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Abstract 
Sweden is one of the largest producers of forest products and the Swedish forest has a great 
impact on the development of bioenergy in the country. One of the targets for Sweden by 2050 is 
to be independent of fossil fuels and this study will examine the Swedish forest’s potential to 
contribute to achieving the target. 

There are mainly two ways that the Swedish forest may contribute to the achieving the target, 
either by producing more of their products and replacing fossil-dependent products against 
fossil-independent products or by producing bioenergy as a primary product. There are various 
aspects that lean in favor or against the two different possibilities and this study will compare 
these two partly by CO2 emissions, economic analysis and energy potential.  

The study around these areas has been developed by previous studies and statistics from 
Skogsindustrierna and interviews with Helena Sjögren from Skogsindustrierna and Ola Schultz 
Eklund from Holmen.  

The economic analysis showed that the revenue would be almost the same if the forest industry 
produce more products or produce bioenergy as a primary product with an added felled forest. A 
life cycle analysis shows that replacing fossil-dependent products such as plastic to fossil-free 
products such as paper gives a worse effect on the carbon cycles but a wooden frame to a 
concrete frame gives a better effect. However paper has a greater energy potential at a possible 
recycling. It is therefore important to look at which products from the forest that should replace 
fossil-dependent products by analyzing the carbon cycle rather than the profit. It is precisely this 
point that makes it difficult to get industry to invest in a particular product or in bioenergy 
because of a company's main interest is to be profitable.  



 
 

Sammanfattning 
Sverige ska gå mot ett fossiloberoende samhälle och skogen kommer att ha en viktig roll i denna 
utveckling. Den svenska skogen är en stor tillgång för Sverige dels avseende export av produkter 
men också som potentiell råvara för att utvinna bioenergi.  

Utgångspunkten i denna studie var att undersöka dels vilken potential den svenska skogen har 
men också att se vilka ekonomiska förutsättningar det finns för att industrier ska satsa på att 
utvinna bioenergi som primärprodukt från skogen. Branschorganisationen Skogsindustrierna har 
som mål att skogen ska bidra till ett bioekonomiskt samhälle 2050. Processerna inom 
skogsindustrin idag är till 98 % fossiloberoende och fokus kan därför istället läggas på att 
utveckla nya produkter som kan ersätta fossilberoende produkter. Skogsindustrin har egentligen 
två sätt att bidra till ett bioekonomiskt samhälle. Antingen genom att ersätta fossilberoende 
produkter med fossiloberoende produkter eller att utvinna bioenergi från skogen. Det finns olika 
aspekter som lutar för eller emot för de olika två delarna och i denna studie jämförs dessa två dels 
genom CO2-utsläpp, ekonomisk analys och energipotential. 

Med hjälp av tidigare forskning inom området och statistik från Skogsindustrierna samt intervjuer 
med Helena Sjögren på Skogsindustrierna och Ola Schultz Eklund på Holmen AB har studien 
kring dessa områden tagits fram. 

Den ekonomiska analysen visade på att omsättning kommer med en ökad produktion av 
produkter ge samma utfall som att producera bioenergi som primärprodukt. Genom en 
livscykelanalys syns det att ersätta fossilberoende produkter såsom plast mot fossiloberoende 
produkter såsom papper ger en sämre effekt på koldioxidkretsloppen, men att en trästomme mot 
en stomme av cement ger en bättre effekt. Däremot har en papperspåse större energipotential vid 
en eventuell återvinning. Det är därför viktigt att se över vilka produkter från skogen som bör 
ersätta fossilberoende produkter genom att prioritera koldioxidkretsloppet snarare än prislappen. 
Det är just denna punkt som gör det svårt att få industrier att satsa på en viss produkt eftersom 
att ett företags största intresse är att vara lönsamt.   
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Nomenklatur 

 

Benämning    Tecken  Enhet 

Värmeenergi i levererat bränsle  E MJ 

Värmeenergi     W W 

Effektivt värmevärde per kg fuktig råvara  Weff MJ/kg  

Effektivt värmevärde per kg absolut torr råvara Wa MJ/kg ,TS 

Ångbildningsvärme per ton H2O vid 25°𝐶  MJ/kg , 𝐻!0 

Fukthalt    F % 

Råvikt    vikt ton 

Fasta kubikmeter under bark  m3 fub m3  

Skogskubikmeter   m3 sk m3 

Tid    t sekunder 

Andel kol    C % 

Travat mått    m3 t m3   

PCFE – Programme for the Endorsement of Forest Certification 

FSC – Forest Stewardship Council  
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1 Bakgrund 
I dag lever människan på ett ohållbart sätt för att jorden ska vara en plats att leva på i framtiden. 
Fossila bränslen och fossil energi används fortfarande i stor utsträckning och denna ändliga 
resurs kommer inte alltid finnas tillgänglig. För att få ett mer hållbart brukande av jordens 
resurser krävs satsningar redan nu för att ge bättre förutsättningar för att klara sig i framtiden när 
de ändliga resurserna tar slut. Genom att gå från ett samhälle där ekonomin baseras på fossila 
råvaror till ett bioekonomiskt samhälle kan klimatpåverkan reduceras och jordens råvaror 
användas på ett mer hållbart sätt. Den svenska skogen har genom ett hållbart brukande varit en 
viktig exportvara i flera decennier och kan med vidare utveckling bidra till en biobaserad ekonomi 
i Sverige. För att få en förståelse för problemformuleringen och få en introduktion till 
skogsindustrins bidrag och inverkan på en biobaserad ekonomi har en litteraturstudie gjorts inom 
området. Denna är baserad på tidigare studier inom området och framtagna prognoser för den 
närmaste tidsperioden. 

 

1.1 Biomassa 
Biomassa betyder inom energitekniken “material med biologiskt ursprung som används för 
produktion av biobränslen” (NE, biomassa, 2016, a). Energin som kan utvinnas ur biomassa 
kallas för biobränsle. Biobränsle kan erhållas direkt eller indirekt från biomassa och omfattar 
råvara från jordbruk och skogsbruk men även sådant som gått genom kemiska processer men har 
sitt ursprung från biomassa som industriavfall, hushållssopor och gödsel (Energikunskap.se, 
2014).  

Trädbränsle är biobränsle som utgår ifrån träd som råvara och innefattar bark, ved, spån, rötter, 
gallrings- och röjningsvirke, virkesavfall från industrier och energiskog som sedan används till el- 
och värmeproduktion. Trädbränslet delas upp i olika kategorier efter sitt ursprung i kategorierna 
energiskogsbränsle, återvunnet trädbränsle och skogsbränsle. Med energiskog menas odlad skog 
som snabbt ska växa för att sedan användas för att utvinna energi, återvunnet trädbränsle 
innefattar spill- och rivningsvirke och skogsbränsle omfattar delar av trädet som tagits direkt från 
skogen för att användas till energi som stamved och avverkningsrester (NE, biobränsle, 2016, b). 

Skogsbränsle står vid sidan av massaved och skogstimmer som det tredje största sortimentet med 
skogen som råvara. Skogsbränsle består av oanvänd biomassa från träden som sedan kan delas 
upp i primärt skogsbränsle och sekundärt skogsbränsle. Biprodukter från skogsindustrin som 
bark och spån räknas till sekundärt skogsbränsle. Till primära skogsbränslen räknas grot som är 
grenar och toppar som blivit kvar när avverkning av stammar skett. Även träd och virke som 
skadats vid brand, väder och av röta som inte kan användas i industrin hör till primära 
skogsbränslen. I denna kategori kan även gallringsrester vid skogsskötsel som klena stammar 
räknas in (Skogsstyrelsen, 2013, h). 
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1.2 Energiförbrukning 
År 2014 användes 368 TWh energi i Sverige varav av biobränslen från biomassa stod för 80 TWh 
(Energimyndigheten, 2015, a). Vid generering av denna energi användes 129 TWh tillförsel från 
råvaror enligt figur 1 där skogsindustrin utgjorde 90 procent. Till år 2017 beräknas den totala 
energitillförseln vara 4 procent högre med 374 TWh (Energimyndigheten, 2015, b). 

Figur 1: Energitillförsel och energiförbrukning 2014 (Energimyndigheten, 2015, b) 
 

Mellan år 1990 och år 2008 har användningen av fossila bränslen minskat från 44 procent till 25 
procent av den totala tillförda energin i Sverige. Anledningen till den stora minskningen är 
framförallt den stora ökningen som har skett med användningen av förnyelsebara bränslen som 
har gått från 15 procent år 1990 till 50 procent år 2010. Denna ökning beror på att nya 
anläggningar har byggts och att bränslekonvertering har genomförts i befintliga anläggningar 
(Energimyndigheten, 2012, c). 

 
Svensk industri använde främst biobränslen, 38 procent, och el, 35 procent, som energibärare 
enligt figur 2 under 2013. Fossila bränslen utgjorde 23 procent av energianvändningen hos 
industrierna (Energimyndigheten, 2015, d). 

129 21 134 
9 

14 182 5 64 
11 

-16 

Biobränsle Kol och koks Råolja och oljeprodukter Natur- och stadsgas
Övriga Kärnkraft Värme Vattenkraft
Vindkraft Import-Export el

Total tillförsel fördelad på energivaror, 554 TWh 

Total slutlig energianvändning fördelad på energivaror, 368 TWh 

143 4 85 
7 
3 

1 

16 

28 82 

Industri Byggverksamhet Transport
Jordbruk Skogsbruk Fiske
Offentlig verksamhet Övrig serviceverksamhet Hushåll

Total slutlig energianvändning fördelad på sektorer, 368 TWh 

80 12 93 
6 

8 
49 120 

Biobränsle Kol och koks Oljeprodukter Natur- och stadsgas Övriga Värme El

10 36 27 117 
-4 

Egenanvändning i energisektorn
Användning för icke energiändamål
Överföring- och övriga omvandlingsförluster
Omvandlingsförluster i kärnkraftverk
Återvunnen energi
Statistisk differens

Förluster och annan användning, 186 TWh 

Energitillförsel och energianvändning i Sverige 2014, TWh 

Omvandling i kraftanläggningar, värmeverk, gasverk, koksverk och raffinaderier. Distribution av el, 
värme och gas samt användning för annat ändamål än energi, t.ex. råvara i färg- och kemiindustrin. 

0 
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Figur 2: Fördelning av energibärare mellan 1971-2013 (Energimyndigheten, 2015, b) 

Ungefär hälften av industrins energianvändning står massa- och pappersindustrin för vilket 
framgår av figur 3. Av den energianvändningen är returlut och el de största energibärarna. 
Returlut är det som blir kvar vid kokning av pappersmassa och innehåller kemikalier från kokning 
och lösta ämnen som kan förbrännas i fabrikernas sodapannor (Energimyndigheten, 2015, d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur (3): Energianvändning inom industrin (energimyndigheten, 2015, b) 

Biobränslen bedöms vara den största energibäraren år 2016, 39 procent, och el, 35 procent, 
dessutom bedöms fjärrvärme öka under perioden där produktionen främst förväntas komma från 
biobränsle och avfall (Energimyndigheten, 2015, d). 

