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Svensk träindustri och dess underleverantörer har mycket stor betydelse för Sveriges exportintäkt, sysselsättning 
och hållbara samhällsutveckling. I Sverige finns ca 8000 företag inom sektorn trärelaterade produkter. Sektorn om-
sätter 98 miljarder kronor och har 44000 anställda. Exportvärdet uppgår till ca 47 miljarder kronor. Därtill kommer 
de jobb som skapas indirekt hos underleverantörer, maskintillverkare, konsulter, service och andra sektorer.

En betydande del av de arbetstillfällen som träindustrin genere- 
rar finns i glest befolkade delar av landet. Träindustrin förädlar 
dessutom en förnybar råvara som skänker välstånd i hela landet.

Den svenska träindustrin står inför nya utmaningar. 
Framväxande globaliserade ekonomier med Asien i spetsen 
förändrar balansen i världsekonomin i snabb takt. Därmed 
skapas också nya konkurrensförhållanden och hårdnande 
konkurrens på de globala marknaderna. Jordens naturtill-
gångar kommer att vara en allt knappare resurs i framtiden. 
Det är därför en viktig nationell angelägenhet att förädla våra 
råvaror så effektivt och miljövänligt som möjligt.

Övergripande mål med denna Forsknings-  
och Innovationsagenda är att 
• stärka svensk träindustris internationella konkurrenskraft
• stärka konkurrenskraften hos träindustrins underleverantörer
• skapa ett starkt nationellt trätekniskt innovationssystem 

mellan träindustriföretag, träindustrins underleverantörer, 
universitet, institut och samhälle 

• skapa en bas för högkvalificerade arbeten även i glest 
befolkade delar av vårt land

• förbättra informationsflödet mellan skog och industri

Medlen för att nå dessa långsiktiga mål utgörs främst av
• en nationell kraftsamling inom ramen för det trätekniska 

innovationssystemet
• att systematiskt nyttja och implementera nya landvinn-

ingar inom IKT-området
• att systematiskt nyttja och implementera nya landvinn-

ingar inom materialteknikområdet
• utveckling av trätekniska utbildningar på alla nivåer för att 

stödja företagens kompetensförsörjning
• utökade resurser för teknik- tjänst- och produktutveckling i  

samverkan mellan företag, akademi och institut genom de-
monstratorer och inom ramen för en kunskapsbyggaraka-
demi (KBA). Detta är en effektiv väg till INNOVATION

• att ta tillvara nya möjligheter inom sensor- och beräk-
ningsteknologi

Sammanfattning

För att omsätta forskning till utvecklade eller nya produkter 
och tjänster på en marknad, krävs en koppling för infor-
mations- och idéutbyte mellan parterna dvs. träindustrin 
och dess underleverantörer, skogen, akademi/institut och 
marknadsaktörer. Det krävs ett utbyggt innovationssystem.

Denna agenda syftar till att en sådan kommunikations-
länk, ”Den elektroniska motorvägen” etableras med stöd av 
alla parter inklusive IKT-sektorns aktörer. En sådan kom-
munikationslänk stöder även utvecklingen av företagsnära 
innovationssystem, dvs. en miljö i vilken nya tjänste- och 
groddföretag kan etableras och växa i egen takt eller under 
vingarna hos etablerade mera storskaliga träindustrier. Trä-
Centrum Norr är ett exempel på en centrumbildning som 
kan vidareutvecklas till ett innovationssystem.

Visionen för denna agenda är således att ge näring och 
drivkraft åt ett forsknings- och innovationssystem som i 
slutänden ökar träindustrins internationella konkurrenskraft 
genom ökad träförädling och material- och produktutveck-
ling för nya marknader. Ett steg på väg mot omställningen till 
ett framtida biobaserat samhälle. 

Mätbara effekter till 2030 innebär att värdet av träindu-
strins produkter ökar med 20 % och att värdet av träindu-
strins underleverantörer av utrustning och tjänster ökar med 
25 %. Exportvärdet kommer att öka 25 %. Denna värde-
ökning kommer att ske med volymmässigt samma uttag av 
skogsråvara.  

För att uppnå detta mål krävs en kraftfull satsning på 
ett nationellt träinnovations-program på ca 40 miljoner 
kronor per år med motsvarande medfinansiering från 
industrin.
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Samverkan och synergi  
med andra agendor
Regeringen uppdrog 2011 till Formas, VINNOVA och Energimyndigheten att utarbeta en nationell strategi för 
utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi för en hållbar utveckling. Det handlar om en omställning från 
fossilbaserade råvaror till förnybara, resurseffektiva råvaror. Här har den svenska skogen en nyckelroll, dels som 
producent av biomassa och dels som bas för förädling och värdeskapande.

VINNOVA gjorde våren 2012 en utlysning på temat ”Strate- 
giska forsknings- och innovationsagendor”. Totalt beviljades 
73 agendainitiativ inom olika områden. Denna agenda utgör 
en av dessa. Agendan har beröringspunkter med ett antal 
andra agendor inom den aktuella utlysningen. 

Vi har valt att samverka med nio andra agendor inom 
området ”Den biobaserade samhällsekonomin”. De tio 
agendorna är:

• Den elektroniska motorvägen från bygge till hygge  
(Luleå Tekniska Universitet, Dnr 2012-01827)

• Grön Agenda -Innovativ branschsamverkan för ligno-
cellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling 
(SP, Dnr 2012-01833)

• Välfärdens material från uthållig skogsråvara  
(Södra, Dnr 2012-01834)

• Strategisk forsknings- och innovationsagenda för nya 
biobaserade material och produkter  
(Arbio, Dnr 2012-01885)

• Nationell kraftsamling för nya tillämpningar av material 
från skogen (Innventia, Dnr 2012-01888)

• Agenda Bioraffinaderi - Nationell samverkan för en 
konkurrenskraftig bioekonomi  
(Lunds Universitet, Dnr 2012-01925)

• Ökad produktivitet och konkurrenskraft i skogsnäring 
och maskintillverkande industri  
(Skogforsk, Dnr 2012-01937)

• Agenda Trä (SP, Dnr 2012-01960)

• Hållbara funktionella textilier och papper från material-
vetenskap till avancerade slutprodukter  
(Mittuniversitetet, Dnr 2012-01961)

• Kraftsamling kring nya processer för biobaserade material 
(Innventia, Dnr 2012-01963)

Agendorna riktar sig mot olika områden där innovations-
främjande åtgärder bidrar till att nå visionen om en biobase-
rad samhällsekonomi. Vi har valt att visa hur agendorna 
kopplar till varandra i ett stiliserat träd där de yttersta gren-
spetsarna avser produkter och grunden för ”trädet” utgörs av 
de olika bioråvarorna.

Agendornas gemensamma vision 
”Sverige har under tjugoförsta århundradets första hälft 
genomfört omställningen till en biobaserad samhälls-
ekonomi”

Långsiktigt hållbar utveckling kräver en övergång till en 
biobaserad samhällsekonomi. Det innebär en omställning från 
en ekonomi som till stor del baseras på fossila råvaror till en 
mer resurseffektiv ekonomi med hög användning av förnybara 
råvaror. Utveckling av material, produkter och tjänster base-
rade på framför allt skog är grundläggande för omställningen.

I framtidens samhälle finns det många fler produkter som 
är miljö- och energieffektivt tillverkade av material baserade 
på förnybar råvara. Material och produkter har också ut-
vecklats för nya funktioner och tjänster som vi idag inte ens 
kan ana. Gamla och nya tillverkningsprocesser har förbättrats. 
Miljövänliga och resurssnåla koncept är en självklarhet och 
svenskt teknikkunnande ger nya exportintäkter. Återanvänd-
nings- och återvinningsprocesser är anpassade för att maxi-
mera materialens kapacitet att lagra koldioxid och energi. 

Visionen innebär också att materialens funktion och at-
traktionskraft måste vara så tilltalande att de är konsumenter-
nas förstahandsval.

Vägen till innovation 
Utgående från skogssektorn togs en strategisk forsknings-
agenda fram 2006. Denna har under 2012 uppdaterats (NRA 
2020, www.nra-sweden.se) och getts en ny struktur som ut-
går från skogssektorns möjligheter och behov, ett Industriellt 
ledarskap (processer) samt Konsumenters behov (produkter). 
Agendorna täcker väl de olika nationella satsningsområdena 
som beskrivs i NRA 2020.

Arbetet med att ta fram strategiska forsknings- och  
innovationsagendor har inneburit att forskningsinnehållet 
i de olika delarna av NRA 2020 har kunnat fördjupas. Det 
gemensamma arbetet och samverkan med andra agendor har 
lett till att innovationsfrämjande insatser tillförts agendorna. 
Vi har därmed lagt en stark gemensam grund för framtida 
innovationssamverkan mot en biobaserad samhällsekonomi. 
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Samverkan med Agenda trä
Framtagningen av föreliggande Innovationsagenda ”Den 
elektroniska motorvägen från bygge till hygge” har skett i 
samarbete med SP Träs framtagning av ”Agenda Trä”. Sam-
arbetet har skett genom fortlöpande kontakter och utbyte 
av information via mail, telefonmöten, deltagande i flertalet 
workshops etc. Trots agendornas enskilda utgångspunkter 
och visionära perspektiv är de flesta slutsatser och framtids-
versioner om branschens möjligheter och visioner överens-
stämmande, dvs. de bekräftar varandra. 

Samverkan med agendor utom  
skogsnäringen 
I arbetet med vår agenda har vi förutom ovan beskrivna 
samarbete med andra agendor inom skogsnäringen också 
samarbetat med följande agendor inom IKT-området: 
”Nationell kraftsamling för processindustriell automation” 
och ”Internet of Things”. Det står helt klart att tillförsel 
av kompetens, kunnande och nya landvinningar från dessa 
angränsande områden innebär uppsnabbning och vitalisering 
av FoI-processen inom det trätekniska området.

