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”Precis som den nya tidens
tjänsteföretag och digitala
startups, är bioekonomins
utveckling helt beroende
av nytänkande och
handlingskraft.”

Naturens växtkraft är enorm. Med ljus, vatten
och koldioxid som huvudingredienser skapar
den fantastiska råvaror, om och om igen i ett
evigt kretslopp.
Det här är också utgångspunkten för vad vi
kallar bioekonomi. Det vill säga: ett sätt att leva
utan att förbruka jordens ändliga resurser.
Bioekonomin är helt baserad på förnybara
råvaror. Som skog.
Sverige har jättebra förutsättningar för skogsbruk och skogsindustri. Med den som kärna
kan vi, om vi bara vill, skapa en växande och
ansvarsfull bioekonomi. Detta är faktiskt ingen
motsättning – i bioekonomin är det fullt möjligt
att skapa både tillväxt och ökad hållbarhet.
Men bioekonomin bygger inte bara på förnybara råvaror. Två andra avgörande ingredienser
är visioner och innovation.
Med dagens kunskap vet vi att vi människor
måste förändra vårt sätt att hushålla med jordens
resurser. Därför behöver vi måla upp visioner
som visar andra sätt att leva, och andra sätt att
hantera de tillgångar som finns.
Innovationerna behövs för att göra verklighet
av visionen. Precis som den nya tidens tjänsteföretag och digitala startups, är bioekonomins
utveckling helt beroende av nytänkande och
handlingskraft.
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Introduktion
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Fotosyntesen är så nära trolleri
man kan komma. Det är just där,
i blad och barr, som koldioxid,
vatten och ljus möts. Växtkraften
tar fart och kretsloppet kan påbörja ett nytt varv.

För att visioner och innovationer ska ge bestående förändringar behövs även att politikerna utformar stabila och långsiktiga regelverk. Olika
vägval måste utvärderas utifrån ett perspektiv
där hela kretsloppet räknas in.
Vår organisation – Skogsindustrierna – representerar allt från sågverk till pappersbruk och
energiföretag. Vi talar förstås i egen sak; våra
medlemmar gör ju affärer med den förnybara
skogen som källa.
Men det finns också ett större syfte.
När medlemmars verksamheter växer och
frodas, växer också bioekonomin. En större del
av jordens hushållning blir hållbar, och behöver
inte längre ske på bekostnad av kommande
generationers framtid.
Vår vision är ett Sverige där skogsnäringen
driver tillväxt i världens bioekonomi. Det tjänar
inte bara vi på, utan hela mänskligheten.
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Skogens
eviga kretslopp
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1.
Grunden i bioekonomin är skogen
och den förnybara råvaran. För
varje träd som skördas planteras
minst två nya. Skogen växer dubbel bemärkelse – vi får mer skog
i Sverige för varje år som går.
2.
Skogsindustrin vidareförädlar skogens råvaror. Genom innovation och
nytänkande kan man numera producera en mängd material och produkter som tidigare tillverkats av fossila
råvaror. Allt mer av råvaran tas
tillvara och arbetstillfällen skapas.

3.
Innovationen innebär inte bara
nya tillverkningssätt utan också en
mängd helt nya produkter baserade på träråvara. De fyller viktiga
behov i samhället och är en del
av lösningen för att minska klimatförändringen.
4.
Materialen cirkulerar i ett evigt
kretslopp och produkterna kan
återvinnas upp till sju gånger.
Det är bra för miljön.

5.
När träfibern till slut är uttjänt kan
den tillsammans med restprodukter
från skogsindustrin bli bioenergi
för uppvärmning, el och drivmedel.
6.
Vid förbränning bildas koldioxid.
Den tas upp på nytt av växande
träd, som kan användas för att
skapa nya material och produkter
– ett nytt kretslopp kan börja.

Skogen och det stora
samhällsperspektivet

”Hållbarhet kan skapas
hemma i köket eller i den
stora samhällsekonomin,
som påverkar hela landet,
våra bostäder, jobben,
välfärden, exporten och
så vidare.”

Sverige är inte samma land idag som för hundra
år sedan. På bara ett sekel har det hänt massor.
Vi har fått nya matvanor, nya jobb med helt
ny teknik, nya sätt att resa, nya nöjen. Vi lever
bekvämare och har mobiler som rymmer nästan
all världens kunskap, fast de inte är större än
en knäckemacka.
Samtidigt är vårt land i grunden detsamma.
Vårt geografiska läge är oförändrat. Vi har
ännu stora ytor. Vår natur ger fortfarande väldigt bra förutsättningar för att bruka skog.
Det tycker vi är intressant.
Hållbarhet handlar nämligen till stor del om
att ta vara på de förutsättningar som finns, på
bästa möjliga sätt. Det kan göras i det lilla – som
hemma i köket – eller i den stora samhällsekonomin, som påverkar hela landet; våra bostäder,
jobben, välfärden, exporten och så vidare.
Vår vision bygger på att man ser på Sveriges
förutsättningar med nya ögon. Att vi tillsammans
målmedvetet och nyfiket utforskar hur vår skogsvänliga natur kan bidra till samhället.
Ett exempel: I Sverige har det länge skett en
utflyttning från landsbygden. Både antalet invånare och antalet arbetsplatser har minskat i stora
delar av landet. Det här är för övrigt en global
utveckling – FN räknar med att 75 procent av
mänskligheten bor i städer redan år 2050.
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Skogen och det stora samhällsperspektivet
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Tall och gran från Sverige är
perfekta att göra långfibrig pappersmassa av. Används till bland
annat monoglättat papper, som
är bra till förpackningar med höga
renhetskrav.