 



 9 
 

1.3 Skogsindustrin idag 
Av Sveriges totala yta på 41 miljoner hektar land är mer än hälften, 23 miljoner hektar land täckt 
av skog (Skogsstyrelsen, 2016, a), vilket gör det till ett av det mest skogtäta länderna i världen sett 
till förhållandet mellan befolkningsmängd och yta skog.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Ägaruppdelning av skog (Skogsstyrelsen, 2016, g) 

I figur 4 visar diagrammet att 50 procent av alla skogsägare är enskilda ägare, upp mot 40 procent 
ägs av statliga och privata aktiebolag och den resterande skogen ägs av staten, kommuner eller 
kyrkan (Skogsindustrierna, 2016, a).   

Tabell 1: Produktiv skogsmark fördelat på markklasser, [1000 hektar] (Skogsindustrierna, 2016, g) 

 
Reservat 
(formella 
skydd) 

Frivilliga 
avsättningar 

Hänsynsytor 
(formella 
skydd) 

Virkesproduktionsmark 

Norra 
Norrland 

486 543 449 5 475 

Södra 
Norrland 

105 319 538 4 806 

Svealand 131 276 329 4 628 

Götaland 100 197 302 4 414 

Hela landet 822 1 335 1 619 19 323 

 

Tabell 1 (Skogsindustrierna, 2016, b) visar en fördelning av produktiv skogsmark fördelat på olika 
markklasser och Sverige. Cirka 25 procent av skogen skyddas genom frivilliga och formella 
avsättningar vilket visas i figur 5. Med formella avsättningar menas skog som avsätts för 
nationalparker, naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal vilket uppgår till 7 procent av 
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skogen som i figur 5 benämns som formella skydd. Informella avsättningar, frivilliga avsättningar, 
är skogsägarnas egen mark och uppgår till cirka 5 procent av skogen. Improduktiv skog som är 
skyddad av skogsvårdslagen uppgår till 14 procent (Skogsstyrelsen, 2016, b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Indelning av frivilliga och formella avsättningar (Skogsstyrelsen, 2016, g) 

Skogsindustrins betydelse i Sverige ökade markant vid skiftet till 1900-talet då massa och 
pappersindustrin slog igenom. Avverkningen och fördelning av avverkad råvara till olika 
förädlingsgrenar från skogen över en 10 årsperiod framgår i figur 6. 

Figur 6: Avverkning och fördelning av uttagen råvara för olika förädlingsgrenar, Skogsstyrelsen, 2016, g. 

År 2011 uppgick avverkningen till 89 miljoner skogskubikmeter (stamvolym, grenar ej 
inkluderade), vilket mer visuellt kan beskrivas som antalet fullastade timmerbilar med en längd på 
24 meter som sträcker sig drygt ett halvt varv kring jorden.  



 11 
 

Av det avverkade timret går cirka hälften till sågverk där de blir till plank och brädor. Överblivna 
delar som flis, spån och bark används sedan vidare. Flis går till största delen till pappersindustrin, 
sågspån blir till pellets eller spånskivor och barken eldas och blir till energi. Nära 40 procent av 
virket går till pappersindustrin. En liten del, 8 procent, går till ved som används för uppvärmning 
i småhus (Skogsstyrelsen, 2016, a). 

Skogsindustrin svarar för en tiondel av svensk industris export, sysselsättning, förädlingsvärde 
och omsättning. Till skogsindustrin räknas sågverksindustrin, massa- pappersindustrin och 
förädlade trädbränslen (Skogsindustrierna, 2016, b). Skogsnäringens totala värde från produktion 
uppgick 2009 till 198 miljarder kronor (Skogsstyrelsen, 2016, a). Tabell 2 - 3 visar export och 
import för de olika delarna av skogsindustrin.  

Tabell 2: Import och export av massa och papper för Sverige [1000 ton] (skogsstyrelsen, 2016, g). 

 Import Export 

Pappersmassa och avfall 

   -Returpapper och pappersavfall 

1 073 [1] 

608 

3 985 [1] 

450 

Papper och papp 881 10 183 

Varor av papper och papp 329 379 

Totalt 2 2441 14 557 

1 Torrtänkt vikt med en fukthalt på 10 % (Skogsstyrelsen, 2016, g). 

Närmare 90 procent av produkter från pappersproduktionen och cirka 70 procent av trävarorna 
exporteras. Sammanlagt gör det Sverige till en av världens tredje största exportörer av trä, papper 
och massa. 14 miljoner ton papper och massa samt trävaror till en volym av nära en och en halv 
miljon kubikmeter, (tabell 2 – 3), exporteras från Sverige. Sverige står för en fjärdedel av exporten 
av material från sågverk och pappersindustrin till EU vilket gör Sverige till den andra största 
producenten i EU efter Tyskland. Upp emot hälften av Sveriges produktion distribueras till 
länder utanför EU (Skogsindustrierna, 2016, a). 

Tabell 3: Import och export av skogsråvara för Sverige [miljoner 𝑚!𝑓𝑢𝑏] (Skogsstyrelsen, 2016, g) 

 Import Export 

Sågtimmer,massaved, flis, sågspån, 
träavfall 

   - Barrträd1 

10,64 

 
7,52 

1,43 

 
1,04 

1Sågspån procentuellt fördelat enligt fördelning av avverkning över trädslag tabell 3, exkluderat pålar, tropisk skog 
och övriga trävaror (Skogsstyrelsen, 2016, g) 

Denna kapitalintensiva industri är något som ligger till grund för det välstånd vi har i Sverige idag. 
Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste industrier som sysselsätter nära hundra tusen personer 
i Sverige. År 2009 var 97300 personer sysselsatta i skogsindustrin och skogsbruket där nära 70 
procent arbetade i trävaru-, massa- och pappersindustrin och resterande i skogsbruket 
(Skogsstyrelsen, 2009, b).  

Rörande avverkning av skogen finns avgränsningar i form av lagar som uttrycker samhällets krav 
på skogsägarna. Skogsvårdslagens övergripande mål är att den biologiska mångfalden ska behållas 
samtidigt som skogen är en nationell tillgång och förnybar resurs som ska ge bra avkastning vid 
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god skogsvårdsskötsel. Lagen avser produktiv skogsmark som kan producera mer än en 
kubikmeter per hektar och år, skogsmark där träden överstiger en höjd på 5 m men inte är till för 
produktion och improduktiv skogsmark. Lagen säger att ny skog måste anläggas inom tre år efter 
mark där avverkning gjorts eller jordbruk lagts ner, med naturlig eller odlad skog med lämpligt 
trädslag för marken och därtill kan markberedning också behövas. Avverkning om minst 0,5 ha 
måste anmälas till skogsstyrelsen och det omfattar all avverkning utom gallring och röjning. 
Gallring och avverkning måste göras så att virket utnyttjas och ger 
avkastning.  Föryngringsavverkning får inte göras innan skogen nått en viss ålder, för barrskog 
kan det handla om 45 – 100 år och för större avverkning över 50 ha gäller särskilda regler (SFS 
1979:429 (Skogsvårdslag)). 

Det finns även restriktioner som verkar för den biologiska mångfalden där som kan 
sammanfattas till att skogar som inte är avsedda för brukning eller avverkning (improduktiva 
marker, skyddade marker, marker med sällsynt flora) inte ska brukas och stor hänsyn ska tas till 
känsliga marker, hyggen ska ej göras för stora och där kan även träd lämnas kvar på hygget i 
grupper. För fjällnära skog måste en ansökan om avverkning av föryngringsskog genomföras där 
en beskrivning av hur återväxten, rennäringen och kulturmiljön ska tryggas finns med. 
(Skogsstyrelsen, 2009, b) Tabell 4 visar en fördelning av den produktiva skogsmarken i jämförelse 
med avverkad skog uppdelat på trädslag (SLU, 2016, a). 

Tabell 4: Fördelning skogsmark över träslag [%] (SLU, 2016, a) 

 Fördelning produktiv 
skogsmark 

Fördelning avverkad 
skog 

Gran 42 52 

Tall 39 32 

Lövträd 12 16 

 

Internationella standarder som PCFE och FSC ställer högre krav på skogsägaren än vad 
skogslagen gör. Enligt Skogsindustriernas hållbarhetsskrift 2012 är mer än 60 procent av Sveriges 
skog certifierad av dessa. Skogsmarken som skogsindustrierna äger är nästan till 100 procent 
certifierad. Med certifiering avvaras mer skog som skyddas från skogsbruk där ca 11 procent 
lågproduktiv skog är skyddad från staten och certifieringskraven och ytterligare 14 procent är 
skyddade av skogsvårdslagen (Skogsindustrierna, 2012, d). 

Vanliga skötselåtgärder under skogens livscykel är att föryngring, gallring, röjning och avverkning. 
Föryngring gynnar skogsägaren ekonomiskt och miljömässigt. Föryngring innefattar plantering, 
sådd och självföryngring. Den vanligaste metoden av dessa är plantering med 1700 till 3000 
plantor per hektar för att få en säker och bra återväxt. Det trädslag som planteras mest i Sverige 
är tall och gran. Innan marken kan planteras måste viss markberedning utföras, jordlagret som 
ligger ytterst skalas av för att minska konkurrensen från annan växtlighet och de nya plantorna får 
en jämnare vattentillgång. En annan föryngringsmetod är sådd, den är inte lika tillförlitlig då de är 
känsliga för ett ändrat klimat. Självföryngring är den äldsta och mest naturliga metoden. Vissa 
fröträd lämnas kvar efter avverkning som sedan kan så marken och tillför positiva naturvärden till 
marken, men är inte lika effektiv som plantering (Sveaskog, 2015, a). 
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Röjning och gallring går hand i hand med varandra. Vid röjning tar man bort klena, trasiga och 
skadade träd för att ge kraft och utrymme till de kraftigare träden. Vid röjning fokuserar man på 
att ta bort de klenaste beståndsdelarna av vegetationen för att uppnå en grövre och mer värdefull 
skog eller för att bevara naturen. Röjning främjar framtida gallringar på det sätt att skogens 
kvalitet ökar liksom tillväxten efter röjning vilket ger ett större värde från skogen ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Även, de kommande kostnaderna för avverkning blir lägre. Röjning sker 
manuellt med röjsåg (Sveaskog, 2015, b).  

Gallring kan ses som grövre röjning med skogsmaskiner där huvudsyftet är detsamma som för 
röjning men att man säkerställer att skogen ska ge en bra ekonomisk avkastning när den växt 
färdigt och ska avverkas. Virkesuttaget vid gallring går till att bli massaved, papperstillverkning, 
timmer och biobränsle (Sveaskog, 2015, c).  

