklingsspår för använd- 
ning av skogsråvara. Metoder och verktyg för flexibel 
värdering av råvaran, efter olika önskemål från indu- 
strikunder, utvecklas som stöd för tydligare affärsupp-
görelser och bättre flödes- och transportplanering.
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Skörd, anrikning och transport är huvud-
processer i brukandet av skogen och för råvaru- 
försörjningen. Här ska resultatet av hela odlingstidens 
arbete med att anlägga och producera träd efter eko- 
systemens förutsättningar utnyttjas på bästa möjliga 
sätt. För hela Sverige skördas och raffineras idag runt 
75 000 000 ton rå biomassa/år till många olika kund- 
och ändamålsanpassade sortiment med olika egen- 
skaper. 

Skörd, transport och skogsbilvägar står för i genom- 
snitt 80 % av skogsbrukets löpande kostnader och det 
mesta av skogsbrukets emissioner av växthusgaser. Här  
finns möjligheter att utveckla integrationen mellan 
skogsägare, leverantör/logistikorganisation och de 
olika kunder som berörs. Terrängtransport av virke 
över blöta och finjordsrika områden i otjälad terräng 

Skörd, anrikning och transport

kan ge oacceptabla problem med spårbildning, mark-
kompaktering och risk för kontamination av vatten-
drag. Teknik- och metodutveckling behövs för att öka 
åtkomligheten utan att samtidigt ge skador på mark 
och vatten. 

Råvaruanskaffning och virkesflöden har till stora delar 
av skogsindustrin traditionellt byggt på storskaliga 
och likriktade system med fokus på hög operationell 
effektivitet, hög arbetsproduktivitet och effektiva 
transporter. Tematiska kartstöd har börjat användas 
för planering av skörd och skonsam terrängtransport. 
Utvecklingen har gått mot färre och större industri- 
enheter, men den regionala täckningen är fortfarande 
utmärkande för skogsbranschen. Virkes- och flistrans-
porterna från skogen utförs av lastbilar med ett medel- 
transportavstånd från skog till primär industrikund 
eller terminal på cirka 9 mil (2014).

 

Målbild 
Skörd, anrikning och transport har effektiviserats  
med avseende på ekonomi, miljö och social hänsyn. 
Kunskap om enskilda träds egenskaper utnyttjas för 
att tillreda och anrika egenskaper där kund, fortsatt 
tillverkningsprocess och produkt motiverar det utifrån 
intäkts-/kostnadsanalys och genomgripande miljövär-
dering. Bättre planeringsunderlag, tydligare affärsupp-
görelser och utvecklad mät- och beräkningsteknik i 
skördande maskiner ger ökad precision i skogens pro- 
duktionsstyrning. Informationen om produkternas 
egenskaper och spårbarhet behålls genom hela produk-
tionskedjan och informationssystemen gör det möjligt 
att koppla ihop mätresultat från industrikundernas 
system med data om tillväxt och skörd från skogen. 
Arbetsproduktiviteten för skogsmaskinerna har ökats, 
samtidigt som både bränsleförbrukning och spårbild- 
ande markkontakt har kunnat reduceras avsevärt. Styr- 
system och teknik för lastbilstransporter, terminaler,  
tåg och andra transportsätt har också utvecklats till 
högre effektivitet. Moderna förarstöd och trafiksäker-
hetssystem gör det möjligt att höja lastkapacitet och 
minska kostnader, bränsleförbrukning och emissioner 
avsevärt.

Prioriterade FoU-aktiviteter
Det finns behov av analyser och systemutveckling där 
skörd, tillredning och effektiv hantering av trädens 
olika delar, transportflöden och efterföljande industri- 
processer integreras. Initiering och analys av nya hög-
producerande men skonsamma drifts-, maskinsystem 
och transporter är av stor vikt.  Mät- och beräknings-
teknik för automation och ökat värdeutnyttjande, 
tematiska digitala kartskikt och förarstöd är viktiga 
utvecklingsområden. De genomgripande möjligheterna 
med digitalisering kräver fortsatt standardisering av 
begrepp och dataflöden för att nå effektiv och obruten 
kommunikation, både genom och mellan olika värde-
kedjor och aktörer. Effektiva samverkansformer för små 
skogsägare och konsekvensanalyser av olika förslag till 
nya regelverk är andra viktiga FoU-områden.
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Skogbrukssystemens bindning av kol i väx- 
ande träd, i skördade produkter och annan klimatpå- 
verkan från skogen är fundamentala ekosystemtjänster 
för samhällsutvecklingen. Jakt och fiske ger rekreation, 
livsmedel och möjliga extraintäkter till ägaren genom 
upplåtelse. Vindkraftupplåtelser, master för mobil 
kommunikation och täkter är andra områden med 
både samhällsnytta och kommersiella intressen som 
kan ge inkomster till skogsägaren. Rätten till allmän 
rekreation, renskötselrätten och de flesta andra ekosys-
temtjänster ger samhällsnyttor som skogsägare, enligt 
sedvanerätter och hållbarhetskriterier, måste beakta i 
mål och skötselplaner. 

Efterfrågan på andra ekosystemtjänster än biomassa- 
sortiment från skog och skogsmark antas kunna öka 
där det finns goda förutsättningar. Alla är vinnare om 
både skogsägare och samhället kan utveckla andra 
nyttor från skogsmarken på ett hållbart sätt, så att det 
sammanlagda värdet av dessa och virkesproduktionen 

Andra ekosystemtjänster och 
nyttor för skogsmark

kan ökas. Klimatförändringar, samhällsskydd, ökad 
befolkningstäthet, krav på åtgärder för högre livskvali- 
tet, bättre miljö och hälsa skapar fler önskemål och 
krav på andra ekosystemtjänster. Fortsatt utbyggnad av 
infrastruktur för transporter, digital kommunikation, 
energisystem och materialtäkter påverkar också skogs-
bruk och markanvändning. 

Frågan om den brukade och den obrukade skogens 
sammanlagda klimatnytta är ett diskussionsämne  
där meningarna går starkt isär. Det finns brister i kun- 
skaperna om detta, men även brister i tillämpningar 
om hur produktionen av virke respektive andra eko- 
systemtjänster påverkas av varandra. Metoder har 
börjat utvecklas för att värdera många olika ekosystem-
tjänster i ekonomiska termer eller efter andra kriterier. 
Mycket är dock oklart och det finns inget allmänt  
accepterat system för att värdera många av dessa tjäns-
ter och inte heller någon marknad där flertalet av dessa 
kan handlas.

Målbild 
Efterfrågan på olika ekosystemtjänster och andra  
nyttor från skogsmark är kartlagd och analyserad på 
en övergripande nivå. Det finns en bra kunskapsgrund 
för hur tjänsterna bäst kan kombineras och fördelas på 
landskapsnivå. Förvaltning av klövvilt ger utrymme för 
ökad virkesproduktion och livskraftiga viltstammar. 
God kunskap har utvecklats om värdet och betydelsen 
av olika nyttor ur national- och företagsekonomiskt 
perspektiv. Allmänt accepterade metoder för hållbar-
hetsvärdering av ekosystemtjänster finns. Det finns  
en gedigen kunskapsbas och visualiseringsstöd för ut-
vecklad kommunikation mellan skogsägare och andra 
intressenter/konsumenter av ekosystemtjänster.