Risken är uppenbar att småstäder och glesbygd
blir lidande. Men med bioekonomin ökar chanserna till en sundare balans. Där får skogsbruk
och skogsindustri större betydelse och företagen
behöver fler skickliga människor. Då kan samhällen utanför storstadsregionerna också växa
och må bra.
Samtidigt kan skogen spela en viktig roll även
i de växande städerna. Redan idag finns för få
bostäder, och det kommer att behövas ännu fler.
Det innebär att Sverige och världen står inför en
möjlighet att välja hur dessa nya bostäder ska
produceras. Ska vi bygga dem i den ändliga
resursen betong? Eller ska vi välja förnybart,
klimatsmart trä?
Det låter kanske inte som någon nyhet –
trähus har väl funnits i alla tider? Men att gå
omkring i ett modernt åttavåningshus byggt
helt i trä är som att kliva rakt in i hållbarhetens
framtid. De nya husen både låter och doftar helt
annorlunda än vi nutida människor är vana vid.
Och eftersom trä lagrar koldioxid istället för att
tillföra ny, blir miljövinsten enorm jämfört med
byggen i stål och betong. Att varje hus dessutom tar mindre än en minut att odla, räknat
på den svenska skogens rådande tillväxttakt,
är nästan ofattbart.

Skogen och det stora samhällsperspektivet
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Nanocellulosaskum är ett nytt
svenskt material. Det är superstarkt
och väger nästan ingenting. Det
kan användas som stötdämpande
material i till exempel hjälmar.

En annan stor fråga är transporter. Allt fler köp
och försäljningar görs nu digitalt. Men produkterna behöver ändå levereras, och till det
behövs energi. I vår vision har Sverige valt att
helt använda ”rena” bränslen – där skogen kan
bidra med biodrivmedel sinnrikt utvunnet från
rest- och biprodukter – istället för att hålla fast
vid fossil diesel och bensin.
Bioekonomi har för övrigt inga nationsgränser;
kretsloppet är världsomspännande. Idag
exporteras 85 procent av svenska skogsprodukter till utlandet. I vår vision hjälps vi åt att
göra siffran ännu högre. Vår natur kan idag,
helt utan rovdrift, producera skog och skogsbaserade produkter till Sveriges nio miljoner
människor och mer därtill – en stor del exporteras till andra länder.
I bioekonomin innebär export inte bara
en god affär, utan också en möjlighet att
påskynda hela världens omställning till kretsloppsbaserad hushållning.
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I bioekonomin är det viktigt att
tänka effektivt. Tallolja är en restprodukt vid pappersmassatillverkning. Nu har den börjat användas
för att göra diesel. Ett förnybart
drivmedel, tillverkat här i Sverige
med den svenska skogen som källa!

”Industriledare, forskare
och journalister har en
oerhört viktig roll att förse
individen med kunskap
så att de kan påverka
våra politiker till den
förändring vi vill se.”
Johan Kuylenstierna

Utan skog, ingen planet
– Kan du tänka dig en planet utan skog? Det är en
närmast filosofisk fråga som nästan känns absurd.
Den som resonerar är Johan Kuylenstierna, executive
director på Stockholm Environment Institute. Det är
som att fråga vilken roll luft och mark spelar för vår
planet. Skogen är ett av våra fundamentala system.
Den är ovärderlig i sig själv. Men för oss människor
har också skogen ett högt, kulturellt och socialt värde
samtidigt som människan lever på dess avkastning
och andra ekosystemtjänster, fortsätter Kuylenstierna.
Skogen spelar en nyckelroll i transformationen till ett
hållbart samhälle.
En transformation till ett hållbart samhälle är vår
största utmaning. Med fler människor på jorden,
växande städer och en ständigt ökande konsumtion
belastas resurser som vatten, land och luft liksom alla
råvaror. En total omställning till ett hållbart samhälle
behövs. Vilken roll kan bioekonomi spela i en sådan
omställning?
– Bioekonomi är en stor möjlighet för länder med
goda bioresurser och biomassa. Här är Sverige ett bra
Skogen och det stora samhällsperspektivet
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Kolfiber är ett superstarkt, lätt
material som bland annat används
i racingbilar. Dagens kolfiber är
fullt av fossilt kol. Men nu har
forskare i Sverige lyckats göra biobaserad kolfiber med lignin, som
är en restprodukt från pappersmassatillverkning.

Johan Kuylenstierna, executive
director på Stockholm Environment
Institute

exempel. Vi har ett passande klimat, goda resurser och
en bra marknad. Men det finns en risk om vi inte tillför
resurseffektivitet som en integrerad del i bioekonomin.
Även mängden bioresurser är begränsade och vi måste
maximera nyttan med hur vi använder våra förnybara
resurser, understryker Kuylenstierna.
Hur får vi fler att förstå värdet av hållbar ekonomi och
bioekonomi?
– Det är viktigt att lyfta in de ekonomiska och sociala
perspektiven inom hållbarhetsperspektivet.
Det handlar om att visa på kopplingar mellan
hållbarhet, bioekonomi, samhälle, innovation och
jobbskapande. Vi behöver företag som integrerar hållbarhetsperspektivet i sina affärsmodeller, fortsätter
Kuylenstierna.
Och jag tycker att politiken kan göra mycket mer
genom att integrera miljöfrågor i den bredare utvecklingspolitiken. Vi forskare har också ett enormt ansvar
att kommunicera på ett sätt som gör att miljöfrågan
lättare kan integreras inom andra politikområden.
Industriledare, forskare och journalister har alla en
22

