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tips för lärare och andra!
Det här häftet är ett fördjupningsmaterial till läromedlet Boken om skogen. Om elevernas  
förkunskaper om skog är små rekommenderar vi att ni även läser Boken om skogen, som vi  
hänvisar till på ett par ställen. Boken om skogen kan beställas från Skogen i Skolans hemsida.

www.skogeniskolan.se

På hemsidan finns också en lärarhandledning samt övningsbank, faktablad, skogsstatistik,  
nyheter och tips på andra bra hemsidor där man kan fördjupa sina kunskaper.

 Boken om skogen – lite om allt möjligt som rör skog, hur skogen ser ut och varför  
 skogen är viktig för oss alla.

 Skogen och klimatet – om skogens betydelse för klimatet och hur vi kan använda  
 skogen och dess produkter för att minska växthuseffekten.

 Skogen och samhället – om hur skogen påverkar   
 samhället på olika sätt, boken innehåller flera berät  
 telser där läsarna själva får ta ställning till vad de  
 tycker i olika frågor. 

 Mat i skolskogen – massor av recept på mat att  
 laga i skogen.

 Möjligheter med skolskogen – tips om hur det  
 går till att skapa en skolskog, hur man bygger upp  
 en skolskogsverksamhet och också en massa tips  
 på aktiviteter att göra där.

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges  
skogliga intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.  
Vår pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori  
och praktik för att öka lärares och elevers intresse för, och kunskap om skog.  
Skogen i Skolan vill öka kunskaperna om, och intresset för, skogen och alla dess  
värden. Skogen i Skolan är uppbyggt kring 11 regioner och ett nationellt kansli.  
Varje region har en eller flera kontaktpersoner. På riksnivå styrs Skogen i Skolan  
av en ledningsgrupp som består av representanter för Kungliga Skogs- och  
Lantbruksakademien, LRF Skogsägarna, Lärarutbildningen Stockholms universitet,  
Riksantikvarieämbetet, Skogsindustrierna, Skogsstyrelsen, Skogssällskapet,  
Sveaskog, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kyrkan, Svenska Pappersindustri- 
arbetareförbundet, Sveriges Lantbruksuniversitet samt Umeå universitet.

Skogen i Skolan
skogeniskolan.se

länkar
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www.skogsindustrierna.org
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Mycket mer än du tror – och ännu mer är på gång. 

Det vill vi visa i det här fördjupningshäftet om  

skogens produkter. Se dig omkring och upptäck  

att skogen ger oss massor av nyttiga produkter  

av trä och papper. Dessutom bidrar skogen 

med biobränslen, som blir ännu viktigare då  

vi ska minska utsläppen av växthusgaser. 

Visste du att man kan göra kläder av skog?  

Plast av skog?  Och mycket annat...

Spännande läsning!
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Skogsprodukter är mycket 
mer än bara trä och papper. 
Blöjor, som innehåller en  
speciell typ av pappersmassa, 
är också en produkt med  
ursprung i skogen. Foto: SCA



54

Sol, luft och vatten
Egentligen är det rena magin – sol, luft, vatten och lite näringsämnen 
är det enda som behövs. Sedan gör klorofyllet och fotosyntesen  
resten. Träden växer och skogen ger oss virke till våra hus, bränsle att 
värma oss med och papper att skriva på. Och mycket, mycket mer ...

D

Att använda förnybara råvaror som skapas med hjälp av 
solens energi blir nödvändigt i en värld som har hållbar 
utveckling som ledstjärna. Trä, papper, biobränslen och 
andra produkter från skogen spelar då en viktig roll.  
Foto: Peter Gerdehag

et mest fantastiska är att den här processen 
bara fortsätter. Om vi sköter skogen rätt 

– och hushållar med den – så tar skogen inte slut. 
Och det finns många saker att använda den till ...  

Trä och papper är väl de skogsprodukter vi 
tänker på först. Trähus och trämöbler finns ju 
runtomkring oss. Dörrar, fönster och golv är ofta 
gjorda av trä och mycket av vår mat transporteras 
på lastpallar av trä, kanske också i lådor av trä. 
Dessutom har vi ju alla småsaker som blyertspen-
nor, tumstockar, tandpetare med mera.

Pappersprodukter som tidningar, böcker och 
skrivarpapper hittar vi också överallt. I konkur-
rensen med plast, aluminium, plåt med mera 
klarar sig pappersförpackningarna också allt bättre. 
Mjölkförpackningen är av papper (eller kartong 
om man ska vara petig) och många mobiltelefoner 
och andra elektronikprylar säljs i kartongförpack-
ningar. Och utan wellpapplådan skulle nog Sverige 
stanna, se sid 21.

Allt det här är självklarheter som vi vant oss 
vid. Men forskarna utvecklar också helt nya pro-
dukter: nanopapper som är starkare än järn, pap-
per som inte brinner, träfasader som inte behöver 
tvättas m.m. Läs mer på sid 30. 

Bränsle är den tredje stora skogsprodukten. 
Ökande mängder grenar, bark och spill från skogs-
industrin tas tillvara som klimatvänligt bränsle 
som kan ersätta olja. Allt mer värme till våra  
bostäder kommer alltså från skogen. 

Snart får vi också skogsbränsle till våra bilar.  
I Piteå bygger man en fabrik som ska göra ”tall-
diesel”, tillverkat av tallolja från skogsindustrin. Där byggs också en försöksanläggning för att 
tillverka DME, också det ett fordonsbränsle baserat på skogsindustrins restprodukter. Se sid 27.

Kemikalier och läkemedel från skogen hör också till framtidsprodukterna. Någon har räknat 
ut det finns 40 000 naturliga kemiska ämnen i trädens bark. Läkemedelsföretagen hoppas och 
tror att träden ska ge oss medicin mot hjärtsjukdomar, cancer med mera. Kemisterna tar redan 
idag fram ”gröna kemikalier” ur skogsråvaran, som bland annat kan ersätta oljebaserade kemi-
kalier då man tillverkar plast. 

I de följande kapitlen kan du läsa mer om de produkter och de biobränslen som vi idag får 
från skogen. Du får också några glimtar av vad forskarna och produktutvecklarna har på gång, 
inte minst inom bioraffinaderierna. Framtiden ser väldigt spännande ut. Många unga forskare 
lockas nu av möjligheterna att göra ännu mer av sol, luft och vatten ... 

Papperstidningarna har fått 
tuff konkurrens av internet och 
söker nya vägar att nå unga 
läsare. ”Stylist” är en gratisut-
delad veckotidning, som vänder 
sig till yngre kvinnor i London. 
Foto: Anders Thorén.
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Restprodukt  
blir hästprodukt
Kutterspån (hyvelspån) är en 
restprodukt från träindustrin. 
Spånet används som strö i 
stall och ridhus. För att göra 
hanteringen av spånet enklare 
pressas det ihop i balar som 
paketeras.

Vad som händer när en produkt 
använts är viktigt för miljön,  
se Skogen och klimatet sid 24.  
I Sverige återvinns cirka 70 
procent av pappersprodukterna. 
Använt trä tas tillvara som  
biobränsle. 
  Tyvärr hamnar alltför många 
använda produkter i naturen.  
Papper och trä har då den för-
delen att det bryts ned och  
återgår till kretsloppet. Flera 
andra material, till exempel  
många sorters plast, bryts ned 
väldigt långsamt och kan orsaka 
stor skada. Forskare har till  
exempel upptäckt att fåglar  
och fiskar får i sig plastbitar  
som de tror varit mat.

Förnybar råvara. Alla material som förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig 
framtid. Trä är en förnybara råvara, bränsle från skogen ger förnybar energi. 

Returlut. En vätska som har används vid kokning av sulfatmassa. Returluten innehåller vedämnen som,  
då vätskan dunstats in, blir biobränsle. En stor del av kemikalierna återvinns.

Biprodukt. En produkt eller ett ämne som uppstår vid tillverkning av en annan produkt (huvudprodukt). 

Restprodukt är vanlingen en beteckning på avfall som kan användas till något nyttigt. I dagligt tal skiljer  
man ofta inte på restprodukter och biprodukter. 

