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Sammanfattning 
Bakgrunden till detta arbete är problemet att ta vara på grot, grenar och toppar, 

från träden som blir kvar ute i Norrlands inland efter avverkning då det har för 

lågt värde för att vara värt att transportera. En lösning till detta är att placera 

små kemifabriker i Norrlands inland som tar hand om grotet och bryter ner det 

till värdefulla kemikalier direkt ute i skogen som transporteras till en marknad. 

Syftet med detta arbete har varit att ta reda på om det är en bra idé att investera i 

dessa små kemifabriker ute i Norrlands inland. Arbetet har genomförts med 

hjälp av litteraturstudie och intervjuer av nyckelpersoner. Den största delen av 

resultatet kommer från intervjuerna. Resultatet från denna studie visar att den 

lilla kemifabriken är en bra idé. Grot innehåller många värdefulla ämnen som 

borde utnyttjas bättre än vad de gör idag. I rapportens resultatdel beskrivs olika 

faktorer som är avgörande för den lilla kemifabriken och dessa är: vilka produk-

ter som kan tillverkas, vilken teknik som är lämplig, om det finns någon mark-

nad, vilken nytta kemifabriken kan ge, vem som kan tänkas driva kemifabriken 

och även hur inlandets uthållighet kommer att påverkas. De slutsatser som kan 

dras efter studien är att den lilla kemifabriken bör producera högvärdiga kemi-

kalier som riktas mot kemikaliemarknaden. Det kan även konstateras att det 

finns befintlig teknik till den lilla kemifabriken. Det som görs i laboratorieskala 

idag kan implementeras i fabriken. Marknaden beror givetvis på vilken produkt 

som kommer produceras men att hitta en lämplig marknad bör inte vara omöj-

ligt. Inlandets uthållighet kommer att påverkas positivt, bland annat kommer 

den sociala uthålligheten förbättras då dessa små kemifabriker skapar arbetstill-

fällen i inlandet och det kan leda till att utvandringen från inlandet minskar.     

Nyckelord: Bioraffinaderi, grot, biomassa, processintensifiering. 
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Abstract 
The background of this work is to suggest ways to take care of branches and 

tops of trees that today are left out in the north of Sweden after logging because 

it has to low value to be worth transporting. A solution to this is to place small 

chemical factories in the sparsely populated areas in the inland of Norrland that 

can take care of the forest residues and break it into valuable chemicals directly 

in the forest an then transport it to a market. The aim of this work was to find 

out if it´s a good idea to invest in these small chemical factories in the north of 

Sweden. This study has been carried out using literature study and interviews of 

key people. The largest part of the result comes from the interviews. The results 

of this study show that the small chemical factory is a good idea. Forest resi-

dues contains many valuable substances that should be greater used today. The 

results section of the report describes various factor that are crucial for the 

small chemical factory and these are: the products that can be produced, what 

technology that is suitable, if there is an market, who should be taking care of 

the factory and how the inland endurance will be affected. The conclusions that 

can be drawn from the study is that the small chemical factory should produce 

high-grade-sary chemicals directed at the chemical market. It may also be noted 

that there is existing technology that can be used in the factories, what has been 

done in the laboratories today can be implemented in the factory. The market 

will obviously depend on which product that will be produces, but finding a 

suitable market should not be impossible. The inland endurance will be posi-

tively impacted, among other things, the social endurance is enhances when 

these small chemical factories creates job opportunities in the inland and it can 

lead to decreasing the emigration.       

Keywords: Biorefinery, forest residues, biomass, process intensification.  



Den lilla kemifabriken – En studie för att undersöka om nyttan av skogsrester 

kan ökas i norra Sveriges inland 

Sofie Häggkvist 2016-06-07 

 

4 

Förord 
Jag vill tacka min handledare för utomordentlig handledning genom hela pro-

jektet. Jag vill även rikta ett enormt tack till alla de respondenter som har tagit 

sig tid att delta i mina intervjuer och även visat stort engagemang.  