viktig roll att förse samhället med kunskap så att de
kan påverka våra politiker till den förändring vi vill
se. I grunden är jag väldigt hoppfull om en framtida
bioekonomi. Om vi ser till skogen så tror jag att det
kommer bli en mycket mer spännande marknad för
skogsnäringen i framtiden, med en rad nya tjänster
och produkter och helt nya kundgrupper än idag. Jag
ser inte att bioekonomi ska bli en egen nisch någonstans som bara omfattar en bråkdel av den övriga
ekonomin. Den måste integreras i diskussionen för
hela omställningen och vi behöver öppet diskutera
utmaningarna och skapa resurseffektiva lösningar.
För som sagt: ingen skog, ingen planet.
Vad betyder skogen för dig?
– Enormt mycket. För mig personligen är det sociala
värdet viktigt. Att gå i skogen är den ultimata avkopplingen. När den skog jag gått i under många år avverkas känns det jobbigt. Men samtidigt förstår jag att det
är en del av ekonomin, det är en del av vårt samhälle.
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Genom ett svenskt patent kan man
nu få ut ett papper i flera distinkta
skikt direkt ur pappersmaskinen, så
kallat ”stratifierat papper”. Det går
till exempel att göra ett papper där
ytskiktet är bra för tryck, medan ett
skikt inuti gör det mycket starkt.

”Skogen bygger
broar mellan stad
och landsbygd.”
Lars Idermark

Lars Idermark, koncernchef och VD
för Södra

Skog är Sveriges framtid
Ett hållbart samhälle är nödvändigt. När jag tänker på
bioekonomi är det utifrån att skog förser oss med en
förnybar råvara. Den är återvinningsbar och biologiskt
nedbrytbar. Det tycker jag är intressant. Skogsnäringen har en stor möjlighet att vara en viktig aktör för en
hållbar bioekonomi. Bakom orden står Lars Idermark,
koncernchef och VD för Södra.
Skogsnäringen har en enorm betydelse för Sveriges
framtid, menar Lars Idermark. Skogen bygger dessutom broar mellan stad och landsbygd.
– Om skogsnäringen togs bort skulle det bli besvärligt i många regioner. I vissa län är det upp till en femtedel av arbetstillfällena, som är direkt och indirekt
beroende av skogsnäringen. Skogen betyder enormt
mycket för att skapa sysselsättning, välfärd, skatteinkomster och en god miljö för Sverige. Om skogsnäringen skulle minska skulle det få stora konsekvenser i
arbetet med att skapa en levande landsbygd.
Landsbygden kan också bidra till en hållbar urbanisering. Effektivt och hållbart bostadsbyggande är en
utmaning för städerna. Här ser Idermark en vinnande
situation för såväl stad som landsbygd. Alla småhus
och en tiondel av flervåningshusen byggs i fabriker på
26
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mindre orter. Träindustrin är lokal och skapar jobb
som annars inte skulle finnas på de här orterna.
Samtidigt ger vi städerna en lösning på behovet av
ekologiskt, socialt hållbart bostadsbyggande i trä.
– Den som väljer att bygga flervåningshus med trästommar sparar tid, eftersom byggtiden kortas från
år till månader. Trä binder även koldioxid och är förnyelsebart så här spelar flera positiva variabler in.
Även om vi har haft en urbanisering som betyder att
de boende i städerna inte har erfarenhet av modernt
skogsbruk så tror Idermark att den positiva bilden av
skogen och skogsnäringen bland storstadsmänniskor
kommer att öka. I framtiden kommer vi se nya arbetstillfällen inom skogsnäringen såväl i staden som på
landsbygden.
– Vi kommer se flera hållbara produkter i vår vardag
där trä i någon form är råvaran. Utöver de traditionella
pappersprodukterna kommer vi se textilier, stora flerbostadshus i trä och nya smarta, high-tech produkter.
I framtiden tror jag att Södra arbetar ännu mer med
kemibolag, byggbolag, arkitekter och textilindustrin.
Det finns kritiker som säger att det finns för lite
skog om vi ska klara övergången till ett bioekonomiskt
Skogen och det stora samhällsperspektivet

samhälle. Hur tänker ni inom Södra kring detta?
– Jag tycker vi har en bra balans. Vi kan ha ett modernt produktionsskogsbruk och samtidigt göra stora
avsättningar. Idag minskar vi inte utan bygger på virkesförrådet i Sverige. Det skapar mer skog. I ett långsiktigt perspektiv klarar vi av att ha biologisk mångfald,
ett modernt skogsbruk och en välskött industri.
– I Sverige finns ett generationstänk som inte finns
i alla länder. Den som sköter om skogen vill lämna över
till nästa generation. Skog ska vara i bättre skick än när
man själv tog över. Jag tror att det har stor betydelse.
Vad betyder skogen för dig?
– Skogen finns i mitt DNA. Jag har turen att äga och
vara uppvuxen på en gård. Att vara ute i skogen är
rogivande. Man är ute och tar en skogspromenad eller
ser när skogen ska skötas. Som skogsägare tar man
med sig det historiska perspektivet. Mina barn är femte
generationen skogsägare. Man behöver inte äga skog
för att vara VD för Södra, men det underlättar att ha
en personlig anknytning. Då vet man vad det handlar
om i grunden.
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Skogen och vardagens
hållbarhet

”Det är vi människor
tillsammans som har
makten att välja hur
vår framtid ska se ut.”