Figur 1. Område som den strategiska forsknings- och innovationsagendan ”Den elektroniska motorvägen från bygge till hygge” 
omfattar i samverkan med andra agendor inom skogsnäringen.
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Introduktion
Trä ett svenskt styrkeområde
Trä är en förnybar och nationell resurs med stora 
miljömässiga, tekniska och estetiska fördelar som 
ska användas för att skapa tillväxt, sysselsättning och 
hållbar utveckling i vårt land.

I Sverige finns ca 8000 företag inom sektorn trärelaterade 
produkter1. Den omsätter 98 miljarder kronor och har 44000 
anställda. Exportvärdet uppgår till ca 47 miljarder kronor.  
Många företag är mycket små och många länsstyrelser och 
kommuner har den trämekaniska2 industrin som en starkt 
prioriterad sektor, dvs. ”trä” definieras och behandlas som ett 
tillväxtområde.

En alltför stor andel av träråvaran lämnar dock landet i 
form av bräder och plank på grund av en i många fall svag 
integration framåt i värdekedjan

Motiven till integration framåt i värdekedjan är bl.a. den 
genomsnittliga prisbilden för olika produkter, t.ex. för sågat 
trä 2000 kr/m3, för limträbalk 4000 kr/m3, för komprimerat 
trä 10000 kr/m3 och för trähus 15000 kr/m3. Ökad förädling 
innebär inte självklart bättre lönsamhet, men det innebär 
minskad sårbarhet och att fler arbetstillfällen skapas i Sverige. 
Därför är det oerhört viktigt att den ökade förädlingen går 
hand i hand med förbättrad lönsamhet.

Trä är ett biologiskt material där ingen bit är lik den andra. 
Detta faktum är en stor konkurrensfördel när den enskilda 
träbiten kommit på plats i en träprodukt. I tillverkningsfasen är 
dock träets variabilitet en stor utmaning eftersom det kräver en 
individuell behandling av varje träbit. Tidigare (fram till 50- 
talet) hanterades träets variabilitet med hjälp av ett gediget hant- 
verkskunnande. Därefter har ökade produktivitetskrav inom 
träindustrin medfört en bulkhantering av träråvaran vilket  
inneburit att man inte utnyttjat råvaran på ett optimalt sätt. 

Potential
För att vi ska kunna öka exporten av förädlade 
produkter krävs att kunskapsinnehållet i produkterna 
ökas högst väsentligt.  För att detta ska lyckas måste 
vi bygga upp ett strategisk FoI- agenda och nätverk 
för träindustrins och dess underleverantörer av varor, 
utrustning och tjänster.

I Sverige förbrukar vi ca 0,6 m3 trä per capita varje år. Mot-
svarande siffra för EU är 0,13 m3 trä per capita. och Kina  
ca 0,02 m3 trä per capita. Det finns således en mycket stor  
ökningspotential förutsatt att vi kan tillverka attraktiva 
produkter till konkurrenskraftiga priser. Vår uppfattning är 
att vi inte ska satsa på att öka exporten volymmässigt utan 
värdemässigt genom export av förädlade produkter. 

Ett område där Sverige hävdar sig väl teknikmässigt är 
trähus och byggnadssnickerier. För dessa produktgrupper är 
produktionsvärdet 25,7 miljarder kr medan exportvärdet  
uppgår till endast 3,7 miljarder kr. 

För att vi ska kunna öka exporten av förädlade produkter 
krävs dock att kunskapsinnehållet i produkterna ökas högst 
väsentligt.  För att detta ska lyckas måste vi bygga upp ett 
strategisk FoI- agenda och nätverk för träindustrins och dess 
underleverantörer av varor, utrustning och tjänster.

För dessa underleverantörsföretag finns dessutom en 
mycket stor marknad för deras högteknologiska utrustningar 
och kunskapsintensiva tjänster. Bara inom EU 27 finns det 
350000 träföretag med en sammanlagd omsättning på 1620 
miljarder SEK. 

Denna framställning av möjlig potential har begränsats till 
Europa. Globalt sett är dock potentialerna enormt mycket 
större. Idag exporterar Sverige stora mängder trä till Japan, 
USA och länderna i Nordafrika. Exporten till Kina har just 
startat. Den utomeuropeiska exporten av trä utgörs dock till 
mycket stora delar av lågförädlade produkter och exporten 
av utrustning och tjänster är relativt blygsam. Här ser vi att 
den här beskrivna FoI-agendan har en riktig utmaning att 
utveckla och realisera nya värdekedjor baserat på nya kun-
skapsmässiga, tekniska och affärsmässiga möjligheter. 

Träindustrins roll inom skogssektorn
Utan en målmedveten satsning på omställning av 
skogsindustrins produktsortiment riskerar näringens 
bidrag till landets exportintäkter och sysselsättning 
att succesivt avta. För att undvika det krävs en högre 
grad av vidareförädling, utveckling av nya produkter, 
systemlösningar och tjänster.   

Den svenska skogssektorn förväntas lämna ett betydande 
bidrag till utvecklingen mot ett hållbart samhälle.  

Internationellt sett är Sverige en ledande producent och 
exportör av skogsindustriprodukter. Intäkterna från skogsin-
dustrins export är en av hörnstenarna i svensk ekonomi. 
Skogsindustrin möter emellertid en ständigt hårdnande 
global konkurrens, inte minst från nyetableringar i Asien och 
Sydamerika men också från produkter baserade på ändliga 
råvaror som produceras till låga kostnader.

En styrka inom svensk skogssektor har varit och är att vi 
på ett effektivt sätt nyttjar hela trädet till produkter som är 
efterfrågade på den internationella marknaden. Inom sektorn 
tillverkas främst solidträprodukter, massa och papper samt  
energi. När nu konkurrensen inom vissa produktområden 
ökar så innebär det också på sikt en ökad påfrestning inom 
andra delar av sektorn. Här har definitivt träindustrin en 

1  Sektorn trärelaterade produkter består av trämekanisk produktion (sönderdelning och förberedande förädling, t. ex . torkning, längdanpassning och kundorienterad 
sortering) och trämekanisk produkt-, system- och komponenttillverkning för främst bygg-, snickeri-, interiör- och möbelindustri (allt oftare kallad ”trämanufaktur”).
2 Trämekanisk industri definieras enligt SCBs SNI-koder i: Sågverksindustri; sågverk, hyvling och skivindustri; Snickeriindustri; dörrar, fönster, golv, kök, övriga  
bygg- och inredningssnickerier; Möbelindustri; Specialindustri; Trähusindustri, Träförpackningar samt Övrig träindustri.  
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nyckelroll. Som framgått av ovanstående resonemang är po-
tentialen för ökad användning av träprodukter mycket stor.

Utan en målmedveten satsning på omställning av skogs-
industrins produktsortiment riskerar näringens bidrag till 
landets exportintäkter och sysselsättning att succesivt avta. 
För att undvika det krävs en högre grad av vidareförädling, 
utveckling av nya produkter, systemlösningar och tjänster.   

Svensk spetskompetens  
inom det träindustriella området
Svensk träindustri har i en internationell jämförelse 
generellt sett en hög teknisk och kommersiell  
standard. Detta gäller framförallt industriellt byggande 
av trähus och produktion av sågade trävaror. Inom 
snickeri- och möbelområdet är bilden av den tekniska 
och kommersiella nivån mera blandad. Här finns helt 
klart en stor förbättringspotential.

När det gäller tillverkning av utrustning har Sverige en spets-
kompetens inom skanning-området (stockröntgen, kamer-
aavsyning av träytor) och virkestorkning. Inom båda dessa 
områden finns såväl starka företag som starka FoI-miljöer. 
Dessa styrkeområden har en stor potential till vidareutveck-
ling framförallt på den internationella marknaden.

Ett område där Sverige borde spela en större roll i ett inter-
nationellt perspektiv är forskning, utveckling och tillverkning 
av träbearbetningsmaskiner och träbearbetningsverktyg. Det 
finns kunnande spritt hos ett antal tillverkande företag och 

inom akademin. Här ser vi att det nationella FoI-systemet 
som här föreslås skulle ge en verklig skjuts inom detta område. 
Naturligtvis till nytta för tillverkarna av maskiner och verktyg 
men också till nytta för den svenska träindustrin som får en 
mer aktiv dialog med sina underleverantörer. 

För närvarande sker också en informationsteknisk revolu-
tion då det gäller mätning och framskrivning av den stående 
skogen. Trädstammarna kan automatiskt mätas med millimeter-
upplösning i tre dimensioner direkt i skogen med laser- 
skanning eller digital fotogrammetri. Även skördarnas apter-
ingsdator registrerar data om stamform som kan tas tillvara 
bättre i den fortsatta informationskedjan. Via data från flygburen 
laserskanning kan även dessa mätningar överföras till andra 
bestånd för att uppnå heltäckande skattningar av stamegenska-
per som kan vara indata till system för optimering av virkesut-
taget. Svensk forskning är ledande inom detta område. Det 
finns även inhemsk industri som tillverkar laserskannersystem 
och det ledande internationella företaget ägs av svenskt kapital. 