Den lilla kemifabriken – En studie för att undersöka om nyttan av skogsrester 

kan ökas i norra Sveriges inland 

Sofie Häggkvist 2016-06-07 

 

5 

  

1 Innehållsförteckning 
Sammanfattning ................................................................................................... 2 

Abstract ................................................................................................................ 3 

Förord ................................................................................................................... 4 

1 Innehållsförteckning .................................................................................. 5 

1 Inledning ...................................................................................................... 7 

1.1 Övergripande syfte ................................................................................ 7 

1.2 Avgränsningar ....................................................................................... 8 

1.3 Problemformulering .............................................................................. 8 

1.4 Översikt ................................................................................................. 8 

1.5 Författarens bidrag ................................................................................ 9 

2 Teori/Bakgrund .......................................................................................... 10 

2.1 Grot ...................................................................................................... 10 

2.2 Biomassa ............................................................................................. 10 

2.2.1 Cellulosa ...................................................................................... 11 

2.2.2 Hemicellulosa .............................................................................. 11 

2.2.3 Lignin ........................................................................................... 11 

2.2.4 Extraktivämnen ............................................................................ 11 

2.3 Produkter ur biomassa ......................................................................... 11 

2.3.1 Cellulosa ...................................................................................... 11 

2.3.2 Hemicellulosa .............................................................................. 12 

2.3.3 Lignin ........................................................................................... 12 

2.4 Bioraffinaderi ...................................................................................... 13 

2.5 Processintensifiering ........................................................................... 13 

2.6 Transportlogistik ................................................................................. 14 

2.6.1 Transportbidrag ........................................................................... 15 

2.7 Tidigare forskning inom området ........................................................ 15 

3 Metod ......................................................................................................... 17 

3.1 Tänkbara metoder ................................................................................ 17 

3.1.1 Kvalitativ metod ........................................................................... 17 

3.1.2 Kvantitativ metod ......................................................................... 17 

3.2 Val av metod ........................................................................................ 18 

3.3 Tillämpning av metod ......................................................................... 18 

3.3.1 Deskription ................................................................................... 18 



Den lilla kemifabriken – En studie för att undersöka om nyttan av skogsrester 

kan ökas i norra Sveriges inland 

Sofie Häggkvist 2016-06-07 

 

6 

3.3.2 Klassificering ............................................................................... 18 

3.3.3 Intervjuer ...................................................................................... 19 

3.3.4 Benchmarking .............................................................................. 20 

3.4 Validitet ............................................................................................... 21 

3.5 Reliabilitet ........................................................................................... 21 

4 Resultat ...................................................................................................... 22 

4.1 Vilken nytta kan kemifabriken ge? ...................................................... 22 

4.2 Vad talar mot den lilla kemifabriken? ................................................. 23 

4.3 Vilken nytta fås från skogsresterna idag? ............................................ 24 

4.3.1 Hur ska denna nytta ökas? ........................................................... 24 

4.4 Produkten ............................................................................................ 24 

4.4.1 Värdet av produkter ..................................................................... 26 

4.5 Finns det någon mogen teknik? ........................................................... 27 

4.6 Marknad .............................................................................................. 28 

4.7 Transport ............................................................................................. 28 

4.7.1 Transportkostnader ....................................................................... 29 

4.8 Vem ska driva kemifabriken? .............................................................. 31 

4.9 Hur kommer inlandets uthållighet att påverkas? ................................. 31 

5 Diskussion .................................................................................................. 33 

5.1 Kemifabriken ....................................................................................... 33 

5.2 Produkt ................................................................................................ 34 

5.3 Teknik .................................................................................................. 35 

5.4 Transport ............................................................................................. 36 

5.5 Marknad .............................................................................................. 36 

5.6 Inlandets uthållighet ............................................................................ 37 

6 Slutsatser .................................................................................................... 38 

6.1 Etiska och samhälleliga aspekter ......................................................... 39 

6.2 Förslag på fortsatt forskning ............................................................... 39 

Källförteckning .................................................................................................. 40 

Bilaga A: Intervjuprotokoll ................................................................................ 44 

Bilaga B: Respondenter ..................................................................................... 45 

 



Den lilla kemifabriken – En studie för att undersöka om nyttan av skogsrester 

kan ökas i norra Sveriges inland 

Sofie Häggkvist 2016-06-07 

 

7 

1  Inledning 
Sveriges yta består av 57 procent skog och varje år avverkas ungefär 85 miljo-

ner kubikmeter skog. Av den här avverkningen blir ungefär 45 procent timmer, 

som sedan blir möbler, brädor och andra träprodukter, ungefär 45 procent an-

vänds till massaved, som används till tidningar och andra pappersprodukter och 

de sista 10 procenten blir biobränsle som i slutändan omvandlas till elektricitet 

och värme. [1]  

När det sker avverkning ute i skogen transporteras de stora stockarna vidare till 

produktionsanläggningar där de blir timmer, massaved och biobränslen. Det 

som blir kvar ute i skogen är resterna från träden som grenar, rötter och toppar. 

