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“Vi har en unik möjlighet  
att bidra till lösningen”  

ERIK KORNFELD
ordförande

ORDFÖRANDEN HAR ORDETINNEHÅLL

Bioekonomiriksdagen Sting Bioeconomy

Elva sidor projekt

Varför tatuerar sig Maria Hollander?

I mars arrangerade vi Bioekonomi- 
riksdagen tillsammans med Region 
Värmland. Engagerade människor 
samlades på Karlstad CCC med fullt 
fokus på skogens och bioekonomins 
enorma möjligheter. Maria Wetter-
strand (bilden) var en av talarna.

Inkubatorn Sting Bioeconomy eta-
blerade sig i Värmland i augusti med 
målet att attrahera innovatörer inom 
skogsbaserad bioekonomi. Sedan 
starten har vd:n Victor Isaksen (bilden) 
träffat många innovatörer som de stöt-
tat på vägen mot marknaden.

Projekten är några av Paper 
Province viktigaste verksam-
heter. På elva fullmatade sidor 
berättar vi om vad som hände 
i dem under 2018. Gemen-
samt för dem alla - de stöttar 
omställningen till det fossilfria 
samhället. Testbädden The 
Wood Region i Sysslebäck 
(bilden t.v.) är nyckelresurs i 
Bioinno. Artikel på sid 17.
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26

Sidan 10-21

6 Nya medlemmar 2018
2018 fick Paper Province åtta 
spännande nytillskott och blev 
därmed 108 starka medlemmar.
 
23 Studenter upptäcker branschen
Paper Province-resan arrang-
eras två gånger om året. Varje 
gång väcker den intresse för 
branschen bland de blivande 
ingenjörerna.
 
28 Tjänsteinnovation på schemat
I september startade semi-
narieserien kring tjänsteinn-
ovation. Deltagarna, små och 
medelstora företag, fick hjälp 
att stärka sin konkurrenskraft.

30 Jämställt på arbetet
Ett tiotal företagsledare fick 
nya insikter på ledarskaps-
programmet Inkluderande 
ledarskap.
 
31 Forskning
Ett nära samarbete med Karl-
stads universitets forsknings- 
avdelning bedrevs under året.
 
32 Medlemsframgångar
Det hände förstås massor hos 
våra medlemsföretag under 
2018. Ett axplock av alla nyheter 
ser ni på sidorna 32-35.

Mera läsning

Paper Province startades 1999 av sju 
företag med behov av att rekrytera 
kompetent personal inom pappersindu-
strin. Genom åren har vi tagit initiativ till 
insatser som stärkt hela det regionala 
näringslivet och kompetensförsörjning-
en inom vår bransch. Samtidigt har vi 
utvecklats till ett kluster med fokus på 
den skogliga bioekonomin. 

Det här måste vi förstås fira! På 
bilden ser ni hur Maria Hollander för-
bereder sig inför 20-årsfesten som går 

av stapeln den 30 augusti på Karlstad 
CCC.  Boka in datumet i din kalender.

2018    har varit ytterli-
gare ett år med 
klimatförändring-

ar och ökad hållbarhet i fokus. Det var året 
då bilder spreds över världen av en skol-
strejkande Greta Thunberg, som följdes 
av andra ungdomar uppfyllda av aktivism 
och tro på sin förmåga att påverka. Det är 
nästan svindlande med vilken hastighet ett 
globalt upprop kan uppstå, som påverkar 
såväl hundratals världsledare i Davos 
som hundratusentals barn och ungdomar 
världen runt. Det känns hoppfullt men 
också beklämmande att det numera inte är 
vi som är vuxna som agerar mognast och 
med störst ansvar inför framtiden. 
Det finns de som avfärdar ak-
tionerna som ungdomligt 
oförstånd, och med argu-
ment om att de inte ser 
helheten. Nu är det väl – 
precis som fallet varit för 
alla tidigare generationer 
– inte ungdomars roll att 
vara de som är mest nyanse-
rade i debatten. Med 
Greta Thunberg 
som ledstjärna 

kräver den yngre generationen världen 
över att vi ska hitta lösningar på en av vår 
tids största utmaningar, klimatförändringen.

Vilka är då dessa lösningar? Ja den 
frågan har förstås inget enkelt svar, och 
framförallt finns det inte bara ett svar. Men 
jag är övertygad om att vi inom Paper 
Province har en unik möjlighet att bidra 
med ganska många delar till den framtida 
lösningen.

I Sverige och Norden har vi konstaterat att 
skogen är en oerhört viktig del i övergång-
en från fossilbaserat till fossilfritt. Många 

av våra medlemmar, som sågverk 
och pappers- och massabolag, 

som i alla tider har arbetat 
oförtrutet med att förädla 
skogen, har nu ännu mer 
fokus på att produkterna ska 

vara hållbara och miljösmarta. 
Till exempel utvecklar Rottneros 

pappersmassabaserade förpack-
ningar som ska ersätta de av plast, 

en testbädd byggs hos UMV i Säffle 
där fossilfria barriärer för bland annat 

vätskekartong ska utvecklas, och 

flera projekt har påbörjats för att utvinna 
flygbränsle ur restprodukter från skogen. 
Det senare har ett särskilt symbolvärde,  
 eftersom framförallt den globalt starkt 
växande flygindustrin ofta framhålls som 
särskilt problematisk ur ett hållbarhetsper-
spektiv. I Grums har en ny fabrik för tillverk-
ning av byggelement i limträ just startats 
upp som bidrar till ett mer hållbart byggan-
de jämfört med koldioxidintensiv betong. 
Potentialen för användningen av lignin som 
kan utvinnas vid massatillverkning och som 
utvecklas i testbädden LignoCity i Bäck-
hammar tycks obegränsad.

Det här är bara en liten del av de skogs-
baserade aktiviteter som bidrar till om-
ställningen mot ett mer fossilfritt samhälle. 
Därutöver finns en rad utvecklingsprojekt 
som drivs inom eller med anknytning till 
regionen, många med stöd från Paper 
Province. Här i vårt medlemsområde har vi 
ett mycket bra utgångsläge för att utveckla 
hållbara, innovativa och lönsamma varor 
och tjänster. Vi har gott om skogsråvara 
och en lång tradition av att utveckla och 
ta tillvara den. Vi har en bred uppslutning 
av medlemmar med expertis inom allt från 
skogsägande och kartongtillverkning till 
husbyggande och biomaterialbaserad 
3D-printning och vi har stöd från region, 
kommuner och en stark akademi. Det 
gångna året har vi genom fokuserat  
strategiarbete fördjupat samstämmigheten 
om riktningen framåt för Paper Province.

Är då allt det här tillräckligt för att rädda 
världen åt framtida generationer? Ingen 
kan göra allt, men om vi fortsätter att vara 
nyfikna och målmedvetna i vårt hållbar-
hetsarbete kan vi i Paper Province tillsam-
mans göra en hel del.
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VARFÖR BLI MEDLEM?

Elva starka sKäl 
att bli medlem

NÄTVERK.

MILJÖ.

KUNSKAP.

INFLYTANDE.

ATTRAKTION.

UTVECKLING.

KONTAKTER.

FINANSIERING.

EGEN WEBB.

NYHETER.

EVENT.

”  Många aktörer behöver samspela för 
att vi ska driva på utvecklingen mot 
ett fossilfritt samhälle. Där har Paper 

Province en central roll. Vi är gränssnittet 
mellan företag, akademi och offentlig 
sektor. Vi försöker främja utvecklingen och 
se till att vi drar åt samma håll, säger Paul 
Nemes.

Paper Province arbete innehåller en 
mängd komponenter, men att stötta 
företatagen i deras utveckling är det 
centrala. 

– Paper Province har konkreta verktyg 
för att stötta innovation. Vi har innova-
tionsmedel och under året har vi exem-

pelvis deltagit i processen att etablera 
vår nya inkubator Sting Bioeconomy. 
Men det handlar också om att visa att 
det pågår en massa spännande saker. 
Det är kanske vår främsta roll; att skapa 
ett klimat så att aktörer med rätt kompe-
tens attraheras hit och vill utveckla sina 
företag och idéer här. Det gör vi genom 
att skapa ett levande, bubblande och fritt 
innovationsklimat.

Det är många aktörer som ska samspe-
la, tänka innovativt och ställa om mentalt 
till en fossilfri värld. 

– Det är en resa som inte är så enkel. 
Men vi har en enorm styrka i regionen 

med företag och starka kompetenser 
inom skogsindustrin.

En annan viktig komponent i innova-
tionsmiljön är testbäddarna. Där har 
företag möjlighet att testa och skala upp 
sina innovationer. De erbjuder också en 
miljö där kompetenser från akademi, 
näringsliv och institut kan mötas och ny 
kunskap utvecklas. 

– De är otroligt viktiga för att realise-
ra bioekonomin och gör regionen mer 
attraktiv för innovatörer och företags- 
etableringar, säger Paul Nemes.

Läs mer om testbäddarna på sidorna 
11, 12 och 17.

“vi kämpar för  
en fossilfri värld”

VAD ÄR PAPER PROVINCE?

Paul Nemes, vice vd på Paper Province, beskriver Paper Province uppdrag att skapa en innovationsmiljö för skoglig bioekonomi.            

Paper Province ägs och drivs av medlemsföretagen. Tillsammans verkar vi för att uppnå de globala 
hållbarhetsmålen, ta vara på resurser och utveckla kompetens. Här är några goda skäl till medlems-
skap i klustret.

– Paper Province är ett kluster och grunden är våra medlemsföretag. Men parallellt 
med klusterverksamheten har vi ett uppdrag som går ut på att skapa en innova-
tionsmiljö för skoglig bioekonomi i regionen”, säger Paul Nemes, vice vd på Paper 
Province. 

Med hjälp av skogen kan vi skapa ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar tillsammans för att göra 
omställningen möjlig.

Drygt 100 medlemsföretag från många olika branscher möts hos oss. Vi samarbetar med 
flera kluster, regioner, lärosäten, myndigheter och företag. Som medlem kan du bredda 
ditt kontaktnät, hitta nya synergier och affärer. 

Du får koll på omvärlden och trenderna som påverkar dig. Våra kunskapsnoder, initiativ 
och projekt tar dig framåt och gör dina idéer sanna. 

Vi tar skogen in i framtiden och du får vara med att påverka hur framtiden ska se ut. 100 
röster är mycket starkare än en.

Skogen, regionen och aktörerna  – vi lyfter dem tillsammans för att locka talangerna. När 
vi når ut gör du det också.

Du blir medlem i ett sammanhang som har positiv inverkan på ditt företags utveckling och 
lönsamhet. Forskning visar att företag som engagerar sig i klusterverksamhet har högre 
tillväxt än företag som inte gör det. 

Med hjälp av våra projektledare och innovationsrådgivare kan vi förse dig med rätt kon-
takter när det till exempel kommer till innovation och utveckling. Utöver medlems- 
företagen har vi många samarbetspartners och övriga kontakter.

Behöver du hjälp eller stöd med innovations- och utvecklingsarbete så kan du komma till 
oss. Vi kan hjälpa dig att hitta finansiering, kompetens, utlysningar och bygga konsortier. 
Med sakkunskap kan vi stödja dig i innovationsarbetet. 

Paper Province webb besöktes över 38 000 gånger under 2018 av över 22 000 unika 
besökare. Här får du en egen webbsida där du kan visa upp din verksamhet.

Vi sprider nyheter om våra medlemmar på webben, sociala medier, nyhetsbrev och press-
releaser - ofta går nyheterna ut regionalt, nationellt och internationellt. 