Jämställdhet inom träindustrin 
Träindustrin har problem med rekrytering till utbildningar på 
alla nivåer vilket leder till brist på personal med adekvat kom-
petens och är ett hot för framtida kompetensförsörjning och 
utveckling av processer inom branschen. Problemet accen-
tueras av det faktum att träindustrin är ytterst mansdominerad. 
Inom ramen för denna agenda vill vi ta oss an de problem och 
möjligheter som denna situation skapar för att säkra tillgång på 
arbetskraft genom tillvaratagande av alla grupper i samhället i 
form av genus, etnisk tillhörighet och kompetens. 
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Vår vision är att denna FoI-agenda skall stärka den svenska träindustrins effektivitet och globala konkurrenskraft 
vilket kommer att resultera i att tillverkning och framförallt export av miljömässigt hållbara produkter med högt 
kunskapsinnehåll kommer att öka högst väsentligt.

Mål, strategi och vision

Denna förnyelse av den svenska träindustrin skall åstadkom-
mas genom att systematiskt nyttja de senaste landvinningarna 
inom mätteknik, informations- och kommunikationsteknik 
samt modern materialteknik för förbättrad funktionalitet 
beträffande t.ex. beständighet, brand osv. 

Med hjälp av nya produktutvecklingsverktyg såsom 
simulering, visualisering etc. effektiviseras skapandet av nya 
funktionella produkter som redan i prototypstadiet är anpass-
ade för kostnadseffektiv produktion. Flexibla, funktionella 
produkter i kombination med effektiv produktion är en 
väsentlig förutsättning för produktvolymer på en inter-
nationell marknad.

Genom detta branschöverskridande samarbete med trä- 
industrin som lokomotiv kommer också den globala 
konkurrenskraften för dessa företag och denna bransch att 
stärkas. Dessutom kommer agendan att stärka konkurrens-
kraften hos träindustrins underleverantörer av varor, utrust-
ning och tjänster t.ex. skogsmaskintillverkare, tillverkare av 
maskiner och styrutrustning.

Mål
Det övergripande målet för denna agenda är att
• stärka svensk träindustris internationella konkurrenskraft
• stärka konkurrenskraften hos träindustrins underleveran-

törer
• skapa ett starkt nationellt trätekniskt FoI-system mellan 

träindustriföretag, träindustrins underleverantörer, univer-
sitet, institut och samhälle 

• skapa en bas för högkvalificerade arbeten i glest befolkade 
delar av vårt land

• förbättra informationsflödet mellan skog och industri

Strategi
Den övergripande strategin för denna agenda är 
• en nationell kraftsamling inom ramen för det trätekniska 

FoI-systemet
• att systematiskt nyttja och implementera nya landvinn-

ingar inom IKT-området
• att systematiskt nyttja och implementera nya landvinn-

ingar inom material-teknikområdet
• utveckling av trätekniska utbildningar på alla nivåer för att 

stödja företagens kompetensförsörjning
• att systematiskt nyttja och implementera nya landvinn-

ingar inom sensor- och beräkningsteknologi
• utökade resurser för teknik- tjänst- och produktutveckling 

i samverkan mellan företag, akademi och institut genom 
demonstratorer och inom ramen för en kunskaps- 
byggarakademi (KBA). Detta är en effektiv väg till  
INNOVATION.

• att träindustrin skall vara lokomotiv i utvecklingen
• att marknadens behov skall styra utvecklingen av nya 

produkter och modifiering av materialegenskaper
• att marknadens behov styr utvecklingen av nya affärs-

modeller 
• att produktionen av träprodukter i Sverige inte kommer 

att öka volymmässigt men värdemässigt

Mätbara Effekter
Mätbara effekter till 2030 innebär att värdet av trä- 
industrins produkter ökar med 20 % och att värdet av 
träindustrins underleverantörer av utrustning och tjänster 
ökar med 25 %. Exportvärdet kommer att öka 25 %. Denna 
värdeökning kommer att ske med volymmässigt samma uttag 
av skogsråvara.

Jämställdhet och integration  
i trävärdekedjan
Träindustrin har problem med rekrytering till utbild-
ningar på alla nivåer vilket leder till brist på personal 
med adekvat kompetens och är ett hot för framtida 
kompetensförsörjning och utveckling av processer 
inom branschen. 

Problemet accentueras av det faktum att träindustrin är ytterst  
mansdominerad. Inom ramen för denna agenda vill vi ta oss 
an de problem och möjligheter som denna situation skapar. 
Följande områden är aktuella och kommer att bearbetas 
med kompetenser och erfarenheter från andra branscher och 
forskning inom relevanta områden som:

• Kompetensbredd. Studier visar på förbättrad arbetsmiljö 
och bättre resultat i företag med bra genusperspektiv i 
styrelsen

• Säkring av tillgång på arbetskraft på olika nivåer. Ska trä-
industrin som ofta är förlagd i närheten av råvaran klara 
sin kompetensförsörjning så måste basen för rekryter-
ing breddas i tre riktningar genom tillvaratagande av alla 
grupper i samhället i form av genus, etnisk tillhörighet 
och kompetens. Det är viktigt att kunna integrera och 
behålla olika nivåer av kompetens inom industrisektorn. 
Tidigare erfarenheter från utbildning av civilingenjörer i 
träteknik visar på en inte helt katastrofal fördelning mellan 
könen i utbildningen men att männen i högre utsträck-
ning väljer att verka inom träbranschen medan kvinnorna 
söker andra branscher – ett utslag av en maskulin kultur?
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• Maskulinitet. Ur träindustrins perspektiv är det intressant 
att följa hur manligheter och kvinnligheter utvecklas i en 
traditionellt mansdominerad miljö som genomgår stora 
förändringar i processer som borde gynna en jämställd 
arbetsplats. Intressant är också en breddning kring integra-
tionen av grupper utifrån ytterligare andra perspektiv än 
genus. Här finns en bra möjlighet att följa den forskning 
som genomförs inom gruvindustrin som har likartade 
problemställningar. Projektet är en studie av förändringar 
kring attityder, beteenden och arbetsplatskulturer ur ett 
genusperspektiv i svenska gruvor

• ”Vår bästa kund är en 40-årig kvinna som läst in sej på 
våra produkter på nätet” sagt av en producent av konsu-
mentinriktade träprodukter. Hur ska vi i de nya system 
som skapas bland annat inom det industriella träbyggandet 
ta tillvara möjligheterna till bredare marknader? - vi ska 
inte bara sälja hus till medelålders vita män!

De möjligheter vi ser framför oss är överföring av genom-
förda insatser och studier inom andra branscher, riktade 
satsningar på underrepresenterade grupperingar i utbildning  
och att skapa jämställda grupperingar i våra projekt och 
styrgrupper.  Speciellt finns ett forskarintresse att undersöka 
hur en gradvis överföring till virtuella arbetsmiljöer påverkar 
genusperspektivet. ”Vad är det för ny maskulinitet respek-
tive kvinnlighet som utvecklas när arbetet genomförs vid 
datorn?” Hur kan detta skapa nya förutsättningar för i vårt 
fall träbranschen?

Målet är att på kort sikt (inom denna agendas livstid) ha 
minst 25 % av underrepresenterat kön i aktiva grupperingar 
och utbildningar. På lång sikt är målet minst 40 % av under-
representerat kön ingår i träindustrins processer samt en ökad 
integration av olika grupperingar. 

Vision 
Denna strategiska FoI-agenda sammanfattas i följande sex 
satsningsområden:
1.  Affärsmodeller
2.  Marknadsföring och försäljning
3.  Produkt-och materialutveckling
4.  Den elektroniska motorvägen från bygge till hygge
5.  Simulering
6.  Kompetensförsörjning och kunskapsbyggande

1) Affärsmodeller
Vår vision är att genom att utveckla nya affärsmodel-
ler där man har fastare kopplingar i värdekedjan mel-
lan skog, såg och vidareförädlande aktörer kommer 
man att uppnå ett bättre utnyttjande av resurserna: 
råvara, utrustning och människor vilket får till följd 
att man kan tillfredsställa slutkundernas individuella 
behov med mindre resurser.  Genom en fastare 
koppling mellan marknad och skog har man bättre 
möjligheter att göra rätt från början. 

En stor del (ca 70 %) av det trä som produceras i Sverige 
används i byggnader på olika sätt. Vi tror att även i framtiden 
kommer en stor del av träet att användas i byggnader. Här 
ser vi ROT- sektorn (Reparation om- och Tillbyggnad) som 
ett mycket viktigt segment såväl i Sverige som på export-
marknaderna. 

Vi tror också på att kunderna kommer att efterfråga 
alltmer flexibla och individuella lösningar, inte minst inom 
ROT-sektorn. Eftersom trä är ett lättbearbetat material ser 
vi att trä som material har stora konkurrensfördelar när det 
gäller att tillfredsställa enskilda kunders individuella behov. 

Det finns dock ett dilemma i trävärde-kedjan när det 
gäller förmågan att tillfredsställa enskilda kunders behov och 
önskemål. Detta dilemma kan vi kalla storleksparadoxen, 
dvs. att det åtgår ca 20 m3 virke för att bygga ett helt trähus 
vilket är en volym som ett större sågverk producerar på ca 20 
minuter.  Än mindre volymer åtgår naturligtvis till de flesta 
ROT-projekten.  Det är helt klart att det behövs aktörer som 
förmår att tillfredsställa de individuella behoven hos enskilda 
kunder. Situationen åskådliggörs till viss del av figur 2, där 
flexibla och individuella behov representeras av övre högra 
hörnet, ”FoUoI”. För att klara dessa flexibla och individu-
ella marknadskrav krävs innovation (I). Det är tveksamt om 
primärproducenterna sågverken har den struktur och or-
ganisation som klarar detta. I många fall behövs mindre mera 
flexibla aktörer både i Sverige och på export-marknaderna 
som förmår att vidareförädla produkterna så att de uppfyller 
slutkundernas behov. 