Prioriterade FoU-aktiviteter
Forskning behövs för att öka kunskapen om ekono-
miska, miljömässiga och sociala förutsättningar för 
utveckling och bruk av andra ekosystemtjänster än 
virkesproduktion. Det behövs analys av möjligheter 
och problem då värdeskapande biomassaproduktion, 
rekreation, jakt, kultur, turism, sport och andra eko- 
systemtjänster ska utvecklas parallellt. Här är det viktigt 
att beakta olika skogsägares och samhällens varierande 
förutsättningar i olika delar av landet. Forskningsresul-
taten behöver vidareutvecklas till effektiva och allmänt 
accepterade värderingsinstrument samt visualiserings- 
och beslutsstöd. Forskning om klövvilt omsätts till  
effektiva förvaltningshjälpmedel. För att klara olika 
samhällsutmaningar och respekten för äganderätt, alle- 
mansrätt och renskötselrätt behövs dessutom utveck- 
lade hjälpmedel för kommunikation, analys och sam- 
verkan mellan berörda intressen. Särskilda analyser 
behövs av olika möjligheter och konsekvenser av ny 
infrastruktur, energisystem, vattenförsörjning och  
annan samhällsbyggnad från markägar-, samhälls-  
och industrikundperspektiv.
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Bioraffinaderiet är grunden till nya framtids-
produkter inom material, kemi och energi eller som 
ersättning för dagens fossilbaserade alternativ. Hela  
den skogsbaserade biomassans potential ska kunna 
utnyttjas. Fokus ligger på nya processer där vedens 
komponenter separeras som startpunkt för produkter 
av lignin och hemicellulosa, det vi idag ofta kallar sido- 
strömmar.  Cellulosa används fortsättningsvis som fiber 
i olika förädlade, mekaniskt och kemiskt modifierade 
former för papperstillverkning, men också för nya 
material.  

Ett centralt mål för EU är att minska vårt beroende 
av icke-förnybara resurser för material, kemikalier och 
energi. En av lösningarna är nya värdekedjor baserade 
på biomassa från skogen. Bioraffinaderiet blir en del i 
industrins vidareutveckling och breddning av produkt-
sortimentet. Olika massaprocesser där sulfatmassa-
bruket idag är den viktigaste utgångspunkten, gör att 
infrastrukturen i svensk skogsindustri utnyttjas maxi-
malt. Forskningen kan också leda oss till en framtid 
med nya processkoncept utifrån andra råvaruströmmar 

Bioraffinaderier – nya koncept

som utgångspunkt i bioraffinaderierna. Genom integra-
tion av olika råvaruströmmar från skog och jordbruk, 
via redan etablerade infrastrukturer möjliggör det lägre 
kostnader för nya produkter. Synergier och samverkan 
inom skogsindustriklustret och med andra biobaserade 
processer ger systemfördelar och ökad effektivitet vilket 
bidrar till ökad hållbarhet, förnyelse och värdetillväxt. 

Hundratals stora, långt integrerade massafabriker är i 
drift globalt. De ledande koncepten är huvudsakligen 
uppbyggda kring sulfatprocessen. Bruken använder  
både löv- och barrved. Snabbväxande träslag, speciellt 
eukalyptus, har vunnit mark och ettåriga växter används 
också som råvara, halm exempelvis är en stor råvara i 
Asien.  

När det gäller produkter i sulfatmassabruket är det 
cellulosafiber och bioenergi som dominerar där vissa 
kemikalier isoleras som biprodukter. Nya koncept för 
att integrera produktion av biodrivmedel i befintliga 
fabriker testas i pilotskala och de första bioraffinaderi-
erna byggs inom befintliga massabruk.

Målbild 
I målbilden har nya bioraffinaderikoncept stärkt 
konkurrenskraften hos skogsbaserad industri och lagt 
grunden till nya värdekedjor. Industrin har tagit ett 
väsentligt steg mot ambitionen om en fördubbling av 
värdetillväxten, genom nya lönsamma produkter, av sin 
produktion till 2030. Det finns ett antal nya utveck-
lade produkter som ersätter befintliga fossilbaserade 
råvaror eller som uppvisar nya förbättrade egenskaper. 
Utbudet av råvaror som bearbetas i bioraffinaderier, 
drivna av skogsbaserade industrier, har utvidgats till 
att omfatta nya råvaror inklusive återvunna material.  
Utvecklad samverkan pågår med bland annat energi- 
och kemisektorn.

Prioriterade FoU-aktiviteter
Grunden för bioraffinaderiet läggs genom fundamental  
forskning om separationsteknik, om skogsråvaran och  
andra bioråvaror. Det viktiga är att forskning och  ut- 
veckling skapar verktygen och bygger kunskap (brett 
och djupt) för att underlätta för aktörer i olika föräd-
lingskedjor att utveckla nya produkter och generera 
lönsam värdetillväxt. Vidare är det viktigt med en  
systemorienterad processutveckling och utveckling av 
effektiva enhetsprocesser inom bioraffinaderiet i sam-
arbete med kemi- och bioteknikföretag. Det är ange- 
läget att utveckla system och modeller för att värdera 
hur olika processer kan samspela och generera lönsam- 
het och värde. Energieffektivisering är en viktig förut- 
sättning för att frigöra sidoströmmar till nya produkter. 
Ett betydande led är att skapa stöd till samverkans- 
projekt för uppskalning från gram till kilo för att 
kunna värdera framtida potentialer.
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Produktionsprocessen för massa och uttag 
av cellulosa är en väsentlig länk i skogsindu- 
strins pappers- och kartongtillverkning. Området täcker  
material och processer där cellulosautveckling är den 
centralt prioriterade delen. Utgångspunkten är att 
skapa effektivitet och hållbarhet i processerna för ökad 
konkurrenskraft.

Vi behöver utveckla och förädla cellulosan. Det är en 
förutsättning för att säkra lönsamheten i existerande 
cellulosa-, pappers- och kartongproduktion. Samtidigt 
behöver vi skapa finansiella förutsättningar för nya pro-
cesskoncept för morgondagens produkter. Nya cellu- 
losakvaliteter öppnar för flera nya produktsegment och 
en breddad produktportfölj. Även om andra delar i 
vedråvaran visar intressanta möjligheter är cellulosan 

Produktionsprocesser – massa

den centrala delen för överskådlig tid. Förväntad ökad 
råvarukonkurrens kommer att ställa stora krav på  
effektivitet i processerna och produktutveckling för  
att skapa betalningsförmåga i framtiden. 