Sist men inte minst; varje år arrangerar Paper Province olika event. Bland annat Paperma-
kers Night. Det hålls två gånger per år, vår och höst. Klusterluncher är också ett tillfälle 
för medlemmar att visa upp sig. Vi står för det praktiska medan medlemmarna står för 
presentation av sin verksamhet. Vi bjuder även in till workshops, föreläsningar, studentre-
laterade event och mycket mer.
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SÄTTER IHOP OLIKA AFFÄRSDATALEVERERAR TRÄVAROR I MÅNGA LÄNDER HJÄLPER KUNDEN HELA VÄGEN GILLAR DET EXTRA KRÅNGLIGA
BÄCKEBRONS SÅGVERK är ett privatägt sågverk strax ut-
anför Västra Ämtervik, specialiserat på klentimmer. Efter att 
virket sågats, torkats och bearbetats säljs det vidare för att 
användas som interiör och exteriör i byggnader, exempelvis 
som träpanel. Flis, spån och bark köps upp av massabruk 
och värmeverk för att i nästa led bli papper och fjärrvärme. 
Inget av stocken går till spillo.

– Vi kan göra små och krångliga serier. Det är vår grej. 
Att göra sådant som de riktigt stora aktörerna inte vill ta sig 
an, säger vd Björn Sjöberg.

Den största marknaden är Sverige och Norge.

SERVAR BRUKEN MED RENGÖRINGSTOR BREDD INOM DIGITALA TJÄNSERTILLVERKAR HÅLLBARA TRÄPRODUKTER
STORA ENSO GRUVÖNS SÅGVERK i Grums tillverkar håll-
bara träprodukter. Under 2018 pågick en stor utbyggnad för 
en halv miljard kronor och i mars 2019 drog Europas största 
och modernaste produktionslinje för korslimmat trä (CLT) 
igång med leveranser till kund. 

Produktionskapaciteten är 100 000 m3 korslimmat trä 
per år, vilket motsvarar material till cirka 4500 normalstora 
lägenheter. Investeringen innebär 60 nya jobb vid Gruvöns 
sågverk, som innan utbyggnaden hade 110 medarbetare. 
Det finns en stark framtidstro på trä som byggmaterial. 
Materialet är lätt och starkt och kan ersätta betong. Trä är 
dessutom det enda helt förnybara byggmaterialet.

NYA MEDLEMMAR 2018 NYA MEDLEMMAR 2018

SPECIALISTER PÅ ATT FÅ UT MER TIMMER
MOELVEN SKOG förvaltar, avverkar och förnyar skog med 
fokus på timmer. De försörjer Molevens råvaruförbrukande in-
dustrier, framför allt divisionerna timber och wood, med råvara 
(exempelvis Moelven Notnäs Ransby, se notisen här under)

I mars invigdes världens högsta träbyggnad, Mjøstårnet 
i Norge, tillverkat av trä från Moelven. Med Mjøstårnet visar 
Moelven vilka möjligheter man har att utveckla det hållbara 
byggandet i framtiden.

– Vi flyttar gränser genom att bygga världens högsta trähus, 
säger Björn Johansson, vd, Moelven Skog.

Som helhet har Moelven cirka 3500 anställda och består 
av tre divisioner; timber, wood och bygg. Halva verksamheten 
finns i Norge, halva i Sverige.

FOREFRONT CONSULTING är ett verksamhets- och IT-kon-
sultbolag med närmare 400 anställda och åtta kontor i Sverige. 
De erbjuder tjänster inom digital utveckling, strategi, design, 
teknik och arbetar även med affärsutveckling kopplat till digita-
lisering. 

– Vi arbetar med exempelvis fastighets- och skogsbolag,  
banker och gamingbolag. Vi vill hålla oss breda för vi ser att vi 
kan dra nytta av kunskap från en bransch till en annan, säger 
David Lassing, chef på Karlstadskontoret. 

Inom skogsindustrin är de bland annat med och utvecklar 
VIOL 3 – en uppgradering och modernisering av systemet som 
används av hela skogsnäringen i Sverige.

DELETE SWEDEN ingår i koncernen Delege Group, den 
ledande aktören i Norden inom industriell rengöring och 
rivningstjänster.

Sommaren 2018 köpte Delete Karlstadsföretaget Water-
jet som då som nu arbetar framförallt mot pappersbruken i 
länet och utför underhållsarbeten hos samtliga bruk. 

– Vi säkerställer att deras ledningar är fria från belägg-
ningar och material. Vi använder högtrycksspolning som 
levererar 190 liter i minuten och 1 000 kilos tryck, säger 
Patrik Axelsson som arbetar på Delete i Karlstad.

NYKVIST SKOGS hjälper sina kunder med allt som har med 
skogen att göra. Från den första plantan tills virket når  
skogsindustrin och pengarna hamnar i kundens plånbok. 

De har två egna gallringsskördare (Rottne H8)  och en 
skotare (John Deere 810). Företaget är nästan ensamma om att 
ha små maskiner i gallring. Ett önskemål från deras skogsägare 
och resultatet i gallringarna talar sitt tydliga språk.

Företaget har en stadigt uppåtgående tillväxtkurva och idag 
är de en styrka på 25 personer, 9 anställda och 16 entreprenö-
rer.  

QBIM är ett IT-konsultföretag som är experter på att ta fram 
relevant information ur företags olika affärssystem och 
källdata och kombinera ihop uppgifterna i grafiskt tilltalande 
rapporter. De kan fungera som underlag för viktiga beslut 
och processer. 

– Det blir det lättare för kunden att göra analyser, ef-
fektivisera och fatta klokare beslut, säger Mikael Hyensjö, 
grundare av Qbim.

Qbim jobbar med molnbaserade lösningar i programmen 
Microsoft Power BI och Microsoft Azure samt Alteryx. Kun-
den prenumererar på tjänsten och slipper på så sätt köpa 
en server och programvaror. 

MOELVEN NOTNÄS RANSBY i Torsby och Sysslebäck leve-
rerar trävaror av gran och furu. Produkterna är huvudsakligen 
sågade trävaror och komponenter. Köparna är mest industrik-
under som använder produkterna i egen tillverkning, framfö-
rallt hyvlerier, limträfabriker, fönstertillverkare, golvproducenter 
och emballagetillverkare.

Ungefär hälften av produktionen levereras i Skandinavien, 
men viktiga exportländer är också Storbritannien, Holland, 
Tyskland, Frankrike, Belgien, Italien, Spanien, Japan och länder 
i Nordafrika.
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HÄNDELSERIKT 2018

INDUSTRIELLA OCH URBANA SAMARBETEN SKAPADES
SYMBIOS I början av december 

möttes ett fyrtiotal personer i Karlstad 
för att prata industriell och urban 
symbios. Paper Province var värd för 
den nationella träffen som skapade 
nya samarbeten och idéer som gynnar 
samhället och miljön. 

Mötet anordnades av Svenska 
Nätverket för Industriell och Urban 
Symbios, även kallat SNIUS, med 
medlemmar från bland annat Paper 
Province, Linköpings universitet och 
Sotenäs kommun. 

Deltagarna fick höra om olika typer 
av lyckade symbioser och samarbeten 
och inspirerades av varandra.

Industriell symbios innebär att sam-
arbeta på olika plan, för att maximera 
ekonomiska och miljömässiga vinster 
ur material, energi och andra resurser 
och flöden. 

 – Det är viktigare är någonsin att 

ta till vara på jordens resurser på ett 
smartare sätt. Det pågår redan många 
lyckade initiativ inom industriell och 
urban symbios på lokal nivå.  
SNIUS-nätverket vill ta nästa steg och 
skala upp symbioseffekten nationellt. 
Det kommer att gynna både miljön 

och näringslivet, säger Magnus Pers-
son, projektledare på Paper Province.

Eventet anordnades av Paper Province 
och Linköpings universitet med stöd 
från Vinnova och Region Värmland.

Deltagande i Tillväxtverkets S3-pilot Insats för kompetensförsörjningen 
PILOT  I juli kom besked att vi blir en del av Tillväxt-

verkets satsning på kluster och smart specialisering, 
den så kallade S3-piloten. Paper Province valdes ut 
som ett av 22 kluster att ingå i piloten. 

S3-piloten ska ytterligare stärka klusters kompetens 
och genom detta stötta företagens utveckling. Alla 
utvalda kluster är prioriterade i enlighet med regioner-
nas smarta specialiseringsstrategier, det vill säga att 
regioner satsar på det de kan bli bäst på. 

Satsning på industrijobb

KOMPETENS För att möta bristen på 
yrkesutbildade medarbetare till den 
värmländska industrin har Paper 
Province tillsammans med Compare, 
IUC/Stål&Verkstad, Teknikcollege 
Värmland, Region Värmland och ett 
antal industriföretag och fackliga 
organisationer gått samman och 
bildat Industriråd Värmland. 

KOMPETENS Paper Province var med och startade 
Higher Ambition-programmet som drog igång i februari. 
Studenter får  en unik chans till traineeplats hos ett antal 
spännande arbetsgivare, varav några medlemmar i Paper 
Province. Higher Ambition leds och utvecklas av Effect 
Management AB i samarbete med Paper Province, 
Region Värmland, Karlstads Kommun, Karlstads Universi-
tet, Handelskammaren i Värmland, Compare, IUC Stål & 
Verkstad, Karlstads studentkår med flera.

Robert Hackwill från Euronews filmar på Paper Province kontor i Innovation Park.

Några av deltagarna på den nationella träffen för industriell och urban symbios.

 

EURONEWS GJORDE GLOBALT NYHETSINSLAG
NYHET  I oktober hade Paper 

Province besök av Euronews. Nyhets-
teamet gjorde nedslag i Karlstad och 
Sysslebäck för att belysa vårt världsle-
dande kluster och pågående initiativ 
för ett hållbart och jämlikt samhälle. 
Resultatet blev två globala nyhets- 
inslag där tittarna följa skogens nytta 
illustrerad genom bland annat Pelle 
Stafshedes arbete med att utveckla 
plastfria och nedbrytbara kajaker. 

Pelles kajaker tas fram genom 
samarbete med testanläggningen The 
Wood Region i Sysslebäck, som också 
medverkar i nyhetsklippet. 

I ett separat inslag med Paul Nemes, 
vice vd på Paper Province, fick vi 
också dyka lite djupare och förklara 
bakgrunden till de olika projekt och 
initiativ som vi driver på uppdrag av 
våra medlemmar. Paul berättade hur 

vi länkar samman olika aktörer inom 
skoglig bioekonomi, för att komma 
närmare målet om ett fossilfritt sam-
hälle.

Ni hittar nyhetsklippen på euronews.
com. Rubrikerna är ”Deep in the forest 
lie future EU bio-industries” och ”EU 
Cohesion Policy boosts Sweden’s 
forestry sector- sustainably”.

HÄNDELSERIKT 2018

Paper Province belönade med europeiskt guld 
GULD I början av året belönades Paper Province med 

Cluster Management Excellence Gold – den högsta utmärkel-
sen som delas ut av European Cluster Excellence Initiative 
(ECEI).

Klusterexperter var här och bedömde våra arbetsmetoder, 
genomslag i media, aktiviteter, mål, resultat med mera. Endast 
ett 60-tal kluster i Europa har uppnått guldnivån.

PILOT I januari startade 
EU-kommissionen ett pilotprojekt för 
industriell omvandling. Paper Province 
är delaktiga tillsammans med andra 
aktörer i Norra Mellansverige (Värm-
land, Dalarna och Gävleborgs län). 
Norra Mellansverige är en av fem 
regioner i Europa som får stöd. Pilot- 
projektet ska hjälpa de utvalda regio-

nerna att åstadkomma ekonomisk 
omvandling genom att ta vara på deras 
styrkeområden, identifierade i så 
kallade smarta specialiseringsstrategier. 
Syftet är att främja innovation och 
digitalisering samt minska koldioxidut-
släppen. 

Ytterligare sju regioner i Europa har 
tillkommit under året.

EUs pilotprojekt för industriell omvandling startade
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VINNVÄXT

– Efter fem år som Vinnväxtvinnare vet vi vilken stor betydelse det har för klustrets 
och regionens utveckling, säger vd Maria Hollander.

Alla Paper Province aktiviteter bedrivs inom olika projekt. Vi 
identifierar behov och hittar finansiering från myndigheter 
som Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten. Pro-
jekten kan ägas av Paper Province, men vi är även samar-

betspartner i en lång rad satsningar. Projekten stöttar på 
ett eller annat sätt omställningen till det fossilfria samhället. 
Våra medarbetare berättar på följande elva sidor om vad 
som hänt i projekten under 2018.

