
Prel. Slutsatser I

• ’Confront the brutal facts’.
• Paradigmskifte nödvändigt: från hårt kostnadsfokus till 

ökat fokus på värdeskapande.
• Acceptans och gillande från konsumenter och kunder 

är en absolut förutsättning, d v s skogsnäringen måste 
förknippas med uthållighet i alla aspekter.

• Värdekedjekonceptet erbjuder en plattform för 
gränsöverskridande FoU med fokus på ökade 
kundvärden.

• Skogen har stora möjligheter att möta ökade kundkrav 
på ett kostnadseffektivt sätt.



Prel. Slutsatser II
• Biobaserade byggsystem ger utrymme för ökade volymer 

och ökat värdeskapande, nationellt och på 
exportmarknaden.

• Den traditionella massa- och pappersindustrin har många 
starka produktområden, men står också inför strukturella 
utmaningar. Behovet av förnyelse styr sannolikt mot mer 
nischade produkter och ökad flexibilitet i produktionen.

• När det gäller nya produkter finns det redan idag ett stort 
antal spännande möjligheter, inom och utanför den 
traditionella skogsindustrin. Utmaningarna handlar om att 
stärka FoU-miljön, att attrahera riskkapital och att skapa 
gränsöverskridande samarbeten mellan traditionella 
branscher, t.ex. skogs-, kemi-, textil- och fordonsindustri.



Prel. Slutsatser III

• När det gäller energi från skogsråvara, så kan 
värdeskapandet öka genom konvertering till 
mer avancerade produkter som el och 
fordonsbränslen i kombination med värme 
samt genom förädling i samband med 
framställning av andra produkter baserade på 
skogsråvara.

• Erarenheter från Kanada ger en modell för hur 
man kan arbeta vidare med dessa frågor.



Prel. förslag till fortsättning
1. Sök ett brett stöd i näringsliv, hos beslutsfattare och 

politiker för VCO-forskning och medel för detta.
2. Skapa ett nationellt nätverk för forskning om VCO 

(jfr Kanada).
3. Stimulera värdekedjeforskning vid strategiskt viktiga FoU-

organisationer, både universitet och institut.
4. Låt IVA och KSLA i samarbete formulera förslag på 

pilotprojekt.
5. Pilotprojekten avser att verka för en beställning av ett 

nationellt VCO-program från en offentlig finansiär, t.ex. 
Vinnova. Förslagen bör utformas så att de kompletterar 
pågående verksamhet (t.ex. SIO om ’New bio-based
materials’).