Föryngringsavverkning eller slutavverkning är avverkning där träden för det mesta är färdigvuxna 
vilket i norra Sverige menas att träden avverkas efter över 100 år och tiden blir kortare ju längre 
söder i landet man avverkar men som kortast tid kan man räkna med 45 år. 
Föryngringsavverkning lämnar plats åt en ny generation skog och är den åtgärd som ger störst 
intäkt till Sverige från skogsbruket. I tabell 5 framgår andelen gallring, avverkning och återvinning 
i skogsindustrin idag. Att avverka och så eller plantera ny skog är det dominerande sättet att 
utföra skogsbruk i Sverige och kallas för trakthyggesbruk. Med den här metoden lämnas marken 
nästan helt kal för att skogen sedan ska växa i samma takt med samma ålder. En annan metod är 
kontinuitetsskogsbruk vilket är en metod där marken aldrig lämnas kal, avverkning och plantering 
pågår samtidigt för att behålla en fullskiktad skog med stor spridning av dimensioner och höjder 
(Sveaskog, 2015, d). 

Tabell 5: Avverkning och återvinning i dagens skogsindustri [milj 𝑚!sk/år] (SLU, 2012) 

  

Gallring 

(Avverkningsrester) 

26,7 

Slutavverkning 

(Sågverksflis, sågspån, bark och massaved) 

46,2 

Övrig avverkning 

(Obearbetade trädelar) 

9,61 

Total avverkning 82,5 

Returträ2 

materialutnyttjande 

energiåtervinning 

 

7,27 

4,31 

Pappersåtervinning 2,75  

1 Under ”Övrig avverkning ingår diverseavverkning av enstaka träd och vindfällen samt fröträd. 
2 Med returträ menas retprodukter av trä utav den konsumtion som återanvänds eller återvinns genom att utnyttja 
materialet eller energin. Restprodukter från avverkning eller bearbetning som sågning, hyvling tas inte med under 

returpapper. Returpapper kan vara kemiskt förorenat (Strömberg, 2012). 
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Enligt beräkningar av Skogforsk och SLU ska trakthyggesbruk ge upp emot 40 procent högre 
produktion än kontinuitetsskogsbruk, där det dessutom är mindre kostsamt att avverka vid 
trakthyggesbruk då maskinerna lättare kan arbeta. I vissa skogar kan det dock vara fördelaktigt att 
använda kontinuitetsskogsbruk (Skogsforsk, 2006). 

För varje träd som avverkas planteras minst två nya vilket svarar mot den generella tron om att 
skogen kommer ta slut. I Sveriges första skogsvårdslag i början av 1900 talet infördes ett krav på 
återplantering (Skogsindustrierna, 2012, d). 

 
 

Figur 7: Tillväxt av skog i Sverige år 2015 (Skogsstyrelsen, 2016, g) 

 
I figur 7 visar staplarna att tillväxten i Sverige år 2015 är större än avverkningen vilket gör att 
förrådet av virke ökar hela tiden vilket visas av den ljusa delen ovanpå stapeln för avverkning. 
Sedan 1920-talet har virkesförrådet ökat till det dubbla.  
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Figur 8: Pappers och massa fördelning över olika förädlingssteg (Skogsindustrierna, 2016, a) 

Figur 8 visar flödet för pappersprodukter i Sverige. Pappers och massaproduktionen kan delas 
upp i produktion av pappersmassa som uppgår till 11,7 miljoner ton och produktion av papper 
och papp på 10,8 miljoner ton (Skogsstyrelsen, 2016, g).  

Närmare 60 procent exporteras från pappers- och massabruken. Vid en uppdelning kan en tydlig 
skillnad mellan pappers- och massaexporten urskiljas. Pappersproduktionen uppgår enskilt till 
10,8 miljoner ton där 9,7 miljoner ton exporteras, det ger en export på 90 procent av producerade 
varor. För massan exporteras 3,3 miljoner ton av 11,7 miljoner producerade ton, något mindre än 
30 procent. Vidare uppgår förbrukningen i Sverige till 1,73 miljoner ton där 69 procent samlas in. 
Där materialåtervinns 810 000 ton och det resterande bränns (Skogsindustrierna, 2016, a). För 
träprodukter är det svårare att bestämma graden av återvinning. År 2013 återvanns 60 procent 
trävaror, där ingår träprodukter utanför producenternas system. (Naturvårdsverket, 2013) Om 
man ser till år 2006 uppgick produktion av träprodukter som sattes på den svenska marknaden till 
cirka 300 000 ton, där 17 procent eller 50 000 ton (sopor.nu, 2016), materialutnyttjades. 
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Figur: 9, Fördelning av råvara över sågverksindustrins olika förädlingssteg (Naturvårdsverket 2013; Sopor.nu 
2016) 

Figur 9 ger en schematisk överblick över flödet av sågade trävaror och träskiveindustrin. 
Preliminärt produceras 16 miljoner kubikmeter sågade trävaror och träskivor där 69 procent 
exporteras, 17 procent från användningen på den svenska marknaden samt 60 procent av det 
importerade materialutnyttjas vilket sammanlagt blir 7,27 miljoner kubikmeter. Så mycket som 83 
procent av den svenska användningen utvinns i energi (Skogsstyrelsen, 2016, g). 

1.4 Energimål 
Sveriges regering har som mål att till år 2020 ska 50 % av Sveriges energianvändning vara 
förnyelsebar. Sverige har vidare som mål att få ett nettoutsläpp av växthusgaser som är noll till år 
2050. Detta kan förklaras som att Sverige ska vara oberoende av fossila bränslen till 2050. EU 
ETS, Emission Trading System, är ett regelverk inom EU som kontrollerar och har ett 
handelssystem med utsläppsrätter av växthusgaser inom industrisektorn. Systemet grundades för 
att minska utsläppen av industriella växthusgaser på ett kostnadseffektivt sätt. I EU ETS ingår 
större industrianläggningar inom bland annat pappers- och massaindustrin och dessutom 
förbränningsanläggningar med en effekt över 20 MW (European commission, 2016). Totalt 
berörs cirka 13 000 anläggningar i hela EU motsvarande cirka 40 procent av de totala utsläppen 
av koldioxid inom unionen (Energimyndigheten, 2014). Koldioxidskatten på bränslen som 
förbrukas i industrianläggningar inom EU ETS slopades därför från och den 1 januari 2011 i 
Sverige (Riksdagen 2010/11:286, 2011).  

1.5 Klimat 
En biobaserad samhällsekonomi innebär en ekonomi som bygger på en grund av förnybara 
råvaror som är producerade med en hållbar användning av ekosystemtjänster från mark och 
vatten. Ekosystemtjänster syftar till de produkter och tjänster som ekosystemet i naturen ger 
människan, det ska sedan bidra till vårt välbefinnande. Skogens främsta ekosystemtjänst är 
produktionen av förnybar råvara, biomassa som produceras genom fotosyntesen 
(Skogsindustrierna, 2012, d). 
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Enligt FN:s klimatpanel har de fossila bränslen som människan använder orsakat den 
uppvärmning som gör att klimatet på jorden blir varmare i en onormalt hög takt. Temperaturen 
beräknas öka med 1,5 procent till 2100 vilket är 7 grader jämfört med klimatet 1960-1990. 
Nederbörden förväntas öka med 10-20 procent och därmed kommer vattendragen och 
grundvattnet också att påverkas. En minskning av utsläppen dämpar temperaturökningen. Med 
dessa klimatförändringar kommer ökade risker. Där grundvattennivåerna höjs, generellt under 
vinterhalvåret, kan tillväxtsäsongen kortas på grund av de våta markerna. Ändå blir klimatet 
varmare och risken för torka ökar. Risken för skogsbrand ökar vilket förstör skog som kunde ha 
använts till skogsindustrin. Ett varmare väder ger även en tidig tillväxtstart men den kan dämpas 
av vårfrosten. Ytterligare risker kan tänkas vara naturlig stormfällning, ökade angrepp av 
skadedjur och den biologiska mångfalden. I och med varmare vintrar hotar de nordligaste arterna 
och arter med speciella krav av biotop som inte hinner flytta norrut. Skogen bidrar positivt till 
klimatet genom att binda kol i växande träd och mark eller ersättning av fossilbaserade produkter. 
Via ett effektivt skogsbruk kan andelen kol som binds ökas. Genom att använda skogen som 
kolsänka, vilket betyder skogsbruk och annan markanvändning där det finns ett nettoupptaget av 
koldioxid, avvaras skog som egentligen kan ersätta material som är mer energikrävande vid 
produktion. En kolsänka bidrar till ett ekonomiskt värde ur ett samhällsperspektiv då 
koldioxidhalten minskas i atmosfären. Dock avtar inbindningen av kol, då skogen kollager blir 
mättat. Genom ett långsiktigt och hållbart skogsbruk erhålls den ur klimatsynpunkt största nyttan 
av skogen. Den mängd kol som lagras beror på vilken typ av mark och skog man ser till. Till 
exempel tas stora mängder kol upp i marker med hög grundvattenyta. Olika typer av skog kan 
också jämföras, de nordliga skogarna, boreala skogar, binder mest kol och binder närmare 60 
procent av allt kol som är bundet i världens skogar. För Sverige är 67 procent av det bundna 
kolet lagrat i mark och resterande i träden. Genom att anlägga ny skog efter avverkning ökar 
kolupptaget av den nya skogen (Skogsstyrelsen, 2016, e).  

Figur 10: Trädets kretslopp inom skogsindustrin (Miljönytta, 2016, a) 
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Via fotosyntesen lagras koldioxid i träden i kolföreningar som cellulosa och lignin. 
Koldioxidutsläppen lagras i trädet under dess livslängd och frigörs sedan när produkterna från 
skogen, skogsbruket och tillverkningsprocesserna används som biobränsle. Figur 10 beskriver 
kretsloppet för skogsindustrin, från råvara till bioenergi. Med ett hållbart skogsbruk kan en större 
andel koldioxid lagras. Råvaran från skogen fördelas mellan skogssågsnäringen och pappers- och 
massaindustrin. Både papper och trävaror återvinns vilket visas i ett eget litet kretslopp längst ner 
i figur 10. Därefter fraktas uttjänta produkter till värmeverk och avfallshantering där de bränns 
och bioenergi kan utvinnas. Här släpps koldioxiden som bundits i trädet ut i luften igen. 
Skillnaden mot fossila bränslen är att inga nya utsläpp tillförs utan koldioxiden som lagrats ingår i 
ett kretslopp.  

Tabell 6a: Procentuellt fördelad vikt och kolinlagring för ett träd [%] (Petersson, 1999). 