Dessa produkter blir kvar ute i skogen om de inte ger tillräckligt högt värde för 

att det ska vara värt att transportera till fabriker. Detta gäller framför allt i områ-

den som Norrlands inland där avstånden till fabrikerna är långa.[2]  

Biomassa är råmaterial som finns i levande organismer. Biomassa består i hu-

vudsak av fyra komponenter: cellulosa, hemicellulosa, lignin och extraktiväm-

nen. Dessa är bundna till varandra och bildar ett stabilt nätverk. Om dessa ut-

vinns ur biomassa kan de användas för att tillverka miljövänligt bränsle, platt-

formskemikalier till olika ämnen och många andra miljövänliga kemikalier. Ett 

alternativ för att ge skogsresterna ett större värde är att redan ute i skogen bryta 

ner biomassan till mindre beståndsdelar som används för att framställa värde-

fulla produkter. Detta skulle kunna ge skogsresterna ett värde som göra att det 

blir lönsamt att ta vara på resterna.[3] 

Det har konstaterats att det framförallt är i norra Sveriges inland som skogsres-

terna lämnas kvar i skogen eftersom transporterna därifrån blir för långa och 

dyra. Skogsresterna har inte tillräckligt högt värde för att det ska vara lönsamt 

att transportera. En lösning på detta problem och som skulle göra det möjligt att 

ta tillvara på allt från avverkningarna skulle vara att små kemifabriker byggs 

upp i skogen i Norrlands inland. I dessa fabriker är tanken att skogsresterna, 

även kallat grot, ska tas om hand och brytas ner. Hur mycket de bör brytas ner 

eller vad de ska omvandlas till är en av de frågor som kommer att försöka bes-

varas i denna rapport. Det kanske räcker att bryta ner biomassan till cellulosa, 

hemicellulosa, lignin och extraktivämnen eller ska dessa ämnen brytas ner ytter-

ligare till plattformskemikalier eller till direkt användbara ämnen, som till ex-

empel fordonsbränsle. Vilka ämnen som har bäst marknad är en fråga som 

också måste undersökas.  

 

1.1 Övergripande syfte 

Det övergripande syftet med detta arbete är att ta reda på om det är en bra idé 

att utveckla små kemifabriker ute i Norrlands inland. Därmed även att ta reda 

på vad som krävs av produkten och tekniken i fabriken för att fabriken ska bli 

lönsam. 
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1.2 Avgränsningar 

Arbetet kommer att avgränsas genom att det inte kommer ske någon ingående 

undersökning av vilken teknik som krävs för att bryta ner biomassan. Det kom-

mer endast att göras en övergripande undersökning av de produkter som kan ut-

vinnas ur biomassan. Det kommer framförallt undersökas vad som krävs av 

produkterna och tekniken i kemifabrikerna.  

Det kommer även göras avgränsningar med avseende på miljö. Det kommer att 

antas att den lilla kemifabriken lever upp till de lagar och regler som finns gäl-

lande miljöutsläpp och liknande.    

 

1.3 Problemformulering 

Den stora frågan som ska besvaras i detta arbete är: Är kemifabrikerna en bra 

idé? För att göra det lättare att besvara denna fråga har några ytterligare fråge-

formuleringar gjorts: 

- Vilken nytta kan kemifabrikerna ge? 

– Vilken nytta fås från skogsresterna idag? 

– Hur kan nyttan ökas? 

– Hur påverkas transportkostnaderna? 

 

- Vilka intressenter kan ta del av nyttan från den lilla kemifabriken? 

– Vilka intressenter finns på marknaden idag? 

– Finns det några nya intressenter eller marknader? 

 

- Finns det tillgänglig teknik som kan användas? 

– Hur kan tekniken kategoriseras?  

 

- Vad krävs för att skogsresterna ska bli värdefulla? 

– Varför är de inte tillräckligt värdefulla idag? 

– Hur kan de göras mer värdefulla? 

 

- Hur påverkas inlandets uthållighet? 

– Hur påverkas den ekonomiska uthålligheten? 

– Hur påverkas den ekologiska uthålligheten? 

– Hur påverkas den sociala uthålligheten?  