Vår vision är att genom att utveckla nya affärsmodeller 
där man har fastare kopplingar i värdekedjan mellan skog, 
såg och vidareförädlande aktörer kommer man att uppnå 
ett bättre utnyttjande av resurserna: råvara, utrustning och 
människor vilket får till följd att man kan tillfredsställa slut-
kundernas individuella behov med mindre resurser. Genom 
en fastare koppling mellan marknad och skog har man bättre 
möjligheter att göra rätt från början. 
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FORSKNING-UTVECKLING-INNOVATION

Figur 2. Forskning (F), Utveckling(U), Utbildning(U) och Innovation(I) leder i 
samverkan till produktutveckling för nya marknader.  
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2) Marknadsföring och försäljning
Handel via internet ökar kraftigt för de flesta varuslag. Vår vision är att utvecklingen för försäljning av träpro-
dukter kommer att följa samma mönster för såväl nybyggnation som ROT, dessutom kommer hela Europa att 
vara vår hemmamarknad. Detta är förändrade marknadsförutsättningar som många av de befintliga aktörerna 
på marknaden måste anpassa sig till. Det ger dessutom möjlighet till utveckling av nya flexibla tjänsteföretag 
som nedanstående scenario över ett större ROT-projekt belyser.

En fastighetsägare som har identifierat renoverings- eller 
ombyggnadsbehov tar kontakt med och beskriver sina 
idéer och behov för en arkitekt som får i uppdrag att 
komma med ett förslag på vad som behöver åtgärdas 
för att uppfylla fastighetsägarens behov och krav. 

Arkitekten inleder sitt arbete med att beställa en nog-
grann uppmätning av alla relevanta mått på objektet/
rummet i tre dimensioner med en skanner. I nästa steg 
överförs det uppmätta måtten till en 3D CAD-baserad 
rumsmodell. Uppmätning och kreering av 3D-CAD  
modellen görs av ett specialiserat företag.

Utgående från rumsmodellen utarbetar arkitekten ett 
förslag över hur om- och tillbyggnaden skall utformas. 
Vad gäller snickerier och andra träkomponenter så häm-
tas dessa från snickeri- och komponentleverantörens 
hemsida/databas över parametriserade grundkonstruk-
tioner. Arkitekten anpassar de valda snickerierna med 
några enkla kommandon så de passar i rumsmodellen. 
Genom parametriseringen ges arkitekten stora möj-
ligheter att antingen välja standardutförande eller själv 
modifiera utformningen så slutresultatet blir specialan-
passade och kundunika snickerier ur ett antal grundkon-
struktioner.

För att ge ett verkligt utseende på snickerierna ska 
arkitekten på motsvarande sätt hämta tillgängliga ytor, 
träslag, kulörer, ytbehandlingar o.s.v. från producentens 
hemsida. 

När arkitekten anser sig vara klar visas rumsmodel-
len för fastighetsägaren. Modellen ger möjlighet att på 
ett mycket naturtroget sätt visualisera förslaget ur olika 
vinklar och aspekter t.ex. utseendet på de valda snick-
eriprodukterna. I en dialog mellan fastighetsägaren och 
arkitekten modifieras förslaget efter fastighetsägarens 
önskemål. 

När fastighetsägaren är nöjd kopplas modellen 
samman med snickerileverantörens databassystem 
för generering av ett prisförlag. Accepterar fastighets-
ägaren förslaget går producenterna vidare med automa-

tisk generering av produktionsunderlag utifrån aktuell 
rumsmodell som via sin 3D CAD-bas är kompatibel med 
kalkyl, produktionsplanerings- och beredningssystem 
vilket möjliggör en snabb beräkning av tillverknings-
kostnaden samt generering av nödvändiga CAM-filer för 
styrning av de numeriskt styrda maskinerna. För säljaren 
av snickerier och komponenter återstår bara att sätta ett 
pris baserat på beläggnings – och marknadsläge innan 
en fullständig offert kan skickas.

Vid montering av träprodukterna tar montörerna hjälp 
av rumsmodellen för att se hur och var de olika snickeri- 
komponenterna ska monteras. Rumsmodellen har 
laddats ned till montörens mobiltelefon med hjälp av en 
specialutvecklad applikation.  Rummet skannas åter 
igen av och rumsmodellen kalibreras med det verkliga 
rummet så att 3D CAD-modellen virtuellt överlagras 
verkligheten. När detta är gjort kan montören interagera i 
realtid med modellen för att hitta var exakt de olika kom-
ponenterna ska monteras samtidigt som all nödvändig 
information för varje enskild komponent finns i rums-
modellen. På så sätt elimineras tidsödande bestämning 
av referenspunkter och den goda passformen minimerar 
behovet av finjustering efter rummets form.

När arbetet är klart överlåts den rumsbaserade  
modellen inklusive BIM-/PLM-databas till fastighets-
ägaren och som utgör en viktig informationskälla för 
framtida underhåll, om- och tillbyggnader.

Fördelarna med detta scenario ligger i att samtliga IT-
tekniker redan finns och tillämpas i andra branscher. För 
att fungera måste de anpassas till bygg- och snickeri-
industrins behov och förutsättningar. Lyckas man med 
detta så finns det en enorm potential för effektivisering 
i varje led av värdekedjan vad gäller; tidsåtgången för 
att skapa och tillverka den kundunika produkten samt 
minskade kvalitetsbristkostnader och dubbelarbete  
orsakade av dagens brister i kommunikation och infor-
mationsöverföringen mellan aktörerna. 

Scenario
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3) Produkt- och materialutveckling
Vår vision är att trä på sikt ska ersätta oljebaserade 
material. Syftet är därför att stärka den svenska  
träindustrin genom att verka för materialutveckling 
genom att förädla och utveckla trämaterialets egen-
skaper och funktionalitet. 

För att trä skall kunna förbättra sin konkurrenskraft så måste 
produkternas och materialets funktionalitet utvecklas hela 
tiden.  Exempel på egenskaper och funktioner som i vissa 
applikationer behöver förbättras är brandmotstånd, rötbestän-
dighet, formstabilitet, estetiska och taktila egenskaper samt 
åtgärder för att minimera underhållsintervall etc. 

Idag utsätts solidträ för flera processer som på ett eller  
annat sätt påverkar materialets fysikaliska, kemiska och 

estetiska egenskaper. Ett exempel är torkprocessen där trä-
materialets mögelbenägenhet, inre och yttre sprickbildning, 
mekaniska egenskaper, formstabilitet, hygroskopicitet, VOC 
emissioner och färg påverkas. På liknande sätt förhåller det  
sig med processer som impregnering och andra modifierings- 
tekniker som innebär tillsatser av kemikalier t ex olja till trä-
materialet, alternativt verkar genom termiska reaktioner hos 
vedens egna kemiska beståndsdelar. 

Eftersom miljöbelastande kemikalier som används inom 
träimpregnering är på väg att fasas ut, står träindustrin nu 
inför en stor utmaning att klara trämaterialets biologiska 
beständighet med alternativa metoder. Detta hot mot trä som 
material i utomhuskonstruktioner erbjuder dock en drivkraft 
och möjlighet för teknikutveckling, nya produkter och  
tjänster och är samtidigt en utmaning för trämaterialforsk-
ningen på en mera grundläggande nivå. 
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från bygge till hygge
Rätt träbit, rätt processad och på rätt plats har varit 
och är en vision och ett mål som människor verk-
samma inom skogs- och träindustrin strävat mot 
under lång tid. 

Den allmänna tekniska utvecklingen framförallt inom 
mätteknik och IKT-området samt ett flertal skogsindustri-
ella FoI-projekt som genomförts under senare år har lagt 
grunden till att det nu börjar vara möjligt att förverkliga 
denna vision i ett industriellt tempo.  Bland de byggstenar 
som krävs för att förverkliga visionen och som nu finns till 
hands kan nämnas:
• Fungerande mobil kommunikation med kapacitet för 

erforderliga informationsflöden
• Automatiserade metoder för 3D mätning från sidan av 

stående skog, t.ex. genom laserskanning och digital foto-
grammetri

• Metoder för flygburen beståndskaraktärisering, t.ex. med 
laserskanning och automatiserad digital fotogrammetri

• Metoder för att koppla ihop stammätningar från mark-
baserade metoder, eller skördare, med motsvarande 
flygburna mätningar, samt överföring av dessa samband till 
andra skogsområden

• Metoder för att assimilera återkommande sensormätningar 
med framskrivningar från tillväxtfunktioner

• Trädmodeller som beskriver trädens inre egenskaper 
baserat på yttre karaktäristika  trädåldrar och geografisk 
lägesinformation

• Metoder för spårning av stockar och sågat virke genom 
hela värdekedjan

• Metoder för mätning av yttre och inre egenskaper hos 
stockar och sågat virke

• För att kunna implementera hela visionen som åskådlig-
görs i Figur 2 krävs dock ytterligare ett antal FoI-insatser. 
Bland dessa kan följande nämnas: 

• Metoder för kartläggning av önskade egenskaper hos 
slutprodukten.

