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Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har  
genomfört omställningen till en biobaserad samhällsekonomi. I detta hållbara 
samhälle har material, produkter, energi och tjänster baserade på förnybara 
råvaror från skogen en nyckelroll. Effektivitet, kunnande, kompetens, forsk-
ning, utveckling och innovationer är nyckelord i den utveckling som ska göra 
visionen till verklighet.

Svensk skoglig och skogsindustriell forskning håller världsklass inom  
flera områden, vilket bidragit till näringens starka position. Samverkan  
mellan stat och privata finansiärer har resulterat i nya forskningsrön och 
konkreta tillämpningar som kommit samhället till godo. Konkurrensen från 
”nya” skogsindustriländer ökar emellertid, vilket ställer krav på förnyelse. 
Fortsatt fokus på forskning och innovation är en förutsättning för att Sverige 
ska kunna försvara sin position på världsmarknaden och bli en av huvud- 
aktörerna i en utveckling där skogen bidrar till att lösa de stora samhälls-
utmaningarna.

Den nationella strategiska forskningsagendan för den skogsbaserade 
näringen i Sverige – NRA 2020 – identifierar den forskning som behövs för 
att förverkliga visionen. Forskningsagendan är uppdelad i fyra strategiska 
målområden, vilka presenteras i skriftens inledande del, och 19 särskilda 
nationella satsningsområden som beskrivs i annexet.

Forskningsagendan har tagits fram av skogsnäringen, forskarsamhället 
och de offentliga forskningsfinansiärerna gemensamt och samordnats av 
NRA Sweden under ledning av NRA-rådet. Ett stort antal personer och 
organisationer har genom medverkan i workshops, referensgrupper och 
enkäter lämnat kvalificerade bidrag. NRA 2020 har också inspirerats av  
den nya europeiska forskningsagendan (SRA) som tas fram inom teknologi- 
plattformen Forest-based Sector Technology Platform (FTP).

NRA-rådet uttrycker härmed sitt tack till alla som bidragit och särskilt till  
projektledaren Kaj Rosén, Skogforsk, och till de två andra processledarna 
Kennert Johansson, Innventia och Charlotte Bengtsson, SP Trä. Tillsam- 
mans med referensgrupperna har de svarat för huvuddelen av arbetet  
bakom det slutliga resultatet – en nationell strategisk forskningsagenda  
för den skogsbaserade näringen i Sverige.

Stockholm i november 2012

Jan Lagerström
Ordförande i NRA-rådet

Förord
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Forskning och  
utveckling är den  

viktigaste komponenten  
i ett framgångsrikt  
innovationssystem. ”

”
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Skogen, skogsbruket  
och skogsindustrins  
produkter spelar  
en nyckelroll för  

klimatet.   ”

”
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Skogsnäringen och de  
samhälleliga utmaningarna

För att nå en långsiktigt hållbar samhälls- 
utveckling har EU identifierat ett antal ut-
maningar. Alla förutsätter forskning och 
innovation för att kunna mötas. 

Vid EU-konferensen ”New Worlds - New   
solutions” i Lund 2009 presenterades ett antal 
samhällsutmaningar för Europa. Att möta dessa 
utmaningar är en viktig utgångspunkt för EU:s  
nya program för forskning och innovation,  
Horizon 2020.  För de flesta av utmaningarna kan 
den skogsbaserade sektorn bidra till  lösningen. 
Utmaningarna sammanfattas i följande punkter:

• Hälsa, befolkningsutveckling och välbefinnande.

•  Livsmedelssäkerhet, hållbart jordbruk, havs-  
 och sjöfartsforskning samt bioekonomi.

•  Ren, säker och effektiv energi.

•  Smarta, gröna och integrerade transporter.

•  Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror.

•  Inkluderande, innovativa och säkra samhällen.

Globala utmaningar 
Utmaningarna är inte bara europeiska utan 
globala. Det gäller till exempel krav från en  

växande befolkning och ekosystem vars mot-
ståndskraft och återhämtningsförmåga är i fara. 
Med den nuvarande takten i utnyttjandet av 
jordens naturtillgångar kommer dessa att vara 
en knapp resurs i framtiden, samtidigt som hela 
världens befolkning förväntar sig en rättvis del 
av dem. Det krävs därför en kraftigt förbättrad 
resurseffektivitet för att vi ska kunna garantera 
en rimlig framtid för alla och att samtidigt kunna 
möta klimatförändringarna.

Skogsnäringen har en nyckelroll
Den svenska skogsnäringen har en lång tradition 
av att använda förnybar skogsråvara på ett ut- 
hålligt och ansvarsfullt sätt. Skogen, skogsbruket 
och skogsindustrins produkter har också en 
nyckelroll i klimatarbetet. En materialväxling, 
där skogens förnybara produkter och energirå-
varor ersätter de fossila alternativen, är en del av 
lösningen på de globala samhällsutmaningarna. 
Det finns goda förutsättningar för sektorn att ta 
en ledande roll i utvecklingen mot ett biobaserat 
samhälle som är i bättre balans med klimatet och 
jordens naturtillgångar. Att realisera den vision 
och forskningsstrategi som beskrivs i den natio-
nella forskningsagendan är därmed en central 
uppgift för såväl samhället som sektorn. 

Skogsnäringen och de samhälleliga  utmaningarna
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Skogsnäringen anpassas  
till nya förutsättningar

Som en förnybar och koldioxidneutral rå-
varukälla blir biomassa från skogen en allt 
mer uppmärksammad resurs. 

Den svenska skogssektorn förväntas lämna ett 
betydande bidrag till utvecklingen mot ett hållbart 
samhälle.

Sverige har välskötta skogar och sektorn har 
hög kompetens. Vi utvecklar nya ekosystemtjän-
ster och biobaserade produkter samtidigt som vi 
bevarar den biologiska mångfalden och skapar 
förutsättningar för skogen som en källa till rekrea-
tion. Med ett klokt och innovativt nyttjande av 
skogen kan vi stärka vår position såväl nationellt 
som internationellt. 

Ökad global konkurrens 
Internationellt sett är Sverige en ledande produ- 
cent och exportör av skogsindustriprodukter. 
Intäkterna från skogsindustrins export är en av 
hörnstenarna i Sveriges ekonomi. Skogsindustrin 
möter emellertid en ständigt hårdnande global 
konkurrens, inte minst från nyetableringar i Asien 
och Sydamerika, men också från produkter base- 
rade på ändliga råvaror som produceras till låga 
kostnader.

Utan en målmedveten satsning på omställning 
 av skogsindustrins produktsortiment riskerar 
näringens bidrag till landets exportintäkter och 

sysselsättning att successivt avta. För att undvika 
det krävs en högre grad av vidareförädling, ut-
veckling av nya produkter, systemlösningar och 
tjänster.: Skogssektorn kommer också att behöva 
ta en mer aktiv roll inom energiområdet.

Dessa förändringar måste understödjas av ny 
och effektiv tillverkningsteknik. Välskötta skogs-
ekosystem, som uthålligt och kostnadseffektivt  
kan leverera råvara till industrin, är också en  
grundläggande förutsättning för att omställningen 
ska kunna genomföras.

Forskning för förändring 
Nya affärsidéer, nytt företagande och nya mark-
nader är en förutsättning för näringens utveckling. 
Omvandlingen av skogsindustrin drivs av denna 
nödvändighet. På sikt kommer det att innebära 
stora förändringar. Den avgörande utmaningen 
är att ta tillvara möjligheterna snabbare än hoten 
utvecklas. Här kommer kvalificerad forskning och 
utveckling samt ett väl fungerande innovations-
system in som en avgörande faktor.

Lika viktigt är också att utvecklingen styrs ifrån 
ett kund- och samhällsperspektiv. För att lyckas 
måste dessutom näringen utvecklas så att välut-
bildade och kreativa ungdomar väljer att arbeta 
i sektorn. Även här har en satsning på forskning 
och utveckling stor betydelse.

Skogsnäringen anpassas till nya förutsättningar
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Internationellt sett  
är Sverige en ledande  
producent och exportör  

av skogsindustriprodukter. ”

”
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Visionen är att Sverige  
under 2000-talets första 
hälft ska ha genomfört 
omställningen till en  

biobaserad samhällsekonomi
  

”

”
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Vision

Visionen är att Sverige under 2000-talets 
första hälft ska ha genomfört omställningen 
till en biobaserad samhällsekonomi.

Långsiktigt hållbar utveckling kräver en övergång 
till en biobaserad samhällsekonomi. Det innebär 
en omställning från en ekonomi som till stor del 
baseras på fossila råvaror till en mer resurseffektiv 
ekonomi med hög användning av förnybara rå- 
varor. Utveckling av material, produkter och 
tjänster baserade på framför allt skog är grund-
läggande för omställningen.

I framtidens samhälle finns det många fler 
produkter som är miljö- och energieffektivt till-
verkade av material baserade på förnybar råvara. 
Material och produkter har också utvecklats för 
nya funktioner och tjänster som vi idag inte ens 
kan ana. Gamla och nya tillverkningsprocesser har 

”

Vision

förbättrats. Miljövänliga och resurssnåla koncept  
är en självklarhet och svenskt teknikkunnande  
ger nya exportintäkter.  Återanvändnings- och åter-
vinningsprocesser är anpassade för att maximera 
materialens kapacitet att lagra koldioxid och energi. 

Visionen innebär också att materialens funktion 
och attraktionskraft måste vara så tilltalande att de 
är konsumenternas förstahandsval.

Den vision som beskrivs på detta sätt har en 
stark förankring hos den svenska skogsindustrin 
som formulerat en liknande vision i Skogsindustri-
ernas hållbarhetsskrift 2012, se Skogsindustriernas 
hemsida. På samma sätt har hela sektorn enats på 
europeisk nivå om en gemensam vision, se FTP:s 
hemsida. För NRA Sweden är det en självklarhet 
att svensk skogsnäring ska ha en nationellt och 
internationellt ledande roll i att realisera dessa 
visioner.

Forest-based Sector Technology Platform Vision 2030

The forest-based sector is a key actor in and enabler of the  
biobased society 

Consumer needs and the smart and sustainable use of forest  
resources are the cornerstones of development in the sector 

The sector is bustling with new entrepreneurial activities that  
create employment and enrich the rural economy 
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Utmaningen
ligger i att genom

innovationer och nya
affärsmodeller ta till vara  
alla delar av skogsråvaran

  

”

”
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Skogsnäringens tekniska  
utvecklingsnivå

Svensk skogsnärings konkurrenskraft har  
till stor del byggt på ett tekniskt försprång. 
Den situationen har förändrats. Teknikut-
vecklingen är snabb och idag har nya länder 
tagit tätpositioner inom viktiga områden.  

Den svenska skogsnäringens teknikförsprång  
ligger i moderna anläggningar och en effektiv 
produktionsapparat. Teknik och system för 
skogsskötsel, avverkning, transporter, process- 
teknik, förädling och konvertering till slutproduk- 
ter är emellertid huvudsakligen globalt tillgänglig. 
Maskinleverantörer och konsulter verkar på en 
världsomspännande marknad. 

Hög tillväxt och billig råvara 
De mest kostnadseffektiva anläggningarna finns 
där de senaste investeringarna sker. I dagsläget 
tenderar detta att ske i regioner med hög tillväxt 
och/eller billig råvara. Det här är ett hot mot 
konkurrenskraften hos svenska anläggningar, 
särskilt de som producerar traditionella massa-  
och pappersprodukter.

Starka positioner på vissa områden 
Internationellt sett sker alltså strukturella för- 
ändringar som påverkar den svenska skogsnär-
ingens position. Sverige har dock fortfarande en 
hög teknisk utvecklingsnivå inom flera viktiga 
områden, till exempel är Sverige ledande inom 
områdena skötsel och avverkning av skog. 

När det gäller träförädling är FoU-verksam-
heten mindre omfattande, men det finns delom-
råden där Sverige hävdar sig mycket väl såsom 
teknik och produkter för flervånings bostadshus 
med trästomme.

Massa- och pappersindustrin håller internatio-
nellt sett en hög teknisk nivå. För att anläggning-

arna ska behålla sin konkurrenskraft ställs stora 
krav på fortsatt teknisk utveckling men också på 
stora kapitalinsatser. De stora kapitalkostnaderna 
får till följd att det kan ta lång tid för ny teknik att 
få fullt genomslag.

Även för det växande området bioraffinaderier 
har Sverige en framskjuten position. Som exempel 
kan nämnas utvecklingen av kolfiber från trä eller 
mycket lätt nanocellulosa med extrem styrka. 

När det gäller värme, elproduktion och fram-
ställning av drivmedel utnyttjar Sverige, för att 
vara ett industriland, en mycket hög andel bio-
massa. Svensk teknikutveckling ligger väl framme 
inom energiområdet, men här leder stora kapital-
kostnader till att det är svårt att verifiera ny teknik 
i stor skala. Trots detta har till exempel en mindre 
produktion av biobaserad diesel kunnat påbörjas. 

Få ledande leverantörer 
I Sverige finns numera endast några få inter-
nationellt ledande teknikleverantörer till skogs- 
näringen. Sverige har trots detta en världsledande 
position inom bland annat massatillverkning, 
tillsatskemikalier och mätinstrument men också 
vad gäller teknik för trätorkning. När det gäller 
ny miljöteknik är svensk skogsindustri dessutom 
världsledande.

Innovationer och nya affärsmodeller 
Skogssektorn sätter nu upp målet att bli en 
ledande aktör i utvecklingen mot ett biobaserat 
samhälle. Den stora tekniska och affärsmässiga 
utmaningen ligger i att genom innovationer och
nya affärsmodeller ta till vara alla delar av skogs- 
råvaran. Inte minst gäller det att ta tillvara rest-
material i den nuvarande tillverkningen för att 
utveckla nya produkter som kan konkurrera 
framgångsrikt med fossilbaserade alternativ. 

”

Skogsnäringens tekniska utvecklingsnivå



14     

Möjligheter och hot

Svensk skogsnäring befinner sig i en bryt- 
ningstid. Det finns stora möjligheter men 
också hot. Trenden mot ökad användning 
av förnybara råvaror är grunden för en 
gynnsam utveckling.