Skogen i sig är ingen nyhet. Den är vad den alltid har varit – massor av träd som växer i grupp.
Det är också väl känt att skogen sedan länge
givit oss fantastiska råvaror och produkter, som
förpackningar, golvplank och papper.
Men det händer också massor av nya, häpnadsväckande saker. Utvecklingen går med en
otrolig hastighet och sker både inom industrin
och på universitet, högskolor och institut.
Dels pågår massor av forskning om hur man
optimerar redan kända produkter, och hur de
kan produceras ännu smartare. Andra grupper
satsar på att föda fram helt nya produkter som
människor kan behöva och vilja ha, idag eller i
framtiden. Gemensamt för dem alla är målsättningen att skapa sådant som inte bara är hållbart i sig självt, utan också kan produceras på
ett hållbart sätt. Allt för att den bioekonomiska
nyttan ska bli så stor som möjligt.
Idag finns en mängd svenska forskningsresultat
och produkter som väntar på att uppmärksammas och bli en del av det dagliga livet.
Det gör att skogsindustrin nu har ytterligare
en viktig uppgift: att se till så forskningsresultat
och nya idéer verkligen når marknaden och
kan börja gör skillnad i verkligheten. Det är vi
människor tillsammans som har makten att välja
hur vår framtid ska se ut.
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”Pappersmuskler” är ett pappersmaterial som rör sig av fukt eller
temperatur. Rörelsen är helt kontrollerbar. Det går exempelvis att göra
förpackningar som öppnar och
stänger sig själva.

Här är några smakprov på vad vi menar:
Med skogen som källa går det till exempel
att göra täcken som håller koll på temperatur,
puls, andning och rörelse – bra inom vården,
så att man hela tiden kan se hur patienterna
mår. Det finns tapeter som fungerar som en
bildskärm. Tyg med reglerbart ljusgenomsläpp
– perfekt för till exempel markiser och gardiner.
Fönsterglas som kan böjas och formas nästan
hursomhelst och återvinnas mycket effektivare
än traditionellt glas. Eller bordsskivor med integrerad kolfiber – man kan värma maten bara
genom att ställa tallriken på bordet, och lägga
mobilen på trådlös laddning bredvid.
Allt det där – och oändligt mycket mer – går
att göra av våra svenska träd. Och alltihop kan
produceras, säljas, köpas, användas och återvinnas inom bioekonomins kretslopp.
Den här utvecklingen är helt beroende av
människor som har förmågan att se nya möjligheter. Visionerna behövs alltså i alla led; från
forskare och uppfinnare till investerare, producenter och politiker.
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”Vill samhället ha en mindre
fossilkonsumtion så behöver
vi ersätta plast med biobaserade produkter.”
Jon Haag
Jon Haag, director design studios på
Stora Enso Packaging Solution

Drömmen om en
förpackad bioekonomi
Istället för att dela upp förpackningar manuellt i grovsoprummet drömmer Jon Haag om robotstyrda återvinningscentraler där maskiner läser av och sköter all
sopsortering.
– Tanken är att förpackningar kan bli en informationsbärare. Det är som om förpackningen hade ett
eget DNA som bland annat kan berätta om hur många
gånger den återvunnits.
Biobaserade förpackningar kan tjäna betydligt högre
syften än vad de idag gör, menar Haag. De bär information, skyddar innehåll och kan effektivisera i värdekedjan, exempelvis i distribution. Förpackningen kan
dessutom återvinnas flera gånger. Utöver det kan en
förpackning påverka människors val och beteenden.
– Vi människor gillar att känna att en produkt är
bra för oss och för världen. ’Bra för oss’ kan vara att
den är enkel att ta i och hälla ut ifrån. Är den dessutom
’bra för världen’ och kan återvinnas, hålla mat färsk,
vara resurseffektiv och mycket mer. Då får jag ut flera
34
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positiva saker. Förpackningen är ett verktyg.
Om vi vill öka bioekonomin i samhället så vill Haag
se en framtid där vi får in mer biomaterial på sjukhus
och kommuner. Inom sjukvården används en mängd
plastprodukter.
– Vill samhället ha en mindre fossilkonsumtion så
behöver vi ersätta plast med biobaserade produkter.
Skogsnäringen tar fram funktionerna och vi tar ansvaret och är ett stöd.
Haag vill se ett bättre samarbete mellan branscherna, där till exempel ostmejeriet, förpackningsföretaget och kylskåpstillverkaren tar fram en bättre förpackningsprodukt tillsammans. Det är dags att börja
prata om värdenätverk, framför värdekedjor. Skogsindustrin har en mycket stor potential att bidra med
kunskap i dessa värdenätverk, menar han.
När han ser på Sveriges naturtillgångar som skog
och vatten så ser han intäktskällor för framtiden.
– Skogen är Sveriges vinstlott och största ekonomisSkogen och vardagens hållbarhet

ka tillgång. Den går inte att flytta på. Skogen är en
symbol för Sverige och samtidigt en försäkring om att
vi kommer vara framgångsrika även om hundra år.
Haag tycker att det finns en missuppfattning om
hur skogen ska brukas.
– Precis som man slår veteåkern, måste man skörda
skogen, säger han något poetiskt.
Under hans cykelturer i skogen ser han framför
sig hur träden förvandlas till pappersmuggar och
husstommar. För honom fyller träden en viktig funktion i en bioekonomi. Nya träd planteras, växer och
används i ett evigt kretslopp.
Vad betyder skogen för dig?
– Det finns inget bättre ställe. Vi är bortskämda i
Sverige med mycket skog. För mig är skogen samhällets
lungor. Det är bio-diversitet. En plats att trivas på. Men
skogen betyder också ny framtid, nya arbetstillällen
och ett hållbart samhälle.
35