 

 

Tall/gran 
torrviktsfördelning 

Fördelning C 

Stam 

Bark 

Flis (spån) 

Torrflis  

58,0 

4,0 

16,7 

7,6 

54,6 

Gren 

Barr 

19,0 

6,0 

20,5 

Döda grenar 1,0 2,4 

Stubbe och rot 22,0 22,5 

 

Fördelningen av den torra vikten på ett träd syns i tabell 6a och mäts ovanför stubbe vilket i 
tabell 6a – b antas vara 1 % av trädhöjden. Träddelar beläget utanför trädets yta ingår ej, som 
kottar på marken. Med torrvikten utav bark menas mängd bark av torrvikten förutom stam. En 
gren börjar vid stammens mantelyta och inkluderar barr. Detta är endast genomsnittliga mått för 
att få en uppfattning om hur fördelningen ser ut på ett träd (Petersson, 1999). I tabell 6b visas 
den procentuella torrviktsfördelningen av en stam (Svenskt trä, 2011). 

Tabell 6b: Procentuellt fördelad vikt och kolinlagring för stammen av ett träd [%] (Svenskt trä, 2011). 

 Stam torrviktsfördelning 

Stam 

Bark 

Flis 

Torrflis och spån 

100,0 

6,9 

28,9 

13,0 

 

Det är skillnad på koldioxid och koldioxid. Biogen koldioxid är koldioxid som redan ingår i 
atmosfärens kretslopp. Det frigörs när träd och växter förmultnar och förbränns och upptas igen. 
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Fossil koldioxid tillför nya mängder koldioxid till atmosfären som frigörs när olja förbränns. Vid 
en substitution av icke förnybara råvaror som exempelvis betong vid byggnation och biobränsle 
istället för fossila bränslen minskar koldioxidutsläppen till mellan 600-800 kg koldioxid per 
kubikmeter (SLU, 2009). Med det menas intensivodling av skog för att kunna öka uttagen så pass 
mycket för att möjliggöra detta. Mot detta står kulturarv, friluftsliv och landskapsbilden.  

Med en kolsänka menas ett område, skogsbruk och annan markanvändning, där det finns 
nettoupptag av koldioxid. En kolsänka bidrar till ett ekonomiskt värde ur ett samhällsperspektiv 
då koldioxidhalten minskas i atmosfären. 

Skogen har en avgörande roll för vattnets kretslopp. Skogsindustrin använder mycket vatten, 295 
miljoner kubikmeter som vid tillverkning kan återanvändas efter rening, och det vatten som 
bundits i skogen frigörs vid tillverkning, vilket uppgår till 420 miljoner kubikmeter vatten för alla 
bruk i Sverige (Skogsindustrierna, 2014, c). Vid tillverkning av icke förnybara produkter binds 
mycket vatten i produkterna. Det är därför viktigt att skilja på vattenanvändning och 
vattenförbrukning. 

1.6 Utsläpp 
Summan av Sveriges utsläpp, med undantag för internationella flyg och båttransporter, uppgick 
2014 till 54,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket är en förbättring med tre procent jämfört 
med 2013 och 24 procent lägre än år 1990. Förklaringen till minskningen från 2013 ges utav att 
2014 var ett ovanligt varmt år och mindre uppvärmning behövdes. Nettoupptaget från skog och 
mark uppgick till 45 miljoner ton koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket, 2014, a). Med 
koldioxidekvivalenter menas att alla gaser är jämförbara och har räknats om med en konstant, 
global uppvärmningspotential, som ger det totala bidraget till den globala uppvärmningen. Olika 
konstanter används för olika gaser (Naturvårdsverket, 2016, c). 

Skogsindustrin och skogsindustriprodukterna stod år 2012 för 22 % av inrikes transporter med 
järnväg och lastbil. Volymen rundvirke som transporterades med lastbil uppgick till 36,8 miljoner 
ton vilket motsvarar 3214 miljoner ton-km. För järnväg transporteras 7,4 miljoner ton vilket 
motsvarar 1830 miljoner ton-km (Skogsstyrelsen, 2014, c).  

Utsläppen från koldioxid är störst från transport och industrisektorn och det är främst här man 
ser en minskning av utsläpp. Dessa är dock starkt förenade med vår omvärld där industrisektorn 
säljer sina produkter på världsmarknaden och inte kan införa envägs kostnadsökningar. För 
transportsektorn gäller samma sak, dess produkter används och säljs på världsmarknaden. 
Problematiken ligger i att ett så litet land som Sverige inte kan ställa högre krav än övriga världen 
utan att förlora på det konkurrensmässigt. Att öka beskattningen på utsläpp för industrier bidrar 
till att försvåra för den redan globalt konkurrensutsatta industrin. 
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1.7 Ekonomi 
Precis som andra industrier i Sverige är Skogsindustrin starkt beroende av inflation och utländska 
valutakurser. Under år 2015 har den svenska kronan varit relativt svag vilket bidrar till goda 
exportförhållanden, samtidigt som oljans prisfall gett negativa effekter på skogsindustrin. I figur 
11 kan prisutvecklingen på blekt sulfat avläsas. Enligt Skogsindustriernas kvartalsrapport från 
december 2015 syns en prognos om att sågverken kommer att nå den högsta produktionen sedan 
2007 och att produktionen också ökar inom massaindustrin (Skogsindustrierna, 2015, e). 
Exporten för grafiskt papper ligger på 90 procent och 95 procent av alla förpackningar 
exporteras under 2015.  

 

Figur 11: Prisutvecklingen av blekt sulfat (Skogsindustrierna, 2015, e) 

Under 2015 förväntades sågverken investera 1,4 miljarder SEK, massaindustrin 3,5 miljarder 
SEK och pappersindustrin 4,6 miljarder SEK enligt SCB (SCB, 2016). I figur 12 visas 
investeringar inom skogsindustrin mellan 2009-2014 och prognoser för 2015-2016 
(Skogsindustrierna, 2015, e). 

 

Figur 12: Investeringar inom skogsindustrin (Skogsindustrierna, 2015, e) 
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1.7.1 Skatter 
Energiskatt ska betalas för alla bränslen och baseras på energiinnehåll. Energiskatten på el år 2016 
är 36,50 öre/kWh för södra och mellandelen av Sverige medan i vissa delar av norra Sverige 
ligger den på 24,12 öre/kWh inklusive moms. För industrier ligger energiskatten på 0,5 öre/kWh 
exklusive moms. Koldioxidskatt betalas per utsläppt kilo koldioxid för alla bränslen utom 
biobränsle och torv. Den generella skattenivån år 2012 är 8 öre/kWh energiskatt, 108 öre/kg 
koldioxidskatt och 29 öre/kWh elskatt (Skatteverket, 2016). 

Det finns bränslen som är direkt eller indirekt skattepliktiga. I de flesta fall betalar du alltid skatt 
för de direkt skattepliktiga bränslena. För de indirekta skattepliktiga bränslena betalas skatt endast 
om de används för ändamål som motordrift eller uppvärmning.  Ett bränsle är skattepliktigt när 
det tillverkas, behandlas eller tas in i Sverige. Exempel på skattefria produkter är biobränsle från 
biomassa och gas som uppkommer vid kemisk reaktion. Exempel på skattefria 
användningsområden är biogas för motordrift eller uppvärmning. Den skattebefrielsen på 
koldioxid vid förbrukning av bränsle för uppvärmning eller drift har reducerats från 40 till 20 
procent från och med 1 januari 2016 men om anläggningen omfattas av EU ETS gäller 
fortfarande 100 procent skattebefrielse (Skatteverket, 2016). 

Oljepriserna mellan 2011-2013 låg på en relativt stabil nivå medan priserna under 2014 och 2015 
har haft större förändringar. Oljepriset gick från ca 115 dollar/fat i början av 2014 till ca 50 
dollar/fat till mitten av 2014, medan det under 2015 har svängt mellan 40-60 dollar/fat. I Slutet 
av 2015 låg priset på ca 40 dollar/fat. Trenden tyder på fortsatt nedgång av oljepriserna 
(Energimyndigheten, 2016). 
 

1.7.2 Cirkulär ekonomi 
”En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, laga och att betrakta avfall som en resurs – att 
göra mer med mindre. En cirkulär ekonomi strävar efter produkter som är allt mer hållbara, allt 
mer återvinningsbara och där icke förnybara material över tid ersätts med förnybara” 
(Regeringskansliet, 2016). Cirkulär ekonomi är ett koncept som innebär att en råvara eller 
produkts mervärde bevaras under hela livscykeln. Detta för att minska avfall och utnyttja råvaror 
till sin fulla kapacitet. För att detta ska fungera krävs ett gott samarbete mellan olika företag inom 
olika sektorer. I skogsindustrins fall krävs exempelvis att skogen brukas hållbart och att 
restprodukter under produktion inte går som avfall utan används till biprodukter eller kan 
återvinnas på annat sätt. Vidare ska produkterna sedan återvinnas antingen som återanvändning, 
materialåtervinning eller brännas och bioenergi kan utvinnas. Skogsindustrin har redan en väl 
utvecklad cirkulär ekonomi som ekonomisk styrning. Fokus ligger på att rätt del av trädet går till 
rätt förädlingsgren och detta medför att råvaran utnyttjas till hög grad. Holmen utvinner trädets 
inre delar till trävaror, yttre delar går till pappers- eller kartongmassa och barken bränns som 
sedan ger bioenergi. Dessutom utvinns svartlut vid den kemiska processen vid framställning av 
pappersmassa som i sin tur genererar elkraft i massafabrikernas sodapannor (Skogsindustrierna, 
2015, h). Enligt Holmen utnyttjas trädets alla delar och pekar på att transporten mellan 
underleverantörer och företaget samt mellan kunder och företaget är den aspekten som kan 
utvecklas för att förbättra den cirkulära ekonomin (Holmen, 2016). 
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1.8 Återvinning 
Allt papper som samlas in och återvinns går under benämningen returpapper, det kan avse 
tidningar, kartonger, wellpapp, böcker och spill från tryckerier. Returpapper är en viktig råvara 
för den globala pappers- och massaindustrin och ger förutsättningar för en resurseffektiv 
produktion. Returpappret omvandlas till returfibrer i massabruket där de sedan ingår i nytt 
papper. Returfibrer kan återvinnas 5-7 gånger men försvagas efterhand, därför blandas returfibrer 
med nya fibrer för att få en önskad kvalitet (Skogssverige, 2016, a). Olika mängd returpapper 
används i olika papperskvaliteter och under år 2013 låg inblandningsgraden på cirka 13 procent i 
Sverige, där Sverige i global jämförelse har en låg inblandningsgrad men en hög insamlingsgrad av 
returpapper. Sverige samlar in 77 procent av allt papper som använts jämfört med EU på 64,5 
procent (Skogsindustrierna, 2016, f). Detta kan kopplas samman till att Sverige exporterar mycket 
pappersprodukter producerat från nyfiber som sedan exporteras. Den svenska tillgången av 
pappersprodukter täcker inte behovet, importen uppgår till en tredjedel av förbrukningen. År 
1994 fastställdes en lag om pappersproducenternas skyldigheter att samla in och återvinna det 
papper som levereras till den svenska marknaden. Syftet är att öka återvinningsgraden och att 
förse pappersindustrin med returpapper (Skogssverige, 2016, a). Gemensamt har den svenska 
skogsindustrin satt ett mål för att bidra till att uppfylla det europeiska målet med 70 procent 
pappersåtervinning till 2015 (Skogsindustrierna, 2016, f). 

