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Allt förändras…
Företag föds och dör, och för att överleva krävs 
förmåga att anpassa sig till omvärldens förändrin-
gar. Men för att bli riktigt framgångsrik måste du 
vara en drivkraft för förändring. Innovera, tänka 
nytt, och aldrig vara rädd för att överge en idé vars 
bäst-före-datum passerat.
Nu lanserar vi en ny logotyp. Dessutom förenklar 
vi vårt namn (det är ändå ingen som säger “The” 
Paper Province längre).
Historien och ursprunget finns kvar – de två pap-
persvalsarna är exakt likadana, fast korslagda 
istället för parallella. Detta symboliserar att vi är 
en mötesplats för människor, idéer och organisa-
tioner.  Vi är en skärningspunkt där en mångfald 
av samhällets olika delar möts och samarbetar. 
Näringslivet, akademin, offentliga organisationer 
och allmänheten – alla är lika viktiga för att vi som 
organisation ska kunna samla kraft till förändring 
och utveckling.
De korslagda valsarna skapar en rörelse framåt, 
och det är precis vad Paper Province ska vara. Vi 
ska driva på och smörja. Bygga upp fart och mo-
mentum. Tänka nytt och annorlunda, så att vi kan 
skapa den förändring som andra måste anpassa sig 
efter.

PAPER PROVINCE

VEM ÄR FITTEST 
FOR SURVIVAL?
I motsats till vad många tror så betyder uttrycket”survival of the fittest” 

INTE att den starkaste och mest aggressiva arten har störst chans att 
överleva. ”Fittest” kan i evolutionära termer anspela på många olika 

egenskaper. Det kan vara den som är bäst på att yngla av sig, den som har 
bästa kamouflaget eller den som är smartast. Men den mest framgångsrika 
överlevnadsstrategin i världshistorien är utan tvekan samarbete.

Enligt Michael Le Page på amerikanska tidningen NewScientist är det 
samarbete som lagt grunden för alla avgörande steg i evolutionen 
av  livet på jorden. De första flercelliga organismerna utvecklades 

genom att encelliga och högst specialiserade organismer började samar-
beta med varandra. De flercelliga organismerna började sedan samarbeta 
för att bilda multicellulära organismer, och för varje nivå av ökat samarbete 
stärktes förmågan till anpassning och överlevnad i en föränderlig omvärld. 
Men du behöver inte vara en amöba för att dra nytta av samarbete. Det finns 
exempel överallt. Bland djur. Bland växter. Bland människor. Och bland 
företag.

Forskaren Claudia Sanches Bajo har studerat hur olika företagsform-
er har klarat sig genom den stora ekonomiska krisen mellan 2007-
2012. Hennes fynd visar att kooperativa företag generellt varit 

framgångsrikare än andra företagsformer i att producera rikedom för ett 
större antal människor. De har också haft en betydligt högre överlevnads-
grad. Av alla nystartade företag som undersöktes var överlevnadsgraden 
hos kooperativen 75 procent efter tre år. För andra företagsformer var 
överlevnadsgraden endast 48 procent. Samarbete ÄR evolutionär fitness. 

Samarbete är också en process. Den uppstår när en grupp individer ag-
erar tillsammans för att uppnå gemensamma fördelar. Man ger och tar.  
Är osjälvisk för att det gagnar jaget. Hjälper till och får hjälp. Men för 

att samarbete ska uppstå krävs kommunikation. Vi måste ta varje chans att 
mötas. Prata. Skaka hand och hitta gemensamma intressen. Vi måste inse att 
varje nivå av ökat samarbete stärker vår förmåga till överlevnad. Ett av Paper 
Province viktigaste uppdrag är att facilitera sådana samarbetsprocesser. Vi 
bygger konsortier kring utvecklingsprojekt och skapar mötesplatser där du 
kan träffa människor som både har lika och olika intressen. Jag hoppas du 
tar chansen att utnyttja dessa möjligheter.

Stay fit with Paper Province!
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Christer Gustavsson är senaste 
tillskottet i Paper Province 
styrelse. Han arbetar som na-

tionell affärsområdesansvarig för bio- 
raffinering på Pöyry i Karlstad. Med 
bara några år kvar till guldklocka har 
han hunnit avverka ett antal intressanta 
roller i sitt 45-åriga liv. 

I slutet av 90-talet reste han världen 
över och besökte tissuebruk och 
koncerner, bland annat i samband 

med försäljningar och värderingsären-
den. Under början av 2000-talet fok-
userade han istället på skogsindustrin 
i Sverige och ägnade sig åt förstudier 
för ombyggnationer och energieffek-
tivisering av svenska pappersfabriker. 
När sedan bioraffinering 2004 seg- 
lade upp som skogsindustrins nästa 
“stora grej” såg Christer potentialen. 
Sedan dess är han kroniskt intresserad 
av bioraffineringens stora möjligheter 
och forskar i ämnet som industridokto-
rand vid Karlstads universitet.

Christer blev aktuell som styrelse-
ledamot efter att ha deltagit i att 
skriva ansökningen till Vinnova 

om Vinnväxtfinansieringen som seder-
mera beviljades i juli 2013.
– Jag vill att Paper Province ska driva på 
utvecklingen i branschen och regionen 
genom att fokusera på forskning och 
förnyelse. Vi ska vara den organisation 
man går till för att få hjälp att utveckla 
sina bästa idéer. Och med den vikande 
efterfrågan vi ser i vissa segment idag så 
behöver vi kläcka massor av idéer för att 
säkra vår egen överlevnad. Vi behöver 
ständigt omdefiniera vad vi gör och vad 
papper är, säger Christer allvarligt. 
Och det har han ju helt rätt i. ❧

ny 
styrelseledamot

i paper 
province
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Projektet ska utveckla en process som effektivt låter algerna ta hand om 
närsalter i brukens avloppsvatten och binda koldioxid ur rökgaserna. Ur 
algerna kan man sedan utvinna bioolja, vilka i sin tur kan raffineras till 
många olika produkter, exempelvis biodiesel, bioplaster och smörjolja. 
Dessutom kan man nyttja spillvärmen för att hålla odlingen på lagom 
temperatur. Projektet har därmed potential att ge miljövinster och nya 
affärsmöjligheter för bruken.

