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Skogsnäringens värdekedjor  
Forskning och innovation för ökat värdeskapande 
 

Seminarium Torsdag den 16 april 2015 på KSLA, Drottninggatan 95 B i Stockholm 

Moderator Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna 

Föredragshållare Lennart Rådström, chef Skoglig analys Skogforsk 

Tomas Nord, universitetslektor, Linköpings univ., avd för industriell ekonomi 

Johan Ununger, VD, Saltå Kvarn 

Anna Åkesson, verksamhetsutvecklare, BoKlok 

Elin Larsson, Sustainability Manager, Filippa K  

Johannes Bogren, teknisk produktchef, TextilePulp, Södra 

Magnus Wikström, senior vice president technology, BillerudKorsnäs 

Magnus Larsson, industridoktorand, Mitthögskolan 
 

Författare Carl-Henrik Palmér 

Webb Seminariet kan ses i efterhand på www.ksla.se via denna länk  

 Seminariet finansierades med stöd av Carl Fredrik von Horns stiftelse 

 

Framåt och fortare!  
 
Skogsnäringens värdekedjor var temat för det välbesökta seminarium som KSLA arrangerade 

tillsammans med IVA den 16 april 2015. Skogsindustrins förädlingsvärden har haft en sämre 

utveckling än näringslivet i övrigt. Det här är allvarligt, utvecklingen måste brytas, inledde Lennart 

Rådström, Skogforsk, som en bakgrund till seminariet.  

 

Dagen var utformad som en inspirationsbuffé, med olika infallsvinklar på begreppet värdeskapande, 

både från skogs- och träbranschen (Billerudkorsnäs, Södra och BoKlok) och från andra branscher, 

som livsmedel och miljö (Saltå Kvarn) och mode (Filippa K). En minsta gemensam nämnare för 

föredragen var att man måste tänka mer framåt i värdekedjorna, arbeta närmare kunderna och 

kundernas kunder, och verkligen förstå deras behov. En annan spaning var att tid kommer att bli 

alltmer centralt för värdeskapande. Företagen måste arbeta fortare. Konkurrensen hårdnar och 

livscykeln för en ny vara eller tjänst blir allt kortare. Hållbarhetsfrågorna var också centrala; många 

konsumenter är villiga att betala mer för en vara som har ett litet ekologiskt fotavtryck – och här har 

trä en stor fördel gentemot andra material.  

 

Skogsindustrins förädlingsvärden har haft en sämre utveckling än näringslivet i övrigt, inledde Lennart 

Rådström, Skogforsk. Vi måste bygga in mer tjänster i produkterna, skapa nya produkter och värdekedjor, 

utveckla kommunikationen inom värdekedjorna och få en bättre styrning och kontroll av de komplexa 

försörjningskedjorna. Det behövs ett paradigmskifte, det räcker inte att sänka kostnaderna, 

innovationstakten måste öka, menade han.  

 

 

Tomas Nord vid Linköpings universitet berättade om sin forskning kring trävärdekedjan från sågverk, via 

förädlande industrier till konsument- och byggrelaterade slutproducenter. Sågverken har en 

produktionsorienterad strategi, sade han. De har mycket av sitt fokus bakåt, råvarufrågan är alltid central 

http://www.ksla.se/
https://vimeo.com/125333333
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och man arbetar mycket med kostnaderna. Företag som arbetar med trämanufaktur är mer 

marknadsorienterade. De har kunden i fokus, de tänker mycket på värdeskapande för kunden.  

 

Omsättningen för svensk sågverksindustri har ökat påtagligt från 2004, men lönsamheten har sjunkit, 

framförallt för de största sågverksföretagen.  

 

För trävarumanufaktur pekade han på följande utveckling från 2004: 

- Flerbostadshus och byggsystem i trä: marknaden växer och lönsamheten är god. 

- Småhus: ingen tillväxt, men god lönsamhet.  

- Fönster: marknaden växer, lönsamheten är god 

- Kök/bad: samma utveckling som fönster.  

- Golv: ett sorgebarn, marknaden minskar och lönsamheten är låg på grund av hård konkurrens från 

utlandet.  

- Limfog trä/panel: låg tillväxt, svag lönsamhet 

 

Vad ser vi då framåt, undrade han och gav följande svar:  

- Ökad konsolidering skapar två̊ maktpositioner: antingen ”nära råvaran” eller ”nära kunden” 

- Ökat fokus på̊ vad som är ”vår roll”. 

- Frän prispress till gemensamt värdeskapande. 

- Man kommer att satsa på kunskap och kompetens om produkt och kund för att leverera 

värdeskapande aktiviteter.  

- Ökade samarbeten mellan företag för att leverera värde.  

- Frän två̊-partssamarbeten till samarbeten med tre eller fler parter.  

- Tilltro, långsiktighet och öppenhet blir viktiga ledord. 

- Tid är det nya värdeordet. 