De skogsbaserade massabruken har ökat sin resurs- 
effektivitet, bland annat genom en uppskalning i 
volym. Den ökade användningen av sidoströmmar i 
skogsekosystemet (till exempel bark, flis, sågspån) för 
att producera energi och minskningen i specifik vatten- 
och energianvändning vid framställning, har signifikant 
ökat resurseffektiviteten. Flera ut- och ombyggnader i 
massaindustrin är gjorda för produktion av cellulosa  
för nya ändamål, exempelvis textilier. Det finns pilot-
anläggningar för framställning av såväl mikrofibrillär 
som kristallin cellulosa.

Målbild 
I målbilden har massabrukens lönsamhet och konkur-
renskraft ökat genom utveckling av befintliga produk-
ter och insteg på nya produktområden. Ett betydligt 
bredare spektrum av cellulosakvaliteter erbjuds från 
massabruken. Utbytet av skogsråvaran har ökat liksom 
återvinningsbarheten. Effektiviteten har ökat genom 
mindre förluster i produktionsprocessen, resurseffek-
tivare produkter och minskad energiåtgång. Minskad 
energiåtgång frigör också restströmmar för alternativ 
användning. Industrin erbjuder flexibla systemlös-
ningar för massatillverkning som ger flexibilitet och 
lägre kapitalkostnader. Vi har stort kunnande inom 
miljöteknik kopplat till processer, energifrågor och  
vattenhantering.

Prioriterade FoU-aktiviteter
En central del är att utveckla nya cellulosaprodukter 
som grund för utveckling av existerande fiberbase-
rade pappers, kartong-, hygien- och textilprodukter. 
Nyckelfaktorer för utveckling av cellulosa är förståelse 
för vatteninteraktion och den supramolekylära struk-
turen liksom utveckling av reaktivitet, flexibilitet och 
resurseffektivitet i processerna samt systemanalyser. 
Modifierad cellulosa bör utvecklas som värde- och 
funktionshöjande i existerande produkter i befintlig 
infrastruktur och som komponent i helt nya produkter. 
Interaktionen i matriser mellan cellulosa och andra 
organiska material i olika applikationer är ett område 
som kräver ny kunskap för att minska behovet av  
fossila material.
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I området sätter vi papper som ett övergri-
pande begrepp på papper, kartong, liner, tissue, 
etcetera. Utgångspunkten för området är effektivitet 
och hållbarhet i pappersprocesserna. Området omfattar 
även nya möjligheter att utnyttja infrastrukturen och 
generera nya produktsegment. 

Väsentliga samhälleliga utmaningar inom energi och 
miljö kan stödjas genom utveckling av pappersproces-
sen och papperets egenskaper. Stora delar av branschen 
är mycket konkurrensutsatt och att skapa fortsatt 
lönsamhet i befintliga marknader är därför en nyckel-
fråga. Råvarupriserna förväntas öka, detta bland annat 
eftersom marknaden för biobränsle troligen kommer 
att bli betydligt större än idag. Det leder till att råvaru- 
utbytet måste öka, kassationerna elimineras och kvali-
teten säkras. 

Produktionsprocesser  
– papper, kartong och nya lösningar

På samma sätt som i massaproduktionen har pappers- 
industrin fortlöpande utvecklat sina processer och 
produkter genom ökad optimering av råvaran. Det 
innebär rätt råvara på rätt ställe, ökad produktivitet, 
jämnare kvalitet och minskad energiåtgång i efterfölj- 
ande processer. Effektiviteten har ökat med resurs- 
effektivare produkter som följd av mindre förluster 
i produktionsprocessen, minskad råvaruåtgång och 
minskad energiåtgång. Utvecklingen har präglats av 
inkrementella förbättringar. Modifierad cellulosa finns 
i kommersiell skala för de första papperskvaliteterna. 
Det tillkommer hela tiden nya kundbehov som kan 
mötas genom att utveckla produktionsprocessen så att 
nya materialegenskaper erhålls.

Målbild 
Industrins lönsamhet och konkurrenskraft har ökat 
genom en utveckling av befintliga pappersprodukter. 
Utbytet vid utnyttjandet av fiberråvaran och åter- 
vinningsbarheten har expanderat kraftigt. Modifierad 
cellulosa används som en möjliggörare i produkterna. 
Industrins effektivitet och hållbarhet och därmed 
lönsamhet har fortsatt att öka genom bättre optimer-
ing av råvara, utökad produktivitet, jämnare kvalitet 
och minskad energiåtgång. Industrin har utvecklat 
processalternativ för befintliga produkter med radikalt 
minskad vattenhantering.

Mer flexibla produktionsenheter för att möta framtida 
konsumentbehov och en välutbildad arbetskraft, ger  
ett viktigt bidrag till högre produktionseffektivitet.  
Förbättrad och mer sofistikerad produktdesign bidrar 
till att optimera materialanvändning, producera lätt-
viktigare produkter, minska energianvändning, öka 
återvinningen och underlätta återvinning. Egenskaps-
rymden för papper har ökat och öppnat nya mark- 
nader. Helt nya produktkoncept har tagits fram, exem-
pelvis textillika papper och formbara papper baserade 
på infrastrukturen i nuvarande papperstillverkning.

Prioriterade FoU-aktiviteter
Ett prioriterat fält för FoU är att skapa ökad kunskap 
om processerna och den ingående massan för att 
möjliggöra högre produktkvalitet och ökad funktio- 
nalitet i papperet och kartongen. Väsentliga verktyg i 
utvecklingen är modellering, analys och karakterisering 
av råvara, papper/kartong och processer. Det behövs 
systemstudier för utveckling av nya processkoncept 
som också har en högre grad av flexibilitet. Viktigt i 
detta sammanhang är forskning kring alternativ till  
vatten som medium i papperstillverkningen. 

Det behövs också utveckling av kritiska enhetspro- 
cesser i pappersprocessen genom utnyttjande av avan- 
cerad informations- och sensorteknik med on-line  
mätteknik, vilket inkluderar digitalisering av processen 
i vid bemärkelse. Digitalisering kan här också ses som 
en proaktiv möjlighet att förändra processen, minska 
komplexiteten och förenkla enhetsprocesserna samt 
möjliggöra modulering genom att öka förutsättningar 
att utjämna svängningar. 
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Sågverk är en processindustri med 
avancerad mätteknik och komplicerad 
logistik. De svenska sågverken blir färre medan de 
som är kvar ökar produktionen. Ofta är de belägna i 
glesbygdsområden och som den stora arbetsgivaren 
i trakten. För att överleva konkurrens från utländska 
aktörer måste såväl teknik, som kommunikations- och 
affärsmodeller utvecklas. Av produktionen går 2/3 på 
export utan vidare förädling.

Utveckling inom sågverksnäringen har lett till färre  
och större enheter med allt större och snabbare flöden  
i produktionslinjen. Sågspån anses idag som en bipro- 
dukt där materialvärdet mer än halveras när den fasta 
trävolymen omvandlas till sågspån. Även sågspån bör 
vidareförädlas till produkter där kol binds så att råvaru-
utnyttjandet ökar.

Virkestorkning är ur kvalitetsperspektiv en nyckel-
process i trävärdekedjan. Visionen med egenskapsstyrd 
torkning är att vidareutveckla torkningsprocessen, så 

Sågverksprocesser

att önskvärda egenskaper i slutprodukter kan skräddar- 
sys. Det uppnås genom förståelse av samspelet mellan 
process och material med väl definierade egenskaper.