Industriernas intresse gällande returpapper gör att de anser att returpapper främst ska gå till 
tillverkning av nytt papper. Med återvinning kommer det även gränser där det av ekonomiska och 
miljömässiga skäl kan vara bättre att utvinna energi ur returpappret genom att använda det som 
bränsle. Exempel på returpapper som faller inom dessa gränser är det som samlas in i viss 
glesbygd, är för smutsigt eller ligger långt i från ett pappersbruk där transporten blir lång 
(Skogsindustrierna, 2016, b). 

Återvinning av rena träprodukter förekommer inte på samma sätt utan de går oftast direkt till 
bioenergi. Viss återanvändning av högkvalitativa träprodukter som lastpallar och pallkragar sker 
tills de är uttjänta då de antingen förbränns eller flisas sönder till spånskivor (Träguiden, 2003).  

 

1.9 Förnybara material 
Hållbarheten hos ett material bestäms utifrån dess tillverkning och förvaltning och hur det tas 
hand om efteråt. Hållbarhet kan delas upp beroende på hur material jämförs, “absolut” hållbarhet 
syftar till ett maximalt uttag av naturresurser som inte överstiger nybildningshastigheten och 
utsläppen överstiger inte den nivån naturen klarar av att hantera. “Relativ” hållbarhet syftar till 
exempel till produkter där en produkt har ett lägre avtryck på naturen än en annan och kan 
konkurrera på marknaden och tillgodose minst samma behov (IVL, Svenska Miljöinstitutet, 
2012). 

Förnyelsebara material syftar till material från förnyelsebara råvaror där vi idag har nya kunskaper 
om uppbyggnaden och funktionen av det biologiska systemet. Detta gör att nya råvaror har 
kunnat skapas av biologiska råvaror, ett samarbete mellan biologi, kemi och fysik. Sedan länge har 
förnyelsebara råvaror från skog använts för tillverkning av material och produkter inom många 
områden men inom många andra områden dominerar produkter baserade på fossila material. 
Exempel på fossila material är plaster i bärande strukturer, rengöringsmedel baserad på olja, 
lösningsmedel, färger och fyllmedel i papper. En satsning på förnybara material bidrar till hållbar 
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utveckling med avseende på ekonomi, miljö och sociala aspekter, ett avgörande motiv varför 
forskning görs inom området. Förnybara material från skogen kan ur ett råvaruperspektiv handla 
om fibrer, cellulosa- (hemicellulosa-), ligningbaserat som baseras på traditionellt skogsbruk 
(Vinnova, 2014). Via nanoteknik kan material framställas ur cellulosa för att kunna ersätta dagens 
fossilbaserade komponenter i till exempel flygplan och bilar, tekniken manipulerar materialen på 
en molekylär nivå. Andra metoder som att modifiera träfibrerna via kemiska eller fysikaliska 
processer och öka kunskapen om hur reaktionen med omgivande medium ser ut är också viktigt 
för framtidens material (Miljönytta, 2012, b). På lång sikt ska förnybara produkter ersätta fossila 
material genom att minska kostnaderna över livscykeln, skapa ett ökat värde för produkter men 
framförallt minska användningen av fossila bränslen genom en substitution till förnybara 
material. En substitution av råvara är en liten del av den totala påverkan en produkt har under sin 
livscykel, där användningen och transporten står för den största delen. 

Vid forskning och ny produktion av nya material krävs en utveckling av dagens 
produktionsteknik, där den nya tekniken även kan bli en exportvara till länder som har möjlighet 
att tillverka förnybara material. Ny teknik och nya produkter kan ge ökad sysselsättning och 
lönsamhet i Sverige. 

Livscykeln av förnybara material bör utformas så att de använder så lite energi som möjligt utan 
några utsläpp, att alla delar tas tillvara och att uttjänt material tas tillvara. Slutna system där 
använda produkter tillvara tas för ny användning eller energitillgång som möter mål för biologisk 
mångfald och miljö är ett önskvärt scenario. Från dagens skogsbruk tas produkter tillvara, i 
massafabriker tas fibrer tillvara där lignin och hemicellulosa går till bränsle för processerna (IVL, 
Svenska Miljöinstitutet, 2012). 
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2 Problemformulering och mål 
Energimålet 2050, vad innebär det för skogsindustrin? 

Den globala uppvärmningen är ett faktum, därför har EU fört en gemensam klimatpolitik för att 
begränsa uppvärmningen till under två grader. Efter 2010 (Näringsutskottet, 2011) är 
tvågradersmålet på global nivå. Utifrån EU:s klimatpolitisk har Sveriges riksdag satt upp egna mål 
för att bidra till det gemensamma tvågradersmålet. Att begränsa den globala uppvärmningen är 
viktig för att bevara den biologiska mångfalden och klimatet. 

Skogsindustrin är en av Sveriges mest kapital- och exportintensiva branscher där skogen också är 
en förnybar råvara. Att utnyttja skogen för att uppnå energimålet 2050 är en stor tillgång för ett 
land där ytan till mer än hälften är täckt med skog. Frågan är om man ska använda skogen som en 
kolsänka eller använda skogsindustrin till att öka export och ersätta produkter producerade med 
fossila bränslen. Ett alternativ är att bevara den nuvarande produktionen av råvaran från skogen 
och samtidigt utvinna biobränsle primärt utan att konkurrera med dagens tillverkning.  

Skogsindustrin är till stor del en koldioxidneutral bransch. Ser man till kretsloppet för trä- och 
pappersprodukter är det redan ett nettoutsläpp av koldioxid på nära nollnivå, däremot är 
skogsindustrin en transportberoende industri där fossila bränslen används. Nedan finns några 
frågeställningar om hur skogsindustrin kan bidra till att uppnå målen 2050, som väntas besvaras i 
denna rapport. 

- På vilket sätt kan skogsindustrin bidra till en biobaserad ekonomi för Sverige 2050? 
- Kan bioenergi som primärprodukt utvinnas utan att konkurrera med dagens/framtidens 

tillverkning av övriga produkter? 
- Vilken kapacitet har skogsindustrin, hur mycket går det egentligen att utvinna? 
- Vilken påverkan har detta på utsläpp av växthusgaser från den totala svenska 

energitillförseln? 
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3 Metod  
För att kunna besvara problemformuleringen har tre olika scenarier ställts upp för dagens 
skogsindustri utifrån en redan beprövad metod uppställd av både Skogsindustrierna 
(Skogsindustrierna, 2013, j) och Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen, 2009, h). Scenarierna utgår från 
ett basscenario/referensscenario och varieras sedan dels med avseende på hur stor areal av 
skogen som ska avverkas samt till vilken förädlingsgren det avverkade virket ska gå; produktion 
av varor eller bränsle. Utifrån den beprövade metoden kan scenarierna analyseras med hjälp av 
olika metoder och program, här analyseras scenarierna utifrån faktorerna energi, utsläpp och 
ekonomi. Slutligen görs en materialjämförelse (livscykel analys) i programmet CES EduPack 2015 
för att kunna se vad en substitution från fossilberoende produkt till en fossiloberoende produkt 
skulle innebära dels för energiförbrukningen vid tillverkning och koldioixdavtrycket över 
livscykeln. Bilaga 1 – 4 visar fullständiga data hämtad från Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen, 2016, 
g) med extrapolerade värden via Microsoft Office Excels funktion ”trendline” från 2012 till 2016 
för en uppskattad analys om dagsläget. 

Rapporten är baserad på resultat och statistik från tidigare vetenskapliga studier, utredningar och 
myndigheter. Personer inom branschen för skogsindustrin har kontaktats och intervjuats. 
Kunskapen om framtida energipolitik och energipriser är begränsad. Statistik över återvinning 
inom Sverige samt återvinning av importerade varor från skogsindustrin är inte fullt kartlagd. 
Rapporten utgår från nuvarande energipolitik och energipriser i Sverige, förd och i vissa 
sammanhang skattad statistik över återvinning. Rapportens sammanställning avgränsas med 
Sveriges gränser då sammanställningen visar på Sveriges bidrag till de EU – gemensamma målen. 
Scenarierna utgår från den redovisade statistik om svensk skog som publicerats hittills. 
Beräkningar som utförs baseras på tidigare resultat och skattade scenarion och bör endast ses 
som överslagsberäkningar få att få en uppskattning om resultatet. Övervägande del av statistiken 
förd över barrträd i Sverige och den största delen av avverkad skogen utgörs av barrträd enligt 
tabell 5. Beräkningar utförs därmed övervägande på barrträd.  

3.1 Programvara 
För metoden används två programvaror, Microsoft Office Excel och CES Edupack. Excel är ett 
kalkylprogram för enklare beräkningar. Statistiken som tagits fram i Bilaga 1-4 stäcker sig till år 
2012 och 2014 och för att kunna förutse statistiken för år 2016 har Excels funktion ”Trendline” 
använts. ”Trendline” använder statistik över en 20 års period för att skapa funktioner (polynom, 
logaritmisk funktion, exponentiell funktion, linjär funktion) som anpassas längs data. För att få en 
siffra för år 2016 används funktionen som fås av ”Trendline”. Funktionerna väljs beroende på 
vilken förklaringsgrad som fås, förlklaringsgraden anger hur mycket av datan i den befintliga 
statistiken som kan förklaras av funktionen. Hög förklaringsgrad ger en bra approximation därför 
har funktioner med en förklaringsgrad på över 80 % använts. 

  
CES Edupack är ett program som tillhandahåller information om material och 
tillverkningsprocesser för material. I programmet kan material väljas i tre nivåer beroende på vilka 
krav och begränsningar som finns. I CES Edupack kan en livscykel analys av material och 
produkter göras för att kunna se det totala avtrycket.  
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3.2 Scenarier 
Tre scenarier har tagits fram för hur avverkningen i Sverige av skog fördelat för olika ändamål 
kan bidra till att uppnå ett bioekonomiskt Sverige. Utifrån frågeställningen ställs scenarierna upp 
för ett ökat uttag av skogsråvara, en analys av ett minskat uttag ligger utanför denna rapport. 
Scenarion bygger på en konsekvent energipolitik, ekonomi och energiläge baserat på dagens läge i 
Sverige där beräkningar genomförs för att beräkna energiuttaget och koldioxidutsläppet för de 
olika fallen. I figur 12 visas fördelningen av uttagen råvara till de förädlingsgrenar som analyseras 
i beräkningarna: sågverksindustri, massa- och pappersindustri och biobränsle. 