2 MIljONER ExtRA
Under året investerade även Region Värmland 300 000 kr och Ång-
panneföreningens forskningsstiftelse med en miljon kronor i projektet. 
Eftersom pengarna dubblas av SP Sveriges Tekniska Forskningsinsti-
tut, innebär det ett extra tillskott på två miljoner kronor. Därmed ökar 
chanserna för ett positivt resultat.

AVfAll blIR REsuRs
– Vi tycker det här är ett väldigt spännande projekt med stor potentiell 
nytta genom att avfall istället blir en resurs. När den här idén nu provas 

i verklig skala vill vi gärna vara med, säger 
Hans G. Forsberg, verkställande ledamot i 
Ångpanneföreningens forskningsstiftelse.
Projektet leds av SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, med hjälp av Paper 
Province, Nordic Paper Bäckhammar 
samt elva andra aktörer från näringsliv, 
akademi och offentlighet. 
– Investeringarna från bidragsgivarna 
och den insats som parterna gör har 
varit helt avgörande och inneburit att 
projektet överhuvudtaget har kun-
nat startas. Finansiering av detta 
slag är en förutsättning i en så pass 
tidig fas av ett testanläggningspro-
jekt som det i Bäckhammar, d.v.s. 
innan man kommer närmare 
en kommersiell fas, säger Su-
sanne Ekendahl, forskare på SP.
Den totala budgeten uppgår till 
drygt 10 miljoner kronor. De 
extra pengarna kompletterar 
Vinnova och konsortieparternas 
befintliga insatser. ❧

se en film om algprojektet: 
www.youtube.com/user/thePaperProvince

STORA
INVESTERINGAR 
TILL ALGBRUK

PARtNERs I AlgPROjEktEt
sP sveriges tekniska forskningsinstitut, Paper Province, Nordic Pa-
per bäckhammar, Nynas, karlstads universitet, Region Värmland, 
head Engineering, sveriges lantbruksuniversitet, Perstorp bioprod-
ucts, Chalmers tekniska högskola, simris Alg, lantmännen Energi, 
kristinehamns kommun och Cementa. 
kontaktperson: Magnus Persson

i januari 2013 investerade vinnova fyra miljoner i ett projekt som använder mikroalger 
för att producera bioolja av pappers- och massabrukens restprodukter. testanläggnin-
gen finns vid Bäckhammars bruk utanför Kristinehamn. 
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Under besöket träffade deltagarna Jon Samseth, norsk projektledare för 
Interreg-projektet VARMEEKOM, där Paper Province är en av flera sa-
marbetspartners.
– Restiden användes till diskussioner om hur vi ska använda skogen i 
framtiden. Då vår region ska vara en internationell förebild inom skogs-
baserad bioekonomi diskuterades bland annat hur ett sådant samhälle 
skulle kunna se ut och vilken roll skogsindustrin har i denna, berättar 
Magnus Persson, innovationsrådgivare på Paper Province.

EuROPAs MOdERNAstE fjäRRVäRMEVERk
Akershus EnergiPark är ett av Europas mest moderna fjärrvärmeverk. 
2013 levererade Energiparken 68.7 GWh och 9,2 GWh termisk kyla. An-
läggningen producerar fjärrvärme baserad på lokala, förnybara energikäl-
lor: träflis från närområdet, gas från lokal deponi, värmepump, bioolja och 
solfångare – den första storskaliga solfångaranläggningen i Norge. 
En som var med på studieresan var Helena Nydahl, som läser till civilin-
genjör med inriktning mot energi- och miljöteknik vid Karlstads univer-
sitet. Kursen hon går är en del av projektet VARMEEKOM.

studENtER OCh föREtAgARE
– Det här var min första studieresa under utbildningen. Det är intressant 
att först läsa teoretiskt om energiteknik för att nu få åka med och se det i 
verkligheten. Positivt både för företagen och oss studenter att åka tillsam-
mans, säger Helena Nydahl.
Resan arrangerades av Paper Province som regelbundet har energiträffar 
för sina medlemmar. ❧

Studieresa till  
toppmodern energipark

i november åkte drygt tio medlemsföretag i paper province och studenter vid karlstads universitet 
till Lilleström i norge för ett besök på akershus energipark. Syftet var att lära mer om uppbygg-
naden av energiparken och få en guidad tur på anläggningen. 

AkERshus ENERgIPARk:
Ett av Europas mest moderna fjärrvärmeverk med en 
produktions-kapacitet på 150 klimatneutrala gW-tim-
mar per år. det motsvarar värmebehovet av 15.000 
hushåll och reducerar CO2-utsläppen med över 30.000 
ton per år. Energiparken vill bli ett fullskaligt laborato-
rium för universitet, högskolor och forskningsinstitut. 
Energiparken ägs av Akershus kommun och har 80 an-
ställda.