Förutsättningarna för ökat byggande i trä är att såg-
verken uthålligt kan leverera komponenter som är lätta 
att integrera i byggprocessen utan ytterligare insatser. 
Genom ökad digitalisering av processerna, bättre pre- 
cision i angivande och mätning av virkesegenskaper 
och processparametrar samt bättre kundorderstyrning, 
kan effektiviteten i hela kedjan förbättras. 

Sverige ses idag som en ledande aktör inom sågverks-
processer för de produkter som finns på den interna- 
tionella marknaden och svensk sågverksindustris pro- 
duktivitet är i världsklass. Processerna har utvecklats 
och blivit mer effektiva när det gäller precision, ener-
giåtgång, utbyte av råvara och tillgänglighet. Men det 
finns fortfarande stor potential till förbättring. Sverige 
har dock tappat internationellt på området utveckling 
av maskiner.

Målbild 
Produktiviteten har förbättrats kraftigt. Lagerom-
sättningen har fördubblats och processeffektiviteten 
ökat. Forskning och utveckling av torkstyrning och 
torkningsscheman har gjort stora framsteg vad gäller 
kunskap och förståelse för samspel mellan process och 
trämaterial. Det finns förutsättningar för individuell 
torkning i flödet och torkrelaterade skador har minskat 
drastiskt. Sågverken har världsledande produktivitet, 
och flertalet sågverk har kundorderstyrd produktion i 
samtliga delar av sågverket.

Prioriterade FoU-aktiviteter
För att nå uppsatta mål behöver teknikutvecklingen 
förbättras och effektiviseras. Det handlar i första hand 
om sönderdelningsteknik, torkteknik, mätteknik samt 
nya metoder för kundorderstyrd sortering. Forsknings-
insatser inom värdeökning av biprodukter från såg-
verken är av stor vikt för ökat råvaruutnyttjande och 
för den framtida bioekonomin. Vidare är det angeläget 
att ta fram testbäddar där nya processer för bland annat 
sönderdelning och torkning ska kunna prövas under 
realistiska förhållanden.

Kommunikations- och affärsmodeller för kontroll av 
informationsflöde, både uppströms och nedströms i 
värdekedjan, behöver utvecklas. Här ger digitalisering 
av informationsflödet inom och utom sågverket viktig 
och användbar process- och produktinformation.

I den interna logistiken kan autonoma truckar och  
automatlager ersätta dagens traditionella hantering, 
men för det behövs också stora FoU-insatser.
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Detta område omfattar processer för de 
produkter som är synliga och kommer i 
kontakt med människor i vardagslivet, såsom 
bearbetning och framtagning av träprodukter i olika 
former, allt från enklare hyvlade produkter till sam- 
mansatta möbler och inredningar. 

Träprodukter fyller en viktig roll i skiftet från fossil-
baserade material till biobaserade material. Produkter 
måste därför utvecklas för att uppfylla användarens 
behov med långsiktigt hållbara lösningar. Snickeri- och 
möbelindustrin ger stor utväxling vad gäller förädlings-
grad och därmed sysselsättning i landet, framförallt i 
glesbygd. 

Processer i snickeri- och möbelindustri

Svensk snickeri- och möbelindustri är inom vissa 
områden väl utvecklad med avancerade produktions-
metoder som är högt automatiserade. Andra områden 
har haft långsammare utveckling och har idag en låg 
automationsgrad med föråldrad maskinpark och svag 
lönsamhet. Detta gör att konkurrenskraften varierar 
stort inom området. Maskintillverkare flyttar utom-
lands, kunskapen försvinner från landet och konkur-
renter får närmare tillgång till kompetensen.

Målbild 
I målbilden för snickeri- och möbelindustrin ingår att 
vi med ökad träanvändning har ersatt andra fossil- 
baserade material och hittat nya användningsområden. 
Basen ska utgöras av den svenska skogsråvaran. Sam-
verkan med internationella aktörer inom hela den 
trämekaniska industrin är omfattande.

Prioriterade FoU-aktiviteter
För att nå uppsatta mål behöver teknikutvecklingen 
intensifieras. Forskningen bör även inriktas på vilka 
egenskaper i trämaterialet som kan nyttjas för bättre 
automation och även vilka egenskaper som hindrar 
automation.

Ett viktigt område som kommer att revolutionera  
industrin är 3D-mätning, speciellt när det gäller reno- 
vering av byggnader och inredningar. Utvecklingen 
är här ännu i sin linda, men kommer att få betydelse 
för nya produktionstekniker med hjälp av Computer 
Numerical Control (CNC).

Exempel på innovativa processer är hårdgörning av 
träytan så att furu och gran blir hårt som ek, ytmodi- 
fiering för ökat brandmotstånd, smutsavvisningsför- 
måga, kulörbestämning, textur och struktur, kemisk 
modifiering för att radikalt ändra trämaterialets egen-
skaper, termisk behandling för såväl minskad fukt-
rörelse som möjlighet att genomgående styra träytans 
kulör, men också dess värmediffusivitet.

Vidare behöver kommunikations- och affärsmodeller i 
värdekedjan utvecklas för att följa informationsflöden, 
både uppströms och nedströms. Här kan digitalisering 
av informationsflödet bli ett försäljningsargument som 
ger kundvärde. Även frågor om organisation som styr- 
processer och ledarskap kopplad till produktutveckling, 
innovation med mera efterfrågas i syfte att optimera 
värdekedjan från försäljning, projektering, produktion 
och lagring, fram till leverans.
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I det skogsindustriella klustret genereras 
produkter som i stor omfattning riktar sig mot 
byggsektorn, såväl mot nyproduktion som mot reno-
vering. Pågående forskning och utveckling visar att 
byggande och renovering med trä är ekonomiskt och 
har förutsättningar att bli ännu mer lönsamt med ett 
nytt sätt att hantera byggprocessen, tillverkningen och 
logistiken. 

Uppbyggnaden av nya värdekedjor och byggprocesser 
är viktig för utvecklingen av en framgångsrik europeisk 
bioekonomi. Utvecklingen och anammandet av nya 
processer handlar ofta om risktagande när det gäller 
teknologi, priser, marknader och policyer. För att ett 
nytt biobaserat byggande ska få genomslag krävs en  

Byggprocesser

effektiv koppling mellan aktörerna i värdekedjan och 
att de i samverkan utvecklar processerna. 

Idag finns leverantörer av träbaserade byggsystem också 
för byggande av större konstruktioner och flerbostads-
hus. Detta är en växande marknad. Utvecklingen drivs 
på av företag som tillverkar flerbostadshus med en högt 
industrialiserad byggprocess på fabrik. Denna typ av 
byggprocess är just nu under stark utveckling med  
automatisering både i produktion och i informations- 
hantering, vilket ger helt nya processer. I det traditio- 
nella byggandet märks också en utveckling hos de stora 
entreprenadföretagen. Sverige har internationellt sett 
en stark position inom träbyggande, men konkur-
rensen ökar.