• Metoder för inmätning av byggnaders geometri
• Visualiseringsmetoder 
• Vidareutveckling av markbaserad och flygburen bestånds-

karaktärisering
• Avverkningsplanering - logistik
• Mätning av yttre egenskaper hos enskilda träd från skörd-

aren som indata till trädmodeller och apteringsalgoritmer 
• Metoder för automatisk uppgradering av trädmodeller 

och skördarnas apteringsalgoritmer baserat på återkopplad 
information från timmersortering och justerverk samt 3D 
skanning av stående träd – självlärande system

• Metoder för automatisk uppgradering av sorteringsalgo-
ritmer i timmersortering baserat på återkopplad informa-
tion från justerverk – självlärande system

• Algoritmer för optimal sönderdelning baserat på  
stockarnas inre och yttre egenskaper och återkoppling 
från justerverket

Agendans övergripande ide är att återkoppla information 
från marknadens krav på slutprodukten tillbaka till skogen, 
figur 3. Agendans strategi är att vidareutveckla och imple-
mentera olika landvinningar som gjorts inom mätteknik 
och IKP till en helhet. Sammanfattningsvis kan man säga 
att agendan syftar till att lägga grunden för en elektronisk 
motorväg från bygge till hygge.
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Figur 3. Vision för framtidens återkopplade självlärande produktionssystem. 

5) Simulering
Forskningsfrågan och visionen vi vill lyfta fram är det 
vi kallar ”Real-Virtual-Reality” vilket innebär att koppla  
ihop de virtuella modellerna med det industriella 
skeendet så att resultatet av prototyping, modeller,  
simulering och i bästa fall optimering verkligen 
speglar de framtida utfallen. 

I olika arbetsmöten (workshops) med intressenter till denna 
FoI-agenda har det ett flertal gånger kommit fram att det 
är mycket svårt att bedöma den absoluta nyttan av olika 
diskuterade FoI-insatser och vilken intressent som har mest 
nytta av en utveckling. Vi upplever att detta förhållande är  
direkt utvecklingshämmande. Vid ett flertal tillfällen har 
många intressenter efterlyst verktyg för simulering av olika 
scenarios längs värdekedjan från bygge till hygge. Vår vision 
är att med ett sådant simuleringsverktyg blir det möjligt att 
göra prioriteringar bland ett antal intressanta FoI-alternativ. 
På detta sätt kan man styra medlen till de projekt som gör 
den största nyttan för företagen och därigenom för Sverige. 

I processen att ta fram en ny vision och nya avancerade 
simuleringsverktyg för Sveriges träsektor för att skapa nya 
resurseffektiva och gröna processer och funktionella produk-
ter är det nödvändigt att nyttja kunskap och tekniker från 
bl.a. de kreativa näringarna. I ett framtida scenario kommer 
utvecklingen inom de kreativa näringarna, film, datorspel, 
interaktiva mobila lösningar (SmartPhones, IPads etc.) 
kunna nyttjas för mer industriella tillämpningar, vilket gör 
det möjligt att tillvarata både tekniken och unga männi-
skors kompetens. Teknik och kompetens för att skapa smarta 
träprodukter men framför allt att modeller för processer i 
form av råmaterialstyrning, konstruktion, prototyputveck-
ling, simulering och marknadskommunikation samt, i en vid 
bemärkelse, utbildning. Idag finns i allt väsentligt de olika 
delarna för en virtuell träindustriell värdekedja. 

Forskningsfrågan och visionen vi vill lyfta fram är det vi 
kallar ”Real-Virtual-Reality” vilket innebär att koppla ihop 
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de virtuella modellerna med det industriella skeendet så att 
resultatet av prototyping, modeller, simulering och i bästa 
fall optimering verkligen speglar de framtida utfallen. Dessa 
modeller ska också användas för att monitorera processerna 
för att ge beslutsunderlag för beslut i realtid i processen men 
också för mer övergripande strategiska beslut på ledningsnivå.

Denna vision kan appliceras i både ett bioraffinaderi-
tänkande eller i ett mer smalt trämekaniskt perspektiv. I 
bioraffinaderiperspektivet blir styrning av råvaran till rätt 
process mycket viktig och utvecklingssteget är här att gå från 
batchperspektiv till mer individbaserat perspektiv. Vilken 
del av trädet ska bli klänning, vad är lämpligt att egenskaps-
modifera i solidform och vad ska bli fönsterkarm? Alltmer 
förfinade processer kräver förfinad råvarustyrning.

Idag finns utrustning för att mäta och styra råvaran i detalj 
på en nivå som är industriell och i realtid. För att styra flöden 
och sidoströmmar, oavsett det är en homogeniseringsprocess 
(spånskiva, cellulosa, CLT) eller enskilda träkomponenter 
som ska produceras, krävs teknik och modeller som är  
dynamiska och förståeliga. Vi vill utveckla de möjligheter 
som finns för styrning av råvaruströmmar ända ner till en-
skild materialbatch/komponent med Trämetri, GPS teknik 
och fingeravtrycksteknik utvecklad för träd, stock och 
biomaterial.

Utvecklingen systemen måste ske i samverkan med de 
kreativa näringarna i form av applikationer på medier som 
idag utvecklas i rasande fart och som verkar i en process där 
halveringstiden på kunskap och system är bråkdelar av vad 
som är normalt i vår bransch.  Vi ser idag möjliga applika-
tioner där företag och forskare tillsammans kan stå i en vir-
tuell värld och beskåda, agera och styra sin egen process som 
om det vore ett datorspel. Vår målsättning är att förpacka 
detta med en kvalitet både på indata, utdata och upplevelse.
Med denna teknik kan vi också skapa ett system och 
komptensutvecklingssystem som är flexibelt och som kan 
tränga utanför universitetet in i företagen, attrahera unga 
människor både till utbildning som till sektorn.
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6) Kompetensförsörjning  
och kunskapsbyggande
Ett villkor för att våra visioner och mål skall kunna 
infrias är att kompetensförsörjningen på alla nivåer 
tryggas. 

Vi är övertygade om att en effektiv kunskapsuppbyggnad 
och kompetensförsörjning kan åstadkommas genom att 
samverkan mellan olika intressenter till FoI-agendan utveck-
las. Vår vision är att samverkan på följande tre nivåer skall 
vidareutvecklas och förstärkas:

• Samverkan mellan träföretagen inom och längs trävärde-
kedjan samt samverkan mellan träföretagen och dess 
leverantörer av utrustning och tjänster.

• Starkare samverkan mellan företag, universitet och institut. 
Det måste utvecklas former och strukturer så att företag, 
universitet och institut får en avsevärt högre närvaro i  
varandras verksamhet. På detta sätt fås en djupare gemen-
sam förståelse för de problem som behöver lösas.

• Stärkt roll och position i de nationella och europeiska 
innovationssystemen. Träföretagen och dess underleveran-
törer måste tillsammans med universitet och institut säker-
ställa en starkare roll och större utrymme i de nationella 
och europeiska innovationssystemen. Detta för att kunna 
säkra de stora FUI-resurser som krävs för att kunna möta 
en alltmer globaliserad konkurrens.
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1) Affärsmodeller
Vår vision är att genom att utveckla nya affärsmodeller 
där man har fastare kopplingar i värdekedjan mellan skog, 
såg och vidareförädlande aktörer kommer man att uppnå 
ett bättre utnyttjande av resurserna: råvara, utrustning och 
människor vilket får till följd att man kan tillfredsställa slut-
kundernas individuella behov med mindre resurser.  Genom 
en fastare koppling mellan marknad och skog har man bättre 
möjligheter att göra rätt från början. 

Ansvaret för utveckling av nya affärsmodeller ligger 
naturligtvis främst på de enskilda företagen men det finns 
även vissa FoI-aktiviteter som med fördel kan utföras på 
kollektiv nivå. 

Prioriterade kollektiva FoI-aktiviteter:
• Undersöka och beskriva hur sektorn för nybyggnation 

fungerar i olika länder, t.ex. hur värdekedjorna är upp-
delade mellan olika aktörer

• Undersöka och beskriva hur ROT-sektorn fungerar i 
olika länder, t.ex. hur värdekedjorna är uppdelade mellan 
olika aktörer

• Identifiera hinder för utveckling av träbaserade bygg-
produkter

• Identifiera begränsningar beträffande olika logistik- 
lösningar.

• Utveckling av informations- och produktionstekniker 
som är integrerade genom hela förädlingskedjan. Design 
och BIM(building information models) för en ny genera-
tion träbyggande, baserat på byggprojektörers behov, som 
även möjliggör utvärdering av byggnadens livscykel (LCC 
och LCA) i projekteringsskedet.  

Företagens FoI-insatser
• Analys och val av lämpliga marknader
• Analys av hur långt i värdekedjan man ska gå
• Analys och val av lämpliga samarbetspartners
• Anpassning av produkter till olika marknader.

2) Marknadsföring och försäljning
De FoI-aktiviteter som krävs inom detta område kommer 
att fokusera mot att ta fram metoder och verktyg för att 
dels underlätta dialogen med såväl industriella kunder som 
privatkunder men även metoder och verktyg för marknads-
föring och försäljning via internet. Det kommer att krävas 
såväl kollektiva FoI-insatser som FoI-insatser inom företagen. 
Vi ser också klara behov av nya tjänsteföretag startas och 
utvecklas för att uppnå vår vision

Prioriterade kollektiva FoI-insatser:
• Utveckling av metoder för fotorealistisk visualisering av 

träytor i 3D-CAD-miljö, som stöd för en kunddialog, 
bilaga 2. 

• Öka kunskapen om perception av träytors estetiska och 
taktila egenskaper på olika marknader, bilaga 2.

Insatser för att nå målen 

• Öka kunskapen om perception och samspel mellan 
produktutformning och träets estetiska egenskaper,  
bilaga 2.

• Utveckling av mobilapplikationer för stöd vid montage av 
träprodukter

• Utveckling av informations- och produktionstekniker 
som är integrerade genom hela förädlingskedjan. Design 
och BIM (building information models) för en ny genera-
tion träbyggande, baserat på byggprojektörers behov, som 
även möjliggör utvärdering av byggnadens livscykel (LCC 
och LCA) i projekteringsskedet.  