VARMEEkOM (Värme och Energi kompetensut-
veckling)
Interreg-projektet är ett samarbete mellan högskolan i 
Oslo och Akershus, karlstads universitet, högskolen i 
gjövik, högskolan dalarna och högskolan i hedmark. 
samarbetspartners är: Akershus Energi, karlstads En-
ergi, hönefoss fjärrvärme, borlänge Energi, Eidsiva 
Energi, storaEnso skoghall, Energi Norge och Paper 
Province. Projektet utvecklar och erbjuder kurser på 
magisternivå inom värmeproduktion, distribution och 
konsumtion relaterad till värmeverk och processindus-
trier. Projektet pågår 2010-2014. 
Projektledare i Norge är professor jon samseth, vid 
högskolan i Oslo och Akershus och projektledare i 
sverige är professor bengt Månsson vid karlstads uni-
versitet.
kontaktperson på Paper Province är Magnus Persson.
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– En av tankarna med projektet är att det ska leda till ett ömsesidigt 
lärande och utbyte av erfarenheter och kunskaper, säger Lars Nilsson, 
professor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Våra part-
ners kommer från universitet, forskningsinstitut, näringsliv, kluster- och 
branschorganisationer. Projektet innehåller många olika aktiviteter som 
handlar om att testa nya metoder för utbildning och vår målgrupp är 
främst näringslivets anställda. 

föR stÅl- OCh skOgsINdustRIN
Projektet e-nspiration riktar sig i första hand till stål- och skogsindustrin, 
men på sikt kan även andra industrigrenar komma att ta del av utbildnin-
gen. Kunskapsalliansen e-nspiration fokuserar på utbildningsinsatser 
och kunskapsutbyte på energieffektivisering i energiintensiva industrier. 
Under veckan deltog knappt 30 deltagare vid Karlstads universitet och 

bland företagen återfanns Höganäs AB, Stora Enso och Uddeholm.
– Det europeiska samhället står inför stora utmaningar när det gäller 
energiförsörjning och energianvändning, säger Gert Nilson, teknisk di-
rektör vid Jernkontoret. Ökad användning av förnybara energikällor och 
utveckling av energieffektivare industriella processer är prioriterade mål 
för Europeiska kommissionen. Denna utveckling kommer att underlättas 
av välutbildad industriell personal på alla positioner.

EuROPEIskt sAMARbEtE 
Partners i projektet är forskningsinstitut, universitet, företag och or-
ganisationer från Sverige, Österrike, Tyskland och Slovakien. Projektet 
koordineras av Montanuniversität Leoben i Österrike. Svenska deltagare 
i projektet är Karlstads universitet, Jernkontoret och Paper Province. ❧

energiutbildning  
för näringslivet
under hösten genomfördes en ny internationell energiutbildning vid karlstads universitet för medar-
betare inom stål- och skogsindustrin i europa. utbildningen är en del i eu-projektet e-nspiration. 
projektet riktar sig mot branscher som är energiintensiva, där det är viktigt med goda kunskaper om 
energi och energieffektivisering.
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SCB rapporterade i början av året att Sverige år 2030 kommer sakna cirka 
51.000 tekniker och ingenjörer. För att ytterligare strö salt i såren visade 
den senaste Pisa-undersökningen att svenska skolungdomars matematik- 
och naturkunskaper försämrats mer än i alla andra länder. Våra kunskaper 
ligger nu under genomsnittet i OECD. ”Det är så illa att vi nu ligger närmare 
bottennoterade Peru, än högst placerade Shanghai/Kina”, sade Lärarför-
bundets ordförande Eva-Lis Sirén, till DN i december. Därför tycker vi på 
Paper Province det är viktigt att väcka ungdomars nyfikenhet och konkret 
visa vilka spännande yrken som finns för tekniker och ingenjörer.

bIlfAbRIk I MINIAtyR
Under Möjligheternas värld fick eleverna delta aktivt och se hur tekniken 
fungerar vid ett antal arbetsstationer. De träffade även ett antal in-
spiratörer som berättade om konkreta arbetsuppgifter som de genomför 
i sina tekniska yrken. Bland arbetsstationerna fanns exempelvis en riktig 
bilfabrik i miniatyr, en animeringsstudio, programmeringsbara legoro-

botar, en CNC-fräs, punktsvets, 3D-skrivare och formelbilar tillverkade 
av ingenjörsstudenter vid Karlstads universitet. Allt för att ungdomarna 
skulle få en så bred bild som möjligt av vilka yrkesvägar som är möjliga 
efter en ingenjörsutbildning.

INtREssE VäCktEs
Utvärderingen efter evenemanget visade att 97,4% av eleverna tyckte 
mässan var bra eller mycket bra. 85% av ungdomarna uppgav att de skulle 
kunna tänka sig att jobba med ett tekniskt yrke och hela 93% ansåg att de 
fått mer information om vad man kan arbeta med i framtiden, vilket bådar 
gott för regionens teknikföretag.
Möjligheternas värld arrangerades tillsammans med Compare, Stål & 
Verkstad, The Packaging Arena, Karlstads universitet, Teknikcollege 
och Ljungbergsfonden och medfinansierades av Vinnova. ❧

se film om Möjligheternas Värld: www.youtube.com/user/thePaperProvince

Snart brist på ingenjörer
– MöjlIghEtERNAs VäRld VäCktE uNgdOMARs tEkNIkINtREssE

       Det är så 
illa att vi nu 

ligger närmare 
bottennoterade 
Peru, än högst 

placerade 
Shanghai/Kina

”

under en vecka i maj invad-
erades karlstads universitet av 
700 värmländska åttondeklas-
sare. på plats fanns den inter-
aktiva teknikmässan ”möjlig- 
heternas värld”. Syftet var att 
väcka ungdomars intresse för 
teknik och tekniska yrken, 
för att industrin ska klara ett 
framtida underskott av ingen-
jörer och tekniker. och det 
behövs.
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Tänk dig en konstutställning. Fast istället för 
målningar och skulpturer hänger stora plan-
scher med populärvetenskapligt illustrerade 
forskningsprojekt på väggarna. Lägg därtill 
korta och kärnfulla muntliga presentationer 
av forskningsprojekten, där forskarna själva 
berättar vilken praktisk nytta de nya fynden 
kan skapa för näringslivet och svarar på frågor 
om hur deras forskning kan implementeras 
kommersiellt, så har du ett forskarvernissage. 
Ett helt nytt koncept som Karlstads universi-
tet lanserade tillsammans med Paper Province 
i februari 2013, för att stärka kontakterna 
mellan näringsliv och akademi. De drygt 50 
personer som deltog fick ta del av aktuell for-
skning inom massa- och cellulosateknik, bi-
oraffinering, barriärer, grafisk teknik, miljö- 
och energiteknik. ❧