L ignin har stor potential.  Det kan 
omvandlas till miljövänliga bräns-
len, bioplaster och till kolfiber som 

man kan göra till exempel bilar, flygplan 
och batterier av. Under året inledde Pa-
per Province ett projekt tillsammans med 
RISE (Research Institutes of Sweden) 
och fyra andra deltagare med syfte att 
utveckla testbädden LignoCity.

I en framtida bioekonomi måste vi 
utnyttja vår skog optimalt. Lignin, som är 
en restprodukt från massa- och pap-
persbruken, är en viktig pusselbit i den 
processen. Vid testbädden LignoCity 

på Bäckhammars bruk i Kristinehamns 
kommun bedrivs forskning och tester av 
ligninet. 

RISE är projektägare och förutom 
Paper Province ingår även Kristinehamns 
kommun, Region Värmland, Nordic Paper 
och RenFuel i projektet.

Målet är att i detalj utveckla nya arbets-
sätt kring lignin och hitta modeller för hur 
man går från idé till företagsetablering. 
Samt hitta företag och start-ups som går 
att knyta till verksamheten

– Projektet ska stötta utvecklingen av 
idéer i riktning mot kommersialisering, 

hela vägen från idé till produkt. Och  
kunskapen som vi får i projektet ska 
även kunna användas i andra testbäddar,  
säger Per Myhrén.

– LignoCity är ett jätteviktigt projekt. Vi ska hitta nya arbetssätt och en väg framåt 
för att få ut lignin på marknaden och byta ut det fossila”, säger Per Myhrén,  
projektledare på Paper Province.

LIGNOCITY

“Nu ska ligninet  
ut på marknaden”

fem viktiga år som 
vinnväxtvinnare

VINNOVA
Vinnväxt finansieras av Vinnova  
och regionala medfinansiärer,  

pågår 2013-2023

FLERA SIDOR OM VÅRA PROJEKT - VIKTIGA FÖR OMSTÄLLNINGEN TILL FOSSILFRIHET

– LignoCity stöttar utvecklingen av idéer, hela vägen i riktning mot kommersialisering, säger Per Myhrén.

EU 
LignoCity finansieras av Europeiska  
regionala utvecklingsfonden, RISE,  

Vinnäxt , Region Värmland med flera. 
Pågår 2018-2021.

Maria Hollander på prisutdelningen 2013. Paper Province får 65 miljoner kronor under tio som satsas på skogsindusti, innovationer och omställningen till bioeknomi. 

2013 tog Paper 
Province hem 
Vinnväxtsegern 

och beviljades tio års finansiering från 
Vinnova som tillsammans med regional 
finansiering satsas på den superviktiga 
omställningen till bioekonomi.

Vinnväxtsegern innebär en rekordstor 
satsning på den värmländska skogsin-
dustrin. Tack vare Vinnväxt kan Paper 
Province genomföra sin strategiska idé – 
att demonstrera bioekonomi i praktiken.

– Det betyder att vi inte bara ska 
utveckla nya produkter och tjänster som 
bidrar till omställningen i övriga värl-
den utan att vi även ska ta dem i bruk 

här i regionen. Vi ska framstå som en 
föregångare när det gäller att bygga det 
fossilfria samhället. Det är jätteviktigt för 
att vi ska vara trovärdiga, säger Maria 
Hollander.

Genom Vinnväxt har Paper Province 
också fått kapacitet att ytterligare stärka 
projektportföljen.

– Vi deltar i projekt som både är 
nationella och internationella. Projek-
ten skapar möjligheter till mötesplatser, 
nätverkande, innovationsstöd, kommuni-
kationsinsatser med mera. Sammantaget 
syftar alla aktiviteter till att på olika sätt 
stärka företagens konkurrenskraft och 
synliggöra regionen som en kompe-

tensnod inom skogsbaserad bioekonomi.

Mycket har hänt under de fem åren som 
Vinnväxtvinnare.

– Tack vare Vinnväxt har vi gått från 
att vara ett kluster som jobbar med pap-
per och massa till att jobba med skoglig 
bioekonomi. Det är ett mycket bredare 
anslag som inkluderar fler, både inom 
och utom befintliga skogliga värdeked-
jor. Detta är viktigt för att kunna optime-
ra skogens bidrag i omställningen till 
det fossilfria samhället, men också för 
att vi ska kunna engagera fler företag i 
klusterverksamheten. Det tror vi är po-
sitivt för både företagens och regionens 
konkurrenskraft, säger Maria Hollander. 
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T he Bioeconomy Region är ett 
treårigt interregprojekt som stöttar 
omställningen till ett biobaserat 

samhälle. Kort sagt handlar det om att er-
bjuda stöd till små och medelstora företag 
för att snabba på utveckling och kommer-
sialisering av nya produkter, ny teknik och 
tjänster inom bioekonomi. 

The Bioeconomy Region sträcker sig 
från Paper Province-regionen och in i fyra 
fylken i Norge; Akershus, Hedmark,  
Oppland och Østfold.

– Omställningen till ett cirkulärt och 
biobaserat samhälle känner inga gränser. 
Därför är det helt naturligt att samarbeta 
med sina närmaste grannar. Lika mycket 
som det är en utmaning är det en jätte-

stor affärsmöjlighet. Vi i inre Skandina-
vien sitter på mycket av den teknik och 
de råvaror som kommer att göra omställ-
ningen möjlig, säger Gunnar Hellerström.

Det är fler samarbetspartners i The 
Bioeconomy region. Förutom Paper 
Province och de fyra fylkena i Norge är 
Region Värmland med som projektäga-
re och även Region Dalarna och Säffle 
kommun. 

Paper Province arbetspaket är projek-
tets största och handlar om innovation 
och demonstration.  

– Vi kartlägger och lyfter fram testbäd-
dar i vårt område. Vi jobbar med närman-
de av innovationsmiljöerna, till exempel 
med inkubatorer på norska sidan. Vi job-

bar också med åtgärder för att stimulera 
till ökat träbyggande.

Genom att samarbeta över gränsen tror  
projektdeltagarna att nya idéer ska 
väckas.

– Det är jättespännande. Man upp-
täcker många miljöer, företag och 
möjligheter på andra sidan gränsen som 
vi tidigare inte kände till, säger Gunnar 
Hellerström.

THE BIOECONOMY REGION

felles styrker  
gjør oss sterkere

E n ny testanläggning för miljövänliga 
förpackningar finns i Sverige tack 
vare projektet FFLAM. 

I testbädden utvecklas innovationer 
som ska lanseras i form av ekovänliga 
och fossilfria matförpackningar. 

– Över tjugo aktörer i värdekedjan 
inom förpackningar samverkar för att 
hitta biobaserade alternativ till de fossila 
laminaten som finns i livsmedelsförpack-
ningar, säger Peter Edberg.

Laminaten som Peter Edberg pratar 
om sitter till på utsidan eller insidan av 
förpackningar. Barriären på insidan är 
mycket viktig för matens hållbarhet. 

RISE Bioeconomy och de värmländska 
aktörerna UMV Coating Systems och 

Brobygrafiska Utbildning deltar i projek-
tet med sina testanläggningar.

– Testbädden är unik i och med att vi 
sammanför tre olika miljöer till en. Vi räk-
nar med att den ska bli väldigt attraktiv, 
både för nationella och internationella 
företag som är verksamma inom förpack-
ningar och bioplast, säger Peter Edberg.

Projektet finansieras av Sveriges 
innovationsmyndighet Vinnova. Det 
engagerar tjugotre projektdeltagare, 
bland annat forskare, kartongproducen-
ter, bioplasttillverkare, tryckerier och 
varumärkesägare. 

Testbädden är ett av flera viktiga steg 
som tas i Sverige för att svensk daglig-
varuhandel ska vara fossilfritt 2030 och 

för att uppnå målen i regeringens initiativ 
Fossilfritt Sverige.

Parallellt med FFLAM pågår forsknings-
projektet Multi-Barr på Karlstads univer-
sitet under ledning av professor Magnus 
Lestelius. Kärnfrågan för forskningen 
inom Multi-Barr är “Hur uppnås defektfria 
barriärfunktioner med dispersionsbe-
strykningar på fiberbaserade förpack-
ningsmaterial?”.

“jippie för fossilfria 
förpackningar” 

FOSSILFRIA LAMINAT (FFLAM)

VINNOVA
FFLAM finansieras av Vinnova  

och pågår 2018-2021

EU MED FLERA
TBR finansieras av Europeiska 

regionala utvecklingsfonden och flera 
medfinansiärer.

– Tidigare har livsmedelsförpackningarna haft en fossil plastbeläggning, men de fossilfria alternativen är på gång, säger Peter Edberg.

“Omställningen till ett cirkulärt och biobaserat samhälle känner inga gränser”, säger Gunnar Hellerström.

En ny testbädd gör steget från idé till kommersiell produkt betydligt enklare. 
– Vi öppnar upp för fler biobaserade livsmedelsförpackningar. 
Det säger Peter Edberg, projektledare på Paper Province.

I The Bioeconomy Region samarbetar Paper Province med fyra fylken i Norge för att på-
skynda utvecklingen mot skoglig bioekonomi. ”Det finns stora möjligheter till samarbete 
och affärer över gränsen”, säger Gunnar Hellerström, projektledare på Paper Province.
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MULTIBIO

E tt 20-tal experter samarbetar i Multi-
Bio. Projektet går ut på att omvandla 
rester från pappersbruk och ge dem 

nytt liv som biobaserade produkter. 
Produkterna som skapas är biovätgas, 

bioplast och en fiskfoderingrediens.  
– Varje processteg i sig är unikt, men 

de sätts även ihop i en följd för att dra 
nytta av varandra, säger Magnus Persson.

Vätgasen kan ersätta fossila bränslen 
och användas till exempelvis interna 
transporter på bruken. Den biobaserade 
plasten kan användas istället för fossil-
baserad plast, till exempel som bestryk-
ning av kartong. Fiskfoderingredien-
sen kan bidra till minskad utfiskning och 
sojaproduktion.

– Det är ett mycket spännande 
projekt med flera intressanta processer 
och högaktuella slutprodukter. Det har 
potential att bidra till  några av de  

viktigaste svenska miljömålen och 
gynnar omställningen mot en hållbar 
cirkulär bioekonomi.

 
Aktörer från hela värdekedjan samar-
betar i MultiBio. Pappersbruken är med, 
liksom forskare, fiskodlare och en rad an-
dra företag och organisationer, däribland 
Paper Province.

– Aktörer från olika branscher som 
vanligtvis inte samverkar arbetar nu 
tillsammans för att lösa några av de 
stora utmaningar som vi står inför, säger 
Magnus Persson.

Det Vinnovafinanserade projektet 
bygger på två tidigare forskningspro-
jekt som genomförts med finansiering 
från Energimyndigheten, Vinnova och 
Formas.

– Då gjordes enklare tester från 
avloppsströmmar samt beräkning och 

kartläggning av vilka flöden som skulle 
kunna användas på bruken.

Målet är att skapa förutsättningar 
för att i framtiden få ut de nya produkter-
na på marknaden. 

– I projektet kommer processen för att 
göra biovägas att testas i större skala. 
Som sidoström kommer ättikssyra som i 
sin tur bioplastprocessen matas med. En 
annan sidoström ska Sveriges lantbruks-
universitet tillverka fiskfoder av som 
företaget Gårdsfisk ska mata sina fiskar 
med, säger Magnus Persson. 

  

– I MultiBio samarbetar aktörer från olika branscher för att lösa några av de stora utmaningar som 
vi står inför, säger Magnus Persson, projektledare på Paper Province.

brukens rester blir 
nya bio-produkter

S veriges innovationsmyndighet 
Vinnova har delat ut två miljoner 
till Paper Province och klustren 

Triple Steelix och Processum. Syftet är 
att klustren ska hjälpa innovatörer och få 
fler att våga testa sina innovationer inom 
bioekonomi.