Noll avfall
Kartongbruket Iggesund 
Paperboard i Hälsingland  
har under många år för-
sökt ta tillvara alla restpro-
dukter, som annars skulle 
blivit avfall. Sedan i januari 
2009 har bruket nästan 
inte behövt köra något  
avfall alls till soptippen. 
Den senaste restproduk-
ten som Iggesund Paper-
board lyckades hitta ett 
användningsområde för 
var slam, som nu blandas 
med aska för att bygga 
vägar med.

avfall

Om några decennier är vi nio miljarder människor på den här plane-
ten. Att hushålla med jordens resurser och växla över till förnybara 
råvaror och förnybar energi är därför mer angeläget än någonsin. 

Skogen kan vara en del av lösningen, men vi måste ta hand om råvaran på ett effektivt sätt. 
Spillet vid tillverkningen av papper, trä och bioenergi måste minimeras och biprodukter, 
överskottsvärme och allt annat som ”blir över” måste tas om hand. Återanvändning och 
återvinning är också viktigt för att minska resursförbrukningen.

Sverige har goda förutsättningar för detta. Det finns gott om skog och Sverige har 
också en mångsidig skogsnäring, där skogsbruk, sågverk, massa- och pappersindustri sam-
verkar så att skogsråvaran utnyttjas fullt ut. Även en stor del av avverkningsresterna – främst 
grenar och trädtoppar – tas om hand och används som biobränsle.

Totalt sett utnyttjas skogsråvaran alltså på ett rationellt sätt. Men forskarna och industrins 
specialister försöker ständigt hitta nya sätt att få ut ännu mer nyttigheter av skogen. I fram-
tiden kan vi därför räkna med nya typer av skogsprodukter, effektivare biobränslen och mer 
resurssnåla tillverkningsprocesser. 

Hushållning och effektivitet

Sågverk

Bioenergi-anläggning Värme och el

Massa- och pappersbruk

Energi

Energi

Trävaror

Massa och papper

Bark, spån 
och pellets

Flis

GROT och 
brännved

Sågtimmer

Massaved

ILLUSTRATION: BO PERSSON, DESIGNMAKARNA

Sågverken, massa- och pappersbruken och skogsbolagens bio-
bränsleproducenter samverkar så att alla delar av träden kommer 
till användning och att även biprodukterna tas om hand.

Grenar och trädtoppar (GROT) som blir 
över då skogen avverkas går till bioenergi-
producenter, som levererar värme och el till 
hushållen.

Sågtimret, som är det mest värdefulla virket, 
går till sågverken som gör trävaror, till exem-
pel brädor och halvfabrikat till möbel- och 
snickeriindustrin.

Massaveden går till massa- och pappers-
bruken som gör olika slags papper, tidnings-
papper, wellpapp och hushållspapper. 

Biprodukterna tas också om hand. Sågver-
kens flis är en viktig råvara för massabruken. 
Sågspånet levereras till spånskivindustrin 
och barken används som biobränsle. Mas-
sabrukens viktigaste biprodukt är returlutar, 

som bruken själva använder som biobränsle 
i sina ångpannor. Flera massabruk är nästan 
självförsörjande på värmeenergi och elek-
tricitet. 

Överskottsenergin i fabrikerna tas också till 
vara. Till exempel används värmeenergi från 
massabruken till att torka papper som till-
verkas i pappersbruken. Det är också vanligt 
att skogsindustrin levererar överskottsvärme 
till kommunernas fjärrvärmenät och på så vis 
hjälper till att värma upp bostäder. 

Det här samspelet mellan olika typer av 
skogsindustrier och andra verksamheter gör 
att skogsråvaran utnyttjas maximalt. Så gott 
som allt tas tillvara, antingen som produkter 
eller som bioenergi.

Nästan allt tas tillvara
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Trähus

Träemballage

Idag byggs allt fler höga hus av trä. Det här  
åttavåningshuset, som finns i Växjö, är nästan 
helt byggt av trä. Trähusen har ofta en putsad 
fasad, vilket gör att de ibland ser ut som  
betonghus. Den här fasaden, är emellertid  
gjord av trä. 
Foto: Midroc.  

Trälådan är kanske inte världens mest  
spännande produkt. Men lådor, lastpallar  
och olika typer av träemballage är faktiskt  
det näst största användningsområdet för 
svenskt trä. Utan sådant träemballage  
skulle landets varutransporter inte fungera. 

Unga svenska möbeldesigners låter tala om sig. 
Stolen ”Raw” är formgiven av Jens Fager, som 
också tillverkat den själv i ett antal numrerade 
exemplar. För att ge stolen ett grovhugget 
”rått” utseende, har Jens Fager jobbat med 
bandsåg.  Foto: Muuto. 

Möbler

– naturligt och användbart
Trä
Trä är ett av de mest användbara material som finns. Det är därför som 
vi har så många saker av trä omkring oss. Säkert beror det också på att 
de flesta människor tycker om naturliga material. 

änniskor har använt redskap och andra saker av trä i tusentals år. Länge var trä det 
vanligaste byggmaterialet, men i modern tid kom det alltmer att trängas undan av andra 

byggmaterial. Under mer än hundra år var det faktiskt på grund av brandrisken förbjudet att 
bygga höga hus av trä, se sid 10. När det förbudet omprövades och togs bort började man bygga 
allt fler flervåningshus av trä. Den ökande klimatmedvetenheten har också gett trähusbyggandet 
ett uppsving. Att trä är ett klimatvänligt material värderas nu högt. 

M

För att ett fönster ska hålla länge måste träet 
vara av mycket hög kvalitet. Helst ska det vara 
kärnvirke av furu (tall) med täta årsringar. På 
fönsterfabrikerna kontrolleras allt trä innan  
det tas in i produktionen. Till exempel används  
röntgen för att avslöja sprickor som man annars 
inte kan se. Foto: Anders Thorén. 

Snickerier och  
inredningar
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Vi har i alla tider använt trä för att bygga våra bostäder. I dag är cirka 95 
procent av svenska villor, sommarstugor och andra småhus gjorda av trä. 
På senare år har man också börjat bygga stora hus av trä. Hyreshus med 
sex till åtta våningar är nu inte ovanliga.

I gamla tider var trä det naturliga byggnadsmaterialet för både stora och små hus. Så småningom 
trängdes träet undan av sten, tegel och andra byggmaterial för större byggnader. Sedan en bit in  
 på 1900-talet har stål och betong varit de klart dominerande byggmaterialen för flerbostadshus. 

Tillbakagången för trä hade flera orsaker. Stenhus blev en statussymbol och de ansågs också 
mer hållbara och brandsäkra. Några ödesdigra stadsbränder ledde till att det på 1870-talet infördes 
förbud mot att bygga trähus med mer än två våningar. 

Renässans för trä
Som en följd av ny kunskap om trä, byggnadsteknik och brandskydd togs förbudet bort 1994, efter 
hela 120 år! Nu byggs höga bostadshus, stora sporthallar och hela stadsdelar av trä. Stål och betong 
dominerar fortfarande, men var sjunde ny lägenhet byggs idag i trähus. 

Alla tiders  
byggmaterial

Att trä är ett klimatsmart byggnadsmaterial betyder mycket. Den moderna träbyggnadstekniken 
gör det möjligt att bygga snabbt och billigt. Stora delar av byggnaderna – ibland hela lägenheter  
med köks- och badrumsinredningen färdigmonterad – produceras i fabriker. Mycket av det jobb 
som annars skulle ske i regn och rusk utförs då inomhus. Byggplatsen blir en monteringsplats och 
byggtiderna blir mycket kortare än förr.  

Traditionen spelar stor roll
Hur man bygger hus har med tradition att göra och skillnaderna mellan olika länder är stora. I USA 
finns en lång trähustradition och en stor andel trähus, medan man i exempelvis Tyskland bygger gan-
ska få flerbostadshus av trä.