Tillsammans med Stål & Verkstad har vi under 
året arrangerat tre luncher med studenter vid 
Karlstads universitet. Upplägget har varit att 
två företag står för lunchen, och får i gengäld 
en kvart på sig att berätta för studenterna om 
sitt företag och dess verksamhet. Mat för både 
mage och hjärna med andra ord.
För att evenemanget inte ska bli för stort har 
vi vid varje tillfälle begränsat antalet studenter 
till 20. Dessa luncher har varit uppskattade 
både av företagen och studenterna, och det 
pratas en himla massa efter att sista tuggan 
passerat struphuvudet. ❧

forskarvernissage

Paper Province har en lång tradition av att arrangera studentresor från Chalmers och Karlstads 
universitet. Vi fyller en buss med studenter som får göra studiebesök hos några av våra medlems-
företag, i syfte att visa dem att det finns en framtid efter universitetet. I pappers- och massaindus-
trin förstås.
Utvärderingarna som görs efter resan visar alla tydligt att studenternas bild av vår industri blir mer 
positiv av denna insats. Fler studenter kan tänka sig att arbeta inom branschen efter de åkt med på 
resan än innan. Resan ger därmed studenterna en mer positiv bild av vår industri. Många studenter 
åker med flera år i rad, för att resan ger dem möjlighet att knyta kontakter och prata med företagar-
na om eventuella examensarbeten, sommarjobb och framtida arbetstillfällen. För företagen som 
deltar har det också varit positiva upplevelser. De får chansen att visa upp sig för framtida talanger 
och placerar sig på studenternas mentala världskarta.
På våren hämtar bussen studenter från Chalmers och på hösten är passagerarna från Karlstads 
universitet. 2013 lockade resorna 24 studenter från Göteborg och 40 från Karlstad. ❧
se film om studentresorna: www.youtube.com/user/thePaperProvince

64 upptäckte ett liv  
efter universitetet

hungriga 
studenter
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på spaning 
efter  

bioekonomi
i malaysia

12 13

– Vi har, genom kontakter, kunnat träffa både företag, myndigheter 
och akademin i Malaysia, säger Patrik Kämpe.
Bland annat har innovationsrådgivarduon besökt ett integrerat bruk 
på Borneo där de träffade representanter för Sabah Forest Industry. 
Under resan besökte de även Forest Research Institute Malaysia och 
Malaysian Palm Oil Board. Efter alla studiebesök och möten avsluta-
des spaningsturnén med deltagande i den stora mässan BioMalaysia 
& Bioeconomy Asia Pacific.
– Bioekonomi är hett i den här regionen och intresset är stort. Mäs-
san vi besökte lockade 10 000 besökare från alla världsdelar, berät-
tar Patrik Kämpe.

– Vår vision är att Paper Province ska bli en internationell förebild 
för bioekonomiskt tänkande. Vid mässan fick vi chansen att knyta 
massor av viktiga kontakter och prata om vår vision med människor 
långt utanför Sveriges gränser, avslutar Patrik. ❧

bIOMAlAysIA & bIOECONOMy AsIA PACIfIC
– Mässan arrangerades i johor bahru den 21 till 23 oktober 
2013.
– Arrangörer var Ministry of science, technology and Innovation 
i Malaysia, Malaysian biotechnology Corporation och PROtEMP 
Exhibitions.

under hösten var patrik kämpe och magnus persson, innovationsrådgivare på paper province, 
på spaningsturné i malaysia och deltog vid en av världens största mässor inom bioekonomi. 
målet var att komma hem med nya idéer och samarbeten som ska utveckla hur skogen kan 
användas i framtiden.

Vår vision är att Paper Province 
ska bli en internationell förebild 
för bioekonomiskt tänkande

“
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den 26 juni 2013 meddelade Vinnova att de beviljat Paper 
Province tio års Vinnväxtfinansiering till att bygga en stor-
skalig demonstrator för bioekonomi i Värmland. I pengar 
räknat handlar det om cirka 135 miljoner kronor.

framgången är en lagseger som involverat ett antal Värm-
ländska kommuner, karlstads universitet, Compare och stål 
& Verkstad, Inova, Almi, Region Värmland, skogsstyrelsen, 
länsstyrelsen med flera. dessutom rejäla kämpainsatser av 
flera av Paper Province medlemsföretag. utan var och en som 
engagerat sig hade det sannolikt inte blivit någon Vinnväxtfi-
nansiering. därför vill vi här rikta ett stort tack till alla er som 
bidragit. 

VAd äR bIOEkONOMI?
Forskningsrådet Formas definierar bioekonomi som ”en resurseffek-
tivare ekonomi grundad på förnybara råvaror producerade genom ett 
hållbart brukande av ekosystemtjänster från mark och vatten”.
Paper Province mål är att bygga en ekonomi där skogen är råvaran för 
en stor del av de material, produkter, kemikalier och den energi som 
vi producerar och förbrukar regionalt. Resultatet ska bli hållbara kret-
slopp baserat på förnybara råvaror.
Denna ekonomi börjar med ett litet frö som sakta singlar ner till marken, 
slår rot och växer upp till en ståtlig tall eller gran.
Vad detta lilla frö inte vet är att det i sin genetiska kod har lösningen på 
den globala klimatfrågan. Inte bara för att träd mumsar i sig och binder 
en stor mängd av allt koldioxid som vi människor släpper ut, utan också 
för att helt vanliga svenska träd kan användas för att framställa en ofant-
lig mängd kemikalier och byggnationer av trä. Bland annat komplexa 
kolväteföreningar som kan ersätta fossila råvaror i tillverkningen av pro-
dukter och drivmedel. 
När vi har lärt oss förädla våra träd till fullo och optimerat deras värde-
kedja kan vi tala om en skogsbaserad bioekonomi.