Det tar tid att innovera och det kan vara 
svårt att veta ifall idén är värd att ta risken 
för. Därför vill klustren hjälpa till med inn-
ovationsprocessen i ett tidigt skede. Upp 
till 50 000 kronor kan innovatörer få som 
stöd för att exempelvis utveckla prototy-
per eller göra marknadsundersökningar.

Paper Province uppmanar innovatörer 
som har idéer liggande i byrålådan att 

kontakta klustren eller gå in på Paper 
Province webb och ansöka (intresse- 
anmälan hittar du under Innovation/Stöd 
till privatpersoner med gröna idéer).

– Det behövs människor som driver 
utvecklingen framåt och vågar satsa. Vi 
kan hjälpa dig som inte startat företag 
ännu och vill bidra till hållbar utveckling, 
säger Melinda From, konsult på Paper 
Province.

Paper Province har ett stort nätverk av 
experter inom så gott som alla delar av 
de skogliga värdekedjorna och kan slus-
sa innovatörer vidare till pilotmaskiner 
och testtutrustning.

Processum erbjuder tillgång till en 

omfattande pilotpark för bioraffinaderiut-
veckling. 

Triple Steelix samarbetar med flera 
nationella lärosäten för att utveckla 
kunskap kring produktion av stål och 
metaller. 

plocka fram dina 
idéer ur byrålådan
Har du en idé liggande i byrålådan som gynnar den hållbara utvecklingen? Ta fram den. Det finns 
möjlighet för innovativa privatpersoner i Sverige att få bidrag på upp till 50 000 kronor för klimat- 
smarta idéer.

GRÖNA IDÉER

VINNOVA
MultiBio finansieras av Vinnova  

tillsammans med industrin 
och pågår till 2020.

– Multibio är ett mycket spännande projekt med stor potential, säger Magnus Persson.

Gröna idéer ger hållbar utveckling.

VINNOVA
Gröna idéer finansieras av Vinnova och 

genomförs tillsammans med Triple  
Steelix och Processum. 
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HÅLLBARA PAPER PROVINCE  BIOINNO

“vi försöker leva 
som vi lär”

I december 2017 fick Paper Province 
besked från Vinnova att vi beviljats 
500 000 kronor för projektet Hållbara 

Paper Province. Projektet pågick 
till sommaren 2018. Kort sagt 
handlade det om att öka 
kännedomen om  
Agenda 2030 och 
ännu tydligare 
integrera de globala 
målen i Paper Pro-
vince verksamhet. 
Resultatet är att 
en checklista med 
konkreta verktyg och 
skärpta interna riktliner. 

– Nu ser vi hur projekt och 
aktiviteter kan bidra till Agenda 
2030. När vi riggar ett nytt projekt och 
funderar på aktiviteter och resultat, så 
mappar vi det mot Agenda 2030. Det 

konkretiserar hela vårt arbete, säger Paul 
Nemes, vice vd på Paper Province. 

Agenda 2030 handlar delvis om att 
leva som vi lär, menar han.

– Det gäller att tänka på 
de här sakerna hela tiden. 

Man kan oftare erbjuda 
vegetariska konfe-
rensluncher, tänka 
jämställt och inklude-
rande, försöka resa 
hållbart och så vidare.

– Vår påverkan 
genom dessa interna 

hänsynstaganden kanske 
är begränsad, men genom att 

ta hänsyn till de globala målen 
i till exempel våra projekt och innova-

tionsprocesser har vi möjlighet till en desto 
större påverkan. Vi påverkar andra genom 
vårt arbete. 

FN:s Agenda 2030 består av 17 globala 
mål, med 169 delmål. 

– För Paper Province och skogs-
branschen är agendans mål högst rele-
vanta. Genom att få fler att arbeta mot ett 
mer hållbart samhälle kan den skogliga 
bioekonomin gynnas. De globala målen 
pushar på den drivkraft som behövs för 
att få världen att sadla om och lägga 
resurser på att utveckla material som kan 
ersätta det fossila med förnybart. Här är 
skogen en guldgruva, en stor tillgång 
med stora möjligheter. Det är också här 
vi kan vara med och påverka.

I Bioinno kopplas Vinnväxtinitiativet 
Paper Province mot den hittills ganska 
outforskade bioekonomin i Dalarna. 
– Dalarna har en skogsindustri, men 

inget kluster, och har därför öppnat upp 
för att samarbeta med Paper Province. 
Vi tror att med gemensamma krafter kan 
vi öka flödet av innovationer, säger Paul 
Nemes, vice vd på Paper Province. 

Bioinno syftar till att geografiskt och ak-
törsmässigt öka den kritiska massan för 
innovationsarbetet mot skoglig bioeko-
nomi. 

– Det gör vi konkret genom att bredda 
oss mot aktörer i Dalarnas län och erbju-
da verktygen till fler. Det betyder att fler 
– i ett större geografiskt område – får ta 
del av effektiva innovations- och entre-

prenörsprocesser. Till exempel genom 
rådgivning, forskarkontakt, prototypfram-
tagning och andra vägar ut på markna-
den, säger Paul Nemes.

Bioinno ska öka intresset och visa 
affärsnyttan i att arbeta med hållbarhet, 
förnyelse och utveckling.

Test- och utvecklingsanläggningen 
The Wood Region i Sysslebäck blir en 
nyckelresurs i projektet. Innovatörer kan 
använda testmiljön för att tillverka små 
och storskaliga prototyper av biokompo-
sit i 3D-skrivare. Biokompositen tillverkas 
till största delen av sågspån och kan 
användas som ersättning till traditionella 
plaster. Den största skrivaren klarar av 
dimensioner på cirka sex meter. Här prin-
tas bland annat kajaker, longboards och 

andra produkter inom outdoorsektorn.

I projektet deltar förutom Paper Province 
även Dalarna Science Park, IUC Dalarna 
och The Wood Region genom Torsby 
kommun.

Projektets hela namn är: Skoglig 
Bioekonomiinnovation i Dalarna och 
Värmland.

Paper Province har förtydligat och stärkt arbetet med Agenda 2030 genom att tydligt 
koppla agendans mål och delmål till verksamheten. 
– Det konkretiserar hela vårt arbete, säger vice vd Paul Nemes.

I slutet av 2018 fick vi startbesked för Bioinno. Projektet handlar om att Värmland och Dalarna ska 
samarbeta för att hjälpa skogsbaserade innovationer ut på marknaden. Testbädden The Wood 
Region i Sysslebäck är en nyckelresurs i projektet. 

Skoglig bioekonomi  
växer till Dalarna

vinnova

VINNOVA
Hållbara Paper Province finansierades  

av Vinnova och  
pågick till augusti 2018.

EU MED FLERA
Finansieras av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Torsby kommun, 

Region Värmland och Region Dalarna. 
Pågår till 2022.

– Det gäller att visa hur vi efterlever de globala målen. Vi påverkar andra genom det vi gör utåt, säger Paul Nemes, vice vd på Paper Province.

The Wood Region i Sysslebäck är en nyckelresurs i Bioinno. Kajaken på bilden är utskriven i 3D-skrivare och tillverkad av biokomposit.  
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KLIMATSMART INNOVATIONKLIMATSMART INNOVATION

“vi hjälper människor att bli klimatsmarta”

Lärare på inspirations-
dagen på Billerud-

Korsnäs Gruvöns bruk i 
februari .

K limatsmart innovation 
handlar framförallt om 
att skapa hållbara och 

klimatsmarta lösningar för 
små och medelstora företag 
inom skogliga värdekedjor. 

Många olika seminarier, evenemang, 
workshops och utställningar har skapats 
i det stora projektet. Här beskrivs kort en 
liten del av allt som skett. 

Ett 50-tal små och medelstora företag i 
regionen har varit med och fått hjälp med 
exempelvis hållbara affärsmo-
deller, internationalisering 
och tjänstefiering (läs 
mer om seminariese-
rien om tjänstefiering 
på sidan 28). 

Kompetens-
försörjning och 
genusfrågor är 
andra viktiga bitar i 
projektet (läs mer om 
det på sidan 30).

– En jämställd arbets-
plats blir mer innovativ 
och därmed mer lönsam. Och 
vi vet att unga idag hellre jobbar i 
hållbara, jämställda verksamheter, säger 
Peter Edberg.

Paper Province vill även synliggöra 
forskning som bedrivs kring skoglig 
bioekonomi genom att presentera den 
på ett lättförståeligt sätt (läs mer  på 
sidan 31).

En annan del av projektet är så kallade 
kommunworkshops.

– Vi anordnar workshops i kommuner 
för att få dem att gå mot ett hållbart sam-
hälle. Vi har varit i Säffle, Grums, Arvika 
och Hammarö, säger Peter Edberg.

I kommunworkshoparna sammanför 
vi aktörer, företag, politiker, invånare 

och akademi, för att gemensamt prata 
om hur kommunen kan ställa om till ett 
fossilfritt samhälle. 

Alla workshops har resulterat i en 
mängd olika idéer och några av dem har 
realiserats. 

Paper Province började året 
med en workshop i Arvika 

där kommunen, universi-
tetet, Moelven Edane-

sågen, andra företa-
gare och boende i 
kommunen samla-
des. En sak som alla 
deltagare i Arvika var 
överens om var att ta 

fram en träbyggnad-
strategi. Som ett steg 

på vägen deltog därefter 
flera personer från Arvika 

på en studieresa till världens 
högsta trähus, Mjöstornet i Norge.

I februari fick tjugo lärare från Jätte- 
stensskolan i Grums kunskap om skoglig 
bioekonomi under en inspirationsdag på 
BillerudKorsnäs Gruvöns bruk. Det var 
ett av resultaten från workshopen som 
hållits året innan.

Syftet med dagen var att ge lärarna 
kunskap om hur vi kan använda skogens 
resurser i framtiden och visa vilka yrkes-
roller och kompetenser som behövs.

I Grums arrangerades även den så 
kallade GrönaGrumsDagen i maj. Syftet 
var att sprida kunskap om bioekonomi 
och de unika projekt som pågår i Grums 
med Stora Ensos nya produktionslinje 

för korslimmat trä 
och BillerudKorsnäs 
kartongmaskin som 
är en av de största 
och modernaste i 
världen. Artisten 

Björn Ling förde diskussioner med före-
tagen från scen och varvade intervjuer 
med underhållning. 

I oktober var det uppföljning på kom-
munworkshopen som hållits på Ham-
marö i slutet på 2017. Även där satsades 
det på en dag för att sprida kunskap och 
inspiration. Flera föredragshållare berät-
tade om sina idéer som kan göra världen 
lite bättre. Helén Williams, forskare på 
Karlstads universitet, berättade om hur 
vi kan komma till rätta med matsvinnet. 
Katarina Roos, Research Manager på 
Stora Enso, pratade om förpackningens 
roll för miljön. Pelle Stafshede, innovatö-
ren bakom Melker  Kayaks, beskrev sin 
tillverkning av kajaker som tillverkas av 
träspån och Anders Thorén, PR-ansvarig 
på Löfbergs, pratade om Löfbergs fram-
gångsrika hållbarhetsarbete.

Klimatsmart innovation har pågått 
sedan 2015 och sträcker sig in i 2019. 
Det är finansierat genom Europeiska 
regionalfonden, Region Värmland och 
Vinnova.

– Tillväxt och miljö ska gå hand i hand. Det är då nya affärsmöjligheter skapas. 
Hållbara företag blir mer attraktiva, innovativa och lönsamma,  säger Paper Pro-
vince projektledare Peter Edberg.

EU
Klimatsmart Innovation finansieras

av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden mfl och 

pågår till mars 2019.

Besökare på GrönaGrumsDagen i maj.

Forskaren Helén Williams, en av föreläsarna på Hammarö i oktober.

En jämställd arbetsplats blir mer innovativ och  
därmed mer lönsam.
PETER EDBERG, PAPER PROVINCE
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TEKNIKCOLLEGEBIS OCH INNOSTEP

Industriell symbios 
i Östersjöländerna

INTERNATIONELL INNOVATIONSTÄVLING SKA ÖKA LYSKRAFTEN PÅ VÄRMLAND

I nnostep är en satsning för att ta ännu 
ett steg i utvecklingen av Paper Pro-
vince som innovationsplattform samt 

för att stärka regionens attraktionskraft 
för innovatörer och entreprenörer.  