England och Sverige hör till de länder i Europa där trähusbyggandet ökar snabbast. I England 
byggs framförallt småhus i trä, men i London uppfördes 2008 ett niovåningshus av trä, som då var 
det högsta i Europa. Sverige ligger lång framme vad gäller flerbostadshus i trä. Till exempel har den 
nya trähusstadsdelen Välle Broar i Växjö fått stor uppmärksamhet. Forskare, byggare och träföretag 
samarbetar inom Välle Broar för att utveckla nya, effektivare och mer energisnåla byggmetoder.

Gran används mest
Gran är det träslag som 
används mest som bygg-
nadsvirke. Till inredningar 
och snickerier används 
både gran och furu (tall).  
Ek, bok, ask och annat 
lövträ används till golv  
och möbler.   

Limträ – starkt och vackert
Limträ är mycket starkt i förhållande till sin vikt. Därför används limträbalkar  
ofta för att bära upp tak i sporthallar, flygplatser eller andra stora byggnader. 
    Limträ tillverkas genom att långa plankor (lameller) limmas ihop under stort 
tryck. Sådant hoplimmat virke blir mycket starkare än en enskild planka.  
Genom att fingerskarva ihop många lameller kan man tillverka limträbalkar  
som är mycket långa. Foto: Martinsons. 

När ismannen Ötzi, som levde 
för 5 300 år sedan, hittades fann 
man en mängd träsaker som han 
burit med sig, vapen, redskap, 
behållare med mera. Varje sak 
var tillverkad av det träslag som 
bäst passade ändamålet. Hela 
17 olika träslag hade använts. 
Stenåldersmänniskan visste alltså 
en hel del om trä.

I skogen växer ditt nya hem. 
Det räcker med 200 sådana 
här små plantor för att man 
efter 70-80 år ska kunna bygga 
trästommen till ett fem- 
våningshus. 

Fingerskarvning. Genom att 
kapa bort de sämre delarna av 
plankorna och skarva ihop de 
bästa bitar får man trävaror av 
högre kvalitet. Fingerskarvning 
används också för att sätta ihop 
flera plankor då man behöver 
extra långt byggmaterial.  
Foto: Rolf Andersson.

I Sverige byggs nu många flervåningshus av trä. Det här sexvåningshuset finns i Inre hamnen i Sundsvall. 

Lika brandsäkert
Trä betraktas idag som 
lika brandsäkert som 
andra byggmaterial. En 
husstomme av trä, dvs. 
den träkonstruktion som 
bär upp huset kan faktiskt 
stå emot brand betydligt 
längre än en stålkonstruk-
tion. Därmed finns det mer 
tid för släckningsarbete 
innan huset rasar samman. 
De flesta husbränder 
börjar i inredningen. Trä är 
då ett säkrare material än 
plast, som brinner snabbt 
och utvecklar giftigare rök.

Här växer din stol
Att tillverka en stol av trä är ett 
sätt att ta tillvara en naturlig 
råvara. Skogen i Sverige tar inte 
slut eftersom man planterar fler 
nya träd än de som sågas ned. 
Trä är alltså en förnybar råvara.
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Svenska möbler är kända i hela världen. Möbler gjorda av ljusa träslag 
som furu, björk, ask och bok, har blivit en symbol för svensk design.

Kvalitet, enkelhet och känslan för trä gjorde svenska möbelformgivare kända under 1900-talets  
första hälft. Och med IKEA, världens största möbelvaruhuskedja, tog svensk trädesign för alltid en 
plats i möbelhistorien.

Nästan tre fjärdedelar av de svenska trämöblerna exporteras. En stor del går till närbelägna  
marknader som Norge och Tyskland, men även i avlägsna delar av världen som Japan, USA och  
Mellanöstern är svenska möbler eftertraktade. 

Den svenska möbel- 
industrin har pressats  
hårt av konkurrens från  
länder med lägre löne- och  
råvarukostnader. De senaste  
årens lågkonjunktur har  
också satt sina spår i möbel- 
branschen. Företagen har  
blivit färre och antalet med- 
arbetare har minskat, men  
inom möbelindustrin ser  
man ändå goda tillväxtmöj- 
ligheter. Den ökande klimat- 
medvetenheten talar för trä.  
Konsumenterna har blivit  
mer intresserade av natur- 
liga material och söker  
kvalitet och hållbarhet,  
istället för slit- och släng.

Abba, Zlatan och...

… svenska  
trämöbler!

Den här länsstolen har  
formgivits av Nirvan Richter  
på Norrgavel, som produ- 
cerar alla sina möbler av  
massivträ eller andra natur- 
material. Stolen tillverkas  
av bok eller ask och  
ytbehandlas med träolja,  
såpa eller tempera.

Foto: Norrgavel. 

”
Nirvan Richter, Norrgavel

I media är ordet förädling vanligt.  
”Vi måste vidareförädla den svenska 
skogsråvaran och höja produk- 
ternas förädlingsvärde...”

Vad menar man? Jo, att det är 
smart att inte bara producera plank 
och brädor utan också göra bord och 
stolar av skogen. Och vackra furu-
fönster, häftiga björkmöbler, exklusiva 
ekparkettgolv med mera. Produkter som 
ger oss bättre betalt, helt enkelt.

Sverige är ett av de länder som expor-
terar mest trävaror (det vill säga ”brädor 
och plank”). Men det finns också en stor 
svensk träförädlingsindustri som består av 
möbelfabriker, trähustillverkare och tusentals 
företag som tillverkar fönster, dörrar, golv och 
trappor med mera. Totalt i landet finns cirka 
8 600 sådana företag, som årligen säljer för 70 
miljarder konor varav en tredjedel är exportför-
säljning.

Träförädling
– ger jobb och inkomster

18 miljoner kubikmeter trävaror

6 miljoner
kubikmeter
till förädlings-
industrin

12 miljoner
kubikmeter
exporteras för 
21 miljarder kr

Värdet efter 
förädling
140 miljarder kr

En skogsmaskinförare producerar 
ca. 5 000 kubikmeter virke per år

Sågade trävaror 
ger jobb till 
13 personer i 
förädlingsindustrin

Ger jobb till 
1,2 personer
i sågverket

Förädling ökar värdet...
År 2008 producerade de svenska sågverken 18 miljoner kubik-
meter trävaror. Det mesta, 12 miljoner kubikmeter, exporterades 
för sammanlagt 21 miljarder kronor.  En mindre del av trävarorna, 
6 miljoner kubikmeter, såldes till den svenska träförädlings-
industrin. Värdet av de förädlade produkterna, möbler, golv, 
inredningar m.m., blev hela 140 miljarder kronor. Förädlingen 
innebar alltså att värdet på träet ökade många gånger om.

...och ger fler jobb
En skogsmaskinförare producerar ungefär 5 000 kubikmeter 
virke per år. I sågverket ger detta virke jobb åt ytterligare 
1,2 personer. När de sågade trävarorna sedan tas om hand 
av möbel- och träindustrin ger det jobb till hela 13 personer, 
i möbelfabriker, småhusfabriker, fönster- och dörrfabriker och 
annan träförädlingsindustri. En skogsmaskinförares arbets-
insats ger alltså jobb åt ytterligare drygt 14 personer.
 

ILLUSTRATION: BO PERSSON, DESIGNMAKARNA

Precis som att  
människor föds  
och dör, är det  
viktigt att möbler 
kan bli till jord  
igen. Därför är  
naturmaterial bra

Trä- och  
möbelindustrin
Till trä- och möbelindu-
strin räknas de företag 
som förädlar det sågade 
timret till fönster, dörrar, 
kök, inredningar, golv, 
trähus och möbler. Även 
företag som tillverkar 
fritidsbåtar, husvagnar, 
emballage, leksaker 
m.m. har en stor andel 
träförädling i sina företag. 
Enligt branschföreningen 
TMF kommer trä- och 
möbelindustrin att fram 
till 2015 behöva nyan-
ställa 10 000 personer. 
Många av de nuvarande 
medarbetarna går snart i 
pension och det behövs 
därför nya snickare, 
designers, arkitekter,  
maskinoperatörer, tek-
niker och ingenjörer.    
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SKATE-
BOARD-

RAMP

BYGG DIN EGEN

Trä är ett utmärkt material när du vill göra din egen skateboardramp.  