Skogsnäringen bidrar påtagligt till en hållbar ut-
veckling. För näringen är det en stor fördel, men 
det finns också hot. Det största hotet är kanske 
den, jämfört med många andra näringar generellt 
sett låga förädlingsgraden. Sättet att möta detta 
hot är att effektivt skapa nya produkter och nya 
affärsområden. 

Nya affärsmöjligheter – högre värdetillväxt 
FoU-insatserna styrs mot två huvudområden:

• att öka värdetillväxten inom existerande 
 produktområden

• att skapa förutsättningar för nya affärs- 
 möjligheter, produkter och tjänster.  

Exempel inom det första området är nya  
systemlösningar för träbyggande som innebär 
att skogsindustrin tar en mer aktiv del av utveck- 
lingen inom byggsektorn. Inom pappers- och 
kartongområdet är intelligenta förpackningar ett 
spännande exempel på utveckling som skapar 
ökat värde. Exempel inom det andra området är 
utveckling av textilier, nya fiberkompositer, ved-
baserade gröna kemikalier eller tjänster som leder 
till ökad turism.

Låg förädlingsgrad 
Inom svensk massa- och pappersindustri finns 
flera världsledande företag. Trots hög teknisk nivå 
kännetecknas skogsindustrin fortfarande av en 
relativt låg förädlingsgrad generellt sett. Att höja 
förädlingsgraden innebär inte automatiskt bättre 
lönsamhet, men industrin blir mindre sårbar för 
konjunkturnedgångar och konkurrens från låg-
kostnadsländer.

Energipriserna har avgörande betydelse 
De stigande energipriserna har i kombination med 
energirelaterade styrmedel mycket stor påverkan 
på skogsnäringen, särskilt på massa- och pappers- 
industrin. Betalningsviljan för skogsbiomassa 
för energiändamål ökar. Över tiden kommer nya 
balanspunkter att uppstå när det gäller hur skogs- 
råvara utnyttjas för skogsindustriprodukter, bio- 
energi eller gröna kemikalier.

Ökad återvinning öppnar möjligheter 
För skogssektorn ligger det stora möjligheter i 
att öka återvinningen av trä- och fiberbaserade 
produkter. Genom att i varje skede använda 
vedråvaran där den genererar störst värde och 
att använda fibern så många gånger som möjligt 
i återvinningssystemen innan den blir bioenergi 
maximeras värdeskapandet.
   Såväl i ett klimat- och miljöperspektiv som från 
nationalekonomiska utgångspunkter är denna 
princip en förutsättning för ett effektivt brukande 
av skogen. 

Konflikter kräver kunskap
Skogsnäringen är starkt påverkad av målkonflikter 
kring skogens användning. Utöver frågeställningen 
om hur skogsråvaran ska användas – för energi 
eller produkter – finns målkonflikter som hänger 
samman med synen på skogens naturvärden och 
sociala värden. Att dessa konflikter hanteras på 
basis av existerande kunskap och forsknings-  
resultat har avgörande betydelse för skogssektorns 
trovärdighet. 

Ett starkare innovationssystem
Sammanfattningsvis kommer det att krävas ett 
mer proaktivt tänkande och ett bättre samspel
mellan aktörerna i innovationssystemet för att 
svensk skogsnäring ska klara den omställning  
man står inför.

Möjligheter och hot
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Förnybara råvaror  
är grunden för en  
gynnsam utveckling

  

”

”
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Ökande internationellt  
forskningssamarbete

Trots en högklassig FoU kan Sverige inte  
av egen kraft skapa all den kunskap som  
behövs för att föra utvecklingen framåt. 
För att nå avgörande resultat krävs interna-
tionellt samarbete. 

Förutsättningarna för internationellt samarbete  
är gynnsamma både för skoglig som skogsindus-
triell forskning. På det skogliga området är många 
frågor av regional eller global karaktär, till exem-
pel klimatfrågan.  Förutsättningar för skogsbruk 
är likartade i flera olika växtgeografiska regioner 
såsom det norra barrskogsbältet,  Skandinavien-
Ryssland-Kanada.

På industrisidan är internationell forsknings-
samverkan naturlig eftersom flera svenska företag 
har betydande produktion i andra länder och stora 
marknader utomlands, särskilt i Europa. 

Europeisk samverkan 
Under de senaste årtiondena har forskningssam- 
arbetet inom Europa ökat avsevärt. Detta beror 
inte minst på den stimulans som EU:s ram-
program för forskning och utveckling erbjudit.  
Bildandet av teknologiplattformen FTP (Forest-
based Sector Technology Platform) har inneburit 
att en värdefull internationell infrastruktur för 
forskning inom skogssektorn bildats.

Samarbetet inom de europeiska industrifedera- 
tionerna CEPI (massa och papper), CEI-Bois (trä),
EUSTAFOR (statliga skogsägare) och CEPF  
(privata skogsägare) är en viktig grund för kom-
petensutbyte och kompetensuppbyggnad. Genom 
sina forsknings- och innovationskommittéer har 
dessa organisationer stor betydelse för det euro-
peiska forskningssamarbetet.

På motsvarande sätt samverkar de Europeiska 
forskningsinstituten. Inom det skogliga området 
finns EFI (European Forest Institute), inom 
fiber- och pappersområdet EFPRO (European 
Fibre and Paper Reseach Organisation) samt inom 
träområ- det InnovaWood.

Europa har tagit täten 
Nordamerika hade ända in på 1980-talet ett  
kunskapsmässigt och tekniskt försprång framför  
Europa inom skogsnäringen. Nu har dock  
europeisk forskning tagit täten och blivit alltmer 
intressant även för nordamerikanska aktörer. 
Samarbete över Atlanten är inte oproblematiskt 
eftersom en del av de europeiska företagens 
huvudkonkurrenter är nordamerikanska. Stora 
forskningssatsningar inom skogsnäringen
görs nu även i Sydostasien, Indien och Kina. 

Ökande internationellt forskningssamarbete
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För att nå  
avgörande resultat  
krävs samarbete  ”

”
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NRA Swedens
verksamhet har blivit  
väl känd och påverkat

den forskning som bedrivs
  

”

”
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Den nationella  
forskningsagendan 2006-2012

Under den inledande perioden 2006-2012 har 
NRA Swedens verksamhet blivit väl känd och 
påverkat den forskning som bedrivs. 

NRA Sweden är den organisation som koordin-
erar och följer den svenska nationella forsknings-
agendans genomförande.

Huvudmän för NRA Sweden är näringen och 
berörda nationella forskningsfinansiärer. Verksam-
heten är väl känd och har gjort avtryck i synen på 
skoglig och skogsindustriell forskning både hos 
finansiärerna och i berörda departement. 

NRA-organisationen
Även om det är svårt att i alla delar avgöra  
NRA-organisationens betydelse står det klart  
att det bedrivits en omfattande och högkvalitativ 
forskning inom en stor del av de forskningsom- 
råden som utpekades 2006 i den nationella forsk-
ningsagendan. De kanske tydligaste exemplen  
på inflytande nationellt  är förverkligandet av 
Branschforskningsprogrammet för trä och skog och for-
skningsprogrammet Future Forests, men även andra 
betydelsefulla aktiviteter har initierats eller inspir-
erats av forskningsagendan. 

Branschforskningsprogrammet
Branschforskningsprogrammets verksamhet, som 
pågått under perioden 2005-2012, har finansierat 
en lång rad projekt med bäring på processer och 
produkter inom områdena trä, massa och papper. 
I sina projektprioriteringar utgick programmet 
från prioriteringarna i den nationella forsknings- 
agendan. Programmet har finansierats till lika  
delar av VINNOVA och näringen med en total 
omfattning på 500 miljoner kronor.

Future Forests 
Future Forests är ett forskningsprogram som leds 
av SLU där bland annat Umeå universitet och 
Skogforsk är viktiga samarbetspartners. Inom 
Future Forests bedrivs forskning om skogen som 
ekosystem och råvaruresurs i ett föränderligt
klimat.  Programmet karaktäriseras av nyckelord 
som tvärvetenskap, framtid, globalisering, klimat-
förändringar, ekosystemtjänster, hållbarhet,  
osäkerhet och risk. För finansieringen av Future 
Forests svarar MISTRA, skogsnäringen och de 
deltagande universiteten. Programmet har en årlig 
budget på cirka 40 miljoner kronor. 

Bränsleprogrammet
Inom energiområdet har Energimyndigheten inlett 
en stor satsning genom det så kallade Bränslepro-
grammet. Det omfattar tillförsel, omvandling och 
hållbarhetsfrågor och pågår mellan 2011 och 2015 
med en årlig budget om 62,5 miljoner kronor. 
Bränsleprogrammet syftar till en ökad, hållbar och 
resurseffektiv tillförsel och användning av inhem-
ska och förnybara bränslen.

Drivkraft i FTP 
Genom att vara ”National Support Group” till 
teknikplattformen FTP har NRA Sweden dess-
utom medverkat till att knyta den skogliga och 
skogsindustriella forskningen närmre till EU:s 
ramprogram för forskning. Svenska specialister 
har tagit aktiv del i utvecklingen av FTP:s vision 
och den gemensamma Europeiska strategiska 
forskningsagendan (SRA).

Den nationella forskningsagendan 2006-2012
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NRA 2020  
– den nya forskningsagendan

NRA 2020 är den svenska skogsnäringens 
nya strategiska forskningsagenda. 

Den nya forskningsagendan är den samlade sven-
ska skogsbaserade näringens bedömning av den 
forskning, utveckling och demonstration som är 
nödvändig för att sektorn ska kunna bidra till att 
visionen om ett biobaserat samhälle nås. Agendan 
är framtagen i nära samarbete mellan forskarsam-
hället, de forskningsfinansierande myndigheterna 
och näringen. Det gör att förutsättningarna är de 
bästa tänkbara för att den forskning som defini-
erats ska bli utförd och visionen förverkligas. 

Forskningsagendan NRA 2020 är uppdelad i  
fyra strategiska målområden: 
• Skogssektorn i det biobaserade samhället

• Nyttjande av skogsresursen

• Industriellt ledarskap

• Konsumenters behov 
Inom dessa fyra strategiska satsningsområden 
finns 19 nationella målområden.

NRA 2020 – den nya forskningsagendan
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Skogssektorn i den biobaserade  
samhällsekonomin 
Forskningen inom området Skogssektorn i den 
biobaserade samhällsekonomin fokuserar på före- 
teelser och processer utanför den egentliga  
skogssektorn, men som likväl är av stor vikt för 
sektorns utveckling. Hit hör till exempel klimat-
förändringar, marknads- frågor, politiska processer 
och styrmedel, samt konsumenters beteenden och 
attityder.

Nyttjande av skogsresursen 
Området Nyttjande av skogsresursen behandlar  
ekosystemens struktur och funktion. Frågor  
kring biomassaproduktion, råvaruförsörjning,  
återvinning och återanvändning av trä och fiber 
har centrala roller. En väl avvägd användning av 
den begränsade tillgången på mark, trä-, fiber- 
och biobränsleråvara blir nämligen avgörande för 
övergången till ett biobaserat samhälle. Slutligen 
prioriteras forskning kring skogens betydelse för 
andra nyttigheter än biomassaproduktion. Det 
behövs nya skogsbruksmodeller som minimerar 
miljöpåverkan och som är anpassade till klimat-
förändringarna. Modellerna måste också kunna 
ta hänsyn till samhällets behov att kunna använda 
skogen för flera områden.

Industriellt ledarskap 
Under rubriken Industriellt ledarskap prioriteras
forskning om nya produktionsprocesser inklusive
energieffektiva lösningar och ansvarsfull vatten- 
användning. Nya affärsmodeller för tjänster och 
produkter inklusive nya koncept för bioraffinering 
behöver utvecklas. Detsamma gäller utvecklingen 
av tjänster som bygger på nyttjande av ”skogens 
mjuka värden”, till exempel affärsmodeller för 
rekreation och friluftsliv.

Konsumenters behov 
Målområdet Konsumenters behov fokuserar på 
produktutveckling, till exempel nya koncept 
för träbyggande, möbler och inredningar. Nya 
produkter och material, varav flera ännu inte  
lämnat laboratoriemiljön får en framträdande  
roll i kommande forskning. Av de traditionella 
produkter som redan finns på marknaden men 
som behöver utvecklas kan nämnas förpack- 
ningar, tryckta produkter samt hygien- och 
sjukvårds- produkter.

Nationella satsningsområden 
I annexet beskrivs de nationella satsningsom- 
rådena under respektive strategisk målområde. 
Rollen för NRA Sweden är tydlig. Den forskning 
som prioriteras måste bidra till innovationer som 
kan ge skogsnäringen en ledande roll i utveck- 
lingen mot ett biobaserat samhälle. 

NRA 2020 – den nya forskningsagendan
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De förväntade  
resultaten är en  

förutsättning för nya 
innovationer i skogsnäringen”

”
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NRA Sweden  
realiserar NRA 2020

Förverkligandet av den nationella forsk-
ningsagendan NRA 2020 är en långsiktig 
uppgift. Ambitionen är att få till stånd starka 
program och projekt inom nationella sats-
ningsområden. De förväntade resultaten är 
den kanske viktigaste förutsättningen för  
nya innovationer i skogsnäringen. 

NRA Sweden har ingen finansierande funktion. 
Projekt och program för att genomföra hela  
eller delar av de nationella satsningsområdena är 
beroende av forskningsfinansiärerna. Det gäller 
såväl den normala forskningsfinansierande verk-
samheten som ett resultat av riktade satsningar på 
nationell eller internationell nivå. Genom NRA 
Sweden skapas en grund för samverkan mellan 
forskningsfinansiärerna och för deras samarbete 
med näringen.

Eftersom NRA Sweden också har funktionen 
som nationell supportgrupp till FTP får den sven-
ska forskningsagendan inverkan på den europeiska 
forskningsagendan och EU:s utlysningar.