Innostep består av flera delar som 
gemensamt ska leda till ett ökat inflöde 
och starkare lyskraft på Värmland som 
en nod inom skoglig bioekonomi. Den 
största delen handlar om att etablera 
en internationell innovationstävling för 

att skapa inflöde av nya affärsidéer och 
attrahera de bästa talangerna inom 
området till Värmland.

Paper Province samarbetar med regio-
nens nya inkubator Sting Bioeconomy 
och ska bland annat starta upp ett 
nätverk för start-ups. 

– Värmland  har alla förutsättningar 
att erbjuda ett koncept som är till nytta 
för både både start-ups och etablerade 

företag. En nyckel är närheten till indu-
strin och att vi kan öppna upp nätverket 
för innovatörer och ge dem tillgång 
till all den erfarenhet och kompetens 
som finns hos de etablerade företagen, 
säger vd Maria Hollander. 

 Inom ramen för Innostep vill Paper 
Province också göra fler insatser för att 
öka tillgången till kapital för företag som 
befinner sig i ett tidigt skede. 

B IS fick grönt ljus i september 
2018 då finansieringen bevil-
jades av Östersjöprogrammet, 

Interreg Baltic Sea Region.

BIS är ett gränsöverskridande samar-
bete för att bidra till bättre resurshus-
hållande inom industrin. Från Sverige 
deltar Paper Province tillsammans med 
Tillväxtverket och Linköpings universitet. 
Projektet leds av Dansk SymbioseCen-
ter och totalt deltar 18 olika aktörer från 
Sverige, Norge, Finland, Danmark och 
Polen. Projektets totala omslutning är på 
2,3 miljoner euro och sträcker sig över 
två och ett halvt år.

– En kraftsamling av den här kalibern 
är inget som hör till vardagen, så vi är 
jättenöjda. Det finns stora möjligheter i 
Östersjöregionens restflöden, bland an-
nat inom energi och restprodukter. Det är 

en stor outnyttjad potential som vi med 
gemensamma krafter ska se till kommer 
till bättre nytta. Grundtanken är att något 
som en industri ser som avfall kan vara 
en resurs för en annan, säger Magnus 
Persson, innovationsrådgivare hos Paper 
Province och delaktig i projektet.  

Paper Province roll är att kartlägga 
restflöden hos regionala företag och 
arrangera matchmaking kring dessa. I ett 
så kallat Living Lab kommer en tänkbar 
ny industriell symbios att testas i verklig 
miljö. 

Syftet med projektet är att skapa en platt-
form för nätverkande och matchmaking 
mellan olika aktörer i Östersjöområdet. 

Det byggs också upp en unik kapa-
citet och kunskapsbas kring industriell 
symbios. Målet är att ge liv åt nya affärs- 
idéer, som är både miljömässigt och 
ekonomiskt hållbara. 

teknikcollege – för 
branschens behov

K ompetensförsörjning är en viktig 
del av Paper Province arbete. 

– Det ska finnas kompetent 
arbetskraft att anställa för våra med-
lemsföretag så att de kan fortsätta vara 
framgångsrika. Därför engagerar vi oss 
i Teknikcollege Värmland som är en 
kvalitetscertifiering av yrkesutbildningar, 
säger Lina Sundberg, processledare för 
Teknikcollege.

Tio värmländska gymnasieskolor har 
kvalitetsstämpeln Teknikcollege, vilket 
betyder att de är särskilt väl anpassade 
för branschens framtida behov.

Det är Taserudsgymnasiet, Solber-
gagymnasiet, Älvstrandsgymnasiet, 
Sundsta Älvkullegymnasiet, Presteruds-
gymnasiet, Brogårdsgymnasiet, S/G 

Broby, Herrgårdsgymnasiet, Karlstad 
Teknikcenter och Brobygrafiska.

I september mottogs dessutom det 
glädjande beskedet att två yrkesvuxut-
bildningar på Älvstrandsgymnasiet i Hag-
fors blivit certifierade av Teknikcollege. 
Det handlade om ”El & Energi, Automa-
tion” och ”Industriteknik Grund”.

– Vi är jätteglada att vi fått yrkesvux-
utbildningar certifierade. Genom Tek-
nikcollege får studenterna kontakt med 
arbetslivet och på så sätt får vi en bättre 
matchning efter de krav som ställs. 
Studenterna får tillgång till den moderna 
teknik som finns ute på arbetsplatserna 
idag. Med de här nya certifieringarna för 
yrkesvux stärker Älvstrandsgymnasiet sin 
profil inom teknikutbildning, säger Dan 

Forkéus, rektor för vuxenutbildningen på 
Älvstrandsgymnasiet.

I Teknikcollege samverkar kommu-
ner, utbildningsanordnare och företag 
för att öka attraktionskraften och kvali-
teten på tekniskt inriktade utbildningar. 
Idag finns 25 regioner med nära 150 
Teknikcollegecertifierade utbildnings-
anordnare och över 3000 samverkans-
företag från norr till söder. Gemensamt 
för alla regioner är att de har granskats 
utifrån Teknikcollege åtta kvalitetskri-
terier.

Teknikcollege Värmland har ett sam-
arbete mellan kommunerna Karlstad, 
Hammarö, Sunne, Kristinehamn, Hagfors, 
Arvika, Eda och Säffle. 

Paper Province är partner till Teknikcollege Värmland. Teknikcollege är en kvalitets-
stämpel på tekniska utbildningar och visar att de är särskilt väl lämpade att täcka 
framtidens kompetensbehov.

Föreställ dig ett samhälle där vi delar på resurserna för att minimera den negativa 
miljöpåverkan. Inte bara på ett privat plan, utan också inom industrin. Det kan bli 
verklighet genom BIS, Baltic Industrial Symbiosis. 

Det finns stora möjligheter 
i Östersjöregionens rest-
flöden, bland annat inom 
energi och restprodukter.

Teknikcollege Värmland har utbildningar som är anpassade för industrins behov.
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STUDENTERSTUDENTER

I mars fyllde vi en buss med ingenjörsstu-
denter från Karlstads universitet. Våra 
medlemsföretag och ingenjörsstuden-

terna fick chansen att mötas och knyta 
kontakter inför framtiden. 

– Resan var en ögonöppnare för vad 
som finns här i regionen och i pappersin-
dustrin, sa Maria Grahn, en av studenterna 
som deltog.

Under dagen fick studenterna lyssna på 
föredrag från åtta av våra medlemsföretag. 
De flesta talarna var unga ingenjörer som 

berättade om sitt arbetsliv och vägen dit. 
Den här gången deltog BTG Instruments, 
Valmet, Cowi, Sweco, BillerudKorsnäs 
Gruvöns Bruk, Triton Valsteknik, Rottneros 
och Stora Enso Skoghalls bruk.

Några veckor senare var det dags för in-
genjörsstudenter från Chalmers i Göteborg 
att göra en liknande rundtur.  De fick träffa 
sju av våra medlemsföretag; Nordic Paper, 
Stora Enso Skoghall, BillerudKorsnäs Gruv-
ön, Somas, BTG, Cellcomb och Triton. 

Det blev en fullspäckad dag med 
studiebesök, föredrag och inspirationsföre-
läsningar. Nya kunskaper och intresse för 
branschen väcktes till liv bland de blivande 
ingenjörerna.

I februari var det Hotspot för 21:e året 
i rad. Mässan där studenter från alla 
program och utbildningar har möjlig-

het att knyta kontakter med potentiella 
arbetsgivare. I över 100 monterplats-

er visade företag inom näringsliv och 
offentlig sektor upp sig för att hitta rätt 
kompetens.  

Paper Province medfinansierar mäss-
san och var på plats med en monter 

liksom flera av våra medlemsföretag. Ett 
uppskattat inslag bland studenterna var 
den tipspromenad som Paper Province 
anordnade. Svaren på frågorna hittades 
hos våra medlemsföretag.

S tudenterna Tobias Söderbom 
Olsson och Gustav Lilliecreutz som 
läste industriell ekonomi på 

Karlstads universitet reste till Hong Kong 
under 2018 för att studera en termin på 
The Chinese University of Hong Kong. 
Parallellt med studierna undersökte 
de den kinesiska skogsindustrin med 

fokus på sågverk. Ett uppdrag de fått av 
Paper Province. Analysen ska hjälpa våra 
medlemsföretag att få en bild av vilka 
etableringsmöjligheter som finns på den 
kinesiska marknaden.

Tobias och Gustav tittade bland annat på 
hur kineserna får högre förädlingsvärde på 

sitt spill och vilka tekniker som används. 
Tobias och Gustav gjorde även en 

undersökning bland studenter för att ta 
reda på vilka värden som gör att man 
väljer en produkt med skogsråvara.  
Analysen skickades ut till våra medlems-
företag. Har du inte fått den, hör av dig 
till Paper Province.

Paper Province-resan arrangeras två gånger om året; för ingenjörs-
studenter från Karlstads universitet och från Chalmers i Göteborg. 
Varje gång väcker den intresse för branschen bland de  
blivande ingenjörerna. kinas skogsindustri  

satt under lupp

ögonöppnare för 
jobben i branschen

Medlemsföretag som gör affärer med Kina fick glädje av en analys av de  
kinesiska sågverkens produktionskedjor och bi-strömmar. Ett student- 
uppdrag som Tobias Söderbom Olsson och Gustav Lilliecreutz fick av Paper 
Province.

PAPER PROVINCE OCH MEDLEMSFÖRETAG PÅ HOTSPOT

Tobias Söderbom Olsson och Gustav Liliecreutz reste till Kina och utförde ett studentuppdrag åt Paper Province.

Studenter från Chalmers på besök på Triton Valsteknik i Grums.

Vi satsar mycket på studenter och har ett nära samarbete med bland annat Teknikcollege och 
Karlstads universitet.  Vi arrangerar innovationstävlingar, studieresor, förmedlar examensjobb, 
rekryterar studenter till innovationsprojekt och mycket annat. Här är några exempel på det.  

M
ar

ia Grahn



24 PAPER PROVINCE 2018 25PAPER PROVINCE 2018

BIOEKONOMIRIKSDAGEN

B ioekonomiriksdagen 2019:   
ett 30-tal föreläsare vred och 
vände på idéer och tankar och 

delade med sig av sin kunskap om 
bioekonomi. Föreläsningar varvades 
med debatter och panelsamtal. Dry-
ga 170 personer i publiken lyssnade 
och var delaktiga genom att rösta på 
sina mobiler och ställa frågor direkt till 
talarna.

Frågor som dryftades var exempel-
vis vilken betydelse bioekonomin har 

för den ekonomiska tillväxten, hur vi 
genomför bioekonomi nationellt och i 
EU, vilka krav konsumenterna ställer, hur 
bioekonomin kan ge oss fler och starka-
re småföretag och hur kompetens- 
behovet ser ut i branschen.

– Vi vill ge ett budskap till politiken, ge 
varandra kunskap och inspiration. Gör vi 
något bra av skogen går vi en ljus framtid 
till mötes, sa Maria Hollander, vd på 
Paper Province.

Värmland ligger långt framme. Här 
finns kunskap, forskning, testbäddar och 
inte minst råvara.

– Skogen är vår stora möjlighet och 
bioekonomi är framtidens ekonomi. Vårt 
största tillväxtområde. Men vi är inte 
ensamma. Vi måste vrida och vända på 
ekvationen och se varandras perspektiv, 
sa regionråd Stina Höök i sitt inlednings-
tal.

I slutet på mars arrangerade Paper Province Bioekonomiriksdagen
tillsammans med Region Värmland. Engagerade människor samlades på  
Karlstad CCC med fullt fokus på skogens och bioekonomins enorma möjligheter.

D et första Paper Province 
Award någonsin delades ut i 
samband med Bioekonomi-

riksdagen. Pristagaren var Christer 
Gustavsson som startat företaget 
BioShare. 