Målbild 
Den skogsbaserade sektorn är en central leverantör  
till byggindustrin. Konsumenternas efterfrågan på ett 
biobaserat boende är en av hörnstenarna i utvecklingen 
inom sektorn, som för övrigt sjuder av ny företagsverk-
samhet, som skapar sysselsättning och berikar lands- 
bygdens ekonomi. Helt nya byggprocesser som till 
fullo utnyttjar  träprodukternas funktion och kvalitet 
har utvecklats. Byggsystem baserade på trälösningar är 
förstahandsvalet för bostadshus och hävdar sig väl mot 
andra materiallösningar i affärs-, kontors- och andra 
byggnader.

Prioriterade FoU-aktiviteter
Det behövs forskning om och demonstration av  
modeller och nya industriella värdekedjor för samver-
kan mellan skogsindustriella processer och byggpro- 
cessen. Exempel är utveckling av ”Produktion 4.0” för 
trähusindustrin som inbegriper system för Augmented 
Reality (AR), utveckling av bygginformationshanter-
ingssystem och BIM-system (Building Information 

Modelling) samt cirkulära ekonomiska kriterier för 
produktdesign i utvecklingsprocesserna av nya biobase-
rade produkter. Vidare behövs forskning om hinder 
och möjligheter för export av träbyggelement eller 
träbyggsystem.

På den mer tekniskt inriktade sidan finns behov av FoU 
kring inbyggda smarta sensorsystem för övervakning 
av vitala delar av byggnader (fukt, temperatur, brand, 
beständighet), utveckling av nya tillverkningsmetoder 
för biobaserade material, biobaserade lim och additiv 
tillverkning. Vidare behövs forskning inom byggnads- 
fysik, värme- och fukttransport kopplat till både för- 
ändrade energikrav och förväntade klimatändringar. 
Här ingår även utveckling av inbyggda sensorer för 
övervakning. Kunskapen om olika biomaterials fukt-
dynamiska egenskaper behöver utvecklas. Beständighet 
hos klimatutsatta biomaterial är ofta kopplad till  
okontrollerad fuktbelastning. 

Det finns också behov av forskning för utveckling av 
beräkningsmodeller och system för träbyggande på 
samma nivå som för stål-och betongkonstruktioner. 
Detta för att ge konstruktörerna säkerhet i sitt val av  
trä som konstruktionsmaterial.
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Träprodukter för byggande består av dels de 
”osynliga” produkter som inte kommer i direkt kontakt 
med oss människor, som reglar, takstolar och bjälklag, 
dels sammansatta system som innehåller andra produk-
ter från trä- och möbelindustrin, exempelvis moduler 
med fönster, lister och inredning.

Den största användningen av träprodukter finns inom 
byggsektorn. Med hänsyn till att det biobaserade sam-
hället ska möta stora krav och volymer de närmaste 
decennierna behövs nya effektiva produkter. De måste 
möta kraven från användare samtidigt som de ska 
tillåta effektivt byggande och motsvara förväntade krav 
på hållbarhet, återvinning och återbruk.

Träprodukter för byggande

I och med att byggandet ökar, ökar också andelen trä 
inom byggsektorn. Merparten av träprodukterna är 
av traditionell karaktär. Utöver dessa produkter finns 
endast ett mindre antal träprodukter som kan möta 
kraven från industriellt byggande och de nya bygg-
processerna. Trenden går mot allt högre byggnader som 
ställer nya krav på de ingående materialen, och där är 
kunskapsnivån inte tillräcklig.

Målbild 
Till år 2030 har nya trämaterial och träprodukter  
garanterade egenskaper som gör att de konkurrerar  
på samma villkor som andra material för byggandet. 
Andelen trästommar i flerbostadshus har ökat från  
13 % 2015 till 25 % 2030. Sverige är en ledande  
exportör av träbyggelement och träbyggsystem till 
andra länder i Europa och en världsledande exportör  
av insatsmaterial för byggande och boende.

Prioriterade FoU-aktiviteter
Det behövs forskning om nya träprodukter för renover-
ing samt på- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse. 
Vidare behövs utveckling av nya generationer indus-
triellt producerade byggkomponenter som uppfyller 
nya krav på smarta och energieffektiva byggnader och 
träbyggelement samt stödjande processer, anpassade för 
traditionell entreprenadindustri.

Forskningen behöver även inriktas på att utveckla nya 
träbaserade byggprodukter, till exempel kompositer 
för bärande konstruktioner, högpresterande biobaserad 
värmeisolering, träprodukter med förbättrade egenska-
per rörande brand, flamskydd, beständighet med mera. 
För att öka användningen av biobaserade material krävs 
att materialens funktion säkerställs. Här behövs även 
utvecklad karakterisering av råvarans egenskaper från 
skogen.

Det finns också behov av att utveckla nya samverkans-
konstruktioner med stål, betong, kompositer, glas och 
trä.

Större träkonstruktioner som höga hus, broar, idrotts-
anläggningar med mera behöver nya konstruktions- 
lösningar och nya produktkoncept. Dessutom är det 
viktigt att träprodukter redan på designstadiet projek- 
teras för återvinning. Det gäller även system för åter-
vinning av byggelement och biobaserade byggmaterial.
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Området omfattar träprodukter som finns i 
människans vardag och kan vara allt från enklare  
inredningsdetaljer som listverk till sammansatta pro- 
dukter som fönster, inredning eller möbler. Produkt-
erna kan även vara komponenter som ingår i bygg- 
system. Synligt trä är den produktgrupp som har den 
största värdehöjande potentialen för den svenska trä-
råvaran.

Konsumentprodukter i trä har högt förädlingsvärde 
och skapar stor sysselsättning i landet. De fyller en 
viktig roll i skiftet från fossila material till biobaserade 

Synligt trä

material. Träprodukter måste utvecklas för att uppfylla 
användarens behov av långsiktigt hållbara lösningar. 
Tjänster kopplade till träprodukter är ett område som 
förväntas ha stor potential men där lite gjorts. 

Byggvaruhandeln utgör en allt större del av den totala 
avsättningen för trävaror. Vi ser idag allt från i stort  
sett helt oförändrade produkter från sågverket till högt 
förädlade produkter säljas på denna marknad. Trä är  
ett lättbearbetat material vilket gör att många konsu- 
menter kan använda det i Gör-det-själv-projekt.

Målbild 
I målbilden ser vi en ökad träanvändning som har  
ersatt andra fossilbaserade material, och att träproduk-
ter har fått nya användningsområden.

Attityden till trä och till produkter från snickeri- och 
möbelindustri är genomgående positiv bland både 
beslutsfattare och användare. Innovativa förädlingspro- 
cesser som förstärker träslagens egenskaper har utveck- 
lats framförallt för att skapa nya intressanta ytor som 
uppfyller dagens användarkrav på städbarhet, kulör-
beständighet, hårdhet och brandmotstånd. Detta  ger 
ökade möjligheter till anpassning till ändrade önske- 
mål och värderingar hos konsumenterna.