 

1.4 Översikt 

Kapitel 2, Teori, kommer att innefatta en beskrivning om det fakta och inform-

ation som idag finns om det aktuella området. I kapitel 3, Metod, kommer det 

beskrivas hur resultatet har tagits fram.  
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Vilka olika metoder som har använts för att samla fakta och hur fakta sedan har 

granskats för att sammanställas till ett resultat. I kapitel 4, Resultat, kommer 

den sammanställda informationen att beskrivas. Både information från littera-

turstudier och från de vetenskapliga intervjuerna. I kapitel 5, diskussion kom-

mer en diskussion baserat på informationen i resultat kapitlet att göras för att 

försöka komma fram till en slutsats. Slutligen kommer en slutsats att presente-

ras i kapitel 6, slutsatser. 

 

1.5 Författarens bidrag 

Allt arbete i rapporten har genomförts av författaren, Sofie Häggkvist. Handle-

daren, Olof Björkqvist, har bistått med synpunkter och råd. Handledaren även 

hjälpt till med formulering av intervjuprotokollet, se bilaga 1. Några av respon-

denterna har även hjälpt till med att hitta källor som sedan har kunna användas i 

litteraturstudien. 
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2  Teori/Bakgrund 
I kapitel 2.1 till 2.7 presenteras relevant bakgrundsinformation inom ämnesom-

rådet. Den information som beskrivs i detta kapitel kan vara relevant för full för-

ståelse av rapportens alla delar.  

2.1 Grot 

Vid avverkning av träd fås timmer, massaved och grot. Grot innefattar de grenar 

och toppar från träden som uppkommer vid avverkning, helt enkelt det spill som 

blir över.[2] Det är långt ifrån lönsamt eller ens möjligt att ta vara på grot överallt. 

Kvaliteten och effektiviteten vid skörd och transport och även storleken på av-

verkningsobjekten är några faktorer som påverkar hanteringen.[4]   

Vid de kalhyggen där grotet tas tillvara samlas de i stora vältor som täcks med 

papp. Där får grotet oftast ligga i 6-12 månader för att torka innan det fraktas 

vidare för flisning. Flisningen kan även ske vid kalhygget. Slutligen transporteras 

fliset till värmeverk.[4] När fliset når sin kund mäts vikt, volym och även ener-

giinnehåll. Högre energiinnehåll ger fliset ett högre värde.[5] Flis från grot an-

vänds idag framförallt i värmeverk och kraftvärmeverk som tillverkar grön el och 

fjärrvärme.[6]  

 

2.2 Biomassa 

Biomassa är en förnybar energikälla som kommer från jord- och skogsbruk och 

består av vegetabiliska material. Det finns två olika betydelser för biomassa och 

den första är allt biologiskt material i ett geografiskt område och den andra är de 

material som används för att utvinna energi.[7] I detta arbete syftar biomassa till 

betydelse nummer två.  

 

Biomassa bedöms att inte ha några utsläpp av koldioxid eftersom att de träd eller 

grödor som biomassan kommer ifrån tar upp lika mycket koldioxid under sin 

livstid som släpps ut vid användningen. Biomassa anses idag även vara det enda 

alternativet, rent ekonomiskt, som kan ersätta kol, naturgas och olja.[8] Biomas-

san i träd består i huvudsak av fyra komponenter: cellulosa, hemicellulosa, lignin 

och extraktivämnen. Dessa fyra är bundna till varandra och bildar ett stabilt nät-

verk inne i växternas cellväggar. En gran består av 41 procent cellulosa, 26 pro-

cent hemicellulosa, 29 procent lignin och 3 procent extraktivämnen. En tall består 

av 45 procent cellulosa, 20 procent hemicellulosa, 28 procent lignin och 6 procent 

extraktivämnen.[3] 

 

Ett alternativ för att kunna utnyttja mer energi, i form av till exempel bränsle och 

biokemikalier, ur biomassan är att utvinna dessa fyra komponenter ur biomassan. 