VARföR bIOEkONOMI?
Enligt EUs beräkningar kommer varje krona som investeras i bioekon-
omisk forskning och utveckling att generera tio gånger pengarna fram 
till 2025. Redan idag omsätter bioekonomisektorn i Europa 2 triljoner 
Euro, vilket är ungefär 20.000 miljoner miljarder kronor. Bioekono-
misektorn är därmed en av de starkast växande marknaderna just nu, 
som kommer skapa massor av arbetstillfällen i framtiden eftersom det 
krävs mycket forskning, utveckling och tjänsteproduktion för att vi ska 
kunna förvalta vår biomassa så ekonomiskt som möjligt.
Bioekonomiska innovationer kommer också att vara en viktig del av lös-
ningen på klimatfrågan, eftersom de gör oss allt mer oberoende av fos-
sila råvaror och därmed på sikt låter oss sänka halten av fossilt koldioxid 
i atmosfären. 
Vi inom Paper Province vill ta en tätposition inom denna sektor och visa 
att det går att skapa en fossilfri ekonomi, där vi använder trä för de flesta 
produkter vi tillverkar och förbrukar.

VAd äR EN stORskAlIg dEMONstRAtOR?
Storskalig demonstrator är ett koncept som lanserats av Europeiska 
Kommissionen, som ett verktyg för att testköra systemlösningar. En-
klast beskrivs det som ett pilotprojekt, fast i en skala som involverar hela 
regioner. 
För att fungera måste alla aktörer – offentlig sektor, privatägda före-

tag, forskningsinstitutioner och serviceleverantörer – hitta nya sätt att 
samarbeta kring en gemensam agenda. Vanligtvis tar sig en sådan här 
demonstrator an ett specifikt samhällsproblem eller en samhällsutman-
ing, och målet är att demonstratorn ska visa vilka systemlösningar som 
kan, och i vissa fall inte kan, appliceras på nationell nivå. Om projektet 
faller väl ut kan det skapa nya regionala kompetenser som mycket väl 
kan leda till konkurrensmässiga fördelar på den globala marknaden. 
Och det låter ju inte så dumt.

VIlkA föRutsättNINgAR hAR VI?
Är det något vi har gott om här i regionen så är det just träd. Men också 
kunskap om att förädla trä. Det sägs att vart enda pappersbruk i världen 
har maskiner och utrustning som tillverkats här. Dessutom är Karlstads 
universitet en av världens ledande forskningsinstitutioner i fråga om 
serviceinnovation. Vi är också vana att samarbeta i regionen.
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Så funkar en biobaserad samhällsekonomi

Återvinning är centralt i bioekenomin. När materialåter-
vinning inte längre är möjlig utnyttjas de uttjänta 
produkterna som biobränsle för att generera bioenergi.

Den mängd koldioxid som släpps ut vid 
förbränning av biobränslen tas upp av 
skogens träd och används för att skapa ny 
skogsråvara - och ett nytt kretslopp kan börja. 

Biobaserade produkter 
och bioenergi från skogen 
fyller viktiga behov i 
samhället och är en del av 
lösningen för att minska 
klimatförändringen.

Skogsindustrins produkter 
vidareförädlas av företag inom vitt 
skilda sektorer och ersätter ofta 
material och produkter som 
tidigare tillverkats av fossila 
råvaror. Förädlingsgraden är hög 
och arbetstillfällen skapas. Nya 
affärsmodeller har byggts upp.

Skogen och den förnybara råvaran är grunden i 
bioekonomin. Sågtimmer, massaved och skogs-
bränsle levereras från ett hållbart skogsbruk.

Skogsindustrins anläggningar har utvecklats 
och kompletterats med bioraffinaderier. En 
mängd biobaserade produkter och material 
tillverkas. Industrisystemet utnyttjar alla delar 
av skogsråvaran på ett resurseffektivt och 
miljöanpassat sätt och genererar energi för de 
egna processerna och till det övriga samhället.

Grafik: Skogsindustrierna
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VAd MÅstE häNdA?
För att detta projekt ska lyckas måste varenda organisation vara inställd 
på att samarbeta mer än de gjort tidigare, med nya partners. På så sätt kan 
oväntad korsbefruktning av kunskap uppstå. Det är nödvändigt eftersom 
vi behöver skapa en stor mängd bioekonomiska innovationer som på sikt 
kan ersätta fossila produkter. Skogens värdekedjor måste analyseras i jakt 
på synergier och effektiviseringar av flöden och energiförbrukning. 
Vi måste lära oss att förädla hela trädet. Varenda molekyl. Vi behöver 
lära oss i vilken ordning molekylerna ska användas och återanvändas för 
att vi ska bli så resurseffektiva som möjligt. Och tillsammans sträva efter 
att öka trädets totala förädlingsvärde. Vi behöver också lära oss att ta 
ännu bättre vara på industriernas sidoflöden av ämnen, material och en-
ergi, så att inget går till spillo. 
Det är ingen lätt uppgift. Men vi har tio år på oss att ta reda på hur vi ska 
göra. Som John F. Kennedy sa; “vi gör inte detta för att det är lätt, utan 
för att det är svårt”.