Figur 12: Råvara från skogen till olika förädlingsgrenar, Bilaga 1. 

Scenario 1 

Ett basscenario i Sverige för en stabil ekonomi med ökande energipriser. Stabil ekonomi, 
finansiell stabilitet, syftar till en ekonomi som enligt riksbanken (Finansiell stabilitet, Riksbanken, 
2014, b) definieras som “ett finansiellt system som kan upprätthålla sina tre grundläggande 
funktioner – förmedling av betalningar, omvandling av sparande till finansiering och 
riskhantering – och dessutom har motståndskraft mot störningar som hotar dessa funktioner”.  

Scenariot beskriver ett Sverige med stabil klimatpolitik. Med dagens klimatpolitik menas ett 
Sverige som bygger sin politik kring mål för en reduktion av koldioxidutsläpp och en ökning av 
användningen av förnyelsebar energi. Dagens klimatpolitik där regeringen verkar för ett 
övergripande styrmedel på EU-nivå där handel med utsläppsrätter, EU-ETS, är effektivt. Att 
Sverige bidrar till att uppfylla de mål EU satt upp för att minska utsläppen och innebär ett 
långsiktigt perspektiv. Att rådande satsningar för energieffektivisering utvecklas och att den 
ohållbara transportsektorn ur utsläppssynpunkt kvarstår. Dessa faktorer tillsammans utgör en 
möjlighet för en knapp tillväxt för träprodukter, kartong och bioenergi med en fördelning enligt 
figur 12 -13. 
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Figur 13: fördelning av skogsråvara Scenario 1 [miljoner m3sk], Bilaga 1. 

Scenario 2 

Detta scenario utgår från basscenariot där den ekonomiska och politiska situationen antas vara 
densamma. Efterfrågan på trä och pappersprodukter ökar, Sverige tar nya marknadsandelar och 
regeringen beslutar att ha en nettotillväxt på noll av tillväxten på skogen. Med det menas ett uttag 
av skogsråvara som uppgår till 110 miljoner skogskubikmeter där ökningen av volym går till 
produktion av trä och pappersprodukter (Skogsstyrelsen, 2016, f). Den ökade efterfrågan gör att 
Sverige avverkar 31 procent mer skog i jämförelse med Scenario 1. Råvaran från det ökade 
uttaget går till en ökad produktion av trävaror och varor från massa- och pappersindustri. 
Fördelningen visas i figur 12 och 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: fördelning av skogsråvara Scenario 2 [miljoner m3sk], Bilaga 1. 
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Scenario 3 

Det sista scenariot utgår också från scenario 1 där den ekonomiska och politiska situationen antas 
vara densamma.  Här görs en bedömning att Sverige inte behöver öka sitt virkesförråd mer utan 
regeringen beslutar att nettotillväxten kan vara noll, ett uttag av skogsråvara uppgår till 110 
miljoner skogskubikmeter. Ökningen av volym uttagen råvara går till primär produktion av 
biobränsle (Skogsstyrelsen, 2016, f). 

Den ökade efterfrågan gör att Sverige avverkar 31 procent mer skog i jämförelse med Scenario 1, 
det ökade uttaget går till produktion av biobränsle som visas i figur 12 och 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15, fördelning av skogsråvara Scenario 3 [miljoner m3 sk], Bilaga 1. 

3.3 Beräkning av energiinnehåll och kolupptag 
Beräkningarna utgår från värmevärdet som anger hur stor energi som utvinns vid förbränning av 
en viss mängd bränsle. Det effektiva värmevärdet tar hänsyn till vattnets ångbildningsentalpi, den 
delen tas bort från det kalometriska värmevärdet och det effektiva värmevärdet fås. Det är därför 
alltid lägre än det kalometriska (Ringman, 1995). Beroende på trädslag och vilken del av trädet 
man ser till skiljer sig det effektiva värmevärdet, det kan bland annat bero på halten fett och kåda. 
Per torr viktenhet, med samma fukthalt, skiljer sig trädslagens olika värmevärde marginellt med 
undantag för björknäver. Trädets sammansättning av cellulosa och lignin spelar en betydande roll 
för värmevärdet. Cellulosa har ett effektivt värmevärde per torrsubstans på 17-18 MJ/kg och 
lignin har 25-26 MJ/kg. Grenved innehåller mer lignin och får därför ett högre värmevärde. 

Effektivt värmevärde är den värmemängd som teoretiskt sett kan tas ut från fuktigt bränsle och 
beräknas med formeln (Liss, 2005): 

𝑊!"" = 𝑊! − 2,44 ∙
!

!""!!
    Ekv.  1 

Vid hänsyn till icke brännbara grundämnen, aska, används formeln: 

𝑊!"" = 𝑊! ∙
!""!!
!""

− 2,44 ∙ !
!""!!

   Ekv. 2 
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Askhalten är oftast högst i de växande delarna av trädet som bark (ca 2-3 %), barr och blad (ca 2-
6 %) och grenar (ca 1-2 %) i jämförelse med stamved (ca 0,4 – 0,6 %). 

𝐸 = 𝑊!"" ∙ 𝑣𝑖𝑘𝑡    Ekv. 3 

𝑃 = !
!

 , 𝑡 = 3600     Ekv.4 

Ekvation 3 och 4 används för att beräkna energiinnehållet dels i joule, ekvation 3, och effekten i 
watt, ekvation 4. 

𝐾𝑜𝑙𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔 = 𝑣𝑖𝑘𝑡 ∙ 𝐶    Ekv.5 

Kolupptaget beräknas enligt ekvation 5 där C anger procentandel kol enligt tabell 7.  

Tabell 7: Parametrar för ett träds olika delar, (Strömberg, 2012, Ringman, 1995). 

 Fukt-
halt 
[%] 

Effektivt 
värmevärde 
[MJ/kg TS] 

 

Ask-
halt 
[%] 

Torr 
rådensitet 

[kg 
TS/m3f] 

C  
[%] 

Rå densitet 
[kg/m3sk] 

Avverknings-rester 
(grot) 

   - Oberbetade 

   - Flisade 

   - Krossade 

 

 

50 

45 

45 

 

 

19,2 

19,2 

19,2 

 

 

2,5 

2,7 

4,5 

 

 

300-610 

300-610 

300-610 

 

 

53,1 

53,1 

53,1 

 

 

160 2, 3 

320 

340 

Sågverksflis 
 - rå barrved  
    
- torr barrved 5 

 

54 

23 

 

19,2 

19,2 

 

1,8 

0,3 

 

410-450 

410-450 

 

50,8 

50,8 

 

300 

200 

Bark 55 19,2 2,9 300-340 55,0 400 

Massaved 50 19,2 1,5 350-380 50,8 475 2, 4 

Oberarbetade 
trädelar 

 

50 

 

19,2 

 

2 

 

275-525 

 

50,8 

 

390 2, 4 

Återvunnet 
trädbränsle 
(returträ) 

 
 

20 

 
 

19,2 

 
 

17 

 
 

220 1 

 
 

51,7 

 
 

265 

1 𝑘𝑔 𝑇𝑆/𝑚!𝑠𝑘, 2 𝑘𝑔 𝑇𝑆/𝑚!𝑡 3Antas ha en rådensitet på 350 kg/m3sk baserat på värden för de andra avverkningsresterna och 
barkens höga rådensitet 4Antas till ett medelvärde på 425 kg/m3sk enligt (Skogssverige, 2016, b) 5Inkluderar sågspån 

Beräkningar utgår ifrån data från bilaga 1, fördelningen av avverkat träd i fasta kubikmeter under 
bark utgår från tabell 6b där fördelningen också antas gälla vid råvikt. Vidare används data ur 
tabell 7 för att beräkna energiinnehållet och kolupptaget i uttagen råvara.  
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3.4 Ekonomi 
För att industrier i Sverige ska satsa på att utvinna bioenergi eller biobränsle krävs det att 
verksamheten är lönsam. Genom en ökad tillväxt av trävaror/pappersprodukter kan 
skogsindustrin öka lönsamheten men osäkerheter finns kring att producera bioenergi eller 
biobränsle som primärprodukt. En ekonomisk analys på scenario 2 och 3 beskriver vad som 
krävs för att industrierna ska investera i att utvinna bioenergi eller biobränsle från skogen som 
primärprodukt. Genom att använda data från produktionsökningen i scenario 2 och avverkning 
för utvinning av bioenergi som primärprodukt i scenario 3 kan en ekonomisk analys med dagens 
ekonomiska situation utföras.  

Metoden utgår ifrån modellen i tabell 8 nedan där produktionsmängd och pris fås från 
Skogsindustrierna genom bilaga 1-3.  

Tabell 8: Pris- och produktionsläget 2016. (Skogsindustrierna, 2016, g) 

Produkt Antal Antal Antal Pris Pris Pris Totalt 

  [1000 ton] [1000 m3] [TWh] [SEK/ton] [SEK/m3] [SEK/MWh] [MSEK] 

Tidningspapper 1 208 
  

4 174 
  

5 043,4 

Tryck och skrivpapper 3 173 
  

6 500 
  

20 625,6 

Mekanisk massa 3 627 
  

3 539 
  

12 834,9 

Sulfitmassa 532 
  

5 203 
  

2 767,4 

Sulfatmassa 7 293 
  

4 510 
  

32 887,6 

Sågade trävaror 
 

14 562 
  

1877 
 

27 332,2 

Fjärrvärme 
  

24,9 
  

749 18 657,7 

Biprodukter 
  

53,20 
  

178 9 468,8 

Totalt: 
      

129 617,6 
 

3.5 Materialjämförelse 
Att jämföra ett kilo papper mot ett kilo plast ger inte en rättvis bild av hur en substitution från 
fossilberoende produkter till fossiloberoende produkter skulle gå till, för en mer rättvis bild 
jämförs produkt mot produkt. En jämförande analys har gjorts i två fall för att jämföra 
energianvändningen respektive koldioxidutsläppet över livscykeln för en produkt.  

I fall 1 jämförs plastpåsar och papperspåsar där det år 2010 användes 98,6 miljarder plastpåsar 
vilket motsvarar till 198 plastpåsar per person och år (EU, 2010). En 20 L plastpåse väger 12,3 
gram (Tingstad, 2016, a) och en motsvarande påse i papper 30 L väger 58 gram (Tingstad, 2016, 
b).  

I fall 2 jämförs materialet på stommen i en enplans villa på 200 kvadratmeter i Atlanta. 
Konstruktionen av enplansvilla med trästomme respektive betongstomme jämförs (Meil, Lippke 
et al., 2004). 