Vi har fungerande internationella aktörer inom hela 
snickeri- och möbelindustrin och trä ses som det bästa 
alternativet till fossilbaserade material. Sveriges export-
värde av produkter från snickeri- och möbelindustri är 
flerfalt högre än idag.

Prioriterade FoU-aktiviteter
Behovet av teknisk forskning handlar i första hand  
om utveckling av materialet vad gäller hårdhet, bestän- 
dighet, färgäkthet och motstånd mot brand. Vi behöver 
forska inom ”intelligenta produkter” som kombinerar 
elektronik med biobaserade produkter. Här ingår också 
utveckling av underhållssystem och av möjliga tjänster. 

Kunskap och kompetens inom perception, design 
och kommunikation med föreskrivande led och med 
konsumenter är viktig. Träråvarans tekniska, estetiska 
och taktila värden behöver lyftas fram som underlag för 
att med god lönsamhet kunna tillverkas och säljas av 
industriella aktörer.

Forskning måste även ske för att kartlägga hur pro- 
dukter inverkar på människan och människans hälsa 
samt hur produkter ska anpassas för att möta de behov 
som ställs. Detta inkluderar också forskning om kon-
sumenters behov och om hur man upplever trä. Det 
behövs testbäddar och living labs där nya träprodukter 
kan prövas under realistiska förhållanden. Behovet av 
kompetens om affärsmodeller anpassade för träpro-
dukter är stort.
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Området omfattar förpackningsmaterial som 
är helt biobaserade och återvinningsbara. 
Det innebär biobaserade förpackningar med höga 
kvalitetsmål som genererar resurseffektivitet i systemen, 
materialreduktion och förbättrad funktionalitet samt 
smartare förpackningar som möjliggör integration med 
andra processer. 

Förpackningsmarknaden är under ständig tillväxt, 
främst beroende på kraftigt ökad urbanisering och  
befolkningstillväxt. Marknaden för förpackningar ökar, 
främst i Asien, och den är ett område där skogsindu- 
strin kan växa sig starkare och därmed förstärka kon- 
kurrenskraft och lönsamhet. Handel över landsgränser 

Förpackningar  

ökar och kräver effektiva, hållbara och smarta förpack-
ningssystem. Förpackningar ses alltmer som möjlig-
görare för att utveckla varuflöden, där en stor drivkraft 
är förluster av livsmedel i värdekedjorna. 

Fiberbaserade förpackningsmaterial ger skydd och 
effektiva logistiklösningar för ett brett spektrum av 
produkter som spänner från konsumentvaror till pall-
transporter. Både returfibrer och nya fibrer används. 
Konsumenter uppfattar den fiberbaserade förpack- 
ningen som mer hållbar än de fossila lösningarna. 
Förpackningsmaterial och komponenter baserade på 
en ny generation biobaserade polymerer är i pilotfas 
och förekommer än så länge i liten utsträckning på 
marknaden.

Målbild 
Biobaserade förpackningslösningar, utgående från 
skogsråvara, har ökat sin marknadsandel. Teknisk 
utveckling har utmynnat i styvare lättviktskartong, fritt 
formbara biobaserade förpackningar och en väsentlig 
minskning av materielmängden med oförändrad eller 
förbättrad prestanda. Fibermaterialet utnyttjas i utveck-
lingen av smarta förpackningar.  Förpackningsområdet 
är mångdisciplinärt, och en helhetssyn tillämpas i 
hela värdekedjan för att en ny generation biobaserade 
förpackningar ska få fullt genomslag. Konsumenternas 
acceptans och kunskap om biobaserade förpackningar 
och om möjligheterna till återvinning är väl spridd. 
Vi skapar förpackningar som förlänger hållbarhet och 
minskar livsmedelsförluster.

Prioriterade FoU-aktiviteter
Nästa generations förpackningslösningar ligger delvis  
i pappersprocessen som bygger materialförutsättningar. 
Det är centralt med forskning, utveckling och demon-
stration av förpackningsmaterial och/eller förpacknings- 
lösningar som är helt biobaserade och nedbrytbara. 
Hållbarhet i alla aspekter måste vara i fokus. Den bio- 
baserade förpackningen måste öka sin funktionalitet  
och egenskapsrymd. Detta omfattar fritt formbara  
fiberbaserade material och processer, biobaserade barri- 
ärer med multifunktionella egenskaper och nya smarta 
funktioner baserade bland annat på utnyttjande av 
fiberns eller dess komponenters egenskaper. En nyckel 
till nästa generations biobaserade förpackningar är 
modifierad cellulosa, vilket är ett angeläget forsknings-
område.
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Området omfattar utveckling av hushålls-, 
toalettpapper och andra hygienorienterade 
artiklar som blöjor och inkontinensskydd. 
Utifrån denna bas vidareutvecklas området till andra 
offentliga och industriella sektorer, särskilt till sjuk- 
vården med flera nya potentiella tillämpningar.

Engångsmaterial i sjukvården står för en stor del av 
miljöpåverkan. Här finns möjligheter för biobaserade 
material inom en lång rad produktområden som  
exempelvis handskar, operationstextilier och förkläden. 
Efterfrågan ökar på biobaserade hygien- och sjukvårds-
produkter. Säkerhet och hälsa hamnar i fokus hos  
sjukvården som efterfrågar produkter med inbyggda  
bakteriehämmande egenskaper. Det sker också en  
demografisk förändring i världen som påverkar mark- 
naden. I utvecklade länder består befolkningsstruk- 
turen av en allt större andel åldrande befolkning. I 
många delar av världen är tillgången på traditionell 

Hygien- och sjukvårdsprodukter 

fiber begränsad samtidigt som en ökning av levnads- 
standarden innebär högre efterfrågan på hygienproduk-
ter. God hygienisk nivå i världens utvecklingsländer 
kan tillgodoses med nya resurssnåla kreativa lösningar. 

I Sverige ökar sjukvårdskostnaderna och förflyttning 
av åldrings- och sjukvården sker till hemmen. Därmed 
ökar behovet av egen- och närståendevård och efter- 
frågan på biobaserade hemvårdsprodukter. 

Det finns en kraftfull bas inom hushålls-, toalettpapper 
och andra hygienorienterade artiklar som blöjor och 
inkontinensskydd. Mjukpapper används i offentliga 
och industriella miljöer och som olika engångsapplika-
tioner i sjukvården. Mjukpappersprodukter har förbätt- 
rats avsevärt i termer av deras vattenbindande kapaci-
tet. Existerande produkter finns inom sjukvården, men 
här finns stora utvecklingsmöjligheter.

Målbild 
Massa- och pappersindustrin har väsentligt ökat sin 
marknadsandel inom biobaserade material för nya 
hygien- och sjukvårdsprodukter. Mer inbyggda smarta 
lösningar i fiberprodukterna gör att användnings- 
området vidgats och bland annat ingår som en del i  
diagnosarbetet inom sjukvården. Den utvecklade  
kunskapen kring funktionalisering av cellulosa och 
modifierad cellulosa har skapat förutsättningar för att 
ännu mer integrera produkterna i behandlingen av 
patienter.