Priset har instiftats av Paper 
Province och går till den eller de som 
gjort stora insatser för utvecklingen 
av skoglig bioekonomi. Prissumman 
är 25 000 kronor och pristagaren 
utses av en kommitté sammansatt 
av forskare och representanter från 
näringslivet.

I sitt företag BioShare utvecklar 
Christer Gustavsson teknik för 
samproduktion av flygbiobränsle i 
nya och befintliga kraftvärmeverk. 
Målsättningen är att kunna utveck-
la stora förbränningsanläggningar 
inom industri och fjärrvärmesektor till 
bioraffinaderier där andra produkter 
utöver el och värme produceras.

Motiveringen löd: ”Christer har 
genom att binda ihop sin egen och 
andras forskning skapat en helt ny 
marknad för värmekraftverken och 
möjlighet att bidra till en grön om-
ställning inom bioekonomin. Genom 
att använda förbränningsanläggning-
arna på ett nytt sätt skapas möjlig-
heter att tillverka både drivmedel 
och gröna kemikalier och målet är 
att stöpa om kraftvärmesektorn. En 
utmaning värd att uppmärksamma.

BioShare prisades  
för bioekonomisk  
samarbetsmodell

PAPER PROVINCE AWARD

Maria Wetterstrand, Miljöpartiets tidiga-
re språkrör, pratade om de stora miljöut-
maningar vi står inför.

– Vi har bara en planet, men i Sverige 
förbrukar vi resurser som om vi hade en 
och en halv eller till och med två. Om 
alla levde som vi gör i Sverige skulle vi 
behöva fyra.

Men hon pratade även om ljuspunkter. 
Som den enorma tekniska utvecklingen, 
billig förnybar energi och en miljöpolitik 
som hela tiden flyttar fram positionerna.

– Det jag ser som allra mest positivt 
är att människor och industrin är på 
banan samtidigt, redo att förändras. Det 
är fler och fler inom industrin som sätter 
upp mål i förhållande till vad planeten 
behöver. Den kraften och förändrings-

viljan som finns idag måste vi bevara. Vi 
får vifta bort ursäkterna. Vi måste tro på 
vårt moraliska ansvar att göra det som 
behövs och på möjligheterna att klara av 
det ekonomiskt.

Landsbygdsminister Sven-Erich Bucht 
(S) beskrev regeringens klimatpolitik 
med insatser som energikommissionen, 
innovationsrådet och det nationella 
skogsprogrammet.

– Alla de här processerna syftar till att 
säkerställa långsiktiga politiska spel-
regler som styr oss bort från det fossila 
beroendet.

Bioekonomiriksdagen arrangerades 
inom ramen för projektet The Bioeco-
nomy Region. 

”Skogen och bioekonomin    är vår framtid”

Regionråd Stina Höök inledningstalade på Bioekonomiriksdagen som arrangerades på Karlstad CCC i mars. Ett 30-tal föreläsare delade med sig av sin kunskap inom bioekonomi. En av dem var Maria Wetterstrand, 
Miljöpartiets tidigare språkrör.

Christer Gustavsson tar emot Paper Province 
Award.
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Ny inkubator till 
hjälp för start-ups

SMARTARE OCH EFFEKTIVARE INDUSTRI MED DIGITALISERINGENS HJÄLP” Det är fantastiskt. Med Sting i 
ryggen kan vi vara den starka 
innovationsnod vi vill vara. Nu 

har vi ett erbjudande som vänder sig 
till skogsindustrin både nationellt och 
internationellt, säger Maria Hollander, vd 
på Paper Province.

Samarbetet med Sting Bioeconomy 
stärker Paper Province och sätter fart på 
nyföretagandet i regionen.

– Det är en viktig milstolpe för oss. 
Sting har mycket erfarenhet och är 
bland de bästa inkubatorerna i Sverige. 
Samarbetet ger oss ett starkt nätverk 
och kopplar oss till deras verktyg och 

investerare, säger Maria Hollander.
Tillsammans utgör Sting Bioeconomy 

och Paper Province en unik innovations-
miljö för skogsbaserad bioekonomi och 
målet är att attrahera innovatörer både 
nationellt och internationellt.

Sedan starten har Sting Bioeconomy 
träffat många innovatörer och företa-
gare. Flera så intressanta att de valt att 
gå vidare och stötta dem på vägen mot 
marknaden. Ett av företagen är Melker 
of Sweden som printar kajaker i träfiber. 
Verksamheten bedrivs i The Wood Regi-
on i Sysslebäck. 

Sting Bioeconomy har även skapat 

en podcast (som heter Bioeco) för att 
öka intresset och kunskapen inom om-
rådet bioekonomi. 

– Att tillgängliggöra begreppet 
bioekonomi är viktigt för oss och med 
podcasten vill vi väcka nyfikenhet samti-
digt som vi startar nya tankar och väcker 
nya idéer, säger vd Victor Isaksen.

Sting Bioeconomy har sin bas i Stock-
holmsbaserade affärsinkubatorn Sting. 
De omvandlar idéer till företag och har 
gett affärsutvecklingsstöd till över 100 
startups sedan de startade verksam-
heten 2002. Åtta av bolagen har blivit 
börsnoterade. 

STING BIOECONOMY PAPERMAKERS NIGHT

SaraClaes krossade normer 

I november var det dags. I publiken på 
Elite Stadshotellet satt ett hundratal 
personer för att bland annat lyssna till 

Sara Lund.
Sara Lund, som även heter Claes 

Schmidt, bjöd på insikter, omprövning av 
värderingar och tankesätt samt mycket 
skratt. 

Våra hjärnor programmeras till att tänka 
på ett visst sätt av samhället genom till 
exempel skola, kyrka och media. Men 
vad är egentligen normalt, undrade 
SaraClaes?

– Det finns sju miljarder människor på 
jorden och det finns inte två människor 
som är likadana. Ändå blir vi förvånade 
att människor är olika.

Sanningen är att minoriteter är majorite-
ter menade SaraClaes. Alla tillhör vi nå-

gon form av minoritet i samhället. Bland 
annat är fem procent av befolkningen 
transsexuella. 

– Faktum är att många döljer en del 
av sig själva för att de inte passar in med 
den norm som vi programmerats med.

Men vad styr då denna norm? Jo oftast 
är det rädslor förklarade SaraClaes.

– Fyra människor dog av terrorister 
medan 28 drunknade i somras. Bada. Är 
ni rädda för att bada? Nej… men terroris-
ter…

Sammanfattningsvis kan sägas att 
Sveriges mest bokade föreläsare troligen 
inte lämnade någon opåverkad.

Papermakers Night är tradition 
sedan måååånga år. Paper 
Province bjuder in den regiona-
la skogsindustrins företrädare 
till en kväll med föreläsningar, 
underhållning, god mat och 
mingel.

Paper Province-regionen erbjuder en unik miljö för innovation och utveckling 
inom skogsbaserad bioekonomi. Det insåg inkubatorn Sting som etablerade sig 
i Värmland i augusti 2018. 

E n annan talare på scenen på Pa-
permakers Night var Lars Ydreskog, 
vice vd på Combitech. Han delade 

med sig av sina erfarenheter inom digitali-
sering och berättade hur industrin kan bli 
smartare och effektivare. 

Bland annat bjöd han på på inblickar 
i arbetet med Saab Gripen, ett av de 
största digitaliseringsprojekten någon-
sin. Han konstaterade att digitalisering-

en av utvecklingsarbetet reducerade 
kostnaderna med 50 procent, jämfört 
med tidigare generationers stridsflyg-
plan. Uppskattningsvis förkortades dess-
utom utvecklingsarbetet från tio år till 
två och ett halvt. Bland annat genom att 
man på digital väg kunde utbyta digitala 
3D-modeller och slapp ägna dyrbar tid 
åt att synka olika aktörers processer.

– Jag kan inte förstå hur vi kan jobba 
med ritningar när vi istället kan samarbe-

ta med 3D-modeller, sa Lars.
Han hade också med sig ett annat 

spännande case om hur digitaliseringen 
kan fungera som en möjliggörare. I det 
här fallet gällande målet om ett framtida 
fossilfritt Sverige.

 – Vi är partner till LKAB i deras framtida 
gruva som ska vara helt koldioxidfri och 
ha en produktivitet som är 50-60 pro-
cent högre än idag, berättade han.

Claes Schmitdt, alias Sara Lund, föreläste på Papermakers Night om våra invanda värderingar och tankesätt.

Victor Isaksen är vd på den nya inkubatorn Sting Bioeconomy.
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Tokyo, Toronto, 
Bryssel, pamplona... 
Paper Province arbetar aktivt för att skapa utbyten även med andra länder. Bland  
annat genom att delta i mässor och andra event. Under 2018 var vi bland annat i  
Tokyo, Toronto, Bryssel, Belfast och Pamplona.

RESOR

“Skogsbolag är kassa 
på att ta betalt” 

I september drog vi igång den omtyckta 
seminarieserien kring tjänsteinnova-
tion för tredje gången. Den leddes av 

forskare från Centrum för tjänsteforsk-
ning på Karlstads universitet och två 
affärscoacher.

Paper Province syfte med kursen var 
att hjälpa små och medelstora företag att 
stärka sin konkurrenskraft genom att öka 
värdet av deras produkter. 

Teori varvades med praktiska övningar 
och erfarenhetsutbyte.

En av kursdeltagarna var Pär Skinnar-

gård, vd på Nykvist Skogs. 
– Jag var den enda som kom från ett 

skogsbolag och det berikade mig otroligt 
mycket. Skogsbolagen känner jag ju re-
dan till och vet hur de tänker. Nu träffade 
jag andra intressanta människor som 
till exempel sålde gaslarm och teknik… 
duktiga människor som berättade sina 
historier, problem och framgångar. Det 
var helt otroligt givande. 

Pär berättar att skogsägare väljer ett litet 
bolag som Nykvist Skogs för att de vill ha 
en nära relation och extra service.

– De flesta lämnar in sin bil på 
verkstad när den går sönder. Det är en 
tendens i samhället. På liknande sätt är 
det för oss. Skogsägaren vill ha hjälp 
med det mesta och är villig att betala för 
den hjälpen. 

Hans tankar kring detta förstärktes på 
tjänstefieringskursen och fick honom att 
inse vad som behöver förändras.

– Skogsbolag är skitkassa på att ta 
betalt för tjänster. Vi tar bara betalt för 
virket, inte för att vi ger rådgivning, pla-
nerar och hjälper till med köp och sälj. 

Pär Skinnargård, vd på Nykvist Skogs, var en av deltagarna på seminarieserien kring tjänsteinnovation. – Det var otroligt givande, säger han.

TJÄNSTEINNOVATION

I början på oktober besökte Paper Pro-
vince mässan Tokyo Pack och spanade 
in asiatiska trender inom förpacknings-

området. Med på resan var även våra 
medlemsföretag UMV Coating Systems 
och OptiPack.

Tokyo Pack är en av världens största 
förpackningsmässorna . Ett perfekt till-
fälle att umgås med gräddan av Japans 
förpackningsindustri, marknadsföra kli-
matvänliga innovationer från Sverige och 
sprida resultaten över vad vi gör i Paper 
Province.

– Det var stort fokus på Sverige. På 
invigningen höll Sveriges ambassadör i 
Japan, Magnus Robach, ett fantastiskt tal 
om Sverige och strävan mot en fossilfri 
förpackningsindustri, säger Peter Ed-
berg, projektledare på Paper Province.

Svenskarna hade dessutom ett väl-
besökt seminarium där Paper Province 
medverkade och pratade om matsvinn, 
fossilfria vätskekartonger och nyttan med 
Paper Province. De delade scenen med 
RISE, Packbridge och andra svenska 
utställare som exempelvis IKEA.

Några veckor senare var vi represen-
terade på en stor klusterträff i Kanada 
– TCI-konferensen i Toronto. Den räknas 
till världens främsta klusterevent och vi 
var där ihop med Region Värmland för 
att skapa nya kontakter och utveckla The 
Bioeconomy Region-projektet. 

