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Studien initierades hösten 2012 – varför?

• Minskad förbrukning av grafiska papper (minskad 

tidningsläsning bl.a.)  nedläggning av pappersmaskiner

• Mycket diskussion om skogsindustrins framtid – behov att 

nyansera, bl a om virkesanvändning och snabbhet i 

omställningen till nya produkter

• Hur kan den svenska skogsindustrin komma att se ut?

• Nya produkter av fibern – hur snabbt kan de få genomslag?



Studien genomfördes tillsammans med 

konsultföretaget Pöyry



Hur gjorde vi?

• Pöyrys simuleringsmodell, interaktivt arbete mellan 

Skogsindustrierna och Pöyry

• 4 scenarier för omvärldsutveckling

• Modellkörningar med kostnadsstukturer, 

kostnadsutveckling, marknadsutveckling och prisutveckling 

för existerande, utvecklade och nya produkter från 

vedråvara

• Tidshorisont 2020



Hur gjorde vi?    forts.

• Modellen utgår från företagens perspektiv: företagen 

kommer att tillverka de produkter som ger högst 

lönsamhet

• All uthålligt tillgänglig vedråvara används

• Begränsningar med hänsyn till skogsindustrins 

kapitalintensitet och till marknadstillväxt för nya produkter

• Givet dessa förutsättningar, vilka blir konsekvenserna för 

skogsindustrin vad gäller omsättning, vinst, sysselsättning 

och produktion?



Observera!

• Resultaten är inte löften och inte prognoser utan 

möjlig framtid till år 2020 under förutsättning att klok 

politik förs som inte skadar utan gynnar 

skogsindustrins konkurrenskraft

• F&U&I

• Tidsaspekten
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FYRA SCENARIER

(PÅ ENGELSKA FÖR MÖJLIGT EXTERNT OCH 

FÖRETAGSINTERNT BRUK)

A 
Base Case

Stable economy, slightly increasing energy prices and continuation of current climate policy lead to 

moderate development of packaging material, wood product and bioenergy markets. 

C 
New Fossil

Growing supply of unconventional gas and oil leads to decreasing energy price trend boosting the global 

economy and markets for packaging and construction materials. 

B1 
Renewable Energy

Stable economy but very ambitious climate policy boost renewable energy development, including 

bioenergy.

B2 
Renewable Materials

Stable economy but increasing material substitution especially in construction and packaging driven by 

technical development and a willingness to increase the use of renewable materials. 
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KLASSIFICERING 

DEFINITION AV PRODUKTER

12 AUGUST 2013
AURORA 8
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Heat and power, energy wood

Sawnwood, planed BSKP capacity build-up Heat and power, pulpwood
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Wooden packaging BHKP District heating

Construction elements BHKP capacity build-up CHP

Sawnwood, impregnated Dissolving
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Pellets

Sawnwood packaging, planed Evolved Pulp Pelletsof pulpwood

Engineered wood products of logs
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Newsprint Biodiesel

Sawnwood, planed, impregnated Uncoated mechanical Biodiesel of pulpwood

Building joinery products Coated mechanical Pyrolysis oil

Construction elements, planed Uncoated wood free
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LVL Coated wood free Specialty chemicals

SW plywood Tissue News+Specialty chemicals

HW plywood Sack kraft Others

Particleboard NSSC Fluting

Hardboard Kraftliner
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Engineered wood products of pulpwood Cartonboards

Wood composite
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Enhanced construction elements Ecopackaging

Enhanced paper

Enhanced packaging
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HÖJDPUNKTER
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Det ligger en märkbar potential i optimering av produktionsstrukturen under 

gynnsam industripolitik. Nedan skalan av resultat från scenarievarianter som körts 

under arbetet.

mer vinst jämfört med 

utgångsläget 36 miljarder 

kronor

4-31 Mrd SEK

nya arbetsplatser jämfört 

med utgångsläget 57 000

11-25 000

mer omsättning jämfört 

med utgångsläget 225 

miljarder kronor

37-67 Mrd SEK

Bland scenarierna är “Förnybara material” bäst för alla tre måtten. “Förnybar 

energi” ger i stort sett samma profil som “Business-as-Usual” och är sämst av 

varianterna



Resultat år 2020

• Tillväxten kommer i vidareutvecklade eller avancerade 

produkter

• Produktionen av sågade trävaror ökar från ca 16 till ca 19 

miljoner m3 och en större andel än idag används för 

vidareförädling 

• Produktionen av massa och papper ökar marginellt, men 

sammansättningen ändras till exempelvis mera utvecklade 

förpackningsmaterial och massa 

• Biobränslen och biobaserade kemikalier har liten roll 2020
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EN POSITIV FRAMTID 

FÖR SKOGS-

INDUSTRIN ÄR FULLT 

MÖJLIG…

…om alla aktörer, från

regering till industri

handlar med sunt

förnuft

… det nya växer fram

från det som redan

finns, och också till

stor del kommer att

finnas framöver

TRE BUDSKAP
2020 ÄR NYA BIO-

PRODUKTER BARA ETT 

LITET SEGMENT …

INGEN STOR NY BIO-

PRODUKTSEKTOR 

FÖDS UTAN GODA 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

FÖR EXISTERANDE 

SKOGSINDUSTRI…

… då tid krävs för 

utveckling – men arbetet

pågår för fullt och

kommer att bära frukt
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TRÄGEN VINNER!
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1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Advanced 

paper

Advanced 

pulp

Biochemicals

2013 2020

Allt tar sin beskärda tid. Arbete med t.ex. avancerad massa har pågått I decennier, 

varför frukter redan kan skördas. T.ex. biobaserade kemikalier är i en  annan 

situation



Rapporten kan laddas ner från 

www.skogsindustrierna.org


