
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 
knuten verksamhet. 

 

Referat Rundabordssamtal 2012-12-18 
 

 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00, fax 08-54 54 77 10 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 

 

Rundabordssamtal om skogsnäringens  
värdekedjor 
 
Den 18 december 2012 genomfördes ett samtal med särskilt inbjudna om skogsnäringens värdekedjor. 
Samtalet hölls i IVA:s lokaler i samarrangemang mellan KSLA och IVA, Avd VIII. 

Efter presentation av deltagarna inleddes programmet med att Lennart Rådström, KSLA, gav en översiktlig 
problembeskrivning med utgångspunkt i Michael E Porters definition av värdekedja och en sammanfattande 
bild av skogsnäringens, styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Därefter presenterade några av deltagarna vad 
de utifrån sitt perspektiv ansåg kan/måste göras på kort och längre sikt. De olika perspektiven handlade om 
skog (Uno Brinnen, Billerud Korsnäs), trä (Mikael Eliasson, Skogsindustrierna) och fiber (Pia Wågberg, 
Innventia). 

Maria Stenberg från Kanadas ambassad gav en överblick av några initiativ som drivs och pågår i Kanadas 
skogsnäring, t.ex. inom FPAC och nätverket NSERC. Lars Wilhelmsson, Skogforsk, diskuterade och visade 
exempel på hur skogen kan göra skillnad för värdekedjorna. Peter Berg från McKinsey beskrev problematiken 
kring samtidig hantering av lönsamhetskris och utveckling av nya värdekedjor. Jonas Brändström, Vinnova, 
redogjorde för kopplingar till andra nationella initiativ inom området och var dagens offentliga FoU-
investeringar görs. 

Därefter diskuterades i grupper och i plenum vilka områden och faktorer som är kritiska för framgång från skog 
till marknad, både avseende dagens och morgondagens skogsindustriprodukter.  

Stina Blombäck, IVA, och Lennart Rådström konstaterade avslutningsvis att det varit ett inspirerande och 
stimulerande samtal, som visar på vilja. IVA och KSLA avser behålla denna tankesmedja för fördjupat samtal 
som kan vidareförädlas till projekt. Man är också intresserad att fördjupa samarbetet med Kanada. Nästa möte 
i gruppen genomförs i mars på KSLA. 

 