Detta kan göras på flera olika sätt, till exempel med hjälp av hög temperatur, högt 

tryck eller starka kemikalier.[3]  
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2.2.1 Cellulosa 

Cellulosa är det vanligaste organiska ämnet i naturen och finns i växtcellernas 

väggar. Cellulosa uppstår vid fotosyntesen då växterna omvandlar koldioxid och 

vatten till cellulosa. Cellulosa består av kolhydrater och syre.[9] Ur cellulosa kan 

till exempel bioetanol utvinnas, som är ett miljövänligt bränsle för våra bilar.[3] 

2.2.2 Hemicellulosa 

Hemicellulosa är den näst mest förekommande kolhydraten i växter efter cellu-

losa. Hemicellulosa kan till exempel användas som utgångsmaterial till barriär-

material som kan ersätta plast och aluminium i livsmedelsförpackningar.[3] 

2.2.3 Lignin 

Det är lignin som ger trädet dess mekaniska styrka. Lignin fungerar som ett klis-

ter som klistrar ihop cellernas beståndsdelar. En lignincell kan börja i en rot i 

träden och sluta uppe i toppen av trädet. Ligninet kan brytas ner till mindre delar 

som kan användas för att tillverka bland annat miljövänliga kemikalier och 

bränsle för olika bilmotorer och jetmotorer.[3]  

2.2.4 Extraktivämnen 

Extraktivämnen sitter i cellväggarna i träden. Extraktivämnen brukar delas in i 

näringsämnen, oorganiska ämnen och skyddsämnen.[10] Ett exempel är de ex-

traktivämnen som finns i bark och kärnved. Dessa motverkar svampangrepp och 

gör att trädet inte behöver ta upp lika mycket vatten. Polyfenoler, terpener, hart-

syror och fettsyror är exempel på extraktivämnen.[11] Även byggstenarna i kåda 

och olika fetter i träden är exempel på extraktivämnen.[12]    

 

2.3 Produkter ur biomassa 

När biomassa hettas upp till höga temperaturer kallas metoden pyrolys och hu-

vudprodukten som framställs då är pyrolysolja. Pyrolysolja kan bearbetas till for-

donsbränslen och kemikalier men just nu sker detta endast i laboratorieskala. Om 

några år bör pyrolysolja kunna användas i raffinaderier på samma sätt som råolja 

görs idag.[11] 

Som nämndes i kapitel 2.2 består grot av biomassa och från biomassan kan cel-

lulosa, hemicellulosa, lignin och extraktivämnen utvinnas. I kapitel 2.3.1 till 2.3.3 

ges exempel på några ämnen som kan utvinnas ur cellulosa, hemicellulosa och 

lignin.  

2.3.1  Cellulosa 

Cellulosa kan användas för att framställa etanol. För att kunna framställa etanol 

ur cellulosa krävs det att ligninet separeras från cellulosan. Det är en relativt kom-

plicerad och energikrävande process.[13] Cellulosa innehåller en näst intill obe-

gränsad mängd av 𝐶6-socker och kan därför ersätta stärkelser och andra poly-

sackarider som idag tas från livsmedelsgrödor.[14]  
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2.3.2  Hemicellulosa 

Ur hemicellulosa kan ett flertal olika produkter utvinnas. Bland annat kan he-

micellulosan brytas ner till olika sockerarter som sedan kemiskt omvandlas till 

olika kemikalier som fungerar som byggstenar i kemikalieindustrin.[11] 

Propionsyra, fumarsyra, levulinsyra och furfural är exempel på ämnen som kan 

produceras ur hemicellulosa. Dessa ämnen kan till exempel användas som kon-

serveringsmedel, tillsatser i plast och som lösningsmedel. [15] [16] [17] [18] [19] 

[20] 

2.3.3  Lignin 

Lignin har ett brett användningsområde om rätt metoder tillämpas. Lignin kan 

användas för framställning av biobränsle, biomaterial och andra kemikalier. Kol-

fibrer, plast, medicin och livsmedelstillsatser är några exempel.[21] I tabellen ne-

dan beskrivs några produkter samt deras marknadspris, se tabell 1.    

Tabell 1 - produkter som kan utvinnas ur lignin 

Produkt Marknadspris(kr/ton) 

Fastbränsle  1 800 – 2 300 

Tillsats i asfalt  2 750 

Råligninolja 4 590 – 8 260 

Kolfibrer  15 600 – 4 770 000 

Aktivt kol 460 000 – 917 000 

 

Råligninolja är en olja som tas fram ur lignin och kan användas för att tillverka 

förnybar diesel och bensin i raffinaderier.[22]  