Företagens FoI-insatser:
• Skapa webbaserad produktdatabas där företagets alla 

produkter kan visas och där alla produkter kan hämtas 
hem som 3D-CAD-objekt.

• Utveckla snabba kalkyl, produktionsplanerings och  
beredningssystem

• Starta tjänsteföretag som tillhandahåller service med  
uppmätning/skanning av ROT-objekt.

• Starta företag som tillverkar mobilapplikationer för stöd 
vid montage av träprodukter

Foto: Per Pettersson



3) Produkt- och materialutveckling
Ett område för trä med stor utvecklingspotential inom 
byggandet är utveckling av träprodukter och system 
för den interiöra miljön. Ett viktigt mål är även att 
trä skall vara det kostnadseffektivaste materialet för 
utomhusprodukter ovan mark.

Vårt mål är att med befintlig och ny teknik ge trämaterialet 
de fysikaliska, kemiska och estetiska egenskaper som opti-
merar slutprodukternas funktioner. Vi sammanlänkar trämate-
rialets råvaruegenskaper med egenskapsförädlande processer 
som tillför nya kvaliteter och funktioner till skogsråvaran. 

Utveckling av nya miljövänliga och kostnadseffektiva pro-
cesser för förädling och modifiering av träets egenskaper är 
av största vikt. För att klara detta måste alla aktörer från skog 
till marknad vara nära knutna I utvecklingsprocessen i ett 
dubbelriktat kunskapsutbyte. och informationsflöde 

Man behöver även inbegripa nya och andra aktörer inom 
biokemiska sektorn, färgtillverkare, processutvecklare (mjuk- 
och hårdvaruleverantörer), arkitekter, maskinleverantörer m.fl.   

Vi vill även framhålla den vidare definitionen av bestän-
dighet, nämligen det att … ”väsentliga egenskaper hos trä 
som material eller i produkt bibehålls trots yttre påfrest-
ningar”. Beständighet kopplas därmed samman med funk-
tionaliteter som ligger närmare marknadens behov, synsätt 
och beskrivning av produkter. 

Ett område för trä med stor utvecklingspotential inom 
byggandet är utveckling av träprodukter och system för den 
interiöra miljön. En viktig målgrupp och draghjälp för den 
typen av produktutveckling är arkitekter, formgivare och 
designers. Här finns en potential i att egenskapsförädla idag 
lågkvalitativa svenska träslag som asp, al m.fl. med mindre  
volymer men höga förädlingsvärden. Trämaterial och 
produkter kan i sådana sammanhang vara en markör för 
status vilket ger ytterligare värde till produkter och produkt-
system (eller produktkoncept). Sådana produkter kan även 
gynna mera småskalig, flexibel och måhända specialiserad 
och kunskapsintensiv träproduktion till gagn för hållbar 
utveckling även i glesbygden. 

Det är även viktigt att visa på trämaterialets fördelar i jäm-
förelse med andra byggnadsmaterial ur ett miljö- och håll-
barhetsperspektiv. Livscykelanalyser måste därför beakta den 
totala miljöbelastning och därmed sammanhängande kost-
nader och miljöbelastning som framtagning av råvaran i dess 
första led genererar. Trä är dessutom det ideala kretslopps-
materialet, förnybart bildat i naturen, spontant återcirkulerat 
i naturen och med marginella tillskott till växthusgaser och 
den globala uppvärmningen. Dessutom fungerar träproduk-
ter som koldioxidsänka under brukartiden

Ett viktigt mål är att trä skall vara det kostnadseffekti-
vaste materialet för utomhusprodukter ovan mark. För att 
uppnå detta mål krävs dels stora utvecklingsinsatser men 
också metoder för verifiering och beräkning av de verkliga 
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livscykelkostnaderna och den långsiktiga miljöpåverkan. Att 
många av de nya modifieringsprocesser som utvecklats inte 
rönt någon större kommersiell framgång beror delvis på att 
man inte kunnat beräkna och verifiera de verkliga livs-
cykelkostnaderna för olika alternativ. 

Vårt är också att varje träbit skall ha definierade och verifi-
erade mekaniska, estetiska och beständighetsmässiga egenska-
per så att träprodukternas tekniska och ekonomiska egenska-
per på kort och lång sikt kan beräknas på ett ingenjörsmässigt 
sätt. För att kunna mäta och verifiera olika träprodukters 
funktionalitet på medellång och lång sikt skall produkterna 
förses med sensorer som registrerar olika mekaniska, fukttek-
niska och åldringsrelaterade parametrar. Dessa sensorer skall 
vara kopplade till nästa generations Internet of Things (IoT).

Prioriterade kollektiva FoI aktiviteter
• Egenskapsdefiniering av viktiga träproduktgrupper.
• Vidareutveckling av sätt att egenskapsförädla trä med olika 

miljövänliga modifieringstekniker, bilaga 3.
• Analys av samband mellan produktparametrar och till-

verkningsprocess med hjälp av statistiska verktyg.
• Förädling av lågkvalitativa inhemska träslag.
• Utveckling av metoder för dimensionsstabilisering av trä.
• Studium av inverkan på trämaterialegenskaper av impreg-

neringsmedel och processparametrar, bilaga 3.
• Trämögel i utomhusapplikationer i relation till process 

och materialparametrar.
• Studier av kemiska VOC emissioner från trä avsett för 

inomhusändamål.

• Hårdgörning av trä genom samtidig komprimering och 
termisk modifiering.

• Termisk modifiering och efterbehandling för förbättrad 
beständighet hos trä i utomhusanvändning.

• Torkning och kollapsreaktioner hos vissa träslag, bilaga 3.
• Studium av inre sprickor och orsaken till dess uppkomst 

vid termisk modifiering. 
• Modellering av torkningsprocessen särskilt med fokus på 

den kapillära torkningsfasen.
• Gas- och vätskepermeabilitet hos olika träslag för att  

diagnostisera torknings- och impregnerbarhet.
• Träfiberskivors egenskaper baserade på värmebehandlade 

träfibrer.  
• Utveckling metoder för verifiering och beräkning av 

de verkliga livscykelkostnaderna och den långsiktiga 
miljöpåverkan av olika produkter, t.ex. olika modifierings- 
och ytbehandlingsmetoder.

• Utveckling av sensorer som registrerar mekaniska, fukt-
tekniska och åldringsrelaterade parametrar. Dessa sensorer 
skall vara kopplade till nästa generations IoT, bilaga 3.

Företagens FoI-insatser
• Deltagande och samverkan i sådana fall där tillgång till 

fullskalig produktionsutrustning är en förutsättning för 
processanalys och uppskalning av laboratorieförsök. 
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4) Den elektroniska motorvägen  
från bygge till hygge
Agendans övergripande ide är att återkoppla informa-
tion från marknadens krav på slutprodukten tillbaka till 
skogen.

Agendans strategi är att vidareutveckla och implementera 
olika landvinningar som gjorts inom mätteknik och IKP 
till en helhet. En hel del av de nödvändiga byggstenarna för 
att förverkliga denna vision finns redan men det krävs dock 
ytterligare ett antal FoI-insatser för att hela visionen skall 
kunna förverkligas. Vi ser här en stor potential av en samver-
kan med agendan Internet of Things.
Den förbättrade informationen om skogen som kan erhållas 
genom att utnyttja ny sensorteknologi i samverkan med infor-
mationsteknologi gör att det ”lager på rot” som en traktbank 
med potentiella bestånd för avverkning utgör, kan utnyttjas mer 
optimalt än idag då den skogliga informationen om traktbanken 
är bristfällig. ( Val av bestånd och träd måste naturligtvis ske 
med hänsyn till rationell produktion och logistik). Vidare så 
kommer hela skogsinnehavets framtida utveckling att kunna 
framskrivas effektivare i skogliga planeringssystem. En viktig 
uppgift för framtiden är då också att utveckla skogligt anpassade 
dataassimileringssystem där framskrivningar och återkommande 
sensormätningar kombineras.  

Prioriterade kollektiva FoI-insatser:
• Visualiseringsmetoder som stöd för dialogen mellan säljare 

och köpare i B2B fallet.
• Vidareutveckling av flygburen beståndskaraktärisering 

med laserskanning och digitalfotogrammetrimed sensorer 
på konventionella flygplan samt på små förarlösa flygplan.

• Utveckling av beröringsfria metoder för 3D mätning av 
stammar i stående skog.

• Utveckling av metoder för dataassimilering av olika  
mätningar och framskrivningar.

• Avverkningsplanering – logistik.
• Mätning av yttre egenskaper hos enskilda träd från skörd-

aren som indata till trädmodeller och apteringsalgoritmer.
• Metoder för automatisk uppgradering av trädmodeller 

och skördarnas apteringsalgoritmer baserat på återkopplad 
information från timmersortering och justerverk – själv-
lärande system.

• Metoder för automatisk uppgradering av sorteringsalgo-
ritmer i timmersortering baserat på återkopplad informa-
tion från justerverk – självlärande system.

• Algoritmer för optimal sönderdelning baserat på stock-
arnas inre och yttre egenskaper och återkoppling från 
justerverket.

• Spårning av stockar och sågat virke genom värdekedjan 
med hjälp av fingeravtrycksmetoden. Här är en samverkan 
med agendan Internet of Things nödvändig för att kunna 
hantera de stora datamängder som krävs.

Figur 4. Informationsflöde i framtidens återkopplade självlärande produktionssystem inom trävärdekedjan.
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• Utveckling av nya rutiner för tillvaratagande av infor-
mationen om de avverkade trädens egenskaper från bl.a. 
skördarnas apteringsdator.  

• Ny kostnadseffektiv teknik för att säkerställa ”chain of 
custody”.