I Sverige bedrivs en omfattande skoglig och skogs-
industriell FoU såväl inom företagen som vid 
akademin. Skogsindustrierna har tagit fram ett  
faktaunderlag kallat Forskningskartan, där redo-
visas vid vilka universitet, högskolor och forsk- 
ningsinstitut som skoglig och skogsindustriell FoU 
bedrivs. Sammanställningen visar såväl inriktning 
som omfattning av pågående FoU, se vidare NRA 
Swedens hemsida. 

För att målet för NRA 2020 ska nås krävs 
engagemang från näringen, forskarvärlden och de 
offentliga finansiärerna. Ambitionen är dessutom 
att stimulera till ett ökat engagemang från institu-
tioner och organisationer som traditionellt inte 
fokuserar på frågeställningar som är aktuella för 
skogsnäringen. 

Den svenska nationella forskningsagendan  
som i detalj presenteras i annexet till denna skrift, 
är utgångspunkten för det fortsatta arbetet med  
att förverkliga visionen om det biobaserade  
samhället.

NRA Sweden realiserar NRA 2020
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Introduktion 
Den forskning som prioriteras i denna strategiska nationella forsknings- 
agenda är strukturerad i fyra strategiska målområden och 19 nationella 
satsningsområden.

Det strategiska målområdet Skogssektorn i den biobaserade samhälls-
ekonomin behandlar primärt sådan forskning som berör sektorn som 
helhet och som i begränsad utsträckning eller endast indirekt kan påverkas 
av sektorns eget agerande. Nyttjande av skogsresursen handlar om 
förståelsen för skogsekosystemet som sådant, dess funktion och struktur, 
men kanske främst nyttjandet av de tjänster som skogsekosystemet till-
handahåller. I fokus står produktionen och tillvaratagandet av biomassa-  
råvara, men också ekosystemtjänster och möjligheter till rekreation.  
Industriellt ledarskap handlar om prioriterade satsningsområden för att 
utveckla befintliga och ta fram helt nya tekniker och processer för en  
hållbar utveckling av industrin, men också nya affärsmodeller som leder  
till kommersialisering av nya produkter och tjänster. Konsumenters behov 
handlar om att utveckla befintliga och ta fram nya produkter för en biobase-
rad samhällsekonomi.

I de 19 olika nationella satsningsområdena redogörs för motiv till varför  
respektive område bedömts angeläget, förväntade resultat 2020 beskrivs 
och prioriterade FoI-aktiviteter redovisas. Eftersom gränserna mellan  
de olika nationella satsningsområdena är flytande och i viss mån över- 
lappande avslutas beskrivningen av varje satsningsområde med en  
förteckning över viktigare synergier/samverkan med andra satsnings- 
områden.
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Skogssektorn i den biobaserade  
samhällsekonomin
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Med ökad kunskap om hur klimatföränd-
ringarna påverkar skogsekosystemen 
kan skogsbruket anpassas. Mer forsk-
ning om skogsråvarors och produkters 
klimategenskaper behövs för att visa hur 
skogssektorn kan bidra till en biobase-
rad ekonomi som minimerar klimatpå-
verkan.

Motiv: Det internationella forskarsamhället är 
numera överens om att mänskliga aktiviteter har 
lett till att klimatet har och kommer att förändras. 
Resultat och fakta som visar på global uppvärm-
ning och andra klimatrelaterade förändringar 
presenteras kontinuerligt. Samtidigt som skogs-
sektorn i sin helhet motverkar ökningen av koldi-
oxid i atmosfären så kommer klimatförändringen 
påverka våra skogar. Detta kräver ökad kunskap 
om funktionen hos våra skogsekosystem och  
anpassning av skogsbruket.

Det råder fortfarande stor osäkerhet om ut- 
vecklingen av den globala uppvärmningen, även 
om de flesta klimatmodeller prognosticerar en 
utveckling som pekar i samma riktning. Klimat- 
förändringar innebär inte bara direkta positiva
eller negativa effekter på skogsproduktionen.  
Man kan även förvänta sig ett antal indirekta  
effekter som migration av skadliga organismer 
eller förändrade handelsströmmar om skogsbruk 
omöjliggörs i vissa regioner. För sektorns fram-
tida möjligheter är det av avgörande betydelse att 
man noga följer utvecklingen, såväl globalt som 
regionalt och lokalt och är beredd att anpassa  
sig till den.

Ett annat viktigt motiv för forskningen är  
behovet av att anlägga en helhetssyn på bio- 
massaproduktion och utnyttjande. Pågående  
diskussioner om vilka kriterier som ska gälla för 
biobränslen och andra biobaserade produkter 
kräver ny forskning om hur man ska se på system-
gränser. Det är viktigt att undvika systemgränser 
som är snäva i tid och rum. Snäva systemgränser 
riskerar att på ett felaktigt sätt klassa biobaserade 
produkter som klimatskadliga.

   

Klimatförändringar (NS1.1)

Förväntade resultat 2020: Skogssektorn kan 
se fram emot successivt säkrare prognoser, som 
dessutom är mer detaljerade både vad gäller  
geografisk upplösning och förväntade effekter
på temperatur, nederbörd och vindklimat.  
Forskningsresultaten kommer att ge skogsägarna 
bättre möjligheter att bedöma effekter på skogs-
produktionen och andra ekosystemfunktioner. De 
kommer därmed få ett bättre beslutsunderlag för 
att anpassa sitt skogsbruk och begränsa framtida 
klimatskador.

Strävan är att 2020 fått ett genomslag för en 
systemsyn som tydliggör att biomassa från uthål- 
ligt skogsbruk på sikt är klimatmässigt fördelaktig. 
Forskningsresultaten underbygger att den synen 
genomsyrar samhällets klimatrelaterade styrmedel 
och kriterier och därmed marknadens spelregler.

Prioriterade FoI-aktiviteter:
• Forskning om klimatförändringar och dess 
 konsekvenser för skogssektorn.

• Forskning om vilken roll sektorn själv kan spela  
 när det gäller att motverka ökningen av koldi- 
 oxid i atmosfären.

• Systemanalyser för att bättre kunna beskriva  
 skogsråvarors och produkters klimategen- 
 skaper, samt hur man identifierar de mest  
 relevanta systemperspektiven och avgräns- 
 ningarna.

• Analys av klimat och miljövinster när bio- 
 baserade produkter används som ersättning för  
 andra (fossilberoende) produkter och bränslen.

En stor del av den nödvändiga forskningen som 
berör klimatförändring bedrivs av forsknings- 
institutioner utanför de ramar som utgörs av 
skogssektorns strategiska forsknings agenda.

Synergier/samverkan: Flera för skogsbruket 
centrala frågeställningar berörs av andra NS- 
områden. De tydligaste exemplen finns inom 
NS2.1-2. 
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Framtidsstudier, globala marknadsana-
lyser och studier av villkor för handeln 
mellan länder ger viktiga kunskaper.  
För den exportberoende svenska skogs-
näringen är forskning inom sådana om-
råden strategiskt viktig.

Motiv: Den svenska skogssektorn är i hög grad 
exportberoende och därmed känslig för föränd- 
ringar på de globala marknaderna. Sådana 
förändringar kan initieras av etableringen av ny 
produktionskapacitet inom valda produktsegment, 
förändrade attityder och därmed efterfrågan på 
skogsbaserade produkter eller av förändringar i 
de regelverk som styr internationell handel. Om 
klimatförändringarna inte kan motverkas i tid, 
riskerar också skogsproduktion att omöjliggöras 
inom vissa regioner, se NS1.1.

Skogssektorn är i högsta grad beroende av 
globala händelser och konsumenters beteenden 
och preferenser. Därmed finns ett behov av 
forskning inom områden som rör kapacitets- och 
marknadsutveckling, men även inom villkoren för 
handel mellan länder.

För den skogsbaserade sektorn är resultatet av 
internationellt framförhandlade hållbarhetskriterier 
för vad som anses definiera biobaserade produk- 
ter avgörande för möjligheterna att sälja på nya 
marknader, både produkter och geografiskt.

Förväntade resultat 2020: Forskningen har tagit 
fram nya modeller som beskriver hur globala 
marknader reagerar under olika ekonomiska och 
politiska scenarier. Näringens strukturomvandling 
fortgår. I Sverige gäller detta inte minst inom den 
träbearbetande industrin. Marknaden för några av 
massa- och pappersindustrins traditionella prod- 
ukter sviktar och investeringar i ny kapacitet inom 
dessa områden sker i huvudsak utanför Europas 
gränser. För andra produktområden, till exempel 
förpackningar och hygienprodukter, sker en inno- 
vativ utveckling som leder till att både volymer och 
marknadsandelar ökar. 

Globala marknader och handel (NS1.2)

Prioriterade FoI-aktiviteter:
• Globala och regionala marknadsanalyser. 
 Värdering av effekter av olika drivkrafter,  
 utgående från till exempel klimatpåverkan eller  
 förändring i den globala marknadssituationen.

• Analys av konsekvenser för svensk skogs- 
 näring av politiska eller  myndighetsbeslut.

• Utveckling av indikatorer, kriterier och verktyg  
 för bedömning av skogsnäringens utveckling,  
 inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

• Framtidsstudier rörande skogssektorn som 
 helhet.

•  Studier av konsumenters beteenden och  
 förståelse för hur trä- och fiberbaserade  
 produkter kan bidra till en hållbar utveckling.

• ”Bench-marking” mot andra material och 
 branscher.

•  Analys av handelsmönster och avtalsprocesser.

Synergier/samverkan: NS3.5
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Skogsnäringens komplexitet gör det 
svårt att bedöma hur politiska beslut 
inom vitt skilda områden påverkar  
näringen. Behovet av vetenskapligt  
grundade metoder för konsekvens- 
analyser är stort.

Motiv: Skogsnäringen berörs av ett brett spekt- 
rum av politiska åtgärder, inte minst på EU-nivå. 
Dessa rör ekonomiska, sociala och miljörelaterade 
aspekter av skogstillgångarna såsom användningen 
av skogsråvaran för bioenergi liksom på uppkom-
sten av rest- och biprodukter. Besluten påverkar 
även direkt eller indirekt produktionen av de 
skogsbaserade produkterna och deras användning.

På grund av skogsnäringens stora komplexitet 
kan åtgärder som riktas mot en viss frågeställning 
få icke önskade effekter i andra delar av systemet. 
Det är därför av strategisk betydelse att finna  
metoder för övergripande värderingar av hela 
skogsnäringen och dess värdekedjor, samt att 
kunna sätta resultaten i relation till övriga  
sektorer/branscher. Med metoder som är veten- 
skapligt grundade och med relevanta system-
gränser definierade skapas förutsättningar för att 
politiska beslut kan baseras på sakliga grunder.

I grunden är det resurser – inte pengar – och 
ett effektivt resursutnyttjande som utgör grunden 
för levnadsstandard och tillväxt. I det perspektivet 
kan man ifrågasätta om måttet BNP är tillräckligt. 
I framtiden behöver vi utveckla sättet på vilket vi 
definierar BNP och etablera nya mått som bättre 
tar hänsyn till de faktiska resurserna som sam-
hället har tillgång till och utnyttjar.   

Förväntade resultat 2020: Beslutsfattare inom 
privat och offentlig sektor kan på ett mer rationellt 
sätt värdera hur egna och andras beslut påverkar 
den svenska skogsnäringens utveckling utifrån 
konkurrens- och hållbarhetskriterier. Politiska 
styrmedel är effektiva genom att de utgår från ett 
övergripande, faktabaserat synsätt på skogssek- 
torn.

Politiska processer och styrmedel (NS1.3)

Prioriterade FoI-aktiviteter:
• Analys av samhälleliga/politiska drivkrafter.

• Forskning kring samhällsdebatt och politiska 
 processer.

• Analys av behov och effekter av intressent- 
 medverkan i beslutsprocesser.

• Utveckling av metoder för att tidigt identifiera  
 signaler i samhället som kan påverka skogs-  
 sektorn.

• Studier av konsekvenser av suboptimering  
 och/eller effekter i olika delar av systemet sett  
 i ett helhetsperspektiv.

• Studier av samhällsdebattens och politiska  
 styrmedels effekter på konsumenters attityder  
 och beteenden.

Synergier/samverkan: NS2.1; 2.5; 3.5 
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Nyttjande av skogsresursen
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Råvaruförsörjningen till industrin måste 
säkras samtidigt som skogens övriga 
ekosystemtjänster säkerställs. Inom 
detta satsningsområde utvecklas nya 
skogsbruks- och affärsmodeller som  
tar hänsyn till olika – ofta motstående  
– önskemål på hur våra skogsmarker bör 
användas.

Motiv: Våra skogsekosystem producerar en  
mångfald av nyttigheter och tjänster utöver de  
som vi normalt prioriterar, produktion av timmer,  
massaved och skogsbränslesortiment. Väl 
fungerande skogsekosystem binder koldioxid, 
producerar rent grund- och ytvatten, säkerställer 
biologisk mångfald, producerar vilt, bär och 
svamp och utgör samtidigt en miljö för rekreation 
och friluftsliv. Vikten av att säkerställa ekosystem-
funktionerna genom att undvika förorening och 
överexploatering, samt använda väl beprövade 
skogsskötselmodeller som bevarar nödvändiga 
strukturer i skogen, bidrar till att säkerställa alla  
de ekosystemtjänster som skogen producerar.

I samhällsdebatten ifrågasätts om dagens  
skogsbruk klarar att möta de nationella miljö-
målen, liksom andra nyttigheter som till exempel 
friluftslivets intressen. Framtidens skogsbruk 
måste bli bättre än idag på att hantera den ökande 
konkurrensen om skogsmarken genom att finna 
nya vägar att sköta skogen för flera mål utan att 
riskera försörjningen av skogsråvara till industrin.   

Förväntade resultat 2020: År 2020 har vi en 
ökad förståelse av hur tekniska, biologiska och 
värdebaserade system för skogsskötsel bidrar till 
ett flermålsinriktat skogsbruk. Vi vet mer om hur 
olika ekosystemfunktioner och ekosystemtjänster 
kan separeras och/eller integreras. Ett nytt fler 
målsinriktat skogsbruk är utvecklat med hjälp av 
nya skogsbruksmodeller och konkreta politiska 
styrmedel.