Men du måste välja robust virke som klarar av hårda tag och tål regn och 

rusk. Som skivor kan du välja björkplywood och måla dem i läckra färger. 

Det finns också vattenbeständig plywood, som inte behöver  

målas. Ritningar finns på www.byggbeskrivningar.se.  

De är gjorda för vuxna, men med lite hjälp fixar du  

säker det. En enkel beskrivning av hur du bygger en  

skateboard hittar du på  www.skogeniskolan.se  

under ”Övningar”.

Fundera på?
  Se dig omkring i klassrummet. Hur många olika saker av trä hittar du? Gör en  

 lista!  Vilka träslag är de gjorda av tror du? Ge exempel på saker i klassrummet,  
 som är tillverkade av andra material, men som kunde varit gjorda av trä?

  Tror du – som många i möbelbranschen – att folk kommer att satsa mer på  
 kvalitet än på slit och släng? Andra tycker att kvalitet är för dyrt och att det  
 är kul att köpa billigare grejor och byta lite oftare ...

Du vaknar i din träsäng gjord i Tibro och stänger av väckarklockan 

som står på (trä)sängbordet från Horred. Du sätter ner dina bara 

fötter på de breda golvplankorna från Nybro. Tittar ut genom 

fönstret gjort i Burträsk av norrländsk kärnfuru. Vilken härlig dag!

Du krokar av morgonrocken från klädhängaren från Vaggeryd  

och öppnar dörren som tillverkats i Åstorp. Efter ett par kliv ned- 

för Norsjötrappan är du i köket, med inredning från Tidaholm.  

Du sätter dig i stolen från Smålandsstenar. Allt det här är också 

gjort av ... ja, du förstår.

Kanske tänker du inte på allt trä du har runtomkring dig, från 

morgon till kväll. Men en sak är säker. Livet skulle bli ganska tomt 

utan svenskt trä ... 

Trä finns överallt
Trä- och möbel- 
industrin finns  
i hela landet. De  
8 600 företagen  
har tillsammans  
40 000 anställda.

Foto Henrik Smedmark
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Ytan är viktig 
Något ”vanligt” papper finns egentligen  
inte. Olika typer av papper har väldigt olika egenskaper,  
inte minst vad gäller papperets yta och färg. En bok får gärna ha ett matt och lite 
gultonat papper, som är vilsamt för ögonen. Men den som gör en reklambroschyr åt Ferrari  
vill ha ett blankt papper, som associerar till den blänkande lacken. Papperet ska också ha en 
kritvit tryckyta som gör att bilderna på bilen får den exakt rätta Ferrari-färgen.

Tryckpapper
Tidningspapper ska vara billigt, men ändå  
starkt så att det tål att köras i supersnabba 
tryckpressar. Papperet i våra tidningar tillverkas 
av mekanisk så kallad  pappersmassa. Visserligen 
gulnar sådant papper efter ett tag, men man brukar  
ju inte spara dagstidningar särskilt länge.
 Många tidningspappersbruk blandar sin mekaniska
pappersmassa med returpappersmassa. Returpappers-
massan är inte stark, men den ger tidningspapperet en  
jämn och fin tryckyta. Vissa tidningspappersbruk använder 
enbart returpappersmassa. Sidan 18.

Den här parfymförpackningen är gjord av kartong, som är  
uppbyggd av fem olika fiberskikt som fyller olika funktioner.
Alla skikten består av blekt så kallad kemisk massa med långa  
fibrer, vilket gör kartongen stark och vit. 
   De starka fibrerna gör förpackningen stadig, men styrkan
behövs också för att kartongen ska kunna bigas (vikas) utan att ta  
skada. Ytan är bestruken med pigment (färgämnen) som gör att den  
kan förses med kvalificerat tryck. Exklusiva förpackningar lamineras ofta,  
det vill säga beläggs med ett skikt av plast. Den här förpackningen har  
av miljöskäl laminerats med ”bioplast”, som är komposterbart. Sidan 20.

Förpackningsmaterial

– en del av dagen

Papper
Papper är naturligt. Råvaran kommer från träd eller andra växter.  
I Sverige används mest tall, gran och björk, se Boken om skogen.

et är svårt att tänka sig en dag utan böcker, anteckningsblock, skrivarpapper, sedlar, pappers- 
förpackningar och andra pappersprodukter. Papper finns också på många ställen som vi kanske  

inte tänker på: i laminatgolven som vi trampar på, som filter i bilar och kylskåp och ibland också som  
isolering i elektriska ledningar.

Att så olika produkter kan tillverkas av samma material, beror på att papperet får helt olika egenskaper  
beroende på vilka råvaror och vilken tillverkningsteknik som väljs. Hushållspapper ska till exempel vara  
mjukt och ha god uppsugningsförmåga, medan materialet i en wellpapplåda ska vara hårt och vatten- 
avvisande. Papperet i en sopsäck måste vara extremt starkt, medan toalettpapper ska vara lätt att riva av. 

Allt det här kan pappersmakare och andra specialister åstadkomma. På de följande sidorna kan du  
läsa mer om de största användningsområdena för papper – som tryckpapper, som förpackningsmaterial  
och som hygienpapper.

D

Hygienpapper
Hushållspapper ska vara mjukt och ha god uppsugningsför- 
måga. Pappret har gjorts fluffigt genom en speciell teknik  
i pappersmaskinen. Det mjuka och luftiga papperet är inte  
särskilt  starkt. Därför tillsätter pappersmakarna kemikalier  
somgör att papperet håller ihop även då det blir blött.  
Hushållspapper blir också starkare om man tillverkar det  
i flera skikt. 
   Det mjukaste och vitaste hushållspapperet är vanligen  
gjort av blekt kemisk massa, medan enklare hushållspapper  
ofta tillverkas av returpappersmassa. Sidan 22. 

Läs mer! Du kan läsa mer om papperstillverkning och olika typer av pappersmassa i Boken om skogen, sidan 34.
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PappervsInternet
Tufft för papperstidningen 
Ny teknik och nya medievanor har gjort det allt svårare för papperstidningarna att 
hävda sig i konkurrensen med internet. Både i USA och i Europa har dagstidningarnas 
upplagor minskat kraftigt, liksom annonsförsäljningen. 
 För många människor har papperstidningen emellertid en självklar plats i vardagen. 
Mer än 60 procent av svenskarna läser en papperstidning minst en gång om dagen. 
Men nättidningsläsandet har nu blivit lika vanligt, så frågan är vad som händer när den 
yngre generationen växer upp. 

Tidskrifterna behåller sina läsare
Tidskrifterna har klarat sig bra i konkurrensen och är tillsammans med Internet  
en mediaform som ökar i användning. Varannan svensk läser en tidskrift varje dag.  
Totalt i landet konsumerar vi nästan 350 miljoner tidskrifter på ett år. Det startas  
också väldigt många nya tidskrifter, främst specialtidskrifter om hälsa, heminredning  
och andra ”livsstilsmagasin”. 

Boken – en svårslagen produkt
Böcker tycks också vara en svårslagen pappersprodukt. Bästsäljare som 
Stieg Larsson Milleniumsvit och Dan Browns Da Vinci-koden läses  
av miljontals människor i hela världen. Sverige hör till de länder där 
det köps flest pocketböcker per invånare. Hur konkurrensen från  
de nya e-böckerna ska påverka bokförsäljningen återstår att se.

Kataloger lockar till internetköp
Internet har nästan helt konkurrerat ut den traditionella postorderhandeln – men  
ändå ges katalogerna ut i miljonupplagor. Förklaringen är att folk tycker om att  
bläddra i katalogerna, titta på bilderna och låta sig inspireras till köp. Sedan gör  
man själva beställningen via nätet. Undersökningar i de nordiska länderna visar att  
hela 35–45 procent av dem som handlar på nätet först söker sig till katalogerna.  
Överraskande nog är det de yngre konsumenterna (gruppen 15–29 år) som mest  
använder katalogerna som inspirationskälla. 