Prioriterade FoU-aktiviteter
En väsentlig förutsättning för utveckling inom  
området är den forskning som bedrivs primärt inom 
cellulosaområdet, men också om de andra delarna 
av råvaran. Denna utveckling skapar förutsättningar 
både för att stärka bassortimenten och för att närma 
sig helt nya användningsområden. Vi behöver länka 
forskning och utveckling till sjukvården för att skapa 
förutsättningar för användning av avancerade biobase-
rade lösningar, exempelvis utnyttja biomaterial för 
kontrollerad frisättning (utsöndring), smart intags-
kontroll och proteser. Därutöver behöver vi fokusera 
på möjligheterna att utveckla smarta material för att 
bredda deras egenskaper.
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Tryck- och tidningspapper är traditionella 
produkter. Området omfattar utveckling av tryck- 
och tidningspapper för ökad funktionalitet, minskad 
råvaruförbrukning och bättre tryckegenskaper. Utifrån 
det breddas området till att omfatta skärningspunkten 
mellan tryckta produkter och e-media. 

Skogsindustrin har under ett antal år sett en nedgång 
inom det grafiska området på mogna marknader 
medan vi fortfarande ser en uppgång på utvecklings-
marknader. Papper till tryckta produkter är fortsatt en 
stor del av skogsindustrins produktion. Det är av stort 
värde att finna nya lösningar så att området också kan 
bidra till lönsamhet genom utveckling av nya produkt-
områden. Konkurrensen har hårdnat från e-media med 
utbud via internet, sociala media, e-böcker och  

Tryckta produkter och e-media 

e-tidningar. Från miljösynpunkt visar studier att  
tryckta medier är lika bra eller bättre än e-media.  
Systemlösningar, som att integrera tryckta medier 
och e-medier, kan visa sig innehålla både ökad funk-
tionalitet för konsumenten och en förbättrad miljö- 
profil. 

Status på området präglas av en inkrementell utveck-
ling med fokus på att förbättra tryckbarhet och uppnå 
lägre ytvikter på papper. Området är starkt förknippat 
med den utveckling som sker i pappersproduktionen. 
Idag ändrar dock många bruk sin verksamhet, från  
tillverkning av tryckpapper till tillverkning av förpack- 
ningspapper. Utvecklingen av tryckteknologi sker också 
i större samverkan mellan papper för den grafiska mark- 
naden och papper för förpackningsområdet.

Målbild 
Målbilden är att papper blivit bärare av elektroniska 
produkter. Elektronik kan skrivas ut på olika substrat 
av papper eller kartong, ofta kallat tryckt elektronik, 
och används där stora ytor, flexibla substrat, enkel  
tillverkning och låg kostnad är att föredra (som exem- 
pelvis flexibla och formbara displayer, affischer, stora 
bildskärmar och smarta etiketter). Flexibla bärbara, 
pappersbaserade skrivplattor finns ute på marknaden. 
Nya substrategenskaper som tillåter hög precision för 
tryckning av elektronik är tillgängliga. Vi ser också 
att nya typer av produkter och tjänster inom informa-
tions- och medieområdet integrerar tryckta media med 
e-media. Utvecklingen har fört industrin från tradi-
tionella tryckta produkter till nya mer kunskapsinten-
siva lösningar genom ökad funktionalitet i papperet. 
Industrin har också involverat konsumenten i större 
utsträckning i sin utveckling och flyttat sig längre fram 
i värdekedjan. De stora ytor som produceras inom 
papperstillverkning är av stort intresse, som exempelvis 
energibärare.

Prioriterade FoU-aktiviteter
Utvecklingen av tryckta produkter ligger nära förpack-
ningsutvecklingen och båda är beroende av fortsatt 
utveckling av kunskap om ytor och möjligheterna att 
göra ytor mer intelligenta. Det handlar om optik och 
ytinteraktion mellan materialkomponenter. Vi behöver 
materialutveckling som inkluderar organiskt ledande 
polymerer, halvledare och funktionella tryckfärger samt 
utveckling av energilagring i papper som skapar vägar 
för intelligenta e-pappersprodukter. Vidare behövs  
forskning och utveckling för att ta fram designkoncept 
för att säkerställa återvinning av hybridprodukter och 
teknologier för separation och återanvändning av 
använt material.



46    Skogsnäringens forskningsagenda  Skogsnäringens forskningsagenda    47

Fo
to

: I
st

oc
kp

ho
to



48    Skogsnäringens forskningsagenda  Skogsnäringens forskningsagenda    49

Fo
to

: I
st

oc
kp

ho
to



48    Skogsnäringens forskningsagenda  Skogsnäringens forskningsagenda    49

Textilier är ett volymsegment där biobase-
rade produkter kan växa. Området omfattar alla 
typer av textilier för privatkonsumtion liksom offent-
liga och industriella behov. 

Cellulosabaserade textilfibrer blir allt viktigare när 
jordens population och välstånd ökar. I nuläget handlar 
det om att täcka tillväxtbehovet och på sikt också 
ersätta fossilbaserade syntetiska textilfibrer, som är det 
klart dominerande alternativet idag. Fiber från skog är 
ett hållbart alternativ.  

Bomull är ett av våra mest mångsidiga textilmaterial. 
Returtextilfibrer är en annan ökande bas för nya texti- 
lier. Det vanligaste sättet att tillverka textilfibrer från 

Textila produkter 

träbaserad cellulosa är viskosprocessen baserad på  
dissolvingmassa i sulfitpappersbruk. Processen kräver 
en noggrann hantering av kemikalier så att miljö- 
belastningen begränsas. Det pågår utveckling av flera 
nya hållbara textilfiberprocesser från sulfatmassabruk 
inklusive anpassad cellulosaråvara. 

Några sulfatmassabruk har redan konverterat till textil-
massaproduktion. Här ligger en styrka i att det redan 
finns en infrastruktur inom sulfatmassatillverkning 
med många moderna anläggningar som kommer att 
producera massa i flera decennier.

Målbild 
Omfattande forskning har lett till cellulosakvaliteter 
anpassade för miljövänlig textilproduktion och med 
textilier som har hög acceptans hos konsumenter. Detta 
görs i nya hållbara produktionsprocesser. Skogsindus-
trin har tagit väsentliga marknadsandelar inom textilier 
för kläder, hemtextilier och industriella textilier.

Prioriterade FoU-aktiviteter
Den viktigaste frågan är att utveckla cellulosa som 
är skräddarsydd för att direkt passa en ny textilfiber-
process. Processtekniken ska utvecklas så att de nya 
processerna är hållbara. Ett viktigt led i utvecklingen 
av värdekedjan för textilfiber är även systemperspek-
tivet, det vill säga den fortsatta värdekedjan fram till 
färdig textil. Textilier är till stor del direkt kopplade till 
den enskilde konsumenten, därför är frågor som rör 
kvalitet, känsla och design viktiga vid valet, varför ut-
vecklingen måste ha nära kontakt med efterfrågesidan.
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Området omfattar utveckling av funktionella 
och värdeskapande nya produkter som  
ligger i linje med en framtida bioekonomi. 
Det är skogen som står för råvaran till alla de nya hög-
värdiga materialen och produkterna. Hit hör exempel-
vis cellulosans roll i Life science då den är kompatibel 
med mänsklig vävnad eller i volymprodukter som nya 
textilmaterial.  