Nya skogsbruksmodeller som stödjer ett fler- 
målsinriktat skogsbruk och som inkluderar en 
mångfald av produkter och tjänster finns tillgäng- 
liga i praktiken. Samhällets utveckling med nya 
typer av skogsägare och affärsmodeller, leder till 
nya behov och marknader. Förståelsen för dessa 
är större genom medverkan av berörda intresse-
grupper. Ny kunskap om värdering och pris-
sättning av ekosystemtjänster som utvecklats inom 
detta satsningsområde har blivit en grund för nya 
affärskoncept.

Skogsbruk för flera mål (NS2.1)

Prioriterade FoI-aktiviteter:
• Studera avvägningar mellan tekniska, biologiska  
 och ekonomiska ”trade-offs” i ett flermålsin- 
 riktat skogsbruk i syfte att nå en optimal  
 integration/separation mellan olika funktioner  
 i skogsekosystemet.

• Utveckla nya modeller för medinflytande för  
 aktuella intressentgrupper i syfte att bättre  
 utnyttja och optimera de olika funktionerna  
 hos skogsekosystemen.

• Utveckla metoder att värdera alla typer av eko- 
 systemtjänster med syftet att bättre kunna  
 jämföra lönsamheten i olika typer av nyttjande  
 av skogsmarken.

• Studera interaktionen mellan skogsbruk och  
 samhället i övrigt, mellan industri och ideell  
 naturvård.

• Utveckling av system för implementering av  
 extensiva och intensiva skogsbruksmetoder,  
 ”adaptiv skogsskötsel”.

• Flerdisciplinär forskning om systemförståelse 
 på landskapsnivå.

Synergier/samverkan: NS2.2; 2.3; 3.5 
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Genom ökad förståelse för skogseko- 
systemens funktion kan ett hållbart 
skogsbruk utvecklas. Forskningen ska 
till exempel ge kunskap om hur våra träd 
fungerar i ett framtida klimat, hur träden 
ska bli motståndskraftiga mot skade- 
görare och hur skogsekosystemens 
diversitet kan säkerställas.

Motiv: Fungerande ekosystem är en förutsättning 
för all biologisk produktion. Skogsekosystemens 
struktur och funktion påverkas, direkt eller indi-
rekt, i ökande grad av mänsklig aktivitet. Exempel 
på direkt påverkan är skogsbruk och på indirekt 
till exempel klimatförändringar och atmosfäriskt 
nedfall. Den ekonomiskt mest betydelsefulla tjänst 
som skogsekosystemen levererar till samhället 
är fotosyntesen som resulterar i produktion av 
biomassa. Andra ovärderliga ekosystemtjänster är 
till exempel biologisk nedbrytning, upprätthållande 
av biologisk mångfald, vattenreglering, erosions-
skydd, samt möjligheter till rekreation inklusive 
jakt. Utan väl fungerande ekosystem riskeras att 
ekosystemtjänsterna inte kan levereras. 

Idag saknas mycket kunskap om skogseko- 
systemens funktion. Exempelvis måste vi veta  
mer om hur våra skogsträd kommer att fungera i 
ett framtida klimat. Andra exempel är bättre  
kunskap om och beredskap för invasion av nya  
arter/skadegörare som en följd av klimatföränd-
ringar, liksom markmikroorganismernas mer 
specifika funktioner i ett brukat landskap.  
Vi måste också lära oss mer om effekten och  
nyttan av de naturvårdsåtgärder som tillämpas.   

Förväntade resultat 2020: Genom förbättrade 
kunskaper om skogsekosystemen har vi skapat  
nya förutsättningar för utveckling inom alla om-
råden  som berör skogsbruk, natur- och miljövård. 
Skogsskötseln är anpassad till landskapet och  
ståndortsförhållandena och vi har definierat och 
bedriver i hög utsträckning ett hållbart skogsbruk. 
Diversiteten har förbättrats på alla nivåer, från 
gener till biotoper och ekosystem. Våra nyetable-
rade skogar är bättre anpassade till ett förändrat 
klimat och resistensförädlingen har ökat trädens 
motståndskraft mot skadegörare. Baserat på 
förståelse av klimatförändringar och biologin hos 

Skogsekosystem och ekosystemtjänster (NS2.2)

invasiva arter har en handlingsplan utarbetats för 
att möta riskerna för effekter av nya skadegörare. 
Tillvaratagandet av skogsmarkens långsiktiga 
produktionsförmåga är förbättrad och oönskade 
effekter av skogsbruk på andra ekosystem, till 
exempel sjöar och vattendrag, har minskat.

Skogsekosystemens funktion har förbättrats i 
de flesta avseenden och en rad ekosystemtjänster 
som tillgång på rent vatten, har kunnat värderas på 
ett sätt som gör att de går att jämföra med värdet 
av det virkesproducerande skogs- bruket. Utveck-
lingen har inneburit en högre acceptans för  
skogsbruk bland allmänheten.

Prioriterade FoI-aktiviteter:
• Bevakning av och ökad förståelse för riskerna  
 med uppträdandet av nya skadegörare i skogen  
 och klimatets betydelse för etablering av nya  
 arter i skogslandskapet.

•  Studier av resistensförädling.

•  Studier av interaktioner träd-markmikroorga- 
 nismer, mark-vatten, växter-växtätare och   
 värdväxter-symbionter-parasiter.

• Studier av skogsekosystemens resiliens. Ökad  
 kunskap om återhämtningsprocesser och  
 effekter av aktiva restaureringsåtgärder.

• Studier av kol- och kvävedynamik samt växt- 
 husgasbalanser i skogsmark.

• Utveckling av konsekvensmodeller av skötsel- 
 system och klimatförändringar.

• Integrering av abiotiska/biogeokemiska pro 
 cessmodeller med biologiska tillväxt-/popula- 
 tions-/individmodeller.

• Utveckling av socioekonomiska värderings- 
 system för ekosystemtjänster.

• Studier av ”improduktiva” skogars funktion  
 och betydelse för naturvård och ekosystem- 
 processer.

• Konsekvensanalyser av skötselsystem.

• Utvärdering av existerande och nya koncept 
 som syftar till bevarande av biotoper och  
 biodiversitet, ”effektiv naturvård”.

Synergier/samverkan: NS2.1; 2.3; 2.4
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En biobaserad samhällsekonomi  
förutsätter ökad tillgång på biomassa. 
Forskning behövs för att ta fram effek-
tiva utvecklingsstrategier för våra kom-
mersiellt viktiga trädslag. Samtidig kan 
Nya förädlingsprogram utvecklas som 
förstärker det svenska försprånget inom 
trädförädling.

Motiv: En av samhällets utmaningar är behovet 
av att ersätta ändliga, ofta fossilbaserade resurser 
med förnybara.  Förnybar trä- och fiberråvara som 
utgångspunkt för nya produkter som kan ersätta 
fossilbaserade är en viktig del av lösningen. I  
ett globalt perspektiv ökar etableringen av snabb- 
växande, kommersiella trädplantager i syfte att  
säkerställa industrins råvarubehov. För att möta 
den internationella konkurrensen är det nöd- 
vändigt att svenskt skogsbruk säkerställer den 
inhemska råvaruförsörjningen i termer av ökad 
tillväxt/volym, kvalitet och effektivitet.

Med ett varmare klimat och mer nederbörd 
finns en potential för ökad tillväxt, men frågan 
är om vår nuvarande trädslagssammansättning är 
anpassad till dessa nya förhållanden? Hoten kom- 
mer från ökad risk för skogsskador, både biotiska 
(svampar och insekter) och abiotiska (temperatur, 
nederbörd och vind).

För att få allmänhetens acceptans för ett inten- 
sivare skogsbruk och ökad tillväxt måste adaptiva 
skötselstrategier som minimerar negativa effekter 
och säkerställer biologisk mångfald och annan 
miljöpåverkan utvecklas.   

Förväntade resultat 2020: År 2020 har vi utveck-
lat nya flexibla system för uthålligt och effektivt 
skogsbruk. Vi utnyttjar den genetiska potentialen 
hos kommersiellt viktiga arter och har utvecklat 
skötselstrategier för dessa. Skogsbruket är anpassat 
till en föränderlig miljö med syftet att öka bio-
massaproduktionen, anpassa vedegenskaper och 
öka toleransen mot olika typer av stress.

Vi har ett förädlingsprogram som utnyttjar det 
kunskapsförsprång vi har inom molekylärbiologi, 
genomik och populationsgenetik. Vi har bättre 
kunskap om fördelar och risker relaterade till 
ekonomi, acceptans och miljöeffekter knutna till 
användningen av förädlade träd, liksom hur 
ved- och fiberegenskaper kan modifieras för att på 

Ökad skogsproduktion (NS2.3)

ett bättre sätt tillgodose kraven från industri och 
konsumenter.

Vi har utvecklat strategier för optimalt utnytt- 
jande av förädlat skogsodlingsmaterial i våra  
planteringar. Detta har lett till ökad tillväxt och 
mindre skador på grund av ökad resistens och 
motståndskraft mot såväl biotiska som abiotiska 
stressfaktorer. Vi har även utvecklat skötsel-
metoder som på landskapsnivå kombinerar hög 
biomassaproduktion med naturvård, rekreation 
och friluftsliv.

Prioriterade FoI-aktiviteter:
• Utveckling av nya skogsskötselstrategier för  
 etablering och odling av snabbväxande löv- och  
 barrträd.

• Utveckling av nya skogskötselstrategier som  
 reducerar risker förknippade med klimatför- 
 ändring och minimerar negativ påverkan på  
 ekosystemens struktur och funktion.

• Utveckling av metoder för föryngring av skog  
 och nya metoder för mekanisering av skogs-  
 vård.

• Öka kunskapen om vedens bildning och  
 kemiska sammansättning, speciellt avseende  
 vedpolymererna lignin, hemicellulosa och  
 cellulosa.

• Utveckling av skogsträdsförädling som utnytt-  
 jar molekylärgenetisk kunskap och biotekniska  
 verktyg i förädlingsarbetet.

• Ökad kunskap om hur genetiska, molekylära,  
 biokemiska och fysiologiska processer påverkar  
 tillväxt, överlevnad, ved- och fiberegenskaper,  
 resistens, vatten- och näringsomsättning i  
 träden.

• Utveckling av befintliga och nya tekniker för 
 massförökning.

• Utveckling av verktyg för att bedöma prestanda  
 och risk i utnyttjandet av förädlade genotyper  
 och nya skötselstrategier där bland annat  
 utnyttJandet av icke traditionella trädslag  
 beaktas.

• Öka kunskapen om allmänhetens inställning  
 till och acceptans för olika typer av skogsbruk,  
 inklusive användningen av genetiskt förädlat  
 material.

Synergier/samverkan: NS2.1; 2.2; 2.4
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Effektiv råvaruförsörjning kräver  
forskning och utveckling i värdekedjorna 
från skog till användare. Ny teknik som 
mäter råvarans egenskaper redan i sko-
gen samt intelligenta avverknings- och 
logistiksystem är exempel på forsknings-
områden med stor potential.

Motiv: För att bibehålla och stärka konkurrens- 
kraften i den svenska skogssektorn är en säker och 
effektiv försörjning av högkvalitativ råvara, som 
möter nuvarande och framtida krav på kvantitet 
och kvalitet, helt avgörande.

För att skogssektorn ska kunna ligga i fram-
kant och spela en central roll i utvecklingen av 
en biobaserad samhällsekonomi är tillgången på 
råvara avgörande. Den måste vara anpassad till 
skilda användningsområden och tas fram med 
miljövänlig avverknings- och transportteknik i  
effektiva försörjningskedjor.   

Förväntade resultat 2020: År 2020 har en ny 
generation inventerings-, mät- och planerings- 
system utvecklats som möjliggör precis informa- 
tion om kvantitet och kvalitet hos råvaran. Nya 
skötsel- och försörjningssystem har förbättrat 
integrationen i försörjningskedjorna från skog till 
slutkonsument, förkortat ledtider, ökat kapitalom- 
sättning och lönsamheten i skogsbruket samtidigt 
som miljöpåverkan minskat. Nya automatiserade 
och delvis autonoma avverkningssystem har 
utvecklats för ökad produktivitet och förbättrad 
ergonomi och arbetssituation för operatörerna.

Transporterna från skog till användare har  
effektiviserats genom ny transportteknik och nya 
logistiklösningar som lett till kraftigt minskade 
koldioxidutsläpp. Sammantaget har utvecklingen 
lett till bättre lönsamhet i skogsbruket utan att 
råvarukostnaderna för industrin ökat.

Råvaruförsörjning (NS2.4)

Prioriterade FoI-aktiviteter:
• Utveckling av ny teknik för mätning och  
 inventering av råvaran, som bland annat innebär  
 bättre information om det avverkade trädens  
 egenskaper redan i skogen.

• Framtagning av ny kostnadseffektiv teknik för  
 att säkerställa ”chain of  custody”.

• Utveckling av intelligenta avverkningssystem  
 och nya lösningar för HMI (human-machine  
 interaction) för ökad produktivitet, energi-  
 effektivitet, arbetssäkerhet och minskad  
 miljöpåverkan.

• Utveckla brukningsmetoder och avverknings- 
 teknik för att minimera skogsbrukets påverkan  
 på yt- och grundvatten.

• Utveckling av ny transportteknik och intelli- 
 genta logistiksystem.

• Utveckling av beslutsstöd för optimering av 
 värde- och försörjningskedjor.

• Studier av hur utnyttjande av de speciella  
 strukturer som karaktäriserar lignin, hemicellu- 
 losa och cellulosa kan användas.

• Analyser av marknadsmekanismer och organisa- 
 toriska system för att anpassa implementeringen  
 av försörjningssystemen.

•  Forskning om vilka drivkrafter som påverkar 
 avverkningsviljan hos privata skogsägare.

Synergier/samverkan: NS2.3; 2.5; 3.1-5 
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Inom området återvinning och återan-
vändning fokuseras på utveckling av 
resurseffektiva återvinnings- och  
återanvändningssystem där skogens 
fiberråvara tas tillvara i flera led. Såväl 
använda produkter som avfallsströmmar 
ingår och samverkan sker med andra 
branscher.