Direktreklam – går bra i dåliga tider
Direktreklamen håller också ställningarna mot andra reklammedier. 
Undersökningar visar att under de senaste decenniernas ekonomiska 
kriser så ökade direktreklamen trots att de totala reklamsatsningarna 
drogs ned. Förklaringen är sannolikt att direktreklamen har som syfte 
att ge omedelbar försäljning, vilket prioriteras i sämre tider. Annan 
reklam, exempelvis TV reklam, har mer långsiktiga syften, till exempel 
att göra ett varumärke mer känt.

Många är aktiva  
på nätet
 70% av alla Européer  

 är med i något social  
 nätverk på Internet.

 Facebook växer med  
 mer än 300% per år,  
 Twitter med 1000%.

 Det görs 31 miljarder  
 sökningar på Google  
 varje månad.

 200 miljoner män- 
 niskor är registrerade  
 på MySpace.
Källa: Bonnier AB

– för information, kultur och reklam

Tryckpapper
Kan du ge exempel på några pappersprodukter? På den frågan  
blir ”tidningar” nästan alltid första svaret. I engelskan används  
till och med samma ord för tidning som för materialet papper.

etta är förstås ingen tillfällighet. En av papperets viktigaste uppgifter har alltid  
varit att – som tidning – förmedla information. Papper är också ”informations-  

och kulturbärare” i böcker och tidskrifter. 
Historiskt har papperet haft avgörande betydelse för nyhetsförmedling och yttrandefrihet. 

Att strypa tillgången på papper för politiskt obekväma tidningar är ett klassiskt knep, som 
många diktaturer använt. Att bränna böcker med ”fel” politiskt eller religiöst innehåll  
är en annan flitigt använd metod. 

I dagens mediasamhälle är papperet bara ett av många alternativ och pappersmedierna 
möter hård konkurrens, främst från internet. På vissa områden tappar papperet terräng,  
men på andra är papperet ett svårslaget alternativ. 

Tidningar, böcker, reklam och andra trycksaker har länge varit – och är fortfarande –  
de stora användningsområdena  
för svenskt papper.
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”Att läsa för  
många böcker  
är skadligt
Mao Zedong,  

Kinas ledare 1949–1976

1980

2008

Det nya medielandskapet
Antalet reklammedier har på ett par decennier vuxit  
explosionsartat. Framförallt är det internetmedier som  
tillkommit, men även TV, radio, mobiltelefoner med mera  
konkurrerar nu med tryckta medier om reklampengarna. Omsätt- 
ningen har i Sverige ökat från 8 miljarder 1980 till 35 miljarder 2008.
Källa: Bonnier AB

D
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– som skyddar, säljer och informerar

Förpackningar
Förpackningar är det näst största användningsområdet för papper  
och kartong. En bra förpackning måste kunna skydda varan hela vägen 
från fabriken till butiken och hem till konsumenten.

en det ställs många fler krav än så. Förpackningen ska passa fabrikens produktions-  
och distributionssystem. Lätta och starka förpackningar är ofta det bästa – men de får 

naturligtvis inte vara för dyra. 
I butiken ska förpackningarna vara enkla att hantera. Och så ska de vara snygga och kunna 

visa upp varorna på ett bra sätt i hyllorna. De måste också kunna informera om sitt innehåll.  
Till exempel att det finns plats för innehållsdeklaration, bäst-före-datum och streckkod.

Allt oftare ställs det idag krav på att förpackningarna både ska tillverkas av förnybar råvara  
och gå att återvinna. De får heller inte orsaka negativa effekter på vare sig miljön eller klimatet.

Förpackningar av kartong uppfyller med råge de här kraven. Till skillnad från till exempel  
glas är de lätta vilket gör att inte går åt så mycket bränsle då varorna transporteras. Och bäst av  
allt är att kartongförpackningar tillverkas av en förnybar råvara och att de går att återvinna.  
Antingen gör man nya förpackningar av dem eller också eldar man upp dem och får värme. 

Wellpapp – ett extremt styvt material
Wellpapp är ett av de mest använda förpackningsmaterialen. Det tillverkas  
genom att limma ihop plant papper (liner) med ”vågat” papper (fluting).  
På sätt får man ett material som är mycket starkt och styvt. Wellpapp  
är i förhållande till sin vikt ett av de styvaste material som finns. De vanliga  
bruna wellpapplådorna används ofta som transportförpackningar, till  
exempel för att skicka varor med lastbil. 

Det finns också vit wellpapp, som kan förses med dekortryck och  
användas till butiksförpackningar. 

Förpackningskartong
”Vanlig” vit förpackningskartong, som är uppbyggd av flera fiberskikt,  

används till allt från enkla pizzakartonger till mycket genomtänkta livsmedels-
förpackningar, läkemedelsförpackningar och exklusiva kosmetikaförpackning-

ar. Förpackningskartong är en av de mest avancerade pappersprodukterna.  
För kartongbruket gäller det vanligen att använda olika typer av  

pappersmassa i de olika skikten, för att ge förpackningen exakt de  
önskade egen skaperna. Det översta skiktet brukar ha högst kvalitet  
för att ge ett snyggt tryck. Billigare pappersmassa, t. ex. mekanisk  
massa eller returfibermassa, används ofta i mittskikten för att till lägre 

kostnad göra kartongen tjock och stadig. 

Framtidens förpackningar
Produktutvecklingen går snabbt och kartong- och  
pappersindustrin försöker ta fram material med nya  
egenskaper, till exempel wellpapp som är helt vatten- 
avvisande, superstarkt förpackningspapper, kartong- 
material som kan formas på liknande sätt som plast m.m.  
Allt fler ”intelligenta” förpackningar lanseras också, till  
exempel läkemedelsförpackningar som påminner då det  
är dags att ta medicinen, livsmedelsförpackningar som  
varnar när innehållet börjar bli för gammalt osv. 

M
Naturen har sina egna för-
packningar. Äggskal, banan-
skal med mera är engångs-
förpackningar som ingår i 
ett kretslopp. De skapas av 
naturen och bryts till slut ner 
för att återgå till kretsloppet. 
Precis som papper, kartong 
och trä ...

I många länder förstörs en stor del av 
maten innan den når fram till konsu-
menterna. Bra förpackningar bidrar till 
att minska sådana problem. Till exem-
pel har sådana här speciella kartong-
förpackningar egenskaper som gör att 
man inte behöver använda kylbilar för 
att transportera mjölk och juice. 
Foto: Tetra Pak.

Med bra  
förpackningar  
når varorna fram

Fo
to

: C
yp

ak

Foto Cypak



2 2 2 3

Papper är ett av de allra första material som en nyfödd liten människa 
kommer i kontakt med. Mjukt papper finns till hands för att tvätta 
och torka, och personalen har ofta rockar av cellulosamaterial.  
Snart kommer blöjorna på, också det en produkt från skogen. 

jukpapper – eller hygienpapper som det ofta kallas – är det papper som kommer  
människan allra närmast. Hushållspapper, pappersnäsdukar och toalettpapper  

är vardagsprodukter. Även inom vården spelar pappersprodukter en viktig roll, se nedan. 
Åtminstone är det så i den rikare delen av världen. I fattiga länder är papper en bristvara,  
men i utvecklingsländerna har tillgången på hygienprodukter ökat. Enkla produkter som 
blöjor, toalettpapper och mensskydd betyder mycket för människors hälsa och livskvalitet. 

Mjukpappersprodukter är i grunden ganska enkla produkter, som bygger på att cellu- 
losafibrernas naturliga sugförmåga tas tillvara. Returpappersmassa är den vanligaste råvaran, 
men i de dyrare kvaliteterna används ofta kemisk massa för att göra papperet mjukare och  
mer sugande.

Den avancerade blöjan
Kanske tänker man inte på blöjor som en ”pappersprodukt”, men eftersom de till största  
delen tillverkas av pappersmassa – och säljs i miljardantal runt om i världen – är blöjor en  
av de viktigaste skogsprodukterna. Den huvudsakliga råvaran är så kallad fluffmassa, en typ  
av pappersmassa som har extra hög sugförmåga. 
 Dagens blöjor är tekniskt avancerade konstruktioner, som byggs upp av flera skikt med 
olika funktioner. Det översta skiktet ska suga upp vätska så snabbt det går, nästa skikt ska 
sprida den, det tredje ska lagra den och så vidare …

M

Fundera på?
  Se dig omkring i klassrummet. Hur många   

 olika slags pappersprodukter ser du? Några   
 andra produkter som kommer från skogen?