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

”Vi behöver koppla
konsumtion till cirkulärt
tänkande. Vad händer
när klädesplagget har
använts färdigt?”
Henrik Lampa

Med skogen som modefaktor
– När samhället började återvinna papper ändrades
plötsligt vår inställning till skräp. Morgontidningen
förvandlades till hushållsrullar och jag hoppas att
kläder kommer att få ett liknande kretslopp i framtiden, säger Henrik Lampa, miljöchef på H&M.
Lampa sysslar med kläders livslängd. Han ogillar att
se klädesplagg på soptippen. Innan vi köper och sedan
kastar något, vill han att vi tänker ett varv till.
– Vad händer när jag tröttnat på tröjan? Kan den
användas till något mer? Vi måste tänka mer cirkulärt,
säger han.
Idag återvinns nära noll procent av våra klädesplagg
för att bli nya, kommersiella garner och plagg. Lampa
talar mycket om att tänka cirkulärt, det vill säga att
vi ska återanvända så mycket vi bara kan. Han tror
att modebranschen, som han själv är en del av, kan
förändra våra konsumtionsvanor. Han inspireras av
pappers- och massaindustrin som gått från noll procent återvinning till mer än 75 %.
– Om vi inte lyckas med återvinningstricket så
kommer inte resurserna att räcka till. I ett växande
Skogen och vardagens hållbarhet
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Textil kan göras av råvaror från
naturen. Det är inte nödvändigtvis
hållbart, eftersom produktionsprocesser ofta är dålig för miljön.
Lyocell är bra hela vägen: det
är träbaserat, framställs i miljöanpassade processer, med låg
energiåtgång.

Henrik Lampa, miljöchef på H&M

samhälle är det avgörande att få tillbaka det vi har
förbrukat.

gorna fördelades ut till alla delar av företaget. Varför
genomförde ni en sådan omställning?

På H&M kan man lämna in sina gamla kläder till insamlingssystemet Garment Collecting. Lampa hoppas
att fler affärer hakar på den trenden. Han önskar att
företag i högre grad tar ansvar för produktens hela
livscykel, och inte bara under perioden då varan lagras
i affären. Under varumärket H&M Conscious måste
textilier uppfylla krav utifrån sex olika synvinklar;
energi, klimat, vatten, markanvändning, ekotoxicitet
och humantoxicitet.

– För att lyckas behöver hållbarhet integrerades i de
strategiska målen inom marknad, inköp och produktion. Förutom en stor hållbarhetsavdelning finns det
hållbarhetskoordinatorer i olika funktioner i hela
världen. Men viktigast är att vi har en långsiktig ägare
med tydliga långsiktiga mål. Vi tar nu hänsyn för social påverkan som bra arbetsvillkor och nya arbetstillfällen och vi behöver koppla konsumtion till cirkulärt
tänkande. Vad händer när klädesplagget har använts
färdigt? Kan den användas till något mer? Här har vi
mycket att lära tillsammans med skogsindustrin.

– Vi behöver miljövänliga och starka garn som går att
använda i många olika former. Material från skogen
har just den potentialen, menar han. Men materialet
är inte per automatik hållbart för att det är från skogen. All viskos kan till exempel inte användas då giftig
kemi används i vissa tillverkningsprocesser. Däremot
är det träbaserade fibermaterialet lyocell med. Där är
både råämnet och processen hållbar.
År 2009 arbetades den senaste hållbarhetsstrategin
fram. Den innebar att ansvaret för hållbarhetsfrå38

Vad betyder skogen för dig?
– Skogen har ett fantastiskt värde och den ska behandlas därefter. Ska något tas från skogen måste man
visa hänsynstagande. Det handlar om hållbart skogsbruk. I min familj har vi skog i Norrbotten som vi
sköter om. Jag associerar skogen med en massa sköna
barndomsminnen. Idag är den också en paus och en
framtida möjlighet för samhället.
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Nanogel görs av pappersmassa
och är alltså en helt naturlig produkt med nya egenskaper. Den går
bland annat utmärkt att använda i
smink, läkemedel och lågkalorimat.

Pappersmassa kan återvinnas
många gånger. Den här bilden
visar så kallad färskfiber, som alltså görs enbart av ny träråvara.

”Politiker måste bestämma
sig för att biobaserade
råvaror tveklöst är det
vi måste ha på lång sikt.”
Lars Berglund
Lars Berglund, chef för Wallenberg
Wood Science Center

Nu kommer nanocellulosarevolutionen
Vi kan lära mycket om innovationsprocesser från
Japan. Det säger Lars Berglund, som är chef på
Wallenberg Wood Science Center. Japan har gott om
välutbildade människor och trots att landet har ont
om naturresurser så har de inte låtit sig begränsas,
fortsätter Berglund. Det har tvärtom varit nyckeln till
nya lösningar, säger han.
Sverige har klarat sig bra på att exportera råvaror från
skogen. Nu behövs innovativa produkter för att klara
framtida konkurrens. Där måste vi lära oss om att
innovationer ofta sker över utbildnings- och industrigränser. Berglund vill se att alla delar i kedjan jobbar
tillsammans i framtiden.
En spännande ny teknik är nanoteknik. Med hjälp av
nanoteknik går det nämligen att framställa cellulosamaterial som är hållfasta, lätta, miljöanpassade och
billiga. Ett högpresterande material.
– Nanocellulosa bygger på en teknik där träfibrerna
plockas isär i sina minsta beståndsdelar och sätts ihop
igen till nya material. Förbättringarna som kan uppnås med nanocellulosa är enastående.
Nanocellulosan kan få användning i avancerade
42