Bioekonomin kräver och erbjuder flera alternativ till 
nuvarande fossilbaserade produkter. Uppbyggnaden  
av nya biobaserade värdekedjor är därför viktig för ut- 
vecklingen av en framgångsrik europeisk bioekonomi. 
Att byta ut ej förnybara produkter ger de största klimat- 
vinsterna. Ser vi till användning så ger långlivade pro- 
dukter som trähus den längsta och därmed största kol- 
lagringseffekten. Klimatnyttan blir mångdubbel när 
man kombinerar ett effektivt hållbart skogsbruk med 
materialåtervinning och i slutändan återvinning i form 

Processer och verktyg  
för nya biobaserade produkter

 
av bioenergi. Utvecklingen och anammandet av nya 
produkter handlar ofta om risktagande när det gäller 
teknologi, priser, marknader och policyer. För att nya 
biobaserade produkter ska vinna mark är teknologiut- 
veckling en förutsättning då de nya produkterna också 
måste ha hög eller till och med högre funktionalitet. 
Om de möjligheter som bland annat Ekoportal2035 
visar exempel på genomförs, finns goda förutsättningar 
att fördubbla förädlingsvärdet i det svenska skogsindus-
triklustret till år 2035 där minst hälften kommer från 
nya produkter.

I laboratorieskala och mindre test har exempel på nya 
produkter tagits fram. Det finns stora möjligheter för 
nya produktområden för biobaserade material, men 
utvecklingen är starkt beroende av att dels nya koncept 
för bioraffinaderier utvecklas, dels att företag utanför 
skogsnäringen ser och tillvaratar de möjligheter som 
erbjuds.

Målbild 
Nya biobaserade produkter bidrar kraftfullt till att  
den skogsbaserade näringen befäst sin roll som central 
aktör för och möjliggörare av ett biobaserat och håll- 
bart samhälle. Nya process- och vidareförädlingsan-
läggningar som ger möjligheter till sysselsättning i 
glesbygd har etablerats.

Prioriterade FoU-aktiviteter
Grunden i utvecklingen av nya biobaserade produkter 
ligger i den basala förståelsen av råvaran, kunskapen 
om hur den kan separeras och etablerande av bioraffi-
naderiprocesser för detta. Utifrån denna förståelse är 
det viktigt att för nya användningsområden utveckla 
de funktionella egenskaperna hos produkter från så 
kallade sidoströmmar, baserade på separation av vedens 
komponenter som produkter av lignin och hemicellu-
losa. Utveckling av analysmetoder för karakterisering  
av råvaran är väsentlig. Likaså att använda modellering 
som ett verktyg för att analysera nya material och pro-
dukter i relation till användarkrav. Hela kedjan, från 
tillverkarna av industrins processutrustning till konsu-
mentled, måste involveras. Näringens egna forskare 
måste samarbeta i organiserad form med forskare från 
universitet, högskolor och forskningsinstitut och även 
öppna upp för nya aktörer och affärsområden som inte 
finns i dagens industri.
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Nanocellulosaskum är ett nytt svenskt material. Det är  
superstarkt och väger nästan ingenting. Det kan användas 
som stötdämpande material i till exempel hjälmar.
Foto: Lennart Durehed/Skogsindustrierna 

I bioekonomin är det viktigt att tänka effektivt. Tallolja är  
en restprodukt vid pappersmassatillverkning. Nu har den 
börjat användas för att göra diesel. Ett förnybart drivmedel, 
tillverkat här i Sverige med den svenska skogen som källa.
Foto: Lennart Durehed/Skogsindustrierna

Genom ett svenskt patent kan man nu få ut ett papper i  
flera distinkta skikt direkt ur pappersmaskinen, så kallat 
”stratifierat papper”. Det går till exempel att göra ett papper 
där ytskiktet är bra för tryck, medan ett skikt inuti gör det 
mycket starkt.
Foto: Lennart Durehed/Skogsindustrierna

Kolfiber är ett superstarkt, lätt material som bland annat 
används i racingbilar. Dagens kolfiber är fullt av fossilt 
kol. Men nu har forskare i Sverige lyckats göra biobaserad 
kolfiber med lignin, som är en restprodukt från pappers- 
massatillverkning.
Foto: Lennart Durehed/Skogsindustrierna
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Nanogel görs av pappersmassa och är alltså en helt naturlig 
produkt med nya egenskaper. Den går bland annat utmärkt 
att använda i smink, läkemedel och lågkalorimat.
Foto: Lennart Durehed/Skogsindustrierna

PLA-papper är ett helt nedbrytbart ”papperstyg”. På bilden 
är det svart, mjukt och följsamt men det kan också göras till 
exempel hårt som plast eller genomskinligt.
Foto: Lennart Durehed/Skogsindustrierna

Bollen på bilden är gjord av cellulosakomposit. Materialet 
har varmpressats vid högt tryck med enbart vatten som  
processmedel. Det är mycket styvt, har bättre vattentålighet 
än vanligt papper och skulle kunna ersätta fossila plaster i 
bland annat förpackningar och paneler.
Foto: Lennart Durehed/Skogsindustrierna

”Pappersmuskler” är ett pappersmaterial som rör sig av fukt 
eller temperatur. Rörelsen är helt kontrollerbar. Det går 
exempelvis att göra förpackningar som öppnar och stänger 
sig själva.
Foto: Lennart Durehed/Skogsindustrierna
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En miljösmart cykelhjälm – helt gjord av förnybar skogs- 
råvara. Det stötdämpande skummaterialet i hjälmen består 
av nanocellulosa och visar möjligheterna att ersätta resurs- 
krävande och oljebaserade material som plast.
Foto: Lennart Durehed/Skogsindustrierna 

Av nanofilm kan man göra tunna, böjbara bildskärmar.  
Alltså en fantastisk möjlighet att göra framtidens datorer 
både kretsloppssäkra och spännande!
Foto: Lennart Durehed/Skogsindustrierna

Cederhuset – världens högsta bostadshus helt i trä. Ceder. 
huset byggs med en stomme i massivträ och kommer att 
bestå av två huskroppar i olika höjd. Fasaden kläs med 
obehandlade cederträfjäll, huset ska på så sätt smälta in i 
en existerande stenstad. Bakom designen står arkitektbyrån 
General Architecture.
Foto: General Architecture

Papper blir en bärare av elektroniska produkter. Elektronik 
kan skrivas ut på olika substrat av papper eller kartong, ofta 
kallat tryckt elektronik, och används där stora ytor, flexibla 
substrat, enkel tillverkning och låg kostnad är att föredra 
(som exempelvis flexibla och formbara displayer, affischer, 
stora bildskärmar och smarta etiketter).
Illustration: Canstockphoto
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