  Många människor har ”Reklam, nej tack!”  
 på sin brevlåda, men de allra flesta vill  
 faktiskt ha reklamen. Diskutera för- och  
 nackdelar med direktreklam!

  Kommer papperstidningar och böcker  
 att konkurreras ut av nättidningar och  
 e-böcker? Vilka är de gamla och nya  
 mediernas styrkor och svagheter?

  Vilka är förpackningarnas viktigaste upp- 
 gifter? Finns det för mycket ”onödiga” 
 förpackningar? Vilka krav tycker du man  
 ska ställa på en ”bra” förpackning?

  På vilka sätt kan pappers- och cellulosa- 
 baserade produkter vara nyttiga inom  
 sjukvården? Hur gjorde man förr innan  
 sådana produkter fanns?  
 Hur är situationen i utvecklingsländer?

– papper nära människan

Hygien- 
produkter Hushållspapper, mens-

skydd och andra hygien-
pappersprodukter är 
vardagsprodukter i rika 
länder, men en lyxvara i 
många uvecklingsländer. 
Foto: SCA.

Gör ditt eget papper!
Prova på ett tvåtusenårigt hantverk. Att göra eget papper  
är enkelt och spännande, särskilt om man testar med att 
blanda in fina blad, blommor och växter i den massa som ska 
bli papper. Gå in på www.skogeniskolan.se/ovningar och sök 
på ”gör ditt eget papper”. Foto: Anders Thorén

 För att kunna gör tunnare och mer bekväma blöjor tillsätts ofta så kallade superabsorbenter, som 
har extremt hög sugförmåga. Superabsorbenterna tillverkas av oljebaserade material, men forskarna 
är nu på god väg att ta fram ett material baserat på skogsråvara med nästan samma sugförmåga. Det 
kommer att göra blöjorna mer miljövänliga och även möjliga att kompostera. 

Specialprodukter för sjukvården
Många hygienpappersprodukter  används inom vårdsektorn. Till exempel bär personalen som 
arbetar i en operationssal på ett sjukhus ibland rockar, mössor och munskydd som framställs av ett 
cellulosabaserat engångsmaterial. Kompresser, tvättlappar och andra småsaker kan också tillverkas  
av cellulosamaterial. Även papperslakan och vuxenblöjor används i stor omfattning inom vården.
 Kraven på hygien är förstås höga. Cellulosamaterialet i många sjukvårdsprodukter måste vara  
extremt rent och fibrerna får inte ge ifrån sig ämnen som påverkar människokroppen. Många  
produkter steriliseras med röntgenstrålning, gas eller ånga, vilket också ställer särskilda krav på  
materialet. De företag som är specialiserade på produkter för sjukvården investerar mycket pengar  
i forskning och produktutveckling.
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 – lagrad solenergi

Biobränsle
Biobränsle från skogen är i grund och botten lagrad solenergi.  
Träden i skogen har ju vuxit sig stora med hjälp av solens ljus.  
När vi värmer våra bostäder med ved, flis eller träpellets är det  
alltså solens energi vi drar nytta av.

id sidan av papper och trä är biobränsle skogens tredje största produktområde – och det  
som växer allra snabbast. Såväl politiker, företag och skogsägare som hushåll bidrar till att vi 

använder allt mer bioenergi. De flesta är överens om att vi av klimatskäl måste minska användningen 
av olja och då är biobränslen från skogen ett alternativ. Idag kommer nästan en tredjedel av den 
energi vi använder i Sverige från skogen!

Uppvärmning av bostäder och andra lokaler är det största användningsområdet för biobränslet  
från skogen. Många villor värms numera med ved och träpellets istället för olja. Allt fler kommuner 
använder också skogsbränslen i sina fjärrvärmepannor och kraftvärmeverk, se sid 27. 

Elektricitet kan faktiskt också vara en ”skogsprodukt”. Vissa typer av massa- och pappersbruk  
tillverkar energi. Bränslet utgörs av de ämnen i trädens ved som det inte går att göra papper av. 

Fordonsbränslen från skogen är ett spännande utvecklingsområde. På flera håll i Sverige byggs  
eller planeras stora anläggningar som ska tillverka biodiesel och andra klimatvänliga bränslen. 

V

Halva trädet  
blir biobränsle

1
Grenar och toppar (Grot) är  
det vanligaste skogsbränslet.

Groten huggs sönder i små  
bitar som kallas flis. 

Bark är också ett bra bränsle. 

Många villor värms upp med  
pellets istället för olja. Pellets 
görs av sammanpressat såg- 
spån, bark och annat spill  
från sågverken. 

Fordonsbränslen, till exempel 
talldiesel, tillverkas av råvaror 
från skogen. 

1

2
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När pappers- och trä-
produkter använts färdigt, 
och inte går att återvinna, 
kan de ändå göra nytta i 
kretsloppet som brännbart 
avfall. Sådant avfall, som 
också är ett biobränsle, 
kan brännas för att ge 
värme och elektricitet. Toppen – blir biobränsle

Stubben – kan bli biobränsle

Rötter – kan bli biobränsle

Massaved
De övre delarna av 
stammen tillverkar man 
pappersmassa av. (De delarna 
av stammen kallas därför massa-
ved). Om man ska göra starkt 
papper kan man bara använda 
hälften av veden i stammen 
– resten blir biobränsle.

Sågtimmer
Av den nedre, grova delen av träd-
stammen, sågar man bräder. (Den delen 
av stammen brukar därför kallas såg-
timmer). Men eftersom en trädstam 
är rund blir det mycket ved ”över” 
sedan man sågat ut bräderna. 
De delarna hugger man till flis som 
man gör träfiberskivor eller biobränsle 
av. Av sågtimret blir ungefär hälften 
biobränsle. 

Grenarna – blir biobränsle

Stammen – cirka hälften 
blir biobränsle

Plank och bräder
sågas så här

ILLUSTRATION: BO PERSSON, DESIGNMAKARNA

Trä, pappersmassa och papper är väl det som man främst tänker  
på som skogsprodukter. Men faktum är att mer än hälften av  
de träd som sågas ned blir biobränsle.

Pappersbruken och sågverken kan inte använda trädens grenar och toppar. Istället tas  
de delarna av trädet ofta om hand som biobränsle. Det betyder att ungefär en tredjedel  
av trädet blir bionenergi. Ibland huggs också stubbar till flis som används  
som biobränsle. 

Trädets stam tas om hand i sågverken för att göra plankor och bräder och  
i massa- och pappersbruk som tillverkar papper. Men industrin kan inte  
använda hela stammen utan en stor del utnyttjas som bränsle.  
Sammanlagt blir därför mer än halva trädet bioenergi. 

Biobränsle. Bränsle som  
består av biomassa, det  
vill säga material med bio-
logiskt ursprung. Exempel 
på biobränsle från skog och 
skogsindustri ser du på  
bilderna nedan. 

Bioenergi. Energi som  
utvinns ur biobränslen.
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Människor har i alla tider använt bränsle från skogen för att värma sig.  
Så är det också idag – men på nya och bättre sätt.

Brännved är ett viktigt bränsle, inte bara i U-länder utan också i de utvecklade länderna som har 
gott om skog Hundratusentals hushåll i Sverige har en vedkamin, kakelugn eller vedpanna som 
extra värmekälla. Många klarar sin uppvärmning genom enbart vedeldning.

Svenska folket är alltså flitiga vedhuggare, men allt fler småhusägare satsar på mer förädlade 
biobränslen. Till exempel är ”pellets” ett populärt villabränsle eftersom det är lätthanterligt och 
effektivt. Pellets tillverkas av sågspån, bark och annat spill från sågverk och andra träindustrier. 
Totalt i samhället är sånt som ”blir över” när skogen huggs ned – grenar och toppar (grot) –  det 
dominerande skogsbränslet. Groten huggs sönder till småbitar,”flis”, som används i industrins 
och kommunernas  värmepannor. 