Kolfibrer är den dyrbaraste produkten som kan utvinnas ur lignin. I och med dess 

styrka och lätthet kan kolfibrer användas inom många områden. Kolfibrer är dock 

väldigt kostsamt att framställa vilket gör att marknaden blir begränsad. Det är 

framför allt inom rymd- och flygfarkoster som det används idag. Det finns fram-

tida planer på att kolfibrer ska kunna ersätta glasfibrer och därmed kunna använ-

das i bland annat rotorblad i vindkraftverk. Eftersom att kolfibrer är lättare och 

starkare än glasfibrer skulle detta innebära att rotorbladen kan göras större och 

effekten på vindkraftverken skulle öka. Ett annat användningsområde för kolfib-

rer är i bilar, för att minska vikten och därmed bränsleförbrukningen.[11]  
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2.4 Bioraffinaderi  

Ett bioraffinaderi är en del i en industriell process där biomassa omvandlas till 

gröna produkter. Dessa gröna produkter är produkter som tidigare varit baserade 

på fossila råvaror. Ett bioraffinaderi kan bestå av alla typer av omvandlings- och 

förädlingsprocesser som ska omvandla biomassa till användbara produkter. I de-

finitionen för ett bioraffinaderi brukar det även nämnas att det inte ska vara trad-

itionella produkter som produceras utan någon nytt.[23]  

Bioraffinaderier minskar klimatpåverkan. Sockerbetor, potatis, raps och skogs-

avfall är exempel på råvaror som används i ett bioraffinaderi. Samtliga av dessa 

råvaror har biologiskt ursprung och produkterna kan bli exakt samma som i ett 

oljeraffinaderi, till exempel plast, drivmedel och kemikalier. Något som är viktigt 

att ta hänsyn till för att ett bioraffinaderi ska bli lönsamt är bland annat att råvaran 

måste ha ett relativt lågt pris och kvantitet bör vara hög, miljöpåverkan från raf-

finaderiet ska vara låg och processen från råvara till färdig produkt ska vara ef-

fektiv.[24]  

När ett bioraffinaderi ska beskrivas kan fokus läggas på olika faktorer, till exem-

pel vilka råvaror som ska användas, vilken teknik som ska användas eller vilka 

produkter som ska bildas. Oftast sker omvandlingen av råvaran med hjälp av bi-

okemiska eller termiska processer. Biokemiska processer är bland annat fermen-

tering, då kan ett flertal olika råvaror användas i produktionen. Termiska proces-

ser som till exempel förgasning kan använda alla sorter av cellulosamaterial som 

kan användas för att producera drivmedel och kemikalier.[24]  

 

2.5 Processintensifiering 

Processintensifiering ska resultera i billigare och hållbarare teknik.[25] Det är en 

strategi för att göra dramatiska minskningar av storleken på en kemisk fabrik för 

att fabriken ska klara av att nå ett visst mål. Det finns olika sätt att göra detta på, 

till exempel genom att minska storleken på enskilda delar av utrustningen, 

minska antalet enhetsoperationer eller minska antalet inblandade apparater. Även 

minskning av avfall och bioprodukter betecknas som processintensifiering. [25]

  

I en rapport av José María Ponce-Ortega, med flera, beskrivs två olika huvudka-

tegorier för processintensifiering, enhetsintensifiering och anläggningsintensifi-

ering. Enhetsintensifiering har som huvudsyfte att förstärka en förutbestämd en-

het isolerat från den övriga processen. Detta görs för att minimera enhetens stor-

lek för en given genomströmning, maximera en enhets genomströmning för en 

given storlek, minimera enhetens väntetider för given enhetsstorlek och genom-

strömning eller för att maximera enhetens prestanda för samma storlek och ge-

nomströmning. Anläggningsintensifiering syftar till att maximera genomström-

ningen för en given process, minimera lagret för en given process eller minimera 

nytto- och råmaterial för en given process.  
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I anläggningsintensifiering är det inte bestämt i förväg vilka enheter som ska in-

tensifieras och fler än en enhet kan intensifieras samtidigt.[26]   

 

2.6 Transportlogistik 

Transportlogistik handlar om att få varan till rätt plats, på rätt tid och för lägsta 

möjliga kostnad. För att minska transportkostnaderna försöker företagen att pla-

cera sin produktion nära marknaden och transportförbindelser. Genom att utföra 

produktionen i storskaliga produktionsanläggningar och använda transporter som 

en insatsvara kan företagen minska transportkostnaderna.[27] 