VAd stÅR PÅ sPEl?
När vi lyckas bli nummer ett i världen på skoglig bioekonomi kommer 
det ge vår region enorma konkurrensfördelar. Världens blickar kommer 
riktas mot oss och det ger oss möjlighet att exportera vår kunskap, våra 
produkter och våra tjänster till alla fem kontinenter. Våra möjligheter 
att locka hit kompetens skulle sannolikt öka, precis som vår attraktion-
skraft som turistmål. ❧
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stOlt huVudsPONsOR AV hOtsPOt
Medlemsföretagen i Paper Province söker ständigt kompetent arbetskraft. därför är Pa-
per Province stolta över att vara en av huvudsponsorerna till jobbmässan vid karlstads 
universitet, hotspot.
hotspot är, med ett hundratal utställande företag från såväl sverige som Norge och tusen- 
tals besökande studenter, en av sveriges största jobbmässor. En naturlig mötesplats mel-
lan företagare och studenter. Paper Province arbetar för att studenterna ska vilja vara kvar 
och vara yrkesverksamma i regionen så att våra medlemsföretag kan fortsätta att utveck-
las med kompetent arbetskraft även i framtiden.
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 ––––– INNOVATION & UTVEcKLING –––––

2013 års upplaga av Miljö- & energimötet bjöd på två dagar av föreläsningar om ny teknik, nya 
lagar och ny forskning som påverkar skogsindustrin. Dessutom släppte vi lös fem riksdagspolitiker 
i debatt för att se var de olika partierna står i frågor som är viktiga för skogsindustrin. Miljö- och 
vetenskapsjournalisten Bo Landin grillade politikerna och bjöd på egna reflektioner. Ett femtiotal 
av branschens smartaste miljö- och energihjärnor deltog och gjorde det två dagar långa mötet till en 
spännande händelse full av intressanta möten och nya bekantskaper.

PAPERMAkERs NIght
I samband med mötet arrangerades även Papermakers Night. Huvudtalare var Energimyndighetens 
före detta generaldirektör Tomas Kåberger, följd av en mer skrämmande föreläsning av Johan Pers-
son från IT-säkerhetsföretaget Bitsec. Persson berättade  att utländska underrättelseorganisationer 
ägnar en stor del av sin verksamhet åt att spionera på svenska företag. CIA allokerar exempelvis 
hela 40 procent av sin budget till ekonomiskt spionage, enligt uppgifter som läcktes av Edward 
Snowden. Kontentan av Perssons föredrag var att företag bör vidta kraftfulla åtgärder för att skydda 
sina företagshemligheter. ❧

föREläsARE:
På programmet fanns Alina hagelqvist från 
Cowi, Olle grahn från Nordmiljö, kamal 
Rezk, karlstads universitet, Pyry hämäläi-
nen, karlstads universitet, Martin Isacsson 
från billerudkorsnäs gruvöns bruk, kajsa 
fougner från stora Enso skoghalls bruk, 
Magnus Rydstrand, holmen Paper hallsta. 
jan Nielsen från sweco, och stefan karls-
son från skogsstyrelsen.

dEbAttöRER:
johan hultberg (m), Nina larsson (fp), jo-
nas Eriksson (mp), daniel bäckström (c) 
och Ann-kristine johansson.

miljö- och tekniksnack 
med Sverigeeliten

Energimyndighetens före detta generaldirektör tomas kåberger, berättade vilka globala energitrender som påverkar skogsindustrin framgent. 
just nu pågår en kapprustning mellan usA och kina inom vind- och solenergi. kina installerar ett nytt vindkraftverk per minut. dygnet runt. 
Året om. kåberger såg också stor potential för sverige att exportera vår kunskap om bioenergi, eftersom vi är bäst i världen på detta energislag.

KONST-
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 ––––– INNOVATION & UTVEcKLING –––––

konstnären helena bengtsson har mest job-
bat med textil i sitt tidigare värv. Men under 
Papermakers Night visade hon sin vackra pap-
perskonst i en utställning som hon kallar Mitt 
eget Paper Province. Råvaran till sin konst har 
hon fått från värmländska pappersindustrier.
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ag nätverkar, därför finns jag. 
För vissa av våra medlemmar är den första fredagen 
i varje månad helig. Då är det klusterlunch på Elite 
Stadshotellet i Karlstad och du har möjlighet att – till 
priset av en lunch – knyta affärskontakter, lyssna på 
spännande föreläsare och äta en riktig braklunch i gott 
sällskap. Upplägget är alltid detsamma. Lunchbuffe 
kl 11.30, snabb presentation av alla närvarande och 
sedan en kopp kaffe med tilltugg innan föreläsaren 
greppar mikrofonen i max 20 minuter.
Under 2013 arrangerade vi 9 klusterluncher tillsam-
mans med Compare. Luncher som sammanlagt lock-
ade 201 deltagare från Paper Province, plus ytterlig-
are några hundra av Compares medlemmar. 

Deltagarna har fått höra biträdande regionsdirektör Lars Christensen 
berätta hur vi kan dra nytta av att bo granne med Europas starkaste 
tillväxtregion, Norge. Tobias Otterbring visade hur lättpåverkade vi 
är och hur du kan påverka andra människors beslut. Göran Österman, 
Staffan Barrefors och Kjell Eriksson gav en lägesrapport om projektet 
Business Värmland. Landstingsdirektör Hans Karlsson berättade hur 
Nordic MedTest utvecklar och etablerar ett nationellt testcenter för 
vård-IT. Maria Hollander gav en försmak till hur du och hela vår region 
kan utvecklas med hjälp av de 130 miljoner Vinnovakronor som bevil-
jats Paper Province. Elisabeth Berg visade hur den virtuella mötesplat-
sen Uppdragsbörsen fungerar som kontaktyta mellan studenter och 
arbetsgivare. Peter Rovér demonstrerade hur du kan använda ditt var-
umärke som draglok i företags- och verksamhetsutvecklingen. ❧

klusterluncher lockade 201 deltagare

Meste nätverkare under 2013 var Viktor falkenström på hamilton Ad-
vokatbyrå. hoppas vi får se dig lika mycket under kommande år!