Utsläpp och energianvändning vid transport för de olika materialen i de olika fallen ligger utanför 
denna rapport men antas vara snarlika i den här jämförelsen. Fallen analyseras utifrån 
programmet CES EduPack 2015. Materialen i fall 1 antas nytillverkas då data för återvinning i 
Sverige inte är fullt kartlagd, båda materialen antas återvinnas vid livscykelns slut. 198 plastpåsar 
per år ger 2,44 kg där motsvarande antal papperspåsar har en vikt av 11,5 kg. Livscykelanalysen 
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görs för 198 påsar på tidsperioden 1 år. Fall två utgår från en betongstomme på cirka 4,5 ton och 
en trästomme på närmare 700 kg (Meil, Lippke et al. 2004) som analyseras över en tidperiod på 
50 år där båda stommarna antas återvinnas efter livscykels slut. Trästommen antas förbrännas 
och betongstommen antas materialåtervinnas. 

3.6 Känslighetsanalys 
För utvinning av bioenergi och biobränsle kan stora förändringar ske vid eventuella politiska 
beslut. En jämförelse mellan att producera produkter från skogen eller att utvinna bioenergi som 
primärprodukt innebär stora antaganden. Pris på exempelvis fjärrvärme i Sverige kan skilja sig 
mycket samtidigt som exporten av produkter är väldigt beroende av växlingskursen på till 
exempel amerikansk valuta. Andra aspekter att ta hänsyn till är att vara källkritisk. Mycket av 
information kring skogsindustrin kommer från branschorganisationen Skogsindustrierna vilken 
verkar till förmån för branschen. De positiva aspekterna lyfts ännu högre och de negativa 
aspekterna lyfts inte på samma sätt. Genom en intervju med både Holmen och 
branschorganisationen Skogsindustrierna kunde en bättre analys göras om vad som egentligen är 
möjligt att utnyttja skogen till. Dessutom är data på produktion och prissättning inte uppdaterade 
till nuläget. Säkerhetsfaktorn vid extrapolation av värden genom ”Excel – trendline” ligger mellan 
70-90 % enligt R-kvadratvärde vilket ger en ganska hög riskfaktor kring prognoser. I scenario 2 
och scenario 3 antas att all skogsareal utvinns och ingen lageruppbyggnad finns. Vid sådana 
scenarion ökar också känsligheten för vad naturkatastrofer kan förstöra i skogen och dessutom 
en större risk för att industrierna kan förväntas uppleva en råvarubrist. Genom en råvarubrist 
kommer också fler och fler snabbväxande att plantera i andra delar av världen, vilka kan bidra till 
andra problem där. En modell där priset på bioenergi ökar respektive minskar med 20 % visas i 
tabell 9. Den ekonomiska aspekten är den känsligaste parametern i denna studie och det beror 
framförallt på att det ligger många politiska beslut bakom dem. Genom att illustrera skillnaden 
vid en ökning och minskning av priset på bioenergi kan det visualisera eventuella framtida 
subventioner eller skatter.  

Tabell 9: Prisökning och -minskning. (Skogsindustrierna, 2016,g) 

Produkt Pris Ökning 20 % Minskning 20 % 

  [SEK/MWh] [SEK/MWh] [SEK/MWh] 

Fjärrvärme 749,0 898,8 599,2 

Biprodukter 178,0 213,6 142,4 
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4 Resultat och diskussion 
Resultaten är baserade på att skogen utvinns till sitt maximum med den skogsareal som idag finns 
i Sverige. Genom att jämföra mellan att utvinna skogen till produkter från skogsindustrin och att 
utvinna bioenergi som primärprodukt kan ett ställningstagande till framtida forskning inom de 
olika sektorerna tas. De jämförande tabellerna görs dels genom hur stor produktion som kan 
användas, energiinnehåll i produkterna, mängd energi som kan utvinnas primärt, CO2 – utsläpp 
genom livscykelanalys och en ekonomisk analys. Alla dessa aspekter tas hänsyn till när en slutsats 
kring dessa resultat tas. 

4.1 Energiinnehåll och kolupptag 
 

Figur 16: Energiinnehåll i skogsindustrins olika förädligsgrenar för de olika scenarierna, Bilaga 1. 

Figur 16 visar energiinnehållet i uttagen råvara för de tre olika scenarierna uppställda i metoden. 
Energiinnehållet delas upp utifrån skogsindustrins olika förädlingssteg, sågverk, massa- och 
pappersindustri och tillverkning av biobränsle. Industrierna använder rester av produktionen, 
biomassa, för egenförsörjning vilket resulterar i den negativa delen i de tre scenarierna i figur 16. 
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Figur 17: Kolupptag i skogsindustrins olika förädligsgrenar, Bilaga 1. 

De tre scenarion analyseras över upptaget av kol i biomassan som förbrukas enligt de tre 
scenarierna, figur 17 visar resultatet av beräkningarna. För biomassa som användes genom 
industrierna är kolupptaget konstant och då råvaran används för biobränsle sker det omvända, 
kolutsläpp, dvs ger ett negativt upptag som visas i figur 17.  

4.2 Ekonomi 
Den ekonomiska analysen för scenario 2 kan ses i tabell 10 där produktionen ökas med 30 % 
inom alla produktsektorer och andel fjärrvärme och biprodukter ökar i linje med ökningen av 
produktion. Resultatet för både scenario 1 och scenario 2 tas upp under avsnitt 4.5 Diskussion. 

Tabell 10: Ekonomisk analys av scenario 2. 

Produkt Antal Antal Antal Pris Pris Pris Totalt 

  [1000 ton] [1000 m3] [TWh] [SEK/ton] [SEK/m3] [SEK/MWh] [MSEK] 

Tidningspapper 1 570 
  

4 174 
  

6 554,8 

Tryck och skrivpapper 4 125 
  

6 500 
  

26 811,9 

Mekanisk massa 4 715 
  

3 539 
  

16 686,7 

Sulfitmassa 692 
  

5 203 
  

3 598,4 

Sulfatmassa 9 481 
  

4 510 
  

42 758,9 

Sågade trävaror 
 

18 931 
  

1877 
 

35 532,7 

Fjärrvärme 
  

32,6 
  

749 24 441,6 

Biprodukter 
  

69,69 
  

178 9 647,6 

Totalt: 
      

166 032,6 
 

I scenario 3 ligger produktionen på samma nivå som idag men andelen utvinning av energi ökar 
och den ekonomiska analysen kan ses i tabell 11. 
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Tabell 11: Ekonomisk analys av scenario 3. 

Produkt Antal Antal Antal Pris Pris Pris Totalt 

  [1000 ton] [1000 m3] [TWh] [SEK/ton] [SEK/m3] [SEK/MWh] [MSEK] 

Tidningspapper 1 208 
  

4 174 
  

5 043,4 

Tryck och skrivpapper 3 173 
  

6 500 
  

20 625,6 

Mekanisk massa 3 627 
  

3 539 
  

12 834,9 

Sulfitmassa 532 
  

5 203 
  

2 767,4 

Sulfatmassa 7 293 
  

4 510 
  

32 887,6 

Sågade trävaror 
 

14 562 
  

1877 
 

27 332,2 

Fjärrvärme 
  

73,9 
  

749 55 358,8 

Biprodukter 
  

53,20 
  

178 9 647,6 

Totalt: 
      

166 497,5 
 

4.3 Materialjämförelse 
Via CES EduPack ha en livscykelanalys utförts i två fall för att få ett resultat för en jämförelse av 
energiförbrukning och koldioxidavtryck.  

4.3.1 Fall 1 
I fall ett har en årsförbrukning av plastpåsar ersatts mot papperspåsar där energiförbrukningen 
över materialutvinning och tillverkning av produkt visas i figur 18, transport och användning tas 
inte med i livscykelanalysen därav inget resultat för dessa i figuren. Även en Återvinningsgrad har 
tagits fram för att visa på vilken energi som kan utvinnas i materialen då de återvinns. Transport, 
användning och återvinning tas inte hänsyn till i figur 18-21. I figur 19 visas de ekologiska 
avtrycken av koldioxid också över materialframställning, tillverkning och användning. På samma 
sätt som i analysen av energi har koldioxidavtrycket tagits fram för materialet då det återvinns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18: Energianvändning i en livscykelanalys över papp och plast. 
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Figur 18 visar att papperspåsar har en större energianvändning, 180 % mer än vad plastpåsar har 
under ett år. Dock kan ett större energiuttag erhållas av papp än plast vid återvinning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Koldioxidavtryck för papp och plast över en livscykel. 

Figur 19 visar att papperspåsar ger 75 % mer avtryck med avseende på koldioxid än vad en 
konsumtion av plastpåsar under ett år. Här tas inte tillverkning, transport och användning hänsyn 
till därav uteblivet resultat för dessa i figuren. Dock har plastpåsar en större påverkan på miljön 
vid återvinning än vad papp har. 
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4.3.2  Fall 2 
I fall två har en jämförelse mellan användning av trästomme respektive betongstomme för en 
enplansvilla på 200 kvadratmeter gjorts. Energiförbrukningen över materialutvinning, återvinning 
och återvinningsgrad visas i figur 20, här tas inte tillverkning, transport och användning hänsyn 
till därav uteblivet resultat för dessa i figuren. I figur 21 visas de ekologiska avtrycken av 
koldioxid också över livscykeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20: Energianvändning i en livscykelanalys av en trästomme och en betongstomme. 

Figur 20 visar på energianvändningen över en livscykel för en villa med trästomme respektive 
betongstomme, båda kräver nästan lika mycket energi. Vid en materialåtervinning av betong 
krävs nästan dubbelt så mycket energi som vid materialutvinning vilket syns i stapeln för 
”återvinningsgrad”.  
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Figur 21: Koldioxidavtryck för papp och plast över en livscykel. 

En trästomme ger ett mindre avtryck på miljön med avseende på koldioxid, 47 % mindre än vad 
en betongstomme skulle ge. Trästommen skulle dock släppa ut upptagen koldioxid vid 
förbränning vilket syns i figur 21. Här tas inte tillverkning, transport och användning hänsyn till 
därav uteblivet resultat för dessa i figuren. En betongstomme skulle också ge ett visst avtryck vid 
materialåtervinning. 

4.4 Känslighetsanalys 
Vid framtida politiska beslut om subventioner eller skatter på bioenergi kommer parametrarna på 
bioenergi ändras med stor marginal. I tabell 13 kan en ökning/minskning på 20 % av priset per 
MWh ses baserat på data ur tabell 11. Mellan en minskning och en ökning skiljer det ungefär 26 
miljarder SEK. 