• Utveckling av intelligenta avverkningssystem och nya 
lösningar för HMI (human-machine interaction) för ökad 
produktivitet, energieffektivitet, arbetssäkerhet och min-
skad miljöpåverkan. 

• Utveckling av beslutsstöd för optimal styrning av försörj-
ningskedjan, inklusive flexibelt utnyttjande av vedråvaran.

• Utveckla bättre mätteknik för bättre användande av rå-
varan till rätt produkter.

• Utveckling av optimeringssystem för avancerad kund-
orderstyrning.

• Utveckling av system för dubbelriktat informationsflöde i 
värdekedjan.

Företagens FoI-insatser:
I samtliga ovan uppräknade kollektiva FoI-insatser krävs aktiva 
FoI-insatser från företagen för att de metoder och tekniker 
som utvecklas skall bli produktifierade och industriellt imple-
menterade. I många fall kommer det vara befintliga företag 
som sköter detta men i vissa fall räknar vi med att kommer att 
knoppas av nya företag från vissa av de olika projekten.

5) Simulering
Vårt mål är att kunna åstadkomma en virtuell tillverk-
ning av olika träprodukter så att man kan beräkna 
egenskaper och kostnader samt visualisera olika 
alternativa tillverkningsstrategier och olika produkt-
utformningar.

Tillvaratagande av träets inneboende och i nya processer 
utvecklade egenskaper i samfunktion med andra material 
kräver nya produkt- och processutvecklingsverktyg. Innan 
vi kan köpa ett trähus förpackat i ett platt paket på webben, 
som svarar mot den efterfrågan på boende och renovering 
som finns idag så måste många delprocesser i systemet skalas 
upp och flexibelt automatiseras. Det industriella träbyggandet 
är bara i sin linda och för att få en gynnsam utveckling måste 
både stora och mindre, lokala, produktionsenheter utvecklas. 
För att skapa enheter som kan konkurrera med andra idag 
mer välutvecklade värdekedjor behöver träindustrin nya 
snabbare och mer rationella utvecklingsprocesser. Eftersom 
trävärdekedjan till vissa delar är baserad på 3-dimensionell 
mät- och simuleringsteknik finns goda förutsättningar för att 
bygga virtuella simuleringssystem på alla nivåer.

Vårt mål är att kunna åstadkomma en virtuell tillverkning  
(simulering) av olika träprodukter så att man kan beräkna egen- 
skaper och kostnader samt visualisera olika alternativa tillverk-
ningsstrategier och olika produktutformningar. I detta arbete 
kommer teknik och kunnande från ”Spelvärlden” att nyttjas.

Prioriterade kollektiva FoI-insatser:
• Utveckling av simuleringsverktyg för virtuell tillverkning 

av olika träprodukter. Indata till verktyget skall utgöras av 
datortomograferade stockar.

• Real-Virtual-Reality projekt som kombinerar 3D 
sensorteknik med simulerings- och visualiseringsapplika-
tioner. ”Trävärdekedjan i 3D”.

• Furu- och granstambankarna med ca 200 datortomo-
graferade stammar i vardera, är och har varit mycket 
värdefulla databaser för utveckling av nya skanningar 
metoder och simulerings-verktyg.  För att kunna ta nästa 
utvecklingssteg krävs dock att dessa databaser byggs på 
med tomografering av väsentligt flera stammar. Detta kan 
göras genom att införskaffa ett exemplar av den indu-
striella tomograf som håller på att utvecklas inom Wood 
Wisdom-projektet CT-Pro. Med denna skanner skulle 
vi enkelt kunna förmera stambanksdatabaserna samtidigt 
som vi i Sverige skulle tillägna oss erfarenhet av använd-
ning av andra generationens röntgenskannrar. Utvid-
gade stambanksdatabaser skulle ge helt nya möjligheter 
för simulering av olika tillverkningsscenarios för olika 
produkter i olika delar av landet. Det skulle också kunna 
ge enskilda företag möjlighet att anpassa sin produktport-
följ och produktionsstrategi till lokala råvarans egenskaper.

• En beskrivning av ett projekt som syftar till inköp av en 
industriell datortomograf och uppbyggnad av en kraftigt 
utbyggd stambank framgår av bilaga 1.

Företagens FoI-insatser: 
• Medverka till att skapa ett centrum kring en industriell 

datortomograf. Samarbetsprojekt kring infrastruktur och 
nyttjande.

• Delta i utvecklingen av 3D arena som ett visualiserings-
verktyg för demonstration av industriella processer och 
produkter inom trä-, gruv- och energiindustrin.

• Delta i projekt kring egna industriprocesser för att bygga 
verklighetsbaserade simulerings-, optimerings och besluts-
modeller.

• Bistå med innovationsprojekt för studier av process- och 
produktutveckling och möjliggöra fallstudier av till exempel:

 o  Nya produktionsprocesser
 o  Produktutveckling
 o   Påverkan av genusperspektivet utifrån nya simulerings-

baserade processer
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6) Kompetensförsörjning  
och kunskapsbyggande
Det övergripande målet för denna agenda är att 
stärka den internationella konkurrenskraften hos 
träindustrin och dess underleverantörer. För att klara 
detta krävs kompetensutveckling såväl inom indu-
strin som inom akademin. För industrins personal 
krävs en kompetensutveckling för att man bättre ska 
tillgodogöra sig och implementera nya forsknings- 
resultat men det krävs också att forskarna får en 
ökad kunskap om företagens situation. 

Denna fråga om hur man skall få en ökad samverkan mellan 
industri och akademi har stötts och blötts i många samman-
hang under många år utan att man har kommit fram till 
någon fungerande lösning. Bland annat så försvårar anställ-
ningsformer och anställningsförhållanden en smidig övergång 
mellan industri och akademi.

Ett sätt som oftast fungerar bra är direkt samarbete inom 
projekt mellan akademi och industri. Detta arbetssätt skulle 

kunna utvecklas högst avsevärt. Ett sätt är att mera systema-
tiskt involvera studenter i FoI-projekt under ledning av en 
akademisk och en industriell handledare. Med denna metod 
åstadkommer man en kompetensutveckling av personal såväl 
inom industrin som inom akademin samtidigt som man 
tryggar den framtida kompetensförsörjningen av välutbildad 
arbetskraft som har kunskap om villkoren för både industri 
och akademi. Detta arbetssätt klaras dock inte inom ramen 
för universitetens normala tilldelning av ekonomiska resurser. 

Mellan 2000-2008 genomförde LTU/Skellefteå SkeWood-
programmet som var ett VINNOVA och industrifinansierat  
forskarutbildningsprogram omfattande 60-miljoner kr. År 
2005 startade centrumbildningen TräCentrum Norr (TCN) 
som är finansierat av träindustrin, EU, länsstyrelser och 
kommuner. Arbetet inom TCN är inriktat mot industrinära 
projekt med målet att framförallt plocka lågt hängande 
frukter. Under några år existerade SkeWood och TCN 
parallellt. Erfarenheten från detta var mycket positivt såväl 
bland industriföreträdare som bland forskare. Det beskrivna 
arrangemanget gav möjlighet till att lösa aktuella industri-
frågeställningar i TCN-projekt samtidigt som samma grupper 
av personer gavs möjligheter till fördjupningar inom ramen 
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för SkeWood-programmet. Ett sätt att närma företag och 
akademi är industridoktorandmodellen. Denna innebär att 
ett företag, eller grupp av företag, eller centrumbildning, 
anställer en doktorand som fysiskt rör sig mellan företag och 
akademi. Projekten drivs i industrimiljön medan kursdelen 
svarar universitet- och högskolan för.  Erfarenheten av in-
dustridoktorandmodellen inom SkeWood-programmet har 
varit mycket positiv 

Baserat på denna erfarenhet föreslår vi att en Kunskaps-
ByggarAkademi (KBA) inrättas in om träteknikområdet. 
Till denna akademi knyts:

• Industriell FoI – personal

• Institutsforskare

• Fristående innovatörer/entreprenörer

• Universitetsforskare

• Forskarstuderande från den nationella trätekniska forskar-
skolan

• Studenter på grundutbildningen

Genom ett projektbaserat arbetssätt uppnås ett kunskaps-
byggande såväl inom industrin som inom akademi och 
institut. Samtidigt kommer forskarstuderande och studenter 
inom grundutbildningen erhålla kunskap om industrirele-
vanta frågeställningar och förhållanden. Detta innebär att de 
kommer att få en kompetensprofil som motsvarar industrins 
behov vilket underlättar för anställning efter examen samti-
digt som industrins kompetensförsörjningsbehov säkerställs. 

Den ovan beskrivna KBA innebär att den trätekniska 
forskarutbildningen stärks genom samverkan mellan forsk-
ningsämnen vid olika universitet och högskolor. En nationell 
träteknisk forskarskola som även kopplar mot den skogliga 
motsvarigheten, kan vara en mötesplats för samverkan och idé-
utbyte mellan ämnen. En fördel är även att doktorandgruppen 
blir större och därmed vitalare jämfört med grupper med ett 
fåtal doktorander spridda på flera ämnen på olika orter.

Innovation
Innovation är risktagande och därför måste också samhälle 
och marknad vara villig att belöna risktagandet. Att utveckla 
nya produkter eller tjänster för en framtida samhällsekonomi 
kräver nytänkande och gränsöverskridande forskning.

Ett arbetssätt där människor från industrin och forskare 
möts inom ramen för olika projektet är en verklig grund 
för innovation. Här finns det möjlighet för forskarna att få 
en relevant beskrivning av olika behov och problem som 
företagen ser i sin dagliga verksamhet. Samtidigt får forskarna 
möjlighet att föra ut ny kunskap från forskningsfronten som 
företagen kan omsätta till nya produkter, tjänster och me-
toder - detta är ett verkligt innovationssystem.