Industrin byter ut oljan
Industrin använder allt mer biobränsle. Många fabriker är på väg att bli oberoende av olja. 
Skogsindustrierna, som ju har eget biobränsle, har särskilt goda möjligheter. Stora mängder bark, 
sågspån och andra restprodukter tas tillvara som biobränsle.

Det gäller särskilt de bruk som tillverkar så kallad sulfatmassa. Där löses veden upp med 
kemikalier som frigör fibrerna med hela sin styrka i behåll. Men eftersom bara hälften av veden 
utgörs av sådana fibrer tar man vara på resten som ett värdefullt biobränsle. Sulfatmassabruk 
behöver därför nästan inte köpa in någon energi alls, vare sig elektricitet eller olja. Vid vissa bruk 
blir det istället ett överskott på värme som man säljer som fjärrvärme till näraliggande samhällen.  

Skogen värmer... ...och ger drivmedel

Som i alla tider ger oss skogen värme, men nu på nya och mer effektiva sätt. 

Biobränsle 
värmer många 
villor

 Fyra av tio svenska villor  
 värms enbart av bio- 
 bränslen eller biobräns- 
 len i kombination med el. 

 I svenska villor är ved  
 det vanligaste biobräns- 
 let. En fjärdedel av vill- 
 orna värms huvudsak- 
 ligen med hjälp av ved.  

 Att kombinera ved-  
 eller pelletseldning med  
 solfångare är bra, efter- 
 som man då ofta slipper  
 elda i pannan på som- 
 maren. 

Många satsar  
på biodrivmedel 
I Sverige pågår flera projekt 
där målet är att i stor skala 
tillverka biodrivmedel från sko-
gen. Här är några exempel: 

Talldiesel. I Piteå byggs en  
unik anläggning för att tillverka 
biodiesel av tallolja, som är en  
biprodukt från massabruken. 
”Talldieseln” ska blandas 
med vanlig diesel, sådan som 
lastbilar och en del personbilar 
använder. Ju mer sådan tall-
diesel som används istället för 
vanlig diesel, desto mindre blir 
utsläppen av klimatpåverkande 
koldioxid.

DME och metanol. I Piteå 
har länge gjorts försök att 
tillverka fordonsbränslet DME 
genom att förgasa svartlut från 
massabruket Smurfit Kappa. 
DME fungerar utmärkt som 
drivmedel i lastbilar om man 
gör en enkel förändring av 
dieselmotorerna. Nu byggs en 
testanläggning där DME-tek-
niken ska provas i större skala. 
   Samtidigt har Domsjö Fab-
riker planer på att bygga en 
stor DME- och metanolanlägg-
ning i Örnsköldsvik. 
   Ett stort projekt för förgas-
ning av träpulver från skogs-
rester (hyggesavfall, bark, 
stubbar m.m.) har också inletts 
vid Energitekniskt Centrum i 
Piteå.

Förgasning av flis. I Värnamo 
testas förgasningsteknik 
för att tillverkning av såväl 
syntetisk diesel som DME och 
metanol. Som råvara används 
bland annat flis och pellets. 
Tekniken kan också användas 
för att framställa biometan, ett 
alternativ till fossil naturgas. 
Projekten drivs i samarbete 
med Linné-universitetet.

Biogas i Göteborg. Göteborg 
Energi bygger en stor anlägg-
ning där biogas framställs av 
spill från skogsbruket (så kallad 
grot). Biogasen kommer att 
distribueras ut på gasnätet och 
användas för fordonsbränslen, 
men också i industrin och i 
kraftvärmeverk. Produktionen 
börjar i slutet av 2012. 

Snart kan vi tanka talldiesel. Även DME, ett dieselbilsbränsle  
som görs av massabrukens restprodukter, är på väg. Förgasning  
av träpulver till fordonsbränsle är ett annat hett utvecklingsspår.  
Så visst ska vi ha skogen i tankarna framöver …

Bensin och vanlig diesel – som görs av olja – har fått konkurrens. Utvecklingen av miljö-  
och klimatvänliga drivmedel har tagit fart och skogen kommer att användas som råvara. 

Men det tar tid att hitta nya bränslen som kan ersätta bensin och diesel. Biodrivmedel  
som etanol och biodiesel, som redan finns på marknaden, har fått en hel del kritik eftersom de 
görs av råvaror som är livsmedel –  majs, sockerrör och raps.  Och när de nu används också för  
att göra drivmedel av trissas, matpriserna upp i utvecklingsländer. Det har också riktats kritik  
mot att regnskog avverkats för att istället odla palmer och annat som råvara för biodrivmedel.

De nya biobränslena som nu är på väg – ”andra generationens biodrivmedel” – ska inte  
konkurrera med livsmedelsproduktionen. De ska också bli energieffektivare och därmed mer 
klimatsmarta. Några av de nya fordonsbränslena kommer att tillverkas av skogsråvara. 

Fundera på?
  Vad kommer vi att ha för drivmedel för våra bilar om 10 år? Om 25 år? 

  Många menar att den stora efterfrågan på etanol och biodiesel har lett till ökade  
 matpriser som slagit hårt mot fattiga människor. Kan man undvika problemet  
 och ändå satsa på biodrivmedel?
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Grön el, det vill säga elektricitet som produceras med hjälp  
skogsbränslen, har blivit en betydelsefull skogsprodukt.  
Skogsbruket levererar stora mängder skogsråvara till kom- 
munala och privata elkrafproducenter. Samtidigt blir massa- 
bruken allt större producenter av el, både för de egna  
behoven och för försäljning.

Att samtidigt producera både värme och elektricitet är det bästa sättet att dra  
nytta av biobränslena. I Sverige finns idag (våren 2010) ett 150-tal sådana så kallade  
kraftvärmeverk. Bränslet till dem kommer till allra största delen från skogen. Kraft- 
värmeverken ger både fjärrvärme och elektricitet till städer och mindre samhällen.  

Skogsindustrin, har inte lika många anläggningar, men istället är flera av dem  
mycket stora. Till exempel producerar skogsbolaget Södra lika mycket el som  
används i hela Malmö kommun. 

Skogen ger också elkraft

Råvaran är tills 
allra största delen
skogsbränslen
till exempel 
pellets.

Kondensor

Turbin

Ånga

Ångpanna

Till fjärrvärme

Avkylt 
vatten

Pump

Generator

Varmt vatten

Ångan leds till en turbin som 
producerar el och varmvatten 
som går ut till hushållen.

Tre av fyra hushåll värms 
upp med fjärrvärme, och det 
mesta av den energin kommer 
från skogsbränslen.

Så fungerar ett kraftvärmeverk

Biobränslet mals 
till pulver och blåses 
sedan till biopannans
brännare. 

 
Vattnet 
värms upp 
till 490-gradig 
ånga.
 

Rökgasrening

El till 
hushållen.

Källa: Energimyndigheten och SVEBIO (Svenska Bioenergiföreningen).

Mer biobränsle  
att ta tillvara
Idag tas ungefär hälften av avverk-
ningsresterna i skogen (groten) 
tillvara, men den andelen kommer 
säkert att öka. Möjligheterna att få 
mer biobränsle är alltså goda, men 
det måste ske på ett sätt som inte 
skadar skogstillväxten, miljön och 
den biologiska mångfalden. 

– gör mer av skogen
Bioraffinaderier

Klimatvänliga fordonsbränslen, men  
också helt nya produkter, ska tillverkas  
i framtidens ”bioraffinaderier”. Redan nu  
finns sådana bioraffinaderier i full drift,  
men de kommer att bli fler och mycket  
mer avancerade. 

Ett bioraffinaderi är en fabrik som förädlar skog, eller annan biologisk råvara, på liknande sätt som ett  
oljeraffinaderi förädlar råolja till bensin med mera. En viktig skillnad är alltså att man i bioraffinaderiet använder 
förnybar råvara. Bioraffinaderier är därför viktiga då man av klimatskäl vill ta fram alternativ till oljebaserade  
produkter som bensin, diesel och plast.