– På konferensen träffades kluster 
från hela världen för att diskutera och 
inspireras. Det genererade många nya 
kontakter och idéer för The Bioeconomy 
Region-projektet och vårt nätverk, säger 

Gunnar Hellerström, projektledare på 
Paper Province.

I juni reste Magnus Persson till Vilnius 
för att föreläsa på konferensen Packa-
ging Innovation for the food industry. 

Paper Province har även medverkat 
i ett antal sammanhang inom EU och 
olika nätverk där frågor om till exempel 
bioekonomi, klusterutveckling och skogs-
relaterade frågor diskuterats. 

Dessutom har vi deltagit i Interreg-
projektet ”Inside Out EU:s” och rest till 
både Belfast och Pamplona. Projektet 
arbetar med att främja små och med-
elstora företag inom internationalise-
ring och förbättra verktygen som kan 
involvera företagen i innovationsproces-
ser. 

Under 2018 pågick Paper Province seminarieserie Affärsutveckling genom tjänste- 
innovation. Pär Skinnargård, vd på Nykvist Skogs,  var en av deltagarna. För honom 
var kursen givande och gav honom en annan insikt kring hur man kan ta betalt för sina 
tjänster.

Paper Province och Region Värmland på plats i Kanada för att knyta nya kontakter på den internationella klusterkonferensen TCI.



30 PAPER PROVINCE 2018 31PAPER PROVINCE 2018

INKLUDERANDE LEDARSKAP

S yftet med ledarskapsprogram-
met var att ge inspiration till 
förändringsarbete i deltagarnas 

egna organisationer. Genom att jobba 
med sina egna normer och beteen-
den har de fått verktyg att inkludera 
jämställdhet och mångfald i sitt utveck-
lingsarbete. 

Paper Province satsar på de här frå-
gorna av två enkla anledningar: 
• Om företagen ska klara kompetens- 
försörjningen i framtiden måste de  
rekrytera från hela befolkningen. 
• Ökad jämställdhet bidrar till ökad tillväxt 
och innovation.

Näringslivets Ledarskapsakademi höll 
i utbildningen utefter processmodellen 
GoGenius som fokuserar på att skapa 
lönsamma organisationer med hjälp av ett 
tydligt genus- och mångfaldsperspektiv. 

På det avslutande seminariet i sep-
tember bjöds Pär Lärkeryd in. Han är vd 

på Norra Skogsägarna och ser jämställd-
het som en viktig konkurrensfördel. 2016 
vann han Svenska Jämställdhetspriset 
som delas ut till verksamheter som på ett 
innovativt sätt arbetat med jämställdhets-
integrering.  

Per Lärkeryd lämnade tre viktiga tips till 
deltagarna:
• Hitta ert eget varför. Varför jobbar ni med 
jämställdhet? Prata mycket om varför ni vill 
jobba med jämställdhet, ju mer ni pratar om 
det, desto fler idéer kommer ni att få av er 
omgivning, personal och så vidare.
• Ha en tydlig struktur för hur arbetet ska 
styras. Var tydlig med rollfördelning och 
se till att det är väl förankrat på högsta 
ledningsnivå i bolaget. Utan att ledningen 
är med kommer lite att hända.
• Glöm inte kunskap om jämställdhet. Det 
är inte ett separat rör utanför verksamhets-
planen, utan ska behandlas som alla andra 
strategiska frågor.

Cellcomb var ett av företagen som del-
tog på Inkluderande ledarskap. Henric  
Nedeus som är vd gick den första delen 
och resterande tid gick två kollegor i före-
taget, Niklas Nyysti och Jesper Jansson.

Varför är jämställdhet och mångfald 
viktigt för Cellcomb? 

– Vi vill vara en bra, attraktiv arbets-
givare och jag tror att det är avgörande 
att man är öppen för olika infallsvink-
lar när det handlar om kön, nationali-
tet och utbildningsbakgrund, säger Henric 
Nedeus.

Vad betyder det för företaget att ha 
den mixen? 

– Det ger oss perspektiv att tänka på 
olika sätt och få olika input och infallsvink-
lar vilket gör att det skapas nya idéer i 
utvecklingsarbetet. Det gör oss dessutom 
till en attraktiv arbetsgivare. Jag tror det 
är roligare att jobba på en arbetsplats 
där inte alla är stöpta i samma form.  

F ör att sprida den forskning som 
bedrivs och få civilsamhället 
engagerade i bioekonomin har 

vi under de senaste åren producerat 
sju filmer som på ett lättbegripligt sätt 
beskriver delar av de bioekonomipro-
jekt som pågår på Karlstads universitet. 
Tittaren får till exempel lära sig mer om 
papprets framtid, restvatten, förpack-
ningar och matsvinn samt vad myck-
et man faktiskt kan göra av ett träd. 
Filmerna hittar ni på vår webbsida och 
på Vimeo.

2017 lät vi Bulldozers formgivare 
förvandla elva forskningsprojekt till lika 
många konstverk. Under parollen ”Ve-
tenskap är vackert – forskning är konst!” 
bjöd Paper Province tillsammans med 

Karlstads universitet in till en forskarver-
nissage. Konstverken har även uppmärk-
sammats och visats under 2018. I mars 
hängde de på Karlstad CCC då Paper 
Province och Bulldozer nominerats till 
“Årets innovative” i Guldvargen 2018.

I december hängdes de på nytt i 
Karlstad CCC när Karlstads universitet 
och Region Värmland bjöd in företag till 
forskarvernissage. 

Som medlem kan du även låna en 
professor. Ett antal professorer står till 
medlemsföretagens förfogande – framfö-
rallt inom områden som energi, miljö och 
kemiteknik.

Det kostar ingenting för företagen att 
låna en professor. Det är bara att kontak-
ta Paper Province och vi går igenom be-

hoven och vilken hjälp 
som önskas. 
Därefter får 
företaget 
besök av en 
professor, eller 
någon annan från 
Karlstads universitet 
med lämplig kompe-
tens. 

Paper Province samarbetar främst med 
tre forskningsmiljöer på universitetet. 
• Pro2Be (Processer och produkter för en 
hållbar bioekonomi)
• CTF (Centrum för tjänsteforskning)
• CRS (Centrum för forskning om regionalt 
samhällsbyggande)

FORSKNING

Forskning hjälper 
oss in i framtiden

”mångfald ger nya 
infallsvinklar”
Under året som gått har vd:ar och platschefer från ett tiotal medlemsföretag i  
Paper Province fått nya insikter genom ledarskapsprogrammet Inkluderande  
ledarskap. 

– Det är avgörande för företag att vara öppna när det handlar om inkludering, säger Henric Nedeus, vd på Cellcomb, en av deltagarna på Inkluderande ledarskap.

Utan forskare skulle vårt arbete inte vara möjligt. Vi bedriver ett nära samarbete 
med Karlstads universitets forskningsavdelning och ett fyrtiotal forskare. 

Låna hjärna!  En unik 
möjlighet att få hjälp 
med forsknings- och 
utvecklingsarbetet. 

Två av de elva forskningsprojekt på Karlstads universitet som visades upp under parollen “Vetenskap är vackert – forskning är konst”. 
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säger David Lassing, kontorschef och 
konsult i Karlstad.

Teknik- och arkitektkoncernen Projekt- 
engagemang tecknade avtal om att för-
värva företaget PreCendo AB och stärkte 
därmed sin position inom brandskydds-
projektering och riskhantering.

– Förvärvet av PreCendo gör oss till 
en av de ledande aktörerna inom brand-
skyddsprojektering och riskhantering i 
Sverige, säger Johan Renvall, divisions-
chef.

Modvion blev ett dragplåster på Trä & 
Teknik på Svenska Mässan. Företaget 
tillverkar vindkraftverk av trä som konkur-
rerar med traditionella stål- och betong-
konstruktioner. Modvions alternativ är 
miljövänligare och billigare.

Skoghalls bruk beslutade att investera 
22 miljoner euro på en utbyggnad av re-
ningsanläggningen. Genom ökad kapa-
citet och modernare teknik blir reningen 
effektivare och miljöpåverkan mindre. I 
vattnet som används vid kartongproduk-
tion blir det kvar små träfiberpartiklar. 
Genom utbyggnaden uppnås förbättrad 
nedbrytning och avskiljning av slam 
vilket förbättrar kvaliteten på returvatt-
net till Vänern. Slammet kan dessutom 
användas som biobränsle.

– Vi strävar ständigt efter att använ-
da så stor del av trädet som möjligt och 
hitta nya användningsområden för våra 
restprodukter samtidigt som vi minime-
rar vår miljöpåverkan, säger Margareta 
Sandström, miljöchef på Skoghalls 
Bruk.

Mode- och inredningsbranschen står inför utmaningar 
att producera tyg till en växande befolkning och sam-
tidigt minska inverkan på miljön. 
ANNA BERGQUIST, AFFÄRSENHETSANSVARIG PÅ AHLSTROM-MUNKSJÖ

  
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

NÅGRA HÖJDPUNKTER      FRÅN MEDLEMMARNA...

Vi börjar med en titt på Stora Enso i 
Forshaga. De invigde nya maskiner som 
vidareförädlar material till kartongför-
packningen CartoCan. 

CartoCan liknar en traditionell läsk-
burk, men är tillverkad av kartong och 
återvinns som pappersförpackning.  
Kartongen produceras hos Stora Ensos 
bruk i Skoghall, trycks hos HQ-print i 
Sunne och därefter sker beläggning och 
stansning på Stora Ensos enhet i Fors-
haga. De nya maskinerna som invigdes 
i Forshaga stansar bland annat ut locket 
till förpackningen.

– Vi har arbetat med projektet i ett 
drygt år och det är roligt att vi äntligen 
har börjat leverera material till slutkund. 
Tillsammans med lokala värmländska 
aktörer och det tyska förpackningsföre-
taget Hörauf, som äger CartoCan, har 
vi format en systemlösning från kartong 
till färdig produkt. Än så länge är det en 
relativt liten produkt men vi bedömer att 
det finns en stor potential för den här 
typen av dryckesförpackningar. Vi ser 

en stark tillväxt i segmentet både i Eu-
ropa och globalt, säger Fredrik Werner, 
ansvarig för affärsutveckling hos Stora 
Enso.

Triton Valsteknik i Grums tog hem sin 
största fristående order av valsar någon-
sin. Kunden är ett svenskt pappersbruk 
och uppdraget sträcker sig över fyra år 
och bidrar till ett antal nyanställningar 
samt ytterligare investeringar i både lokal 
och maskinpark.

Marskalken Andrea Montano Montes på 
bilden här intill bar en klänning tillver-
kad av papper under Nobelbanketten 
i december. Materialet var levererat av 
Nordic Paper och Ahlstrom-Munksjö 
och framtaget av Svenskt konstsilke AB 
(SKS).

– Ahlstrom-Munksjö är en global 
ledare inom fiberbaserade material och 
vi ville belysa hållbarhetsaspekten inom 
vår egen industri. Mode-, och inred-
ningsbranschen står inför utmaningar att 

producera tyg till en växande befolkning 
och samtidigt minska inverkan på miljön. 
Det kräver fokus på innovation och cir-
kularitet och ett samarbete mellan flera 
olika industrier för en mer hållbar framtid, 
säger Anna Bergquist, affärsenhets- 
ansvarig på Ahlstrom-Munksjö.

Autotech Teknikinformation i Karlstad 
AB fick nya huvudägare. Fyra tidigare 
minoritetsägare köpte majoritetsposten 
av Autotech Förvaltning AB, moder-
bolag i Autotech-koncernen. I sam-
band med ägarbytet bytte de namn till 
Devarion.

Under året öppnade Forefront Consul-
ting sitt nionde kontor – i Karlstad. 

– Vi kommer bjuda regionen på den 
senaste tekniken och kunskapen inom 
exempelvis webb, molnlösningar, IoT, AI, 
humanoida robotar och affärstransforma-
tion. Som värmlänning vill jag inget hellre 
än att regionen stärker sin affärskraft 
för framtiden. Det kan vi hjälpa till med, 

Som kluster gläds vi över våra medlemsföretags smarta innovationer, nya affärer 
och andra framgångar. Eftersom Paper Province har över hundra medlemmar 
i klustret är det omöjligt att nämna alla höjdpunkter under 2018 – här kommer 
dock ett litet axplock.