Motiv: I en biobaserad ekonomi måste all bio- 
massa användas effektivt för att möta framtida 
brist på resurser. Genom att i varje skede använda 
vedråvaran där den genererar störst värde och 
att använda fibern så många gånger som möjligt 
i återvinningssystemen, innan den blir bioenergi, 
maximeras värdeskapandet.

Genom att utnyttja den fulla potentialen i  
successiva värdekedjor genereras högre värdetill-
skott och ökad sysselsättning jämfört med att 
använda skogsbaserad råvara direkt för energi- 
ändamål. Undantaget i detta sammanhang är de 
rena energisortimenten i form av grenar och  
toppar (GROT) som faller ut vid avverkning.   

Förväntade resultat 2020: Väl fungerande 
återvinningssystem finns i alla områden där skogs- 
baserade material används. Det sker ett intensivt 
samarbete över sektorsgränser eftersom det både  
i produkt- och i avfallsströmmar integreras med 
andra biomassor, mineraler etcetera. Effektiva 
insamlings- och sorteringssystem svarar för leve-
rans av returträ och returfibrer med kontrollerad 
kvalitet. Nya produkter tas fram utifrån ett 
ekodesignperspektiv som möjliggör störningsfri 
återvinning av returfiber och för energiändamål.

År 2020 har resursutnyttjandet av den skogliga 
biomassan ökat, dels hållbart från den skogliga  
tillväxten, dels genom återvinning och återan-
vänd- ning. Värdeskapandet har ökat väsentligt 
genom effektivare nyttjande av trä och fibrer, 
reducering av avfall, minskade emissioner och 
nya mer efterfrågade produkter. Skogsindustrin 
förfogar över återvinningssystem där fiberråvaran 
inom alla produktområden tas tillvara för att  
användas i flera led.

Återvinning och återanvändning (NS2.5)

Prioriterade FoI-aktiviteter:
• Ta fram bättre karakteristik av och karaktäri- 
 eringsmetoder för det första utnyttjandet och  
 efterföljande återbruk.

• Utveckling av koncept som möjliggör eko- 
 design av produkter.

• Analys av olika avfallsströmmar i produktions-  
 ledet för att optimera återutnyttjande för olika  
 produkter. Utveckling av metoder för att  
 karakterisera sådana produkters egenskaper.

• Samverkansprojekt med andra sektorer för  
 att utveckla återutnyttjande av avfalls – och  
 sidoströmmar.

• Studier över tillgång av fiber-, trä- och energi-  
 råvara i olika avfallsströmmar för att klargöra  
 möjliga återvinningsnivåer, undersökning av  
 föroreningar och utveckling av sorterings-  
 tekniker.

• Samverkansprojekt mellan avfallsföretag och  
 skogsindustri, det vill säga hela värdekedjan.

• Undersökning av effektiviteten av flödena i  
 samhället med frågeställningar som ”Hur skall  
 skogsindustrin bidra till CO2-neutralt samhälle  
 i ett systemperspektiv”.

Synergier/samverkan: NS3.1; 3.5; 4.1-6 
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Forskning och utveckling fokuseras  
på tillgänglighet, råvaruutbyte, energi- 
effektivitet och kvalitet. Analyser av  
hela produktionslinjens processer och 
flöden, samt utveckling av alternativa 
produktionskedjor är viktiga inslag.

Motiv: Ett övergripande mål är den träbear- 
betande industrins lönsamhet. Stora delar av 
branschen är mycket konjunkturkänslig. Råvaror 
står för en mycket stor del av kostnadsmassan i 
träindustrin. Tillsammans påverkar dessa faktorer 
industrins lönsamhet i mycket hög grad.

Tillgängligheten i maskinparken i träindustrin  
är ofta så låg som 50-60 % trots relativt stora  
buffertar. En processindustri bör ha värden på  
80 % eller högre för att säkerställa effektiv prod-
uktion. Förbättrad tillgänglighet i träindustrin ger 
bättre utnyttjande av gjorda investeringar och ger 
därmed bättre lönsamhet.

Informationsflödet behöver förbättras för att 
förbereda efterföljande processer men också för 
att återkoppla till föregående så att materialflöde,  
styrning och process utvecklas. Detta behövs för 
att man snabbt ska kunna förändra produktionen 
för att möta nya krav. En annan väg att nå effek- 
tivt råvaruutnyttjande är att utnyttja modern 
avsynings- och skarvteknik för att producera rätt 
produkter med rätt kvalitet.

Råvarupriserna förväntas öka bland annat efter-
som marknaden för biobränsle troligen kommer 
att bli betydligt större än idag. Det leder till att 
råvarututbytet måste öka, kassationerna elimineras 
och kvaliteten säkras. För sågverk står råvaran för  
70 % av kostnadsmassan och för manufaktur- 
industrin över 50 %. För att klara råvarukost-
naderna måste råvaran allokeras på optimalt sätt 
mellan sågverk, massaindustri och bioenergi- 
framställning, ”rätt råvara till rätt användare”.  
De förväntade prisökningarna kommer att ställa 
stora krav på effektivitet för att skapa betalnings-
förmåga i framtiden.   

Förväntade resultat 2020: Genom analyser av 
processer och flöden inom träindustrin har kritiska 
delar av produktionen identifierats och eliminerats 
och tillgängligheten för tillverkande linjer på mer 
än 80 %. 

Produktionsprocesser – trä (NS3.1)

Ett dubbelriktat informationsflöde har byggts upp 
genom hela produktions- och marknadskedjan. 
Därmed kan alla delar i kedjan hämta den infor-
mation som är viktig för just den aktuella  
processen.

Processerna har utvecklats och blivit mer  
effektiva vad gäller precision, energiåtgång, utbyte 
av råvara och tillgänglighet. Ny avsynings- och 
skarvteknik gör det möjligt att leverera rätt pro-
dukter till byggindustrin samtidigt som råvaru- 
utnyttjandet är optimalt.

Bättre mätmetoder och kommunikation gör 
att råvaran bättre kan anpassas till det specifika 
behovet. Sågverk får sågtimmer anpassat för  
den aktuella produktionen, den träbearbetande  
industrin får rätt råvara för sina processer, massa-
bruk får massaved av rätt kvalitet och bioenergitill- 
verkare får råvara som passar bäst till förbränning.

Prioriterade FoI-aktiviteter:
• Utveckla tekniker som möjliggör högt råvaru- 
 utnyttjande oavsett om optimering sker med  
 avseende på inkommande råvara eller önskad  
 produkt.

• Studier av processtyrning och arbetsorganisa- 
 tion i alla led, till exempel ”lean production”.

• Ta fram verktyg med längre ståndtider, bättre  
 precision och effektivare bearbetning.

• Ta fram bättre mätteknik för bättre användande  
 av råvaran till rätt produkter.

• Utveckla optimeringssystem för avancerad  
 kundorderstyrning.

• Utveckla system för dubbelriktat informations- 
 flöde i värdekedjan.

• Utveckla system för bättre uppföljning av  
 energianvändning och råvaruåtgång.

• Ta fram fungerande sensorer för mätning av  
 fuktkvot i hela sågverksprocessen.

• Undersökande processgenomgång. Var och 
 varför blir det stopp i produktionsprocessen?

Synergier/samverkan: NS2.3-5; 3.3-5; 4.1-3 
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Utmaningen är att utveckla dagens 
processer och produkter för att säkra 
lönsamheten och samtidigt ta fram nya 
processkoncept för morgondagens 
produkter. Flexibilitet, resurseffektivitet, 
vattenhantering och systemanalyser är 
nyckelord.

Motiv: Under lång tid framöver kommer dagens 
produkter att dominera massa- och pappersindu-
strins produktion. Det finns därför ett stort  
behov av en fortsatt utveckling av befintliga 
produktsortiment så att de utvecklas och behåller 
sin intjänandeförmåga. Detta ställer krav på ut-
veckling av produktionsprocesserna. 

Det finns också stora effektiviseringsmöjlig-
heter i en bättre integration marknad-industri-
skog. Kunskapen om hur råvaran skall allokeras 
mellan olika användningsområden till exempel 
mellan trä-massa-papper-energi är otillräcklig, 
vilket gör att råvaran inte utnyttjas optimalt idag.

Flexibiliteten behöver ökas med stöd av simu- 
leringsverktyg som sträcker sig över hela system 
(värdekedjor, alla processer) för att möjliggöra 
analyser av hur man kan använda befintlig och 
ny teknik för tillverkning av lönsamma produkter 
med låg miljöbelastning. Flexibla produktions- 
processer behövs för att utnyttja råvaran på bästa 
sätt. Brist på biomaterial kräver högt utbyte i 
processerna. Reducerad materialanvändning med 
lika eller bättre egenskaper i befintliga produkter 
medför också lägre energianvändning.

Processer med radikal minskning av vatten- 
behovet behöver utvecklas som ett led till lägre 
energiåtgång. Vattenresurshantering är nära  
kopplat till processteknisk hantering som pump- 
ning, omblandning, separation och därmed  
minskat energibehov. Bättre insikt i vattenhante-
ringen genom slutning av processtegen ger lägre 
miljöbelastning då delströmmar tas till vara i ökad 
grad. Att beskriva sitt vattenavtryck (water foot- 
print) och vad man gör för att förbättra det är ett 
krav från samhälle och kunder och en kostnads-
fråga för industrin.   

Produktionsprocesser – massa och papper (NS3.2)

Förväntade resultat 2020: Industrins lönsam-
het har ökat genom en balanserad utveckling av 
befintliga och nya produkter och produktområden. 
Utbytet av fiberråvaran har ökat kraftigt liksom 
återvinningsbarheten. Nanocellulosa utnyttjas som 
en möjliggörare i processerna. Industrins lönsam-
het har ökat genom en ökad optimering av råvara, 
det vill säga rätt råvara på rätt ställe, ökad produk-
tivitet, jämnare kvalitet och minskad energiåtgång.

Effektiviteten har ökat genom mindre för-
luster i produktionsprocessen, resurseffektivare 
produkter och minskad energiåtgång. Minskning 
av förluster klaras genom ökad separation och 
utnyttjande av råvaran i befintliga och nya produk- 
ter. Industrin har utvecklat processalternativ för 
befintliga produkter med radikalt minskad vatten- 
hantering och en halverad vattenanvändning ligger 
inom möjligheternas ram.  Vattenhantering finns 
med som ett utvärderingskriterium i processer 
med nya produkter. Energianvändning för att rena 
vatten har minskat radikalt.

Vi har ett stort kunnande inom miljöteknik 
kopplat till processer, energi, och vattenhantering 
som också har blivit en exportmöjlighet och ut-
vecklats till ett affärsområde för att demonstrera 
och verka i områden med stora energi- och vatten-
resursutmaningar. Industrin erbjuder systemlös-
ningar för massa- och papperstillverkning som ger 
flexibilitet och lägre kapitalkostnader.
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Prioriterade FoI-aktiviteter:
• Kunskapsutveckling inom råvaru- 
 beskrivning/styrning och integration mellan  
 marknad-industri-skog med hjälp av informa- 
 tionsåterkoppling och utvecklad logistik.

• Systemstudier för utveckling av nya process-  
 koncept. Utveckling av systemanalyser för att  
 förhindra suboptimeringar i enhetsprocesser.

• Utveckling av kritiska enhetsprocesser i massa-  
 och pappersprocessen genom utnyttjande av  
 avancerad informations- och sensorteknik med  
 on-line mätteknik.

• Utveckling av effektivare separationsprocesser  
 som ger renare substrat så att mer av träråvaran  
 kan användas till nya produkter.

• Utveckling av nanocellulosaprocess för  
 funktionalitet och minskad energiåtgång liksom  
 analysmetoder för nanocellulosa.

• Utveckla kunskapen för att hantera fiber från 
 andra källor än träd i processen.

• Utveckla nya formningstekniker för befintliga 
 produkter som ger reducerad vattenhantering.

• Studier av teknik för ny användning av  
 sekundärvärme/hetvatten.

• Utveckling av separationsteknik för att sluta  
 vattenhanteringen.

• Renare vattensystem för effektivare produktion.

Synergier/samverkan: NS2.3-5; 3.1; 3.3-5; 4.6 
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Bioraffinaderier är kanske den viktigaste 
vägen in i en bioekonomi. Forskningens 
mål är att hela biomassans potential ska 
kunna utnyttjas. Nya framtidsprodukter 
ska utvecklas för att ersätta dagens  
fossilbaserade alternativ.

Motiv: Skogsindustrin står inför utmaningen att 
utveckla nya produkter parallellt med de redan  
befintliga och det finns stora möjligheter att  
utveckla produkter för nya värdekedjor. För att 
klara detta behövs en utveckling av produktions-
processer som klarar att extrahera alla kompo- 
nenter som finns i skogsråvaran och utnyttja dessa 
till de produkter som ger störst värdeutbyte. Sam-
mantaget kan bioraffinaderilösningar leda till lägre 
kostnader för nya produkter genom integration 
av olika råvaruströmmar från skog och jordbruk. 
Genom att såväl generera som utnyttja energi 
effektivt uppnås både kostnadseffektivitet och 
försörjningstrygghet.

Bioraffinaderier ger förutsättningar att utnyttja 
bioresurser på ett mer diversifierat sätt, att upp- 
gradera lignocellulosa i flera värdekedjor sam-  
tidigt i samma eller kopplade processer. Samtidig 
produktion i kombinat ger systemfördelar och 
ökad effektivitet vilket bidrar till ökad hållbarhet, 
förnyelse och värdetillväxt.

Att få ut högsta möjliga värde av alla bygg- 
stenarna i biomassan kräver utveckling av sepa-
rationsprocesser. Naturens polymerer ska utnytt-  
jas och selektivt tas ut så långt det är tekniskt och 
ekonomiskt möjligt. I olika delströmmar komplet-
teras detta med nedbrytningsprocesser som till 
exempel pyrolys och förgasning för energiprod-
uktion eller byggstenar för syntesprocesser. 