Grundidén med skogsnäringens bioraffinaderier är att få ut så många värdefulla produkter av skogsråvaran  
som möjligt, mer än bara trä och papper alltså. Till exempel kan ett massabruk investera in ny teknik för att  
tillverka morgondagens fordonsbränslen. Men möjligheterna är mycket fler än så. Råmaterial till bioplast,  
textilier, kemikalier, färger, livsmedel och till och med läkemedel kan framställas i skogsindustrins bioraffinaderier. 
De nya produkterna används ofta för mycket speciella ändamål. Till exempel innehöll värmesköldarna i Christer 
Fuglesangs rymdfärja ett cellulosamaterial framställt vid bioraffinaderiet i Domsjö Fabriker.  

Utvecklingen av nya produkter går nu med rekordfart och forskarna flyttar hela tiden fram gränserna för  
vad som är möjligt. Många tror att den nya biotekniken ska leda till en omvälvning inom skogsnäringen eftersom 
nya marknader och nya användningsområden för skogen har öppnats. Säkert är att en stor del av framtidens  
skogsprodukter kommer att tillverkas i bioraffinaderier. Men forskarna ser förstås också andra möjligheter. 

På nästa uppslag hittar du exempel på utvecklingsspår såväl inom bioteknik som inom andra framtidsområden. 
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? Framtidens  
produkter
– flippar eller floppar?

Visst handlar det om trä, papper och biobränsle
även i framtiden. Men mycket nytt har kommit
– och ännu mer är på gång. Forskarna talar om
olika ”spår” som ska ge oss nya och mycket
annorlunda skogsprodukter.

ånga av de nya produktidéerna hänger samman med 
bioenergi, bioraffinaderier och nya fordonsbränslen som 

du ju just läst om.Potentialen är enorm, men låt oss också titta på 
några andra möjligheter. Vad nytt finns då på gång i labben och 
på företagens utvecklingsavdelningar? Vilka idéer blir succéer? 
Och vilka blir floppar?

Här är några ”spår” som du kan fundera på. Många forskare 
tror stenhårt på dem, men har de rätt? Och framförallt, finns  
det andra och ännu smartare sätt att använda skogen? Diskutera 
med klasskompisarna!

M

?

?

Plastspåret KemispåretNanospåret
Vanlig plast tillverkas av olja eller 
naturgas och ger utsläpp av koldioxid. 
Att istället producera plast av trä (cel-
lulosa) kan därför vara klimatsmart. Till 
exempel tillverkas instrumentpaneler 
och dörrpaneler i vissa bilar av natur- 
och fiberkompositer, som innehåller 
plast framställd av trä. Och norrmän-
nen gör cellulosaacetat, som blandas  
i den plast man gör tand- 
borstar av. Om tio år  
finns det säkert  
mycket mer som  
görs av plast  
från skogen –  
eller? 

Skogen är råvara till en rad ”gröna” 
kemikalier, till exempel tillsatser som 
får betong att flyta ut bättre i gjut-
formarna. Trädens lignin ger naturligt 
bindemedel i färger och så har vi ju 
tallolja, etanol, metanol och allt annat 
som träkemister tar fram för att förse 
världen med klimatvänliga alternativ  
till bensin och diesel. Är gröna  
kemikalier från  
skogen rätt  
spår? 

Världens starkaste papper till- 
verkas på Kungliga Tekniska  
Högskolan i Stockholm. Detta  
Nanopapper* är sju gånger star- 
kare än vanligt papper och dess-
utom okänsligt för vatten. Det är 
hårt som gjutjärn och omöjligt  
att slå en spik igenom. Är detta  
en framtidsprodukt? 

*Namnet kommer av  
cellulosafibrer  
mals ned till  
nanopartiklar  
innan de  
används  
i pappers- 
maskinen.

Matspåret Medicinspåret
”Wood for food” är redan verklig-
het. T.ex. har många salamikorvar 
(ätbart) skinn av cellulosa från svensk 
skog. Cellulosafibrer används också 
som kosttillskott i ”smalmat”. Fiber 
är ju bra för matsmältningen. Cellu-
losa används även som bindemedel 
i djupfrysta desserter, mjölkdrinkar 
och i naturläkemedel. Och vanillin, 
som finns i vaniljglass, framställs av 
lignin som finns i våra träd. Kan du 
tänka dig att äta mer skog om det  
är gott och nyttigt?

Många läkemedel framställs av  
ämnen från regnskogarna. Att  
bevara den biologiska mångfal- 
den är alltså viktig, även av det  
skälet. Men våra egna träd har  
också medicinska möjligheter.  
Till exempel har granens ”kvist- 
nötter” (det ställe där grenen möter  
stammen) extremt höga halter av liganer, som 
kan förebygga både hjärt- och kärlsjukdomar 
och cancer. Xylos, som utvinns ur björksocker, 
kan bromsa tillväxten hos tumörceller. Tycker 
du Medicinspåret verkar lovande?

Höjdarspåret Klädspåret Det intelligenta  
spåretSverige är bäst i världen – eller 

åtminstone bland de bästa – på 
att bygga höga hus av trä. Vill 
man av klimatskäl undvika stål 
och betong är sådana hus en 
framtidsprodukt. Men det krävs 
forskning om brandsäkerhet,  
ljusisolering, energisnålhet och 
inte minst modern ”industriell” 
byggnadsteknik, se sid 10.  
Är svenska trähusbyggare  
på rätt spår?

Egentligen är detta ett gam-
malt spår, men det blir allt 
hetare. Kläder av t.ex. viskos, 
blev populära för länge sedan. 
Viskos tillverkas av en särskilt 
sorts pappersmassa. Nu när 
det riktats miljökritik mot 
vissa bomullstyger och man 
hittat farliga kemikalier  
i jeans har intresset för viskos  
som alternativ till bomull ökat. 
Är detta framtidens ekomode?

Många menar att ”mötet mellan pappe-
ret och elektroniken” kommer att resul-
tera i nya spännande produkter. Mycket 
finns redan. Den intelligenta läkemedels-
förpackningen, som hjälper patienten att 
komma ihåg at ta medicinen och att kom-
municera med doktorn, se bild. Att baka 
in elektronik i papperet kan också vara 
ett sätt att förhindra/avslöja piratkopior 
av hemelektronik, parfymer m.m. Får vi 
se fler ”intelligenta” pappersprodukter?
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Byt till en Tree-shirt! Den här tröjan består till 50 procent  
bomull och 50 procent viskos, ett textilmaterial där råvaran  
är pappersmassa som det österrikiska företaget  
Lenzing tillverkar av bok. I Sverige tillverkar  
Domsjö Fabriker viskosmassa av gran.  
Foto: Anders Thorén.

Trött på plastiga  
CD-fodral?  
Jakebox har ett alternativ 
tillverkat av kartong  
från Iggesunds Bruk  
i Hälsingland.  
Foto: Jakebox.

Rostar inte. Den klassiska sportbilen Morgan har och har alltid haft  
en stomme av askträ. Ask, som är hårt och segt, är också populärt  
till bandyklubbor, gevärskolvar, åror, golv med mera. 

Roddbåt av skogsplast, 
Grundmaterialet är  
hemicellulosa från  
skogsavfall.
Foto: APC Composite.

Stol av pappersmassa.  
Specialpappersmassa från Södra 
Cell har blandats med PLA, en  
bioplast gjord på majs- 
stärkelse och rörsocker.  

Materialet  
känns som  
papper, men  
är vattentåligt och 
hållbart som plast. 
Dessutom är det 
återvinningsbart.
Foto: Denise Grünstein.

iPhone-skal av trä.  
För den som vill höras och  
synas på ett naturligt sätt. 
Foto: Vers.

Dyraste papperet.  
Sedelpapper har  
tillverkats i Tumba  
Bruk sedan 1750. Förr  
användes lump men idag  
är bomullsfibrer den vanligaste  
råvaran. Tumba Bruksmuseum har  
bra aktiviteter för skolan.

Här skulle den här boken egentligen varit slut. Men under  
jobbet stötte vi på en massa snygga, kul, intelligenta eller  
bara annorlunda skogsprodukter. Här är några av dem:

Bonusmaterial