För att kunna utnyttja transportmedlen maximalt och göra kunden nöjd krävs oft-

ast effektiva omlastningar vid godsterminaler. Att transportkedjan sker genom 

flera olika transportslag kallas för en intermodal transport. Det är nästan aldrig 

ekonomiskt effektivt att genomföra en transport i samma transportmedel från säl-

jare till kund i och med att det idag oftast är långa transportsträckor.[27] En fors-

kare från handelshögskolan i Göteborg har gjort en avhandling där han visar lön-

samheten med intermodala transporter. Avhandlingen visar att det nästan alltid är 

lönsamt med intermodala transporter vid sträckor längre än 50 mil och att det 

oftast är lönsamt vid sträckor längre än 25 mil. Författaren bakom avhandlingen 

påpekar däremot att det ofta är svårt att klara av konkurrenskraftiga transporttider 

med intermodala transporter.[28] 

För att transporten ska bli kostnadseffektiv bör transportmedlets storlek anpassas 

efter varan och transporten optimeras utifrån prestanda och storlek. Några viktiga 

aspekter att ta hänsyn till inom transportlogistiken är service, hanteringskostnad 

och genomströmningstid som är baserad på olika kostnader.[27] 

Då en säljare väljer hur godsen ska transporteras är det viktigt att ta hänsyn till 

några huvudsakliga kostnader för att uppnå maximal kostnadseffektivitet i trans-

porten: 

- Interna kostnader hos avsändaren, bland annat lagrings-, förpacknings- 

och hanteringskostnader. 

- Kostnader för externtransport, bland annat kostnader för transport till och 

från terminaler eller järnväg, mellanlagringskostnader och kostnader för 

omlastning och förtullning.  

- Interna kostnader hos mottagaren.[29]  

För att det ska vara lönsamt att transportera varorna krävs det även att produkt-

ionen ger tillräckligt stora volymer av varorna och att tillverkningskostnaderna 

inte är för höga.[27]  

Förutom de kostnader som nämnts ovan krävs det även att produkterna har ett 

tillräckligt högt värde på marknaden som kan täcka upp alla kostnader.[29]  
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2.6.1 Transportbidrag 

I Sverige kan företag som utför transporter i Sveriges fyra nordligaste län, Jämt-

land, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, få bidragsstöd för sina trans-

porter. Detta bidrag söks av den som betalar fraktkostnaderna för transporten och 

transportsträckan måste vara längre än 401 kilometer. Bidraget kan fås för trans-

port både på järnväg, väg och båt men det är endast de transportsträckor som sker 

inom Sverige som företagen kan få bidrag för.[30]  

Bidrag kan fås både för in- och uttransport. Intransportsbidrag ges då mottagaren 

av transporten befinner sig inom bidragsområdet och varorna kommer att bear-

betas inom området. Uttransportsbidrag kan sökas då transporterna kommer från 

bidragsområdet och har genomgått bearbetning inom området. In- och uttrans-

portbidrag kan fås för transporter till bland annat färg-, läkemedels- och plastin-

dustrin. Bidragssatserna kan variera från 0 till 45 procent, desto längre norrut 

kommunen ligger desto högre blir även bidragssatsen.[30]   

 

2.7 Tidigare forskning inom området 

Jag har inte hittat någon tidigare forskning som involverar samtliga områden som 

jag undersöker, att försöka utvinna produkter ur skogsråvara i ett bioraffinaderi i 

mindre skala, alltså att processintensifiering har använts. Däremot har jag hittat 

forskning där de olika delområdena undersöks, dessa forskningar presenteras ne-

dan.  

Processintensifiering är ett ämne där tidigare forskning har skett. Andrej I. 

Stankiewicz och Jacob A. Moulijn har skrivit en rapport om processintensifiering 

där de beskriver definitionen av processintensifiering och hur bland annat pro-

cessteknik och operativa metoder arbetar med att göra stora förbättringar i pro-

cessanläggningar. Detta genom att radikalt minska storleken och dramatiskt öka 

effektiviteten. I rapporten beskrivs olika metoder som kan användas vi process-

intensifiering, bland annat mikroreaktorer, multifunktionella reaktorer och mem-

branreaktorer. Samtliga reaktorer kan användas för att separera olika produkter 

och ämnen. Ett exempel på processintensifiering so beskrivs i rapporten är att 

byta ut traditionellt system mot ett slutet system eller enhet.[25] 