Bioraffinaderier – nya koncept (NS3.3)

Bioteknik kan exempelvis bidra med nya ned-
brytningsprocesser, biosyntes samt polymer- och 
fibermodifiering. Det viktiga är att forskning och 
utveckling skapar verktygen och bygger kunskap 
(brett och djupt) för att underlätta för aktörer i 
olika förädlingskedjor att skapa nya produkter och 
värden.   

Förväntade resultat 2020: Industrin har tagit ett 
väsentligt steg mot den vision som siktar på en 
fördubbling av värdetillväxten av sin produktion 
till 2035. Detta har skett genom en optimering av 
separationsprocesser som möjliggör utnyttjande 
av hela biomassans potential på ett kommersiellt 
lönsamt sätt. Industrin har utvecklat ett antal nya 
produkter som utgör möjligheter att ersätta  
befintliga oljebaserade råvaror för olika material 
och kemikalier.

Minskning av energianvändning per produ- 
cerad enhet har skett med en samtidig ökning av 
energiproduktionen. Detta sker dels i den egna 
elgenereringen och dels genom nyttiggörande av 
restströmmar och restvärme. Nya bulkkemikalier 
baserade på bioråvara har utvecklats och skapat 
nya marknader.

Exempel på andra produkter som genereras är 
nya ligninbaserade produkter genom breddning 
från dagens dispergeringsmedel (lignosulfonat)  
till specialkrackade aromatiska kolväten, binde-
medel i träskivor och avancerade kolfiber. Andra 
produkter som är framme eller finns i laborato-
riemiljö är hemicellulosabaserade högpresterande 
plastbarriärfilmer, bulkkemikalier syntetiserade 
utifrån mjölksyra, nanofibrillär cellulosa eller  
nanoskummer med extremt låg täthet och enzy-
matiskt skräddarsydda högkvalitativa proteiner 
framjästa ur restsockerströmmar.
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Prioriterade FoI-aktiviteter:
• Utveckla separationsmetoder.

• Vidareutveckla och modifiera grundläggande  
 massaprocesser för att kunna “ta ut flera olika  
 värdeströmmar” vilket innebär FoI kring nya  
 “cellulosakvaliteter” dels för de traditionella  
 användningsområdena dels för nya.

• Processutveckling i samverkan med kemi,   
 plast- och petrokemisk industri men även med  
 bioteknikföretag för utveckling av effektiva  
 bioprocesser.

• Utveckla metanolekonomin med inriktning på 
 plaster, biodrivmedel och kemikalier.

• Utveckla ligninets och hemicellulosans värde-  
 kedjor. Specifik användning av lignin och  
 hemicellulosa i specifika applikationer.

• Skapa stöd till samverkansprojekt kring  
 demonstrations- och pilotanläggningar med  
 reell potential för framtida kommersiella  
 bioraffinaderier och samtidigt utveckla  
 uppskalningsprocesser av pilot- och demo- 
 anläggningar inkluderande risktagning och  
 finansiering.

• Undersöka olika förgasningstekniker för  
 nedbrytning, separation och syntes av nya  
 produkter, kemikalier, plaster och drivmedel.

• Utveckla system och modeller för att värdera 
 hur olika processer kan samverka för målet att  
 fördubbla värdet av produkterna från skog.

Synergier/samverkan: NS2.3-5; 3.1-2; 3.4-5; 4.3 
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Energieffektivisering och ökad använd-
ning av förnybar energi  hör till sam-
hällets stora utmaningar. Skogsindustrin 
intar en särställning genom att vara både 
en av de största leverantörerna och en 
av de största användarna av förnybar 
energi.

Motiv: Skogsbrukets och skogsindustrins gemen- 
samma utmaning är att kostnadseffektivt utnyttja 
bioråvaran till förädlade produkter, energi till de 
egna produktionsprocesserna samt  energiproduk-
ter till marknaden.

Oljeanvändningen har under de senaste decen- 
nierna minskat kraftigt i industrin, men skogsin-
dustrins vision är att bli helt fossilfri. Att nå detta 
till 2020 är möjligt för de egna industriprocesserna 
men endast i viss utsträckning när det gäller  
transporter och andra insatsvaror.

Sågverken är idag självförsörjande med bio- 
bränsle, deras energiproduktion har effektiviserats 
och frigör biomassa för annan energiframställ-
ning. Energi återvinns efter torkprocessen och 
ur rökgaser för att sedan upparbetas i den egna 
pro-cessen eller till försäljning.

Fortsatt forskning och utveckling av tekniker 
för att omvandla energiinnehållet till förädlade 
bränslen, drivmedel eller el kan öka utnyttjandet av 
restsortiment i skogen eller restströmmar. 

En av skogssektorns största utmaningar är att 
systemmässigt integrera material- och energiflöden 
i energikombinat eller bioraffinaderier med flera 
huvudprodukter.   

Förväntade resultat 2020: År 2020 används  
inte längre fossila bränslen i skogsindustrins indu- 
striprocesser och de fossila drivmedlen i skogs-
bruket och transporterna är på god väg mot en 

Energilösningar (NS3.4)

långsiktig halvering jämfört med 2010. Detta har 
åstadkommits framför allt genom effektivare 
transportsystem (integrerade operationer och 
större enhetslaster) och successiv ökning av  
förnybara drivmedel och eldrift av arbets- och 
transportfordon.

Genom de insatser som pågått inom energi- 
forskningen finns utrustning som avsevärt höjer 
energivärdet på restvärmen från torkar och rök-
gaser. Dessa metoder implementeras i torkanlägg-
ningar och värmecentraler och ger el för eget 
behov och till det allmänna elnätet. Lösningar som 
kombinerar elproduktion och virkestorkning är 
framtagna.

År 2020 täcks mer än hälften av skogssektorns 
elbehov internt. Den förnybara elproduktionen 
har ökat genom mottryckskraft i sodapannor och 
fastbränslepannor med högre verkningsgrad.  
Vindkraftsproduktionen har också ökat, särskilt 
i skogsområden med gynnsamma vindförutsätt- 
ningar.

Fram till år 2020 har cirka hälften av skogs- 
industrins större anläggningar kompletterats  
med bioraffinaderiprocesser för framställning av 
nya biomaterial, kemikalier och förädlade bio-
bränslen såsom torrefierade pellets, pyrolysolja 
och drivmedel via förgasning eller jäsning. En del 
av detta förädlas vidare vid de egna anläggning-
arna, en del vid andra processindustrier som kemi, 
petrokemi och kraftvärmeverk. På västkusten har 
detta vidareutvecklats till ett kluster av företag där  
kopplingen till den petrokemiska industrin och  
existerande naturgasnät ger viktiga infrastruk-
turella fördelar.

Spillvärme och ”sockerhaltiga” restströmmar 
från massabruk utnyttjas för samtidig odling av 
fisk i slutna system och jäsning till enzymatiskt 
skräddarsydda proteiner.
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Prioriterade FoI-aktiviteter:
• Utveckling av energieffektivare processer för  
 att  åstadkomma lägre elförbrukning, integra- 
 tion av processteg, energieffektiv avvattning,  
 formning, pressning och torkning.

• Integrering/hopkoppling av processteg i  
 massatillverkningen.

• Utveckling av effektivare virkestorkar inklusive  
 styrsystem och utveckling av värmepumpar och  
 dylikt för att kunna omvandla lågvärdig energi  
 från torkar och rökgaser till högre energitäthet. 

• Utveckling av effektiva separationsprocesser, till  
 exempel nedbrytning och separation, filtrering  
 och uppkoncentrering.

• Vidareutveckla syntesprocesser för lignocellu-  
 losabaserade baskomponenter i samspel med  
 framför allt kemiindustrin.

• Fortsatt vidareutveckling i pilotskala och  
 kommersiell demonstration av torrefiering,  
 pyrolys och förgasning samt de efterföljande  
 stegen till halvfabrikat eller slutprodukter för  
 kemikalier, energiprodukter eller drivmedel.

• Systemstudier på flera olika nivåer och olika  
 skärningar där energisystem utgör en del av  
 mer övergripande resursflöden och ekonomiska  
 system.

Synergier/samverkan: NS2.4; 3.1-3; 3.5; 4.3  



     45

Den förändring som skogsindustrin 
genomgår förutsätter ny forskning om 
affärsmodeller och värdekedjor. För  
industrins lönsamhet måste man få 
ut fulla värdet av nya produkter. Ökad 
kunskap behövs om industriell symbios, 
utvecklingssamverkan med små- och 
medelstora företag, service management 
och liknande.

Motiv: Samtidigt som skogsindustrin ska utveckla 
nya produkter måste de traditionella produkterna 
leva vidare och förbättras. Detta kräver stora 
investeringar i både gammal och ny teknik. Nya 
produkter kommer i allt större utsträckning tas 
fram i sektorsövergripande samarbeten med andra 
biomaterial och i samarbeten inom energiområdet. 
Det kräver nytänkande avseende organisation och 
beslutsfattande. Ur ett marknads- perspektiv måste 
skogsägare och industri hitta nya kunder till sina 
befintliga produkter samt lära känna marknads-
logiken i nya produktområden.

Samtidigt är vårt skogslandskap – med dess 
resurser av vilt, bär, svamp och estetiska värden 
– en utmärkt utgångspunkt för nya affärskoncept 
när det gäller turism. Värdesättande av ekosystem- 
tjänster kommer allt mer i fokus.

Hela denna omställning kräver att skogsägare 
och industri utvecklar nya affärsmodeller och inte- 
grerar dessa i sina befintliga strukturer. De nya 
affärsmodellerna är en förutsättning för att skogs-
ägare och industri skall kunna ta en ledarposition 
i den nya biobaserade ekonomin och tillämpa nya 
kunskaper i innovativa lösningar.   

Förväntade resultat 2020: Nya affärsmodeller 
har lett till att skogsindustrin byggt integrerade 
värdekedjor och samarbeten och undvikit att  
reduceras till en råvaruleverantör för nya pro- 
duktområden. Integrationen har gjort att massa- 
och pappersindustrin får ut det fulla värdet av sina 
nya produkter.

Trämekanisk industri samarbetar aktivt med  
andra leverantörsindustrier för nya produkter 
riktade mot bygga- och bosektorn. Produkter säljs 
utifrån funktionalitet med hela värdekedjan som 
utgångspunkt och hela industrin har en grund- 
murad grön profil. Ökat mervärde fås genom 

Affärsmodeller och servicekoncept (NS3.5)

service och ökad flexibilitet. Grön kemi har på-
verkat en omvandling av kemisektorn och Sveriges 
handelsbalans inom det området.

Skogsindustrin kan visa exempel på nya starka 
industrilokaliseringar där flera företag samverkar 
i symbios kring delade materialflöden. Skogsägare 
har i samarbete med entreprenörer presenterat 
nya modeller för skogens resurser av vilt, bär, 
svamp och estetiska värden som kan utnyttjas i 
nya affärskoncept för att möta kraven från turism 
och friluftsliv. Nya modeller för att sätta värde på 
ekosystemtjänster har utvecklats.

Prioriterade FoI-aktiviteter:
• Studera nya affärsmodeller som syftar till att  
 aktivera skogsägare med mindre fastigheter i  
 syfte att öka avverkningspotentialen och andra  
 inkomstmöjligheter.

• Klarläggande av övergripande spelregler för  
 biobaserad ekonomi och samverkan mellan  
 aktörer.

• Utveckling av koncept och produkter för 
 gör-det-själv-segmentet.

• Studier av möjligheter och nytta med att sälja en 
 funktion i stället för en vara.

• Optimering av affärsprocesser baserat på olika  
 förutsättningar mellan branscher och undvik-  
 ande av inlåsningseffekter.

• Forskning kring affärsmodeller för fram- 
 gångs rika biokombinat och samverkan med  
 petrokemisk industri.

• Forskning om affärsrelationer och affärs- 
 modeller för industriell symbios.

• Starta bred interdisciplinär forskning som  
 förenar samhälle, teknik, ekonomi, beteende  
 och acceptans.

• Ta fram gemensamma produktdatamodeller i  
 byggprocessen.

• Utveckling av modeller och metoder för  
 servicekoncept för att klargöra vilken service-  
 grad (typ och omfattning) som krävs i gräns-  
 snitten både för nya och existerande system.

Synergier/samverkan: Potentiell samverkan med 
alla övriga NS-områden.  
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Träbyggandet är på frammarsch och 
den positiva trenden ska stärkas med 
nya generationer byggkomponenter och 
byggsystem. För att stimulera hållbart 
byggande krävs också nytt vetenskapligt 
underlag för byggregler som är tekniskt, 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
välmotiverade.

Motiv: Världens mest använda förnybara bygg- 
material har en ljus framtid när ökad resurseffek- 
tivitet och minskad miljöpåverkan alltmer kommer 
i fokus. Trä och träprodukter fungerar som en 
kolsänka och bidrar till att minska CO2-halten i 
atmosfären. Trä och träprodukter produceras i 
energieffektiva processer med minimala utsläpp 
jämfört med andra byggmaterial. Trä och trävaror 
kan återanvändas och kan i slutet av sin livslängd 
användas som energiråvara.

Jämfört med traditionella byggsystem i stål 
och betong är träbyggsystem lätta. Detta medför 
stora fördelar. Träbaserade konstruktioner har en 
betydligt lägre totalvikt vilket i sin tur innebär att 
mindre resurser används. Den lägre vikten gör att 
träbyggnader kan prefabriceras och transporteras 
i betydligt mer färdigställd grad än motsvarande 
byggsystem. Den högre graden av prefabricering 
har potential att revolutionera byggbranschen.

Från att ha varit begränsat till småskaligt bygg- 
ande finns idag flera träbyggsystem som bevisligen 
kan användas, och har använts, för byggnader på  
8-10 våningar. För träbroar har träbyggnads- 
tekniken utvecklats så att det idag finns system 
som klarar upp till 70 m spännvidd för full trafik-
last och upp till 130 m spännvidd för gång- och 
cykelbroar.