Skogsindustrierna visionsskrift

elektronikprodukter och för framtidens sensorer.
Den testas som konstgjorda blodkärl och som filter
som kan filtrera viruspartiklar. Materialet kan
användas i bilar och flygplan.
– Bilindustrin är intresserade av nya, lätta och förnyelsebara material. Här är nanocellulosa en möjliggörare.
Enligt Berglund är dessa produkter bara ett stenkast
bort. Men även traditionella produkter som papper
kommer att få nytt liv med hjälp av nanocellulosa.
– Med nanocellulosa kan vi skapa genomskinligt
papper, så kallad optisk transparens. Ett genomskinligt, starkt och fukttåligt papper som kan vara ett
bra barriärmaterial i förpackningar för exempelvis
livsmedelsindustrin.
Men möjligheterna med nanocellulosa slutar inte här.
Även byggbranschen kan få användning av materialet
för att tillverka brandtåliga byggskivor. Inom medicin
kan materialet till exempel användas i implantat.
– Nanocellulosa är ett revolutionerande material
för skogsnäringen. Utmaningen är att det behövs hög
kompetens och forskning även i företagen för att dra
full nytta av möjligheterna.
Skogen och vardagens hållbarhet

På senare år har företag blivit mer miljömedvetna. Men
det räcker inte, anser Lars Berglund. Vi behöver hjälp
från politikerna för att tillräckligt snabbt kunna ställa
om till en bioekonomi. Nya, hållbara material från
ved har enorm potential. Fotavtrycket för koldioxid
under hela livscykeln är ju noll för själva materialet
i skogsprodukter. Det är en stor miljöfördel. Nya forskningsresultat gör att vedbaserade material på allvar
konkurrerar med plaster. Genom att sedan förbättra
processerna för framställning kan vi ersätta plaster
baserade på råolja. Men vi behöver också utnyttja att
materialen kommer från förnyelsebar råvara.
– Politiker behöver underlätta för industriföretag att
satsa på biobaserade råvaror som det hållbara alternativet på lång sikt. Med hög tekniknivå och mer radikal
produktutveckling kan vi nå konkurrensfördelar.
Vad betyder skogen för dig?
– Personligen betyder skogen att fiska och plocka
bär. På min fritid är jag mycket i skogen. Sedan är
ju skogen råvaran till nanocellulosa och därmed
viktig för såväl min forskning som den framtid jag
tror materialet har.

43

Av nanofilm kan man göra tunna,
böjbara bildskärmar. Alltså en
fantastisk möjlighet att göra framtidens datorer både kretsloppssäkra
och spännande!

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

Skogen och
alla dess värden

”Medan vi njuter står vi mitt
i en växande, oändlig resurs
som det går att skapa massor
av hållbara produkter ur.”

Halva Sverige är klätt av skog. Det mesta av den
är brukad skog, alltså en plats där människan
lärt sig att producera något som en del av naturens eget kretslopp.
Ändå spelar skogen en närmast andlig roll i vår
kultur. Även människor som inte är uppväxta i
skogsbrukande familjer eller bor med skog runt
knuten har – inte minst med allemansrättens
hjälp – en så nära relation till skogen att den blivit en del av det som ibland kallas ”folksjälen”.
Svamputflykter, bärplockning, skogspromenader och löprundor över blanktrampade tallrötter är för många av oss den bästa avkoppling
vi vet. Idag finns omfattade vetenskaplig forskning som visar att skogen är en plats där inte
bara träden växer, utan också vi själva.
Vi behöver inte ens göra något där, det räcker
med att bara vara.
Och medan vi njuter, står vi alltså mitt i en
växande, oändlig resurs som det går att skapa
massor av hållbara produkter ur.
Men kommer inte skogen att ta slut? Hinner den
växa i samma takt som vi vill skörda?
Skog kan tyckas växa långsamt. Varje trädplanta behöver växa, centimeter för centimeter,
i omkring hundra år innan den är färdig att fälla.
Men eftersom mängden skog i Sverige är så stor,
är den sammanlagda tillväxten enorm. Det är
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Restprodukter från skogsbruket,
exempelvis bränsleflis, används
som bränsle i kraftvärmeverk.
Det ger biobaserad el och värme,
där upp till 90 procent av bränslets
energiinnehåll tas tillvara.

därför ett åttavåningshus byggt helt i trä bara
tar en enda minut att odla.
Idag planteras dessutom minst två träd för
varje som skördas. Så den svenska skogen
växer, i dubbel bemärkelse.
En stor del av de nya, kommande produkter vi
talar om i den här skriften bygger också på att
vi nu lärt oss att använda rester som blivit över
från annan träbaserad produktion. Ju mer vi
kan få ut av varje träd desto bättre, eller hur?
Det är också av yttersta vikt att hela tiden
lyfta blicken och se hur allt samverkar. I ”skogens
alla värden” ingår ju inte bara träden, utan ett
helt ekosystem av växter, insekter och djur.
Skogen ska brukas så att alla arter kan fortleva.
Låt oss nu landa där vi började; i bioekonomin.
Bioekonomin vidgar perspektivet och visar att
tillväxt inte måste bygga på förbrukning. Den
gamla industriekonomin är linjär – där förbrukar
man ändliga resurser som förr eller senare blir
avfall någon annanstans. Bioekonomin är cirkulär, som naturens eget kretslopp. Här samsas
ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och
mänsklig hållbarhet.
I vår vision har dessa skogens alla värden
lika stor betydelse.
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”Sverige har dubbelt så
mycket skog idag jämfört
med för hundra år sedan.
Varje år växer det mer än
vad vi använder.”