 

Han avslutade med tre goda råd till branschen: 

1. Våga förstå kunden 

2. Förstå din roll i värdekedjan 

3. Ta vara på tiden – bli tidseffektiv 

 

 

- Jag har gått från långhårig aktivist till direktör, inledde Johan Ununger, vd för Saltå Kvarn. Jag har alltid 

velat förändra samhället – efterhand har jag insett att möjligheterna att påverka är större när man verkar i 

näringslivet.  

 

Saltå Kvarn mal och säljer ekologiskt odlade spannmålsprodukter. Man har också två bagerier samt 

distribuerar ekologiska och biodynamiska produkter från hela världen.  

 

Ska man bli framgångsrik ska man ställa sig tre frågor, menade Johan:  

- Vad är vi passionerade för? 

- Vad gör vi bättre än andra?  

- Var kan vi tjäna pengar?  
 

Skärningspunkten för svaren på dessa frågor är företagets kärnvärde, de ska man envist hålla sig till och inte 

överge.  

 

Varför finns då Saltå Kvarn? Ja, svarade han, industrijordbruket är på väg mot avgrunden. 50 procent av 

Östersjöns problem kommer från jordbruket. Saltå Kvarns vision är: ”Rädda Östersjön”. Därför köper 

företaget bara spannmål från ekologiska gårdar som har en bra balans mellan djurhållning och växtodling.   

 

Saltå Kvarn nöjer sig inte med KRAV, man har listat ytterligare 133 åtgärder som en enskild bonde kan 

vidta för att minska sin miljöbelastning. Ju fler av dessa som ett lantbruksföretag uppfyller, desto bättre 

betalar Saltå Kvarn för spannmålen.  
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Saltå Kvarn vill öppna varumärket, sade Johan. Det är viktigt att få in idéer och utvecklingskraft från 

konsumenterna.  

 

- Vi vill förändra världen och det kräver delaktighet från våra konsumenter. Våra kreativa konsumenter är 

vårt starkaste varumärke.  

 

- Vi gör inga marknadsundersökningar, vi gör det vi själva tror på, sade han.  

Vi satsar på delaktighet i stället för manipulation. Vi köper inte mediautrymme. Sociala media är lämpliga 

men inte nödvändiga.  

 

Ett problem är det i princip bara finns tre kunder för en livsmedelsproducent; ICA, COOP och Axfood. För 

några år sedan tappade man COOP, och det slog hårt på Saltås omsättning och vinst.  

 

 

 

Trä är framtiden, sade Anna Åkesson vid BoKlok, ett företag som är ett samarbete mellan Skanska och 

IKEA. Affärsidén är att bygga hållbara bostäder till lågt pris. Företaget har sedan starten 1997 byggt sju 

tusen bostäder i Sverige, varav 800 i fjol.  

 

Husen byggs i trä i en fabrik i Gullringen i Småland. Tillverkningen sker inomhus för att slippa problem 

med regn och fuktskador. Fabriken ligger nära skogen och nära leverantörer för att få korta transporter och 

bra kommunikation.  

 

Carbon footprint för ett husbygge är i genomsnitt 550 kg CO2-ekvivalenter per kvadratmeter i Sverige, ett 

BoKlok-hus har ett fotavtryck på bara 195 kg.  

Men även om trä är ett bra byggmaterial, så är den allra mest miljövänliga kvadratmetern i bostadssektorn 

den som inte byggs, sade hon. Därför är BoKloks hus även kvadratsmarta, det vill säga boytan utnyttjas 

effektivt.   

 

- Man ska kunna köpa en bostad med gott samvete, avslutade hon.  

 

 

 

Svenskt mode från svensk skog, var rubriken på en gemensam presentation av Elin Larsson, hållbarhetschef 

på Filippa K, och Johannes Bogren, teknisk produktchef vid Södra.  

 

Johannes inledde:  

Världsmarknaden för textilfibrer är ungefär 86 miljoner ton per år. Syntetfiber står för drygt 60 procent och 

bomull knappt 30 procent. Tillverkade cellulosafibrer, som viskos, har bara sju procent av marknaden, men 

marknadsandelen växer.  

 

Textilfiber från trä är inget nytt, viskos eller rayon, har funnits i mer än 100 år. Men i takt med att 

bomullens miljöproblem uppmärksammas allt mer, så ökar intresset för tillverkade cellulosafibrer. I 

massabruket i Mörrum tillverkar Södra sedan tre år dissolvingmassa, man kallar det textilmassa, eftersom 

allt går till textilindustrin. Råvaran är bok, ek och asp.  

 

Södras textilmassa håller 95 procent cellulosa, vanlig pappersmassa ”bara” 75 procent, skillnaden är att 

pappersmassan innehåller mer hemicelullosa.  

 

Textilmassan säljs nästan enbart till Asien. Köparna är framförallt intresserade av en fiber som ger en hög 

produktivitet.  

 

Sedan tog Elin över: 

Filippa K brukar beskriva sig som ett träd. Kronan är kunderna, rötterna är leverantörer. Filppa K är själva 

stammen som förbinder rötterna med kronan.  
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- I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från de s.k. planetära gränserna, sade hon. Visionen är att vi år 2030 bara 

ska kläder tillverkade i hållbara material i vårt sortiment.  