Andelen trä i flervåningsbyggandet (mer än två 
våningar) är idag relativt liten i Europa i allmänhet 
(0-5 %) medan den i ett fåtal länder, som till exem-
pel Sverige är högre (15-20 %). Orsaken till dessa 
förhållandevis låga marknadsandelar är flera:

Bygga med trä (NS4.1)

- I många europeiska länder begränsar lagstift-  
 ningen användandet av trä mer än vad som är  
 tekniskt motiverat.

- En del byggsystem har ännu inte verifierats fullt 
 ut vad gäller akustik, bland annat beroende på 
 att lämpliga verifikationsmetoder saknas.

- Träbyggsystemen är inte alltid prismässigt  
 konkurrenskraftiga på grund av att de tillverkas  
 i alltför små serier och på grund av att tillverk-  
 arna inte utvecklat effektiva affärsmodeller.

- Byggbranschen är erkänt konservativ och är 
 i allmänhet ovillig att ta risker med nya bygg- 
 system och byggmetoder om inte leverantör- 
 erna av byggsystemen erbjuder omfattande  
 support.   

Förväntade resultat 2020: Alla europeiska 
byggregler är år 2020 fullt ut funktionsbaserade, 
särskilt vad gäller säkerhet vid brand. Därmed är 
dessa regler inte heller diskriminerande vad gäller 
användandet av trä i flervåningsbyggnader eller 
andra större byggnadsverk. Verifierade system för 
höga trähus (över 20 våningar) finns tillgängliga 
och har prövats. Snabba, fuktsäkra och material- 
effektiva byggprocesser med hög prefabricerings- 
grad har visat sig ekonomiskt fördelaktiga, såväl 
för nybyggnation som för renovering och upp- 
gradering av äldre byggnader. Fuktsäkerhet och 
energieffektivitet verifieras fortlöpande med hjälp 
av utvecklad inbyggd sensorteknik.

Träbaserat byggande har också accepterats och 
verifierats av alla större miljöklassificeringssystem 
för byggnader. Träets möjligheter vad gäller arki- 
tektonisk utformning och estetik har utvecklats 
och demonstrerats. Det ökade användandet av 
trä i byggandet har bidragit till att dämpa klimat- 
förändringarna genom att icke-förnybara och 
energikrävande material har ersatts och genom den 
kolsänka som de uppförda byggnadsverken utgör.
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Prioriterade FoI-aktiviteter:
• Identifiera hinder för utveckling av hållbart 
 och miljöriktigt byggande.

• Ta fram funktionsbaserade krav för våra bygg-  
 regler som är tekniskt, ekonomiskt, socialt och  
 miljömässigt väl motiverade utifrån ett veten-  
 skapligt förhållningssätt.

• Utveckla material-, arbets- och energieffektiva 
 samt robusta byggprocesser vilka baseras på  
 kundernas behov för såväl nybyggnation som  
 renovering och uppgradering av äldre bygg- 
 nader.

• Utveckling av nya generationer industriellt pro- 
 ducerade byggkomponenter och byggsystem  
 i samverkan mellan trä- och byggindustri.

• Forskning inom området ”fire safety  
 engineering”  med hänsyn till utformning av  
 och riskbedömning för höga träbyggnader.

• Utveckling av lätta bärverk och system med 
 goda akustik- och vibrationsegenskaper.

• Forskning inom byggnadsfysikområdet särskilt  
 fukt- och värmetransport och utveckling av ny  
 sensorteknik för inbyggda konstruktioner och  
 inomhusmiljömätning.

• Utveckla nya träbaserade byggprodukter, som   
 kompositer för bärande konstruktioner, hög 
 presterande isolering, bioplastbaserade tätskikt,  
 brand/flamskyddade skivor med mera.

• Utveckling av informations- och produktions- 
 tekniker som är integrerade genom hela bygg- 
 industrins förädlingskedja. Design och BIM  
 (building information models) för en ny gene- 
 ration träbyggande, baserat på byggprojektörers  
 behov, som även möjliggör utvärdering av  
 byggnadens hela livscykel (LCC och LCA) i  
 projekteringsskedet.

Synergier/samverkan:  
NS2.3-5; 3.1; 3.4-5; 4.2; 4.3
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Trä betraktas alltmer som ett  
”ingenjörsmaterial”, vilket ställer krav  
på kvalitetssäkrade metoder för att  
säkerställa beständighet och formstabi-
litet. Forskning ska leda till underhålls-
fria ytbehandlingssystem, nya metoder 
för trämodifiering och helt nya träbase-
rade material.

Motiv: Begreppet ”leva med trä” sammanfattar 
användningen av träprodukter och träbaserade 
material som vi kan se och känna på både i bo-
endemiljöer och offentliga miljöer, inne och ute.

Den nya generationen träprodukter som 
används inomhus måste uppfylla stränga krav på 
en sund och säker miljö och tillgodose en mängd 
funktionella krav. Dessutom har flera vetenskap- 
liga studier visat att träinredning har en positiv 
inverkan på människors välbefinnande.

Förutom direkta byggkostnader, ägnas ständigt 
ökad uppmärksamhet åt framtida drift- och under- 
hållskostnader för byggnader och inredning. När 
man väljer material kommer därför vetenskapligt 
dokumenterade data om livslängd och underhålls- 
behov krävas. Av miljöskäl är många traditionella 
metoder för att skydda trä mot nedbrytning och 
slitage, såväl utomhus som inomhus, inte längre 
acceptabla. Underhållsintervall och livslängd har 
avgörande ekonomisk betydelse för professionella 
förvaltare vid val av material.

Ett brett utbud av nya ytbehandlingar och 
modifieringar och bättre kunskap om utformning 
för konstruktivt träskydd möjliggör tillförlitlig  
användning av trä i byggnaders klimatskärm, 
inredning och möbler. En omfattande utveckling 
pågår mot en ökad andel av bindemedel, belägg-
ningar, limmer, kompositer med mera som fram-
ställts av biobaserade råvaror.

Komplexa träbaserade komponenter för 
bostäder produceras i högt utvecklade industriella 
processer vilket ger betydligt lägre byggkostnader, 
ökad energieffektivitet och högre kvalitet. Process- 
utveckling med exempelvis ”lean-metoder” ger 
mer kostnadseffektiv produktion av kundspeci- 
fika produkter som uppfyller höga funktionskrav. 
Miljöpåverkan sett över hela produktens livscykel 
är nästan undantagslöst lägre för träprodukter än 
för andra produkter.   

Leva med trä (NS4.2)

Förväntade resultat 2020: Nya byggnadsmaterial 
och produkter för exponerat bruk, baserade på trä 
och träfiber och anpassade för att tillgodose olika 
behov inom bygg och inredning har utvecklats. 
Genom att utnyttja förnybara resurser som har 
en låg miljöpåverkan har dessa produkter en stark 
marknadsposition.

 Träprodukters förmåga att lagra koldioxid och 
fungera som en kolsänka erkänns och utnyttjas 
till fullo. En starkt ökad medvetenhet bland de 
europeiska konsumenterna om träprodukters 
mångsidighet, kostnadseffektivitet och miljövän-
liga egenskaper har utvecklats. Trä betraktas som 
ett ingenjörsmaterial med kvalitetssäkrade metoder 
för att säkerställa beständighet och formstabilitet. 

Nya träbaserade material och metoder för att 
modifiera trä har utvecklats. En ny generation av 
träbaserade produkter och biobaserade material-
system för utomhusbruk med minimala under-
hållsbehov har etableras. Det finns också under-
hållsfria ytbehandlingssystem, exempelvis med 
hjälp av nanoteknik. Även system som bibehåller 
det färska träets utseende och känsla har utveck-
lats.

Trämaterialet återanvänds i högre grad i möbler 
och andra inredningsprodukter. Nya förädlade 
produkter baserade på återvunnet trä finns på 
marknaden. Interiör användning av trä har bidragit 
till att minska klimatförändringarna genom 
inlagring av koldioxid och substitution av mate-
rial med större emissioner under produkternas 
livscykel.
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Prioriterade FoI-aktiviteter:
• Analys av historiska, befintliga och framtida 
 kundbehov för inomhusmiljön.

• Ta fram multi-materiella koncept och multi- 
 funktionella lösningar för trä i inredning,  
 möbler och vardagsprodukter. 

• Utveckling av systemlösningar för inredning  
 som främjar flexibilitet när det gäller föränd-  
 ringar av lokalers och bostäders användning  
 över tiden.

• Skapa nya och förstärka befintliga egenskaper  
 hos trä- och träbaserade produkter med hjälp  
 av biobaserade behandlingar och trämodifiering.

• Öka kunskapen om perception av träytors  
 estetiska och taktila kvaliteter i olika inomhus- 
 tillämpningar.

• Studier av egenskaper hos trä vad beträffar  
 luftkvalitet inomhus.

• Utveckling av miljövänliga multifunktionella  
 ytbehandlingar, ytstrukturer och barriärskikt för  
 hårdhet, vattenavvisande förmåga, UV-resistens  
 etcetera.

• Fortsatt utveckling av miljövänliga metoder för  
 att modifiera trä och förbättra långtidsegen-  
 skaper av trä-polymer-kompositer.

• Utveckling av biokompositer och EWP  
 (Engineered Wood Products ) som har tillfreds- 
 ställande beständighet i utomhusmiljöer.

• Utveckling, dokumentation och utbildning om  
 metoder för konstruktivt träskydd, det vill säga  
 att skydda trä genom designlösningar.

Synergier/samverkan:  
NS2.3-5; 3.1; 3.4; 3.5; 4.1; 4.3
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Potentialen för biobaserade produkter  
är stor. Exempel på forskningsområden 
är nya biobaserade byggprodukter, kom-
positmaterial och bioplaster. Textilmate-
rial och inte minst bioenergiprodukter är 
andra högintressanta utvecklingsspår, 
liksom specialprodukter inom branscher 
som livsmedel och läkemedel.

Motiv: Idag är massa och sågade trävaror de 
viktigaste initiala produkterna som produceras av 
den skogsbaserade sektorn. Dessa vidareförädlas 
sedan till ett spektrum av produkter från råvaror 
för andra processer till konsumentprodukter. De 
affärsmodeller som i allmänhet tillämpas är mycket 
råvaru- och produktionsvolymorienterade, snarare 
än kundorienterade.

Biprodukternas roll samt nya produkter från 
fibrer och andra virkeskomponenter har fått för- 
nyad betydelse. Uppbyggnaden av nya värdekedjor 
är viktig för utvecklingen av en framgångsrik euro- 
peisk bioekonomi. Inom vissa områden måste den 
skogsbaserade sektorn expandera verksamheten 
nedströms till mer högvärdiga konsumtionsvaror 
och tjänster.   

Förväntade resultat 2020: Fler nya träbaserade 
produkter har nått marknaden 2020. Avancerade 
biokompositer, med användningsområde i exem-

Nya biobaserade produkter (NS4.3)

pelvis fordon har lanserats. Biobaserade bygg-
produkter ger en stor volymökning för marknaden 
för träfiber. Exempel på detta är kompositmate-
rial för bärande ändamål, nya typer av limmade 
träprodukter och skivor, isolering, sandwich- 
paneler, fasader och barriärer samt altanmaterial.

Bioplaster har öppnat nya möjligheter för för-
packningssektorn. De traditionella kartongför- 
packningarna har förbättrats och görs nu med 
100 % biomaterial. Förpackningarna har fått 
bättre styrka, förbättrad formbarhet etcetera. 
Regenererade cellulosafibrer har använts i decen-
nier för textilier och non-woven material och nya 
avancerade produkter har kommit till marknaden 
också inom detta segment.

Även nya träbaserade högpresterande poly- 
merer har utvecklats, till exempel lim, hartser 
och färg. Tekno-kemikalier som lösningsmedel, 
rengöringsmedel och vattenkemikalier finns på 
marknaden, liksom nya träbaserade kosmetiska 
beståndsdelar, funktionella livsmedel, nutra-  
ceuticals, läkemedel med mera.

Portföljen med energirelaterade produkter  
gjorda av trä har vuxit. Nya energibärare (till  
exempel pellets och biooljor) speciellt för upp-
värmning, liksom olika biobaserade kolväten för 
drivmedelstillämpningar är  kommersialiserade. 
Träbaserade alkoholer, framtagna på nya sätt, har 
också blivit verklighet.
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Prioriterade FoI-aktiviteter:
• Ta fram nya metoder för “förbehandling” av  
 trä, för att generera förbättrade material eller  
 nya fraktioner för vidareförädling.

• Utveckla kunskap om separationsmetoder i  
 allmänhet.

• Ta fram nya metoder för att förfina fiber- 
 fraktioner.

• Studera nya hemicellulosatillämpningar där  
 hemicellulosa, eller derivat av hemicellulosa,  
 används framförallt som en oligomer eller en  
 polymer.

• Utveckling av mikrobiella processer för fram- 
 ställning nya produkter.

• Undersöka nya användningsområden för lignin.

• Utveckling av väderbeständiga paneler, fiber- 
 baserade isoleringsmaterial och trä-plast- 
 kompositer för utomhusanvändning.

• Förbättring av existerande långtidspresterande  
 limsystem för skivor och för limträ.

• Utveckla mer avancerade produkter från  
 traditionella fraktioner, såsom tallolja, terpentin  
 och svartlut.

• Utveckla nya hälsosamma/bio-aktiva eller  
 skyddande ämnen från trä (och produkter  
 därav).

• Förbättra effektiviteten i omvandlingspro-  
 cesserna och syntesgasrening.

• Utveckla möjligheterna med biogas och andra  
 produkter med utgångspunkt från avlopps-  
 vattenrening.

• Utveckling av testmetoder och modeller  
 avsedda för nya material och produkter för  
 kontroll av de tekniska kraven för olika app- 
 likationer, till exempel säkerhet och prestanda i  
 byggnadskonstruktioner.

• Optimering av de miljömässiga fördelarna,  
 framför allt koldioxidutsläpp, av den tillgängliga  
 biomassan för olika slutanvändningar.

• Forskning, demonstration och införande av  
 allmänt vedertagna metoder för kreditering av  
 de miljömässiga fördelarna/prestandan för  
 biobaserade produkter i till exempel offentlig  
 upphandling.