En av årets mest uppskattade föreläsningar var Peter Rovér, som demonstrerade hur du kan använda ditt varumärke som draglok i din företags- 
och verksamhetsutveckling.

J
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I Värmland finns fyra kompetensplattformar, som ska fungera som 
mötesplatser för arbetsgivare inom privat och offentlig sektor, utbild-
ningssamordnare och kompetensmatchningsaktörer. Tanken är bl a 
att plattformarna ska kunna påverka utbildningar så att deras innehåll 
bättre ska matcha näringslivets behov och yrkesmässiga krav på kompe-
tens, och att verka för att vi ska utveckla och behålla värdefull kompetens 
i Värmland.
Paper Province vd Maria Hollander är ordförande i teknikplattformen 
och engagerar sig gärna i frågorna som rör värmländsk kompetens-
försörjning.
– Det är vårt gemensamma ansvar att teknikyrken attraherar ungdomar 
och att utbildningsnivån i länet ökar. Det är ett måste för att vi ska be-
hålla konkurrenskraften och ha en stark industri även i framtiden, säger 
Maria Hollander. ❧

Paper Province styrelseledamot, tillika ägare av företaget Somas tillde-
lades i april 2013 Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj 
för enastående entreprenörsskap. Medaljen överlämnades av Prinsessan 
Desirée vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm.
Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt bety- 
delsefullt arbete, samt inspirera andra.
Grattis Peter! ❧

När Annie Lööf  talade om industrins framtida behov under Almedalsvec-
kan i Visby, så var Lennart Proper, vd för Paper Province medlemsföre-
tag Aspervall Instrument AB med på scenen. Han berättade för publiken 
och Annie hur viktigt hans samarbete med Karlstads universitet varit för 
företagets utveckling, och att kompetensförsörjningen till industrin 
kommer vara avgörande för tillväxten framöver.
Med på veckan var också tre personer från Paper Province för att delta i 
seminarier, och knyta kontakter. ❧

Under 2013 hade www.paperprovince.com 45 727 besök av 28 115 un-
ika besökare. I snitt stannade de två minuter och fem sekunder och tittade 
på 2,3 sidor per besök. Sammanlagt gjordes 105 176 sidvisningar.
84,5 procent av besökarna kom från Sverige, och 4,9 procent från Fin-
land. ❧

Antalet klipp där Paper Province nämndes i svenska medier under året 
var 325. De enskilt mest uppmärksammade sakerna var Vinnväxt-vin-
sten och Algodlingen i Bäckhammar.
Totalt publicerade vi 136 egenproducerade nyheter på vår webbplats. 
Vi publicerade 5 videor på vår YouTube-kanal som totalt genererade 
1013 visningar.
Vi skickade också ut tio nyhetsbrev under året och totalt 73 massmail 
med inbjudningar och information. ❧

Under året arrangerade eller medarrangerade Paper Province 32 evene-
mang. Det var allt från klusterluncher och workshoppar till Möjligheter-
nas värld, Chalmersresan och Papermakers Night. 
Eftersom det nu är valår passade vi även på att arrangera en debatt mel-
lan riksdagspolitiker  för att ta reda på hur de olika partierna vill utforma 
framtidens energi- & miljöpolitik. ❧

maria hollander ordförande 
i teknikplattformen

Peter Hägg fick medalj

paper province i almedalen

www.paperprovince.com

press och media

evenemang

MäN
54%

kVINNOR
46%

Besökare

ÅtER- 
kOMMANdE 

41%

NyA
59%

PAPER PROVINCE styRElsE 2013

Carl-johan Albinsson, storaEnso skoghall Ordförande 
Anders brolin, storaEnso Research ledamot 
lars-göran Envall, Åf ledamot  
jan Erikson, Metso Paper ledamot 
Magdalena falcini jensen, glV ledamot 
Peter hägg, somas ledamot 
uno Olsson, Cowi ledamot  
fredrik turzik, billerudkorsnäs gruvön ledamot 
Christer gustavsson, Pöyry ledamot 
ulf johansson, karlstads kommun Adjungerad 
bo Edvardsson, karlstads universitet Adjungerad
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NYA MEDLEMMAR

Trots namnet finns Arvika Montage även i Karlstad. De erbjuder främst 
maskinmontage och service inom industri- och byggsektorn, men är också 
experter på att flytta tung utrustning och balansera roterande utrustning.
www.arvikamontage.se

22

arvika montage ab

Med egna patenterade LED-armaturer och belysningslösningar kan Lu-
miné hjälpa dig att spara upp till 95,4 procent av din belysnings energiför-
brukning. De finns i nya moderna lokaler på Örsholmen i Karlstad.
www.lumineled.se

Luminé

I Karlskoga finns Intergraph, som erbjuder världsledande mjukvaror för 
att designa, projektera, konstruera och driva produktionsanläggningar.
www.intergraph.com

intergraph

Konsulterna på Prevas sysslar med all IT som finns mellan affärssystemet 
och maskinerna. Anlita dem gärna för att förbättra processer, öka produk-
tivitet, effektivitet, kvalitet eller lönsamhet. Allt ska bli snabbare, billigare 
och bättre.
www.prevas.se

prevas
föRlORAdE MEdlEMMAR

under året har fyra företag av olika anledningar valt att gå 
ur Paper Province. Vi på klusterorganisationen tackar för den 
här tiden och önskar er all lycka och välgång i framtiden. 
Om ni vill komma tillbaks som medlemmar igen i framtiden 
är ni alltid välkomna. 

föREtAg sOM gÅtt uR:
ibiz solution
Embriq system ( fd Policom)
Opcon Energy system 
Projektengagemang Inside & Outside 
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Sedan 1984 erbjuder Lining Nordic Korrosionsskydd AB syrafasta 
murningar och syrafasta gummeringar för korrosionskydd i cisterner, ble-
ktorn och tankar.
www.liningnordic.se