 

Bomull ska bort på sikt. Men även viskos ska bort, eftersom det är en smutsig tillverkningsprocess. Men 

man kan använda dissolvingmassan till andra, mer miljövänliga textilier. Lyocell är en sådan, den säljs 

under varumärken som Tencel och Excel.   

 

Filippa K arbetar nu med att utveckla en cirkulär design – det är en idé som bygger på ett antal ord som alla 

börjar på Re: Reduce, Repair, Reuse och Recycle 

 

Som ett led i detta arbete ska Filippa K öppna en second hand-butik. 

 

De avslutade sin presentation med ett praktiskt exempel på förädlingsvärde. Den blus som Elin bar kostade 

ca 1 100 kr i butik. Den var tillverkad av Lyocell. Råvaran till blusen illustrerades med en liten plastpåse 

med flis. Den var värd kanske 50 öre!  

 

Johannes avslutade dock med att peka på ett problem. Hela Filippa K:s årsbehov av textilmassa motsvarar 

två till tre timmars produktion vid Mörrumsfabriken!  

 

 

 

– Vi på BillerudKorsnäs har fokus på slutkunder och ökat värdeskapande, inledde Magnus Wikström.  

 

Det är lite krisstämpel i dag i skogsindustrin, men branschen har alltid varit i förändring – ända från den 

första kolmilans tid, sade han. Skillnaden är att allt går fortare i dag, en ny produkt eller en tjänst får en allt 

kortare livscykel.  Det tar tid att skapa nya affärer, därför måste man börja redan i dag, medan de gamla 

affärerna fortfarande är lönsamma.  

 

BillerudKorsnäs verkar i förpackningsbranschen. Man tillverkar kraft- och säckpapper, vätskekartong, 

förpackningskartong samt råvara till wellpapp.  

 

Det är mycket som talar för förpackningssegmentet i dag, sade Magnus, och nämnde urbanisering, 

hållbarhetsmålen och online-shopping.  

 

- Vår vision är att utforma förpackningar för en hållbar framtid, sade han.  

 

BillerudKorsnäs vill framförallt växa genom att expandera sin värdekedja för förpackningar – närma sig 

slutkunden genom ett ökat samarbete med konverterare, varumärkesägare, distributörer och återförsäljare. 

Förpackningen är en del av produkten, underströk han. Interaktiva förpackningar kommer, liksom smarta 

förpackningar. Barriärer blir allt viktigare.  

 

- BillerudKorsnäs är tunga i Europa, vi vill växa i Asien, sade han.  

 

Pappersförpackningar är rätt, tänk bara på all plast som flyter omkring i havet, avslutade han och 

illustrerade med en bild på Tara, ett forskningsfartyg som undersöker förekomsten och effekterna av plast i 

världshaven. Billerudkorsnäs är partner i det projektet.  

 

******************** 

 

Sist ut var Magnus Larsson, industridoktorand med placering vid SCA:s sågverk i Bollsta. Han ska i sitt 

doktorsarbete utveckla ett beslutsstöd för trämekaniska värdekedjor, från skog via såg till byggbutik. På 

engelska handlar hans arbete om Supply chain management.  

 

Problemen i kedjan i dag är  

- Stor konkurrens. 

- Fokusering på egna enheten. 

- Stark kostnadsfokusering. 
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- Långa ledtider – det tar 4–5 månader innan sågverkets produkter finns i bygghandel i England.  

- Svåröverskådliga flöden.  

- Låga lagernivåer. 

- Dålig koll – det samlas in massor med data i hela kedjan, men ingen har egentligen överblick.  

- Störningar är frekventa – stormar, regn och snöfall är vardagsmat i skogen.  

- Volym är överordnad kvalitet i skogen medan kvalitet och leveranssäkerhet är nummer ett hos 

kunden. 

- Ständiga omplaneringar i skog och såg.  

 

Magnus har inlett sitt arbete med att intervjua ledande befattningshavare i kedjan. Han lyfte fram några citat 

från dessa intervjuer:  

- ”Det handlar om många, många, många miljoner, men ingen räknar på det (sagt av en logistiker) 

- ”Skogsindustrin ligger 20–25 år efter stål och betong”.  

- ”Kunskapsbrist, attityder och kultur hindrar mer än man tror”.  

 

Magnus ska nu arbeta vidare med en modell som bland annat ska identifiera nyckelområden, definiera 

önskad prestation samt utveckla mätetal.  

 

************************* 

 

Mötet avslutades med en diskussion. Några nedslag från denna:  

- Folk är villiga att betala mer för produkter med litet fotavtryck 

- Gör rätt från början – det finns mycket att tjäna om alla tänker: vad kan jag göra för att underlätta 

för nästa steg i kedjan? 

- Hitta vad kunderna önskar – och vad kundernas kund önskar. ”Apple does it, not the consumer” 

- Kanske ska trämekaniska industrin bli bättre på att utveckla och leverera färdiga byggsystem i 

samarbete med husbyggarna. Ungefär som Autoliv gör en del av Volvos utvecklingsarbete.  