Karin Perers, ordförande i Mellanskog

Karin Perers

Vi måste ta vara på den gröna
atomen istället för den svarta
– När människan bosatte sig i Sverige efter istidens
slut stod skogen för värme, skydd och foder till djuren.
På medeltiden fälldes träden och blev till träkol för att
framställa järn. När järnverken sedan tog vid, flyttade
träkolet in i industrin. Och när den enorma framväxten av papper, tidningar och böcker kom, ja då blev det
en stor efterfrågan på massaved.
Karin Perers är ordförande i skogsägarföreningen
Mellanskog. Hon vet vad hon talar om. Hon är själv
uppvuxen i ett familjeskogsbruk och lyfter gärna fram
skogens betydelse i olika tidsåldrar.
– Skogen har spelat en avgörande roll för Sveriges
utveckling. Nu ser jag att skogen åter går en fantastisk framtid till mötes, där den kan bidra med helt
nyutvecklade produkter. I framtiden kommer alltmer
material, som idag är buret av kol och olja att ersättas
med material från skogen. Vi måste ta vara på den
gröna atomen istället för den svarta, säger hon.
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Sverige består till mer än hälften av skog. Faktum är
att vi har dubbelt så mycket skog idag än för hundra
år sedan. Varje år växer det mer än vad vi använder,
menar Perers. Det finns mycket okunskap om skogsnäringen, anser Perers. Få känner till att hälften av skogen i Sverige ägs, förvaltas och utvecklas av familjer.
Hon är själv uppvuxen och hemflyttad till den Dalagård som har tillhört släkten under flera århundraden.
– Många kanske tänker att en orörd urskog är bäst
att vistas i och, javisst, det är bra att vissa områden
avsätts för naturvård. Men den skog som människan
älskar är en välskött skog, mellan sista gallring och
slutavverkning. Där är trädstammarna stora, och det
är så glest mellan träden att solen strålar ned mellan
granarnas höga grenar, där det också finns bär och
svamp. Det är lätt att tänka att det är naturen själv
som gör bäst. Men naturen själv gör så att starkast
vinner. En lämnad skog blir ganska ogenomtränglig.

Skogen och alla dess värden

På gården i Dalarna finns en skogskarta som ritades
år 1749. Markeringar visar de områden som skulle
lämnas orörda för naturvård.
– När jag blickar lika långt framåt i tiden är det år
2281. Jag tänker på människorna som kommer att bo
och leva här på gården då. De kommer också att blicka
framåt och tänka att skogen har en stor betydelse
även i deras framtid, därför att skogen är en förnybar
resurs. ’Jag känner stolthet och vördnad över att få
bruka skog som ska fortsätta att finnas bortom 2281.’
Vad betyder skogen för dig?
– Den betyder att jag som en del av mänskligheten
kan se ljust på framtiden. Jag hoppas vi kan använda
skogen som en nyckelresurs för omställningen till ett
samhälle i samklang med naturen.

53

Numera finns ingen gräns mellan
natur och högteknologi. Världens
mest innovativa teknikprodukter
kan mycket väl ha sitt ursprung
i ett träd.

”Vi behöver hitta bra sätt
att göra prioriteringar om
hur vi ska bruka skogen.”
Annika Nordin

Vad ska vi ha skogen till?
Omställningen till en hållbar framtida ekonomi
är samhällets viktigaste fråga. Kan vi i en framtida
bioekonomi bruka skogen mer intensivt till förmån
för klimatet?
– Det finns stora konflikter kring hur vi ska bedriva
skogsbruk. Det finns trender, både i Sverige och globalt, som påtalar behovet av att lämna en orörd skog
och ha ett mer skonsamt skogsbruk. Samtidigt har vi
trender som handlar om att intensifiera skogsbruket
för en framtida bioekonomi, berättar Annika Nordin,
programchef för Future Forests. Kan man använda
samma skog till bägge dessa värden? Det är en fråga
jag brottas med, fortsätter Nordin. Det kommer bli
nödvändigt att intensifiera skogsbruket och samtidigt
säkra biodiversitet, rekreation och andra ekosystemtjänster. Men det är en sak att diskutera skogsskötsel.
En annan sak är att diskutera vad vi ska ha skogen till.
Future Forests utvecklar ny kunskap och information
för en hållbar utveckling av skog och skogsbruk.
– Globalt handlar det om skogens roll i den gröna
bioekonomin, fortsätter Nordin. I Sverige är skogen
mycket viktig. Den betyder exportinkomster, rekreaSkogen och alla dess värden
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Bioekonomins guld.
Förnybart, förstås!

Annika Nordin, programchef för
Future Forests

tionsmöjligheter, svampplockning, motion, sport, promenader och skönhetsupplevelser, säger Nordin. Från
ett personligt perspektiv kan rekreationen och svampplockning vara viktigast. Men från samhällets perspektiv behöver skogen svara mot alla dessa värden.
Jag vill söka kunskap som kan förena alla värden.
Nordin studerar också människans känslomässiga
relation till skogen, något som hon önskar att fler
uppmärksammar.
– Skogen är ett kulturarv och vi människor mår
bra av att vistas i skogen. Men urbaniseringen har
förändrat vår syn på skogen. För stadsbor blir den ett
utflyktsmål. De förstår inte alltid att skogen har fler
värden, enligt Nordin. Det är viktigt att såväl stadsbor
som nysvenskar har en bredare relation till skogen än
enbart som ett utflyktsmål.

lär sig att det finns många olika sätt att sköta och uppleva skogen på.