2015 skrevs en rapport om ett forskningsprojekt där forskare har undersökt om 

konkurrenskraftiga bulkkemikalier kan tillverkas ur skogsråvara. Två av de stark-

aste kriterierna för kemikalierna var att de skulle passa in på en stor marknad och 

att de skulle passa in med befintlig infrastruktur. De kemikalier som valdes ut var 

butanol, metanol och olefiner. Två olika tekniker har också undersöks i studien 

och det var en sockerplattform för produktion av etanol och en förgasningsplatt-

form för produktion av metanol. Etanol och metanol är två viktiga mellanproduk-

ter i produktionen av butanol och olefin. Slutsatsen av projektet var att det finns 

mogen teknik för att tillverka butanol och olefiner ur etanol och metanol men det 

krävs ytterligare forskning för att klara av uppskalning av processen. Studien 

kom även fram till att det rent ekonomiskt är lönsammare att sälja produkten som 

biodrivmedel än till kemikaliemarknaden. Detta beror framförallt på att det finns 
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skattebefrielser vid försäljning av biodrivmedel och det saknas motsvarigheter på 

kemikaliemarknaden.[31]  

2010 skrev Pierre Gallezot en rapport om en forskning som han gjort som hand-

lade om att undersöka olika strategier för att uppnå en hållbar omvandling av 

biomassa till bioprodukter. Studien visar bland annat att biopolymerer som stär-

kelse, vegetabiliska oljor och cellulosa kan på ett relativt enkelt sätt användas för 

att framställa höga tonnageslutprodukter som papper, skum, färger och smörjme-

del. Detta kan göras genom en process som inte kräver användning av rena och 

isolerade molekyler.[14] 

I en studie om ett bioraffinaderi i Öresund skrivs det om hur råmaterial från växter 

används för att producera olika produkter. I detta bioraffinaderi har forskarna 

även sett till att utnyttja resterna, det är inget som slängs. De som blir över i de 

biokemiska processerna, till exempel oanvänt material eller biprodukter, används 

sedan för att producera biogas. I studien dras några viktiga slutsatser och en är 

att om etanol ska utvinnas ur trädbaserad biomassa ska bli lönsamt och tekniskt 

genomförbart beror helt på vilket pris som kan erhållas för etanol på marknaden. 

Vid produktion av metanol från skogsråvaror uppskattas produktionskostnaderna 

till mellan 35 0ch 65 procent högre än nuvarande pris på marknaden. Detta skulle 

innebära att kunderna måste vara villiga att betala ett högre pris för dessa gröna 

produkter.[32]  
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3  Metod 
Vilken metod som är bäst lämpad för ett visst arbete är ofta svårt att avgöra och 

därför är en bra strategi att använda sig av flera olika metoder tillsammans. Först 

och främst skiljer sig metoderna åt via kvantitativ och kvalitativ metod, se kapitel 

3.1. I kapitel 3.2 beskrivs hur valet av metod har gjorts och i kapitel 3.3 ges 

förklaringar på hur metoderna har tillämpats.  

 

När data samlas in är det viktigt att ta hänsyn till vissa aspekter gällande de 

undersökningsmetoder och mätinstrument som används. Dessa måste vara valida 

och reliabla för att vara användbara och även för att arbetet ska bli trovärdigt och 

få ett vetenskapligt värde.[33] I kapitel 3.4 och 3.5 beskrivs reliabilitet och 

validitet. 

 

I denna studie har facklitteratur använts för att samla in fakta men litteraturen har 

även använts för att undersöka hur vetenskapliga metoder på bästa sätt kan 

användas för att besvara syftet och problemformuleringen. Till exempel hur en 

intervju planeras och genomförs på bästa sätt för att få ut det bästa resultatet. 

  

 

3.1 Tänkbara metoder 

När val av metod ska göras är det första steget att undersöka om det ska göras en 

kvalitativ eller kvantitativ metod. Valet av forskningsmetod beror på vilka svar 

studien ska ge. Nedan beskrivs innebörden av de kvalitativa och kvantitativa me-

toderna.   

3.1.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ studie utgår ifrån att det inte finns någon absolut sanning utan att 

verkligheten kan uppfattas på olika sätt. Med hjälp av data försöker en kvalitativ 

studie ge en förklararing på en given problemställning. Övergripande kan sägas 

att en kvalitativ studie är en studie som fås genom en textstudie med text och 

bokstäver. I kvalitativ studie besvaras frågor som vem, var, hur och varför och 

svaren beskrivs med ord. Datainsamling i en kvalitativ studie genomförs oftast 

med hjälp av temabaserade intervjuer, frågeformulär, observationer eller 

nominalskalor.[34] En kvalitativ metod syftar till