Lining nordic korrosionsskydd ab

SSG utvecklar standardiserade lösningar för svensk industris gemensam-
ma problem, i syfte att göra de industriella processerna säkrare, smidigare 
och mer tids-, resurs- och kostnadseffektiva.
www.ssg.se

SSg Standard Solutions group

Vill du serva en vals ska du ta kontakt med Triton Valsteknik i Grums. I 
sin moderna fabrik kan de erbjuda snabb och kostnadseffektiv service till 
valskunder i norra Europa. 
www.tritonvalsteknik.se

triton valsteknik



Resultaträkning

  2013-01-01 2012-01-01 
belopp i kronor Not – 2013-12-31 – 2012-12-31

Nettoomsättning  2 353 239 2 391 313
Övriga rörelseintäkter 1 8 094 595 9 819 038
  10 447 834 12 210 351

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader  -5 068 420 -7 016 184
Personalkostnader 2 -5 066 003 -5 050 912
Avskrivningar av materiella  och anläggningstillgångar  -6 167 -7 708
Rörelseresultat  307 244 135 547

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar 3 – -100 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  430 189
Räntekostnader och liknande resultatposter  58 061 -18 823
Resultat efter finansiella poster  249 613 16 913

bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner 4 -65 400 –
Resultat före skatt  184 213 16 913
Skatt på årets resultat  -43 249 -22 530
Årets resultat  140 964 -5 617

balansräkning

belopp i kronor Not 2013-12-31 2012-12-31

tIllgÅNgAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 24 666 30 833  
  24 666 30 833

finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 6 100 000 100 000
Övriga aktier och andelar  – –
  100 000 100 000
Summa anläggningstillgångar  124 666 130 833

RESULTAT & BALANS
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Omsättningstillgångar

belopp i kronor Not 2013-12-31 2012-12-31

kortfristiga fodringar

Kundfordringar  210 230 100 303
Övriga kundfordringar  501 211 489 720
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2 131 658 1 990 234 

kassa och bank  6 019 3 409 
Summa omsättningstillgångar  2 849 118 2 583 666
Summa Tillgångar  2 973 784 2 714 499

Eget kapital och skulder

Eget kapital 7 
Bundet eget kapital    
Insatskapital  9 800 9 500
Reservfond  5 335 4 935
  15 135 14 435

fritt eget kapital

Balanserad vinst/förlust  -4 972 645
Årets resultat  140 964 -5 617
  135 992 -4 972
  151 127 9 463

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder  65 400 – 
  65 400 – 
kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 8 981 676 124 345
Leverantörsskulder  366 080 607 188
Övriga skulder  67 404 69 612
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 1 342 097 1 903 891
  2 757 257 2 705 036
Summa kapital och skulder  2 973 784 2 714 499

 
ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar  1 500 000 1 500 000
Summa ställda säkerheter  1 500 000 1 500 000

Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Belopp i kr om inget annat anges.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2009:1 Årsre-
dovisning i mindre ek. för. (K2-reglerna).

VäRdERINgsPRINCIPER M M
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden 
om inget annat anges nedan.

MAtERIEllA ANläggNINgstIllgÅNgAR
Materiella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

AVskRIVNINgAR
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden 
minskat med restvärde. Avskrivningarna sker linjärt över tillgån-

gens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. 
Inventarier, verktyg och installationer, 5 år

fORdRINgAR
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell 
nedskrivning.

REdOVIsNINg AV INtäktER
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som 
inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde 
(fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid lev-
erans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Som nettoomsättning redovisas 
intäkter från bolagets kärnverksamhet. Andra typer av intäkter, exempel-
vis statliga och regionala bidrag, redovisas som övriga rörelseintäkter.

NOtER MEd REdOVIsNINgsPRINCIPER OCh bOkslutskOMMENtARER

 2013-01-01 2012-04-12

 -2013-12-31 2012-12-31

Not 1. övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader

Erhållna bidrag  8 094 595 9 819 038
 8 094 595 9 819 038
Not 2. Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse  
Medelantalet anställda  
Sverige  9 9
Varav män 33% 33%
löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse, VD och övriga anställda 3 480 663 3 379 980
Summa 3 480 663 3 379 980
Sociala kostnader 1 566 334 1 657 082
(varav pensionskostnader) 475 695 596 833 

Not 3. Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 

är anläggningstillgångar
Nedskrivning av aktier – -100 000
 – -100 000 
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RESULTAT & BALANS

 2013-01-01 2012-01-01

 -2013-12-31 2012-12-31

Not 4. bokslutsdispositioner, övriga

Periodiseringsfond, årets förändring 65 400 –
 65 400 –
Not 5. Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 126 511 126 511
Nyanskaffningar – –
 126 511 126 511

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -95 678 -87 970
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -6 167 -7 708
 -101 845 -95 678
Redovisat värde vid periondens slut 24 666 30 833
Not 6. Aktier i dotterföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 100 000 100 000
Redovisat värde vid årets slut 100 000 100 000
Innehavet avser 100% av aktierna i The Packaging Greenhouse AB
org nr 556665-6996.

Not 7. Eget kapital Insatskapital Reservfond fritt eget kapital

Vid årets början 9 500 4 935 -4 972
Avsatt till reservfond -400 400 –
Inbetalda insatser 700  –
Årets reslutat   140 964
Vid årets slut 9 800 5 335 135 992

Not 8. ChECkkREdIt

Beviljad kreditlimiet 1 500 000 1 500 000
Outnyttjad del -518 324 -1 375 655
Utnyttjat kreditbelopp 981 676 124 345

Not 9. uPPluPNA kOstNAdER OCh föRutbEtAldA INtäktER

Personalrelaterade skulder 382 110 465 246
Övriga poster  959 987 1 438 645
 1 342 097 1 903 891
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