Tabell 13: Ökning och minskning av omsättning. (Skogsindustrierna, 2016, g) 

Produkt Antal Pris Totalt Ökning 20 % Minskning 20 % 

  [TWh] [SEK/MWh] [MSEK] [MSEK] [MSEK] 

Fjärrvärme 73,9 749,0 55 358,8 66 430,5 44 287,0 

Biprodukter 53,2 178,0 9 647,6 11 577,1 7 718,1 

Totalt: 
  

65 006,4 78 007,6 52 005,1 
 

4.5 Diskussion 
Rapporten analyserar ett uttag av skogen med en nettotillväxt på noll, det ger en ökad kapacitet 
på 31 %. Ett ännu större uttag än det kommer ge en minskad skogsareal på lång sikt och det går 
mot Sveriges regler kring ett hållbart skogsbruk och kommer sätta Sveriges starka ställning på den 
internationella marknaden på spel. Därför anses det vara det svenska skogsbrukets maxkapacitet. 
I analysen av de olika scenarierna ställs primärproduktion av produkter mot bioenergi. På grund 
av den politiska situation som råder samt Sveriges medlemskap i EU som ger unionsövergripande 
regler kommer en ökad produktion av produkter vara det mest gynnsamma för Sverige. Detta gör 
att bioenergin inte kan konkurrera med produktion av produkter. Med gynnsammare politiska 
direktiv kan resultatet se annorlunda ut i framtiden. 

Som resultatet visar är det mera gynnsamt att producera mera skogsindustribaserade produkter än 
att utnyttja skogen till bioenergi som primärprodukt ur ett energi- och kolupptagsperspektiv. Ur 
ett ekonomiskt perspektiv enligt tabell 10 och 11 är det lika lönsamt att tillverka produkter som 
biobränsle. Kolutsläppet för primär produktion av biobränsle i Scenario 3 är nästan tre gånger så 
stort som för de andra scenarierna. Dock kommer en ökad produktion leda till ett ökat avfall som 
antingen kan förbrännas och därmed släppa ut koldioxid eller materialåtervinnas. Vid en 
materialåtervinning gynnas miljön då fossilberoende produkter ersätts. Ett större krav ställs på 
avfallshantering, och när produkterna nått slutet av livscykeln kan de användas inom exempelvis 
fjärrvärme och på så sätt sluta kretsloppet.  

Politik är en viktig aspekt som Holmen pekar på. Så länge det inte finns långsiktiga beslut på 
subventioner för att producera bioenergi och biobränsle är det få industrier som är villiga att ta 
risken. Lönsamhetens osäkerhet är ett faktum och det krävs politiska beslut som gynnar denna 
sektor om det ska utvecklas. Holmen gav som ett exempel att en biobränslepanna byggdes till 
deras fabrik i England på grunderna att ett politiskt beslut fanns med gynnade elcertifikat i en 
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längre tidsperiod framåt. Politiska beslut som exemplet krävs för ökandet av produktion av 
bioenergi.  

Med ökad avverkning av den svenska skogen ökar också känsligheten för eventuella 
naturkatastrofer. Vad händer om det blir råvarubrist? Finns skog att tillgå i andra länder? Om 
råvaruuttaget ökar krävs hårda riktlinjer kring skogsvården för att behålla den biologiska 
mångfalden i Sverige. Det motstånd som redan finns mot avverkning av skog kommer öka och 
måste hanteras. Hur mycket kan det motståndet påverka egentligen? Värt att poängtera är att 
koldioxidupptaget i skogen avstannar efter en viss ålder och vid produktion av produkter från 
skogen kan fossilberoende produkter ersättas och de totala utsläppen i Sverige minska. Att bevara 
skogen ger ett konstant kolupptag medan vid en ökad avverkning tillverkas mer fossiloberoende 
produkter. En ökad produktion av både fossilberoende och fossiloberoende produkter ger en 
ökad mängd utsläpp till den totala Svenska energitillförseln. Detta måste vägas mot de 
ekonomiska vinsterna och de minskade utsläppen vid substitution mellan mer och mindre 
hållbara produkter ur miljösynpunkt, en jämförande studie som kan undersökas vidare. 

Andra aspekter som kan ses som oroande är bland annat den biologiska mångfalden i skogen 
som kan hotas av ett ökat uttag av skogen. Dock hotas skogen och den biologiska mångfalden i 
klimatet som har varit i Sverige av en ökad temperatur och därför bör Sverige göra vad de kan för 
att bidra till tvågradersmålet.  

Dagslägets låga oljepriser gör att tillverkningen av fossilberoende produkter som plast, 
fordonsbränsle och cement är väldigt förmånliga att tillverka. Under en halvårsperiod mellan juni 
2015 och februari 2016 har oljepriserna mer än halverats. En viktig aspekt för att öka produkter 
från skogsindustrin eller fossiloberoende produkter överlag är att öka priset på fossilberoende 
produkter eller alternativt subventionera fossiloberoende produkter. Dock måste subventioner 
jämföras mellan produkt mot produkt som kan ersätta varandra på marknaden. Eftersom att vissa 
material är mer lämpade att använda för vissa produkter, exempelvis plastpåse mot papperspåse. I 
figur 18-19 är det tydligt att plastpåsar kräver mindre energi, och släpper ut mindre koldioxid över 
en livscykel än vad motsvarande mängd papperspåsar gör.  Motsvarande analys görs av ett hus i 
figur 20-21 där en trästomme är bättre ur utsläppssynpunkt. Ett förslag till ett ökat användande 
till fossiloberoende produkter är att istället för subventioner på de produkterna använda en högra 
skatt på fossilberoende produkter. För att vara implementera ett bioekonomiskt tänk hos alla i ett 
samhälle ska varje kund eller konsument ha möjligheten att aktiv välja den bäst lämpade 
produkten ur ett miljöperspektiv. Det ska alltså inte vara mer kostsamt att välja en produkt som 
har ett bättre koldioxidkretslopp. Den befintliga forskningen på framtida fossiloberoende 
material är i ett förstadium, det vill säga, forskning kring nya material och dess framställning finns 
och med dagen teknik kan dessa material produceras. Dock är det energikrävande och dyra 
processer vilket inte gör det lönsamt eller hållbart att satsa på dessa. Prognosen som 
Skogsindustrierna har är att alla produkter kan bytas ut mot trä, frågan är om det är det mest 
miljövänliga. Forskningen kring substitutioner borde fokusera på att ta fram produkter som är 
mer gynnsamma ur energi- och utsläppssynpunkt och som är miljövänliga. Enligt resultatet kan 
en papperspåse som i de flesta tror är mer miljövänlig ett sämre alternativ än plastpåsen. Ett 
förslag är att göra nya produkter från skogen mer tillgängliga och billigare att producera, det leder 
till ett lägre pris på produkten och då finns det en större chans att konsumenten väljer den 
miljövänliga istället för en fossilberoende produkt. 

En förbättrad cirkulär ekonomi och kretslopp i samhället ger ett mer hållbart och 
framtidstänkande samhälle. I Sverige finns en hög andel återvunnet material med ca 77 % papper 
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som återvinns och returfibrer kan användas upp till 5-7 gånger.  Genom en ökad produktion av 
produkter från skogsindustrin så får vi en balans mellan koldioxidutsläpp och koldioxidintag. 
Dessutom ökar andelen återvunnet material som kan återanvändas eller gå till bioenergi. Det är 
alltså, som tidigare nämnts, viktigt att titta på produkters livscykel och hur det påverkar samhället 
på lång sikt.  

Den oroande frågan om klimatet står ofta i fokus i media i dag; det globala tvågradersmålet och 
Sveriges mål till 2050 om ett nettoutsläpp på noll. Skogsindustrins möjlighet att bidra till ett 
bioekonomiskt Sverige 2050 är framförallt genom att se över de stora transportbeställningar och 
hur den kan effektiviseras. Frågan borde egentligen fokusera på vad svensk forskning kan bidra 
med för att öka användningen av produkter som är bättre ur energi- och utsläppssynpunkt, även 
på global nivå. Fokus borde också ligga på att minska användningen av fossilberoende och ej 
återvinningsbara produkter enligt Helena Sjögren på Skogsindustrierna (Sjögren, 2016). 
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5 Slutsatser och framtida arbete 
Till 2050 har Sverige som mål att nettoutsläppet av växthusgaser ska vara noll. Skogsindustrin är 
en viktig del i Sveriges ekonomi och även en viktig komponent i strävan att uppnå målet. Ser man 
enbart till skogsindustrin är den till 98 % fossiloberoende och därför bör fokus läggas på ett 
effektivare resursutnyttjande i ett cirkulärt kretslopp.  

På grund av dagens politiska situation där EU:s övergripande regler råder som missgynnar 
produktion och användning av biobränsle samt det låga priset på olja gör att det är mest lönsamt 
att tillverka produkter istället för bioenergi. Ekonomi är en känslig parameter som styrs av dessa 
faktorer. 

Efter jämförande livscykelanalys mellan olika produkter kan en slutsats dras om att substitution 
av ”rätt” produkter kan bidra till ett mer bioekonomiskt och fossiloberoende Sverige. Analys över 
hela livscykeln där produkt byts mot produkt borde tillordnas större vikt än prislappen. 

Sverige har påbörjat en forskning om varor av förnyelsebara material som kan bidra på en global 
nivå till att uppnå tvågradersmålet och lägga en grund för en hållbar framtid. 

Något att ha i åtanke är den biologiska mångfalden och den ökade risken som råder i skogen när 
ingen tillväxt finns. 

Vidare studier 

Vidare forskning bör göras på de delar där skogsindustrin kan förbättras, till exempel 
transportsektorn. Transportsektorn är den största negativa konsekvensen i skogsindustrin där ett 
effektivare transportsätt kan minska utsläppen. Vilka möjligheter finns det i transportsektorn? 
Finns det ett effektivt sätt att tillverka biobränsle som ger en ökad lönsamhet för företag i 
skogsindustrin? 

En noggrannare studie över vilka effekter ett ökat uttag från den svenska skogen skulle ge, om 
det finns en marknad som kan svälja den ökade produktionen. Även vilken påverkan som detta 
skulle ha på den biologiska mångfalden, är det överhuvudtaget möjligt att ha ett uttag där 
nettotillväxten är noll? Kan skogen utökas? Hur säkerställer vi att det finns råvara i framtiden? 
 
För produktion och en ökad användning av bioenergi bör en studie göras för att se vilka 
subventioner som kan göras redan nu och vad som är rimligt att kräva i en potentiell ändring av 
de EU-övergripande reglerna. I motsatts till detta bör vidare studier göras på om fossilberoende 
produkter bör ha skatteplikt med samma effekt och inom vilka områden det redan finns en 
möjlighet till det.  

Vidare studier bör genomföras på material från skogen och framtida material där livscykelanalyser 
bör studeras för att få en uppfattning om det är värt ur energi- och utsläppssynpunkt att 
substituera produkter. Vilka produkter kan bytas ut för en lägre energiförbrukning och minskade 
utsläpp? Och på vilket sätt ska man marknadsföra dessa produkter för att öka användandet? 
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