INSPIRERANDE FRAMGÅNGAR INSPIRERANDE FRAMGÅNGAR

Klänning tillverkad av papper från Nordic Paper och Ahlstrom-Munksjö.

CartoCan  tillveras av kartong och återvinns som papper. Triton Valsteknik tog hem sin största order någonsin. 
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Vi strävar ständigt efter att använda så stor del av 
trädet som möjligt och hitta nya användningsområden 
för våra restprodukter samtidigt som vi minimerar vår 
miljöpåverkan”. 
MARGARETA SANDSTRÖM, MILJÖCHEF PÅ SKOGHALLS BRUK

INSPIRERANDE FRAMGÅNGAR INSPIRERANDE FRAMGÅNGAR

BillerudKorsnäs D-sack minimerar cementsvinn och avfallshantering. I den faluröda byggnaden i Grums ligger Stora Ensos nya produktionslinje för CLT.

Skoghalls bruk satsar på en utbyggnad av reningsanläggningen. Förbättrad nedbrytning och avskiljning av slam uppnås vilket förbättrar kvaliteten på returvattnet till 
Vänern.

Projektet omfattar tre större bassäng-
er för effektivare sedimentering med 
tillhörande process- och styrsystem. 

– Detta är ännu ett exempel på en 
miljömässigt hållbar investering, som vid 
uppstart har en direkt positiv påverkan. 
Det är också är en viktig del för den 
fortsatta utvecklingen av Skoghalls Bruk, 
säger Hans Olsson, chef för Technology 
and Investments på Skoghalls Bruk.

Intertechna bröt ny mark med en 
prisbelönt sensor, en liten men väldigt 
smart innovation som kan spara industrin 
mångmiljonbelopp. Deras övervaknings-
lösning, Bluvision, vann första pris för 
bästa innovation på den stora process- 
och automationsmässan Scanautomatic. 
Bluvision-sensorn är inte mycket större 
än ett USB-minne. Den varnar om en 
maskin börjar få problem. 

– Det mest unika med produkten är att 
en så liten investering kan ge så mycket 
tillbaka. Investeringen är mindre än en tu-
senlapp och sensorn monteras på några 
minuter på alla typer av maskiner, utan 
kablar. Det enda som krävs är ett eluttag 
och internetuppkoppling, säger Intertech-

nas vd och säljchef Lars Djuvfeldt.

BillerudKorsnäs lanserade en klimat-
positiv förpackning – D-sack. Det är en 
säck som löser upp sig i cementblanda-
ren och minimerar både cementsvinn 
och avfallshantering. Ett bra exempel på 
hur konventionella förpackningar kan 
göras om för en mer hållbar framtid.

– Vi tror på möjligheten att utveckla 
befintliga lösningar ytterligare, både i 
vår verksamhet och inom förpacknings-
industrin. Koncept som D-Sack stärker 
vårt bidrag till en hållbar framtid, säger 
Henrik Essén, kommunikations- och håll-
barhetsdirektör på BillerudKorsnäs. 

Hållbara köksredskap tillverkade av 
biokomposit lanserades på den svenska 
marknaden. Biokompositen tillverkas vid 
Stora Ensos fabrik i halländska Hyltebruk 
och består av en mix av träfibrer och 
sockerrörsbaserad bioplast. Hushållsfö-
retaget Orthex Group har designat och 
tillverkat de hållbara köksredskapen.
Köksredskapens plast har ersatts med 
material som till 98 procent är biobase-
rat. Beroende på produkt minskas kol-

dioxidavtrycket med upp till 80 procent 
jämfört med nytillverkad plast.

– Att minska mängden plast i sam-
hället och ersätta den med förnybara 
och biobaserade material är något som 
sker gradvis. Stora Ensos biokomposit 
DuraSense™ är ett nytt och innovativt 
material. Träfibrerna som används i bio-
kompositen är biprodukter från tillverk-
ning av träprodukter och cellulosa, vil-
ket innebär att användningen av virket 
optimeras, säger Patricia Oddshammar, 
chef för biokompositverksamheten på 
Stora Enso. 

Vi avslutar medlemsframgångarna med 
två stora byggen som pågick i Grums 
under året. Stora Enso Gruvöns Sågverk 
slutförde produktionslinjen för korslim-
mat trä (CLT), en investering på en halv 
miljard kronor (som blev klar för produk-
tion i början på 2019). Den nya fabriken 
kommer att ha landets största produktion 
av CLT och blir en av världens största 
och mest moderna produktionslinjer för 
korslimmat trä. Materialet kan användas 
till att bygga allt från småhus till industri-
hallar och höghus. 

Produktionskapaciteten blir 100 000 
m3 per år korslimmat trä, vilket motsva-
rar material till cirka 4500 normalstora 
lägenheter. Investeringen innebär 60 nya 
jobb vid Gruvöns sågverk.

BillerudKorsnäs Gruvöns bruk var fullt 
sysselsatta med sin nya kartongmaskin 

– även det en av världens största och 
modernaste. Det första spadtaget togs i 
februari 2017 och i oktober 2019 blir det 
invigning.  

I den 350 meter långa maskinen, KM7, 
ska framförallt vätskekartong till dryckes-
förpackningar tillverkas, men även vanlig 
förpackningskartong och vit kraftliner 

samt Cup Stock-kartong avsedd för pro-
dukter inom food service. 

 Det enorma bygget har involverat 
ett stort antal leverantörer, flera av dem 
medlemmar i Paper Province, som ex-
empelvis Valmet, Voith, GL&V, Somas, 
Pöyry, ÅF, Sweco och The Packaging 
Greenhouse. 

Stora Ensos köksredskap gjorda av biobaserat material istället för plast.Lars Djuvfeldt, Intertechnas vd, visar upp deras prisbelönta sensor.

...OCH HÄR KOMMER 
DET FLERA... 
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Maria Hollander
vd

Paul Nemes
vice vd

Annica Åman
kommunikationsansvarig

Malin Hildén
kommunikatör

Gunnar Hellerstöm
projektledare

Peter Edberg
projektledare

Camilla Persson
ekonomi

Magnus Persson
projektledare/innovationsrådgivare

Marja Wängestam
kommunikatör

Lina Sundberg 
kommunikatör/projektledare

Elisabeth Söderlund
administratör

Per Myhrén
projektledare

PERSONAL NYA OCH GAMLA

Det var vi som 
gjorde jobbet

N ågra av oss slutade 
under 2018  (gröna 
namnplattor) och 

andra började. 

Annica Åman tillträdde som 
kommunikationsansvarig 
efter Robert Rundberget. 
Annica kom närmast från 
Valmet där hon arbetat som 
kommunikatör i drygt sex år.

En lockfaktor för henne 
var möjligheten att få jobba 
för ett grönare samhälle. 

– Det är sådant jag drivs 
av; att få känna motivation 
i ett gott syfte. Vi behöver 
alla ställa om våra liv för att 
klara utmaningarna som 
samhället står inför. Vi har 
bara en planet och den ska 
räcka i många generationer 
efter oss, säger hon.

Lina Sundberg, tidigare 
vd på Torsby Utveckling 
AB, började som process-
ledare/kommunikatör och 
ersatte Jeanette Löfberg. 
Lina förser branschen med 
kompetens i rollen som 
processledare på Teknik-
college i Värmland (som är 
partner till Paper Procince) 
och på halvtid arbetar hon 
som kommunikatör.

Några av utmaningarna är 
att locka fler tjejer till tekni-
kyrken och att generellt sett 
öka intresset för branschen.

– Vi vill ge en bra bild av 
hur det är att arbeta inom  
industrin. Det finns många 
olika yrken att välja bland. 
Men några vi har svårt att 
hitta kompetens till är till 
exempel industriell elektro-
niktekniker, anläggnings-
konstruktörer och produk-
tionsledare inom industrin.

Gunnar Hellerström börja-
de som projektledare efter 
att Marcus Elmer gick vidare 
till ett nytt jobb.

Gunnar arbetade tidigare 
på Connect som verksam-
hetsansvarig i Värmland. 
I grunden är han dock 
maskiningenjör och har 
arbetat tio år inom pappers-
industrin. Ungefär fem år på 
Stora Enso och ytterligare 
fem år på ett konsultföretag.

– Sedan 2000, då jag 
lämnade branschen, har 
jag jobbat i det så kallade 
innovationssystemet. Bland 
annat för Almi, Region 
Värmland och Karlstads 
kommun. Jag har även drivit 
eget i några omgångar.

Robert Rundberget 
kommunikationsansvarig

Jeanette Löfberg
projektledare/innovationsrådgivare

Fredrik Karlsson Sundell
controller

Marcus Elmer
projektledare/innovationsrådgivare

TRE NYA ANSIKTEN  
PÅ PAPER PROVINCE

Gunnar Hellerström Annica Åman Lina Sundberg

Vi har bara en planet och den ska 
räcka i många generationer efter oss. 
ANNICA ÅMAN, KOMMUNIKATIONSANSVARIG
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2018 I SIFFROR – webb, 
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SIFFROR STYRELSEN

Johan Sterte, adjungerad
Karlstads universitet

Björn Fahlin
BTG

Anders Berglund
ÅF Consult

Peter Olsson 
Stora Enso

Fredrik Björck
GLV

Erik Kornfeld, ordförande
Karlstads Energi

Ola Brundin
Pöyry

Anita Sjölander
Nordic Paper

Anna Wilhelmsson
COWI

Peter Lindgren
BillerudKorsnäs

Anna Jonhed
Miller Graphics

Elisabeth Jakobsson, suppleant
Nordic Paper

Märet Engström, adjungerad
Karlstads kommun

Jenny Lahti Samulsson, suppleant
Valmet

38 251 gånger har Paper Province 
webbsida besökts - www.paperprovince.
com. Det är en ökning med 6,5 procent 
sedan förra året. 

22 067 personer gjorde de 38 251 besö-
ken. Antalet besökare har därmed ökat 
med 5,6 procent sedan 2018.  
 
127 nyhetsartiklar publicerades på vår 
webb. 

21 pressmeddelanden om oss och våra 
medlemsföretag skickades ut. 

Det resulterade i minst 134 omnäm-
nanden i tidningar, webbtidningar och 

etermedier. Bland annat två teve-inslag, i 
SVT och EuroNews.  

37 filmer producerades under 2018. 
Filmerna hittar ni på vimeo.com/paper-
province 

1001 prenumererade på vårt nyhetsbrev 
som skickas ut cirka var tredje vecka.
 
35 mötesplatser arrangerades som 
exempelvis Papermakers Night, klus-
terluncher, bioekonomiriksdagen och 
workshops. 

25 föredrag hölls i olika sammanhang. 

Cirka 930 personer deltog på våra eve-
nemang under årets lopp. 

Antalet följare  i  sociala medier ökade 
under 2018. I december hade vi:
675 följare på Facebook - en ökning 
med 54 procent sedan 2017.

425 följare på Twitter - en ökning med 13 
procent.

162 följare på Instagram - en ökning med 
102 procent.

930 följare på LinkedIn - en ökning med 
30 procent.

Närmare 1000 personer deltog på något av Paper Province evenemang 
under året. Och tack vare stort fokus på kommunikation har vi fler och fler 
besökare på hemsidan och följare på sociala medier.  

Över 100 besökare på Papermakers Night i november. 



Paper Province, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad, +46 54 24 04 60, www.paperprovince.com 

Paper Province är ett världsledande kluster inom skogsbaserad  
bioekonomi. Vi verkar i Värmland, norra Västra Götaland och Örebro  
län, men rör oss även nationellt och internationellt. 

Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag.  
Genom samverkan utvecklar vi och förbättrar medlemsföretagens och 
hela regionens konkurrenskraft.

bioekonomi- & 
skogstokigt 
KLUSTER 