Visionen om omställningen till en biobaserad samhälls-
ekonomi kommer inte att kunna förverkligas utan ny kun-
skap från forskning och utveckling. Men kunskapen måste 
också omsättas i ett stort antal innovationer. 

Innovation är risktagande och därför måste också samhälle 
och marknad vara villig att belöna risktagandet. Att utveckla 
nya produkter eller tjänster i en för en framtida samhälls-
ekonomi kräver nytänkande och gränsöverskridande  
forskning.

Om forskning handlar om att omvandla pengar till 
kunskap, så är det också nödvändigt med innovation för att 
omvandla kunskap till pengar. En tydlig gemensam definition 
av vad innovation är har gjorts av IVA:

“Med innovation menar vi att kunskap omsätts till nya 
värden. Det handlar om att utveckla produkter, tjänster och 
organisationer i såväl privat som offentlig verksamhet. Det kan  
gälla allt från industrirobotar, betalningssystem och energi-
effektivisering till ledarskap, affärsmodeller och hälsovård.” 

Innovation kan vara marknadsdriven eller idédriven, dvs. 
forskare/uppfinnare/entreprenörer kan ha ett marknadsbehov  
som drivkraft eller en ny upptäckt/idé skall på något sätt 
kommersialiseras. Innovation i den biobaserade ekonomin blir 
initialt till stor del revolutionär. För att skapa förutsättningar 
krävs ett innovationsfrämjande klimat. Samhället kan skapa 
förutsättningar men eftersom vi inte är isolerade i världen 
måste det också finnas marknadsmässiga grunder. Samhället 
måste skapa förutsättningarna för industri och individer att 
forska och utveckla nya produkter, processer och tjänster som 
samtidigt måste vara anpassade till marknadens efterfrågan. 
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Satsningsområden och aktivitetstyper
Denna strategiska FoI-agenda sammanfattas i de sex  
satsningsområden som beskrivits ovan:

• Affärsmodeller

• Marknadsföring och försäljning

• Produkt-och materialutveckling

• Den elektroniska motorvägen från bygge till hygge

• Simulering

• Kompetensförsörjning och kunskapsbyggande

Inom varje satsningsområde ingår följande 5 aktivitetstyper 
(AT):

1. Affärs- och verksamhetsutveckling 

2. Kompetensutveckling – kunskapsbyggande

3. Test, pilot och demonstration

4. Innovationsutveckling och forskning

5. Strategisk forskning
 
De FUI-projekt som finansieras kan innehålla alla, flera eller en 
aktivitetstyp men har olika finansieringsformer. Förslagsvis får

• AT1 30 % offentlig och 70 % industri

• AT2 50 % offentlig och 50 % industri*

• AT3 30 % offentlig och 70 % industri

• AT4 50 % offentlig och 50 % industri

• AT5 70 % offentlig och 30 % industri

* Den stora delen av kompetensutvecklingen och kunskaps-
byggandet kommer att ske inom ramen för olika FUI-pro-
jekt. Specifika kostnader för denna aktivitetstyp är kostnader 
för handledning av studenter på grundutbildningen och 
forskarstuderande.

SME-företagens och mikroföretagens medverkan i innova-
tionssystemet är av yttersta vikt för att det verkligen skall bli 
en nationell kraftsamling. Tyvärr har många SME-företag och 
mikroföretag begränsade möjligheter att ta stora risker inom 
de olika aktivitetstyperna som beskrivits i denna agenda. För 
att underlätta dessa företags medverkan föreslås därför att 
deras insatser i de olika aktivitetstyperna minskas med  
10 % -enheter jämfört med ovanstående förslag. 

Nationell kraftsamling  
- åtgärder och förslag

Figur 5. Satsningsområden och aktivitetstyper (AT).

• Affärs och verksamhetsutveckling1

• Kompetensutveckling - Kunskapsbyggande2

• Test, pilot och demonstration3

• Innovationsutveckling och forskning4

• Strategisk forskning5
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Organisation
Intressenter inom agendans område
TräCentrum Norr (TCN) är en centrumbildning inom 
Luleå tekniska universitet med den huvudsakliga verksam-
heten förlagd till LTU/Skellefteå. TCN har sedan 2005 
fungerat som ett mycket framgångsrikt innovationssystem 
framförallt för norra Sverige. Deltagande parter i TCN är 
skogsföretag, sågverksföretag och industriella träbyggare i 
norra Sverige. Forskningsutförare har framförallt varit LTU 
och SPTrä.  

Huvudman för denna FoI-agenda är TCN, men för att 
åstadkomma den nationella kraftsamling inom träsektorn 
som beskrivs i detta dokument så måste TCN:s fokusom-
råden utvidgas och nationella kopplingar skapas. Gamla part-
ners kompletteras med partners från andra branscher, andra 
delar av landet och andra forskningsutförare. Vi ser det som 
naturligt och nödvändigt att följande ”Nya” intressenter skall 
ingå i innovationssystemet ”Den elektroniska motorvägen 
från bygge till hygge”:

• Trämanufakturindustrin
• Skogsmaskintillverkare

• Maskin- och verktygstillverkare

• Tillverkare av mät och styrsystem

• Programvaruleverantörer

• Företag från de kreativa näringarna

• Fjärranalysföretag

• SLU

• Skogforsk

• Forskare inom IoT och IKT  

Styrning av FoI-området
Centrumbildningen TräCentrum Norrs verksamhet och 
finansiering regleras av ett samverkansavtal mellan ingående 
parter. Verksamheten leds av en styrelse med representanter 
från ingående parters ledningar. Styrelsen utser styrgrupper 
för respektive fokusområden, upprättar långsiktiga och årliga 
budgets, tar beslut om projektprioriteringar och om genom-
förande av projekt. 

Organisationen och styrningen av ett utvidgat fokusom-
råde får anpassas utifrån förutsättningarna för samverkan med 
andra kluster och teknikområden. En väsentlig förutsättning 
för framgång och innovation är att organisationsstrukturen 
tar tillvara industrins behov och förutsättningar. Nedan-
stående principiella skiss kan vara ett alternativ för att styra 
ett utvidgat TCN i samverkan med andra teknikområden/
kluster och innovationssystem.  

Under arbetet med genomförandet av agendan har ett 
stort antal möjligheter identifierats. Ett exempel är de 
workshops och möten med företrädare för IKT branschen 
där möjligheter och visioner diskuterats beträffande sensorer, 
informationsöverföringar, återkopplad informationssystem 
för laserskanning, röntgenscanning, finger-print information  
för identifiering och materialstyrning etc. Ett första exempel 
är kontakterna med Internet of Things och Mobila system. 
Ytterligare exempel utgör diskussionerna med SLU, Skog-
forsk och företaget ”Smart Planes” om teknik för skanning 
av skogsbestånd ner till trädnivå och den förbättring av 
skattningar och planering som kan göras med återkopplad  
information från marknad och sönderdelningskedja. Ett 
annat exempel som framkommit under de möten som 
genomförts är vikten av att teknik och utrustningslever-
antörer kan involveras i större utsträckning – både för att 

Figur 6. Styrning av FoI-området.
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påskynda teknikspridning och kommersialisering och för 
att stimulera leverantörernas egna kompetenser och resurser. 
Ett exempel på innovationsbehov som framkommit under 
workshops med industriella träbyggare, manufakturindustrin 
och komponentleverantörer är behovet av väsentligt bättre 
möjligheter för avsyning och kvalitetsstyrning.

Organisationen av FoI området måste ha tillräcklig flexi-
bilitet för att utifrån behov kunna ansluta nya parter och 
nya kompetenser tex via separata ”projektsamverkansavtal”. 
Detta gäller också samverkan med forsknings och utveck-
lingsgenomförare såsom SLU, Skogforsk, LTU, SP Trä etc.       

Gemensamma behov på kort,  
medellång och lång sikt 
Skogsindustrin har i inspel till Forsknings- och innova-
tionspropositionen 2012 och upprepat i Skogsindustriernas 
hållbarhetsskrift 2012 åtagit sig att investera 250 miljoner 
kronor per år för FoI. Åtagandet avser i första hand tiden 
2013-2016 men med ett dubbelt så stort åtagande fram till 
år 2030 (en förutsättning för att möjliggöra skogsindustrins 
vision om fördubblat förädlingsvärde till år 2035). Åtagan-

det gäller också under förutsättning av att staten medverkar 
i minst samma omfattning. Sågverksindustrin är en viktig 
del inom skogsindustrin vilket medför att det Strategiska 
Innovationsprogram som beskrivs i denna agenda utgör en 
viktig del av Skogsindustriernas åtagande. Denna FoI-agenda 
omfattar dock även företag som inte är organiserade inom 
organisationen Skogsindustrierna men som likaväl är såväl 
beroende som intresserade av strategiska FoI-aktiviteter som 
beskrivs av denna agenda.

Organisationen Skogsindustrierna har ingen egen forsk-
ning eller andra egna intressen, utan verkar för medlemmar-
nas behov av bland annat FoI. Vi tror att förutsättningarna 
för en väl planerad SIP är att många deltar och delar samma 
vision och hur den ska nås. En första preliminär bedöm-
ning av programförslagets ekonomiska volym är 80 miljoner 
kronor per år varav hälften från staten. Programmet föreslås 
omfatta tiden 2013-2020, med en utvärdering under 2016. 
Vi bedömer att en stor del av industrins insats i FoI-arbetet 
kommer att bestå av eget arbete. Detta gäller såväl företag 
som tillhör organisationen Skogsindustrierna som företag 
som tillhör andra grupperingar och organisationer. 
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