
 

 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 

uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja 
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Skogsnäringens värdekedjor 
Forskning och innovation för ökat värdeskapande 
 

Tid Torsdag 16 april, kl 13.00–16.00 (registrering från kl 12.30) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 27 mars via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Avgift Seminariet är kostnadsfritt 

Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel 08-54 54 77 07 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se , tel 08-54 54 77 12 

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns stiftelse. 

 

 

Skogsnäringen har en nyckelroll i arbetet för en hållbar samhällsutveckling, där förnybara råvaror- 

och återvinningsbara produkter är naturliga grundbultar. Utmaningen ligger i att ständigt 

vidareutveckla olika produkter och tjänster, och inte minst att utveckla helt nya. God funktion och 

vinnande design är viktiga ledord. Men i lika hög grad handlar det om att ta ett helhetsgrepp vid 

utveckling av olika värdekedjor, där nya, innovativa affärsmodeller är centrala delar. Målet är att 

skapa mervärden för såväl enskilda konsumenter som för samhället i stort och samtidigt lägga 

grunden för uthållig lönsamhet i hela näringen. 

 

Samtidigt står skogsnäring inför ett nödvändigt paradigmskifte från hårt kostnadsfokus till ökat 

fokus på värdeskapande. Seminariet kommer bl.a. att behandla: Hur skogsnäringens värdekedjor 

kan utvecklas och optimeras? Hur olika företag i en värdekedja, med gemensamt fokus på ökat 

värdeskapande, kan samarbeta? Vad vi kan lära av andra branscher? Vilken forskning och 

innovation som krävs för att driva denna utveckling? 

 

 

 
 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Skogsnäringens värdekedjor 
Forskning och innovation för ökat värdeskapande 
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Moderator Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna och ledamot i KSLA 
 

 

13.00 Inledning  

Välkomsthälsning Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD 

Skogsnäringens värdekedjor – Definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden. 

Lennart Rådström, chef Skoglig analys Skogforsk, ledamot i KSLA och IVA. 

13.15 Utveckling av trävärdekedjan i teori och praktik 

Tomas Nord, universitetslektor, Linköpings universitet, avd för industriell ekonomi 

 

13.30 Ökat värdeskapande i livsmedelsbranschen – exemplet SaltåKvarn 

Johan Ununger, VD, SaltåKvarn 
 

13.45 Träbyggande – innovativ utveckling av värdekedjan från byggnadsmaterial till 

färdigt hus 

Anna Åkesson, verksamhetsutvecklare, Boklok 
 

14.00 Svenskt mode från svensk skog – Perspektiv från två delar av textilvärdekedjan 

Elin Larsson, Sustainability Manager, Filippa K  

Johannes Bogren, teknisk produktchef, TextilePulp, Södra 
 

14.20 BillerudKorsnäs – fokus på slutkunder och ökat värdeskapande 

Magnus Wikström, senior vice president technology, BillerudKorsnäs 
 

14.35 Kaffepaus med mingel 

 

15.00 Värdeskapande och effektivitet i trämekaniska värdekedjor - Bollsta sågverk från 

skog till marknad 

Magnus Larsson, industridoktorand, SCA 
 

15.15 Diskussion  

 

16.00 Avslutning 
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