– Vi måste återerövra barnens lust att vistas i skogen.
Det gäller alla barn i Sverige.

– Min relation till skogen är en plats att vara på för sig
själv. En plats där jag kan tänka och få ro. Jag känner
mig trygg i skogen. Jag kommer från en skogsbrukande familj så i min relation till skogen är det aktiva brukandet viktigt. Jag har en mycket positiv inställning
till brukandet tack vare den bakgrund jag har.

Nordin berättar om en demonstrationsskog i Umeå,
där man visar upp hur det går till med röjning, gallring och avverkning.
– Barnen åker en liten bit, men får se mycket. De
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Hon intresserar sig även för nysvenskars relation
till naturen. Nordin menar att deras hållning till
skogen kommer ha stor betydelse för hur den sköts
i framtiden.
– Vi är alla med och formar det nya Sverige. Därför
är det viktigt att vi arbetar fram kunskap om skogens
alla värden och hur de kan samverka på bästa möjliga sätt. Skogen behövs som rekreationsmiljö, som
råvara för vår konsumtion liksom rymma en biologisk mångfald.
Vad betyder skogen för dig?
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Efter ett dygn på landet, omgiven
av den milt doftande pinjeskogen
är pulsen kring 62 och blodtrycket
normalt. Jag får till och med lust
att sjunga.
Theodor Kallifatides

”Herregud, vad är det som
pågår här? Vad ska han
göra med mig? Jag antog
att man gick in i skogen för
att träffa sin älskade.”

Theodor Kallifatides, författare

Theodor Kallifatides

Skogen och jag
– När min pappa kom till Grekland från Turkiet så blev
hans längtan efter lövskog så stark att han planterade
trädplantor ovanför vår by. Dels för att binda fukt och
näring men också för att skogen hade ett oerhört stort
värde för honom.
Theodor Kallifatides, en av Sveriges stora författare,
har ärvt sin beundran för naturen från sin far. När
pappan gick bort döpte byborna den lilla planterade
dungen efter hans namn, Kallifatides.

Kallifatides första intryck av den svenska skogen
fick han som nyinflyttad på ett studenthem. Utanför
fönstret fanns en stor skog. På helgerna såg han hur
ungdomarna gick ut i naturen och kom tillbaka först
flera timmar senare. Senare under terminen kom en
storväxt studiekamrat från Norrland fram och frågade
om de skulle ta en sväng ut i skogen.

bryter mellan träden. Där finns svalka och där finns
vind som prasslar i löven. Man känner alla dofter, ser
fallna träd, upptäcker blommor i små öppningar där
det bildats rabatter av hundratals olika sorter. Att lägga sig under en stor gammal ek och tänka, är en lisa
för själen. Att vara ensam med sin natur är en stor del
av den svenska kulturen.

– Jag fick panik och tänkte: ’Herregud, vad är det som
pågår här? Vad ska han göra med mig?’ Jag antog att
man gick in i skogen för att träffa sin älskade.

För Kallifatides har träden också ett symboliskt värde.
Skogen är en plats där förtrollning kan äga rum. Han
berättar om ett ordspråk som lyder:’Om du har fött ett
barn och planterat ett träd så kan du dö lycklig.’

Vad har skogen betytt för dig, sonen Kallifatides?
– Skogen har spelat många olika roller. I närheten av
vår lägenhet i Grekland fanns det en liten pinjeskog.
Som små jagade vi sparvar med slangbella och klättrade i träd. Så småningom började vi ha våra hemliga
kärleksmöten där. Skogen var Greklands största erotiska plats. På den tiden vågade man inte hålla varandra
i handen ute på gatan.

Det tog många år för honom att se naturen som något
annat än ett ställe att gömma sig i. Idag står skogen
för serenitet, det fullständiga lugnet. För Kallifatides
finns det en konkret plats för denna ro, nära lantstället på Gotland. För att gå ned till havet så går man
igenom en liten skog, där man kan skymta havet
hundra meter bort.
– Spelet mellan ljuset och skogen är så vackert, hur det
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Hans pappa var 80 år när han hälsade på honom i
Sverige för första gången. När de gick förbi en liten
skogsdunge bakom huset så stannade pappan upp,
fick tårar i ögonen och sa: ”Du lever i ett välsignat
land min son.”
– Jag frågade honom varför och han svarade att: ’Ett
land av skog är ett tecken på välsignelse.’
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Det är nu dags att avrunda den här exposén,
som vi hoppas givit dig nya perspektiv på
skogens alla möjligheter.
Som du förstår har vi en obändig tro på att
vårt land inte bara är väl rustat för en hållbar
framtid, utan också att Sverige har allt som krävs
för att visa vägen dit.
Vi hoppas förstås att våra visioner både
inspirerat och utmanat. För oavsett var du står
är det människors gemensamma drivkraft som
kommer att avgöra hur framtiden formas.
Vill du läsa mer om Skogsindustrierna finns
en hel del fördjupning att hämta på webben,
skogsindustrierna.org. Där finns också kontaktuppgifter till allt från VD till olika experter
inom bland annat byggande, biodrivmedel
och miljöpolitik.
Kontakta oss gärna!
Vi ser fram emot ett fortsatt samtal om
visioner, och hur vi tillsammans kan göra dem
till verklighet.
skogsindustrierna.org

Slutord
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