Synergier/samverkan:  
NS2.3; 2.4; 3.1-5; 4.1; 4.2; 4.4-6  
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Prioriterade FoI-aktiviteter:
• Forskning, utveckling och demonstration av  
 förpackningsmaterial och/eller förpacknings-  
 lösningar som är helt biobaserade, återvinnings- 
 bara, utvecklade ur ett systemperspektiv och  
 kommersiellt gångbara.

• Forskning kring produktsäkerhet för att säker- 
 ställa att olika biobaserade råvaror eller åter 
 användning av fibrer inte skapar problem  
 liksom funktioner för säkerställande av  
 autenticitet, produktsäkerhet med mera.

• Utveckla fritt formbara fiberbaserade material 
 och processer.

• Utveckla biobaserade barriärer med multi- 
 funktionella egenskaper.

• Utveckla effektiva återvinningssystem för 
 biobaserade förpackningsmaterial.

• Vidareutveckla kunskaper kring förpackningen  
 som en tjänst för att skapa förutsättningar för  
 att sälja på egenskaper, öka konsumenttillfreds- 
 ställelse och ökad funktionalitet.

• Ta fram förpackningar med intelligenta nya  
 funktioner baserade på utnyttjande av fiberns  
 eller dess komponenters egenskaper.

• Forskning kring nanocellulosa som en nyckel till 
 nästa generations biobaserade förpackningar.

• Utveckla effektiva processer för formning,  
 fyllning och försegling av förnybara förpack- 
 ningsmaterial.

• Utveckla metoder för prestandaanalys av fiber-  
 baserade förpackningar längs hela den logistiska  
 värdekedjan.

• Utveckla kunskapen om krav som ställs på  
 förpackningar i olika försörjningskedjor och  
 inkludera detta i konsument- och användar-  
 perspektivet.

• Utveckla kunskaper kring integrerad produkt-  
 och förpackningsutveckling i olika produkt-  
 branscher.

Synergier/samverkan: NS2.4; 2.5; 3.1-5; 4.3; 4.6
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Forskning och utveckling ska möta ett 
växande behov av förpackningsmaterial 
som är helt biobaserade och återvin- 
ningsbara. Resurseffektivitet, material- 
reduktion och förbättrad funktionalitet är 
viktiga ledord för det arbetet.

Motiv: Förpackningsmarknaden är i ständig till-
växt främst beroende på en kraftig ökad marknad 
i Asien och Latinamerika. Från att ha haft fokus 
på sig som en resursslösande och miljöbelastande 
produkt har förpackningen mer och mer kommit 
att ses som möjliggörare för att utveckla mer håll- 
bara varuflöden. Exempelvis ser man idag på för-
packningens möjligheter att minska livsmedelsspill. 
Systemperspektivet blir därför en fråga som blir 
allt mer framträdande.

Utvecklingen inom marknaden går mot en 
förväntad övergång, om än långsam, till förnyelse- 
bara material liksom en utvecklad funktionalitet i 
förpackningen. 

Den inriktning och ökat fokus som finns idag 
på resurseffektivitet innebär krav på en kraftig 
materialreducering även för biomateriallösningar.    

Förväntade resultat 2020: År 2020 har biobase- 
rade förpackningslösningar ökat sin marknads- 
andel med 20 %. Teknisk utveckling har utmynnat 
i en superstyv lättviktskartong, fritt formbara 
biobaserade förpackningar, en minskning av 
materialmängden med 30 % med oförändrad eller 
förbättrad prestanda och intelligenta fibrer som 
ger konsumenter ett mervärde i förpackningen 
men som inte stör återvinningen.

Förpackningsområdet är mångdisciplinärt och 
en helhetssyn tillämpas i hela värdekejan för att 
en ny generation biobaserade förpackningar ska 
få fullt genomslag. Som en följd av detta utvecklar 
skogsindustrin förpackningar utifrån marknads- 
förutsättningar, materialval, effektiv materialan- 
vändning, effektivitet i konverterar- och fyllarledet, 
kundupplevelse, design, användbarhet, recirkuler- 
barhet, förpackningen som kommunikatör och 
som en tjänst. Systemsyn kring effektivitet i hela 
förpackningskedjan integreras för att visa hur och 
vilka förpackningssystem som är framgångsrika. 
Konsumenternas acceptans och kunskap om 
biobaserade förpackningar är väl spridd.

Förpackningar (NS4.4)
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Efterfrågan på biobaserade hygien-  
och sjukvårdsprodukter växer. Mer  
kunskap behövs därför inom områden 
som antibakteriella ytor och material. 
Med inbyggd ”intelligens” och sensorer 
kan fiberbaserade produkter bli en del i 
diagnos- och behandlingsarbetet.

Motiv: Det sker en demografisk förändring i 
världen som påverkar marknaden för tissuebase- 
rade produkter. Främst i utvecklade länder sker en 
förändring av befolkningsstrukturen med en större 
andel åldrande befolkning.

Parallellt med detta höjs sjukvårdskostnaderna 
och en förflyttning av åldrings- och sjukvården 
sker till hemmen. Därmed stiger behovet av  
egenoch närståendevård och efterfrågan på hem-
vårdsprodukter. Demografiska förändringar i 
utvecklingsländer med ökat välstånd höjer också 
efterfrågan på dessa produkter och exempelvis i 
Kina kan barnbegränsning ge upphov till ett ökat 
behov av åldringsvård.

Hygienkraven ökar också både i hemsjukvård 
och i konventionell sjukvård där produkter med 
inbyggda bakteriehämmande egenskaper kom-
mer att efterfrågas. God hygienisk nivå i utveck-
lingsländer kan tillgodoses med nya resurssnåla 
kreativa lösningar. Säkerhet och hälsa skjuts i 
förgrunden. I många delar av världen är tillgången 
på traditionell fiber begränsad samtidigt som en 
ökning av levnadsstandarden innebär en högre 
efterfrågan på hygienprodukter.   

Förväntade resultat 2020: Massa- och pappers- 
industrin har väsentligt ökat sin marknadsandel 
inom biobaserade material för sektorer utanför 
förpacknings- och den grafiska sektorn. Man har 
trappat upp innovationstakten och utvecklat nya 
produkter med bättre funktionalitet. Mer inbyggd 
intelligens i fiberprodukten gör att dess använd- 
ningsområde vidgats och är en del i diagnos- 
arbetet och för läkande av hudskador. Exporten 
av produkter som stöttar prisvärd god sjukvård till 
utvecklingsländer har ökat. System för anpassade, 
individuella paketlösningar för omsorg utanför 
vårdcentral/sjukhus har utvecklats.

System för återtagande av använda produkter 
har utvecklats och lett till ett ökat resursutnytt- 
jande. Produktutvecklingen präglas av ett ökat 
välbefinnande för konsumenten och ansvarsfull 
hantering av resurser.

Hygien- och sjukvårdsprodukter (NS4.5)

Prioriterade FoI-aktiviteter:
• Utveckling av sensorer, autenticitet och  
 absorption av skadliga ämnen.

• Utveckling av biobaserade antibakteriella 
 ytor/ytskikt/material.

• Ta fram intelligenta lösningar inbyggda i  
 produktion.

• Utveckla biobaserade material för sjukvården.

• Utveckla nya bakteriebarriärer utan ”gifter”.

• Ta fram nya mätmetoder för att kunna bedöma  
 funktionaliteten i tissuebaserade hygienpro- 
 dukter.

• Ökad förståelse om konsumentbehov och 
 konsumentbeteende.

Synergier/samverkan: NS2.5; 3.2; 3.5; 4.3 
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Det grafiska området står inför både hot 
och möjligheter. Forskning behövs för 
att utveckla ny teknik och nya affärs-
modeller i skärningspunkten mellan 
tryckta media och e-media. Integrerade 
koncept kan ge utvecklad funktionalitet 
och förbättrad miljöprofil.

Motiv: Skogsindustrin har under ett antal år sett 
en nedgång inom det grafiska området på mogna 
marknader medan en uppgång fortfarande ses på 
utvecklingsmarknader. Främst har detta drabbat 
tidningspapperet. Konkurrensen har hårdnat från 
e-media med ett utbud via internet, sociala media, 
e-böcker, e-tidningar etcetera. En stor fördel är 
möjligheten att vara uppdaterad och ge möjlighet 
till interaktiv medverkan. Ur miljösynpunkt visar 
studier på 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 funktionalitet för konsumenten och en 
förbättrad miljöprofil.

Papper till tryckta produkter är i nuläget en 
stor del av skogsindustrins produktion. Den mest 
snabbväxande marknaden för grafisk produktion 
är förpackningar. Där finns en nästan explode- 
rande teknikutveckling inom bland annat spårbar- 
het och ID-teknik. Det är av stort värde att finna 
nya lösningar så att området kan bidra till kassa- 
flöde för utveckling av nya produktområden.  
Ut- vecklingen av papper till det tryckta området 
sker i nära samverkan med området NS4.4 för-
packningar.   

Förväntade resultat 2020: Sveriges producenter 
av papper för tryck bildar tillsammans med sina 
kunder i ökad utsträckning partnerskap och 
baserar utvecklingsarbetet på en grundläggande 
förståelse för kundens och konsumentens behov. 
Nya typer av produkter och tjänster inom  

Tryckta produkter (NS4.6)

informations- och medieområdet integrerar 
tryckta media med e-media. Skogsindustrin har 
etablerat nya affärsmodeller för sin grafiska  
sektor och samverkar med nya affärsområden.  

Utvecklingen har fört industrin från traditio- 
nella tryckta produkter till nya mer kunskapsin-
tensiva lösningar genom ökad funktionalitet i 
papperet.

Industrin har också involverat konsumenten 
i större utsträckning i sin utveckling och flyttat 
sig längre fram i värdekedjan och agerar som en 
serviceleverantör.

Utveckling av tryckteknologi sker också i 
större samverkan mellan papper för den grafiska 
marknaden och papper för förpackningsområdet.

Prioriterade FoI-aktiviteter:
• Materialutveckling som inkluderar organiskt  
 ledande polymerer, halvledare och funktionella  
 tryckfärger.
• Utveckling av barriärfunktioner för tryckt 
 elektronik.
• Systemutveckling av lösningar med elektroniskt 
 papper.
• Utveckling av ytor med ökad funktionalitet.
• Utveckla förnyelsebara råvaror i tryckfärger för  
 minskad miljöbelastning och ökad säkerhet vid  
 returanvändning.
• Utveckling av trycktekniker som kan tillfreds- 
 ställa behov av tryckt funktionalitet.
• Utveckling av volymprodukter där ”tryck-  
 teknik” utnyttjas för nya funktioner.
• Studera möjlöigheterna till energilagring  
 (batterier) i papper.
• Särskilda studier av optiskt funktionella  
 spridande och/eller absorberande ytor.

Synergier/samverkan: NS2.5; 3.2; 3.5; 4.4 
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BFP  Branschforskningsprogrammet för trä och skog

BIM  Building information models

CEI-Bois  The European Confederation of woodworking industries

CEPF  The Confederation of European Forest Owners 

CEPI  The Confederation of European Paper Industries 

COST  European Cooperation in Science and Technology 

EFI  European Forest Institute

EFPRO  European Fibre and Paper Research Organisation

EUSTAFOR  European State Forest Association

EWP  Engineered Wood Products

FF  Future Forests

FoI  Forskning och innovation

FORMAS  Forskningsrådet för miljö, areela näringar och samhällsbyggande

FTP  Forest-based Sector Technology Platform

GROT  Grenar och toppar

Horizon 2020  The EU Framework Programme for Research and Innovation

LCA  Life Cycle Assessment (or analysis)

LCC   Life Cycle Costs

MISTRA  Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

NRA  National Research Agenda

NRA Sweden  FTPs svenska nationella supportgrupp 

NSG  National Support Group (of FTP)

NS-områden  Nationella satsningsområden

SLU  Sveriges lantbruksuniversitet

SRA  Strategic Research Agenda (of FTP)

VINNOVA  Verket för innovationssystem

Förkortningar och akronymer
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NRA Sweden  
– organisation och verksamhet

NRA Sweden är en verksamhet som 
identifierar och stimulerar angelägen  
forskning, som leder till utveckling av 
den svenska skogsbaserade näringen.

NRA Swedens främsta uppgift är att bedriva 
verksamhet som leder till att den nationella forsk- 
ningsagendan förverkligas. Verksamheten leds
av NRA-rådet, som ska främja ett framgångsrikt 
genomförande, följa utvecklingen och ta initiativ 
till översyn och eventuell revidering.

Rådet ska också säkerställa att forsknings- 
agendan kommuniceras till omvärlden. Särskilt 
viktigt är samspelet med och mellan olika finan- 
siärer. NRA-rådet fungerar som National Support

Group till den europeiska teknologiplattformen 
FTP (Forest-based Sector Technology Platform) 
och utser svensk ledamot i FTPs Advisory  
Committee.

Processledarna har som uppgift att koordinera 
genomförandet av forskningsagendan, kommuni- 
cera verksamheten till omvärlden samt inspirera 
till nya projekt och program. Till sin hjälp har de 
referensgrupper med deltagare från näringsliv, 
samhälle och forskarvärlden.
Ett programsekretariat leder det dagliga NRA- 
arbetet och organiserar kontakter med viktiga 
intressenter och finansiärer. Sekretariatet stödjer 
också processledarna i arbetet med att få till stånd 
större angelägna forskningsprogram och projekt. 
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Kontakt för vidare information

NRA Sweden
www.nra-sweden.se

sara.fridell@skogsindustrierna.org
NRA Sweden/Skogsindustrierna

Box 55525
102 04 Stockholm

NRA Sweden
The Swedish National Support Group

www.energimyndigheten.se
Box 310

631 04 Eskilstuna
016-544 20 00

www.formas.se
Box 1206

111 82 Stockholm
08-775 40 00

www.skogsindustrierna.se
Box 55525

102 04 Stockholm
08-762 72 60

www.vinnova.se
VINNOVA

101 58 Stockholm
08-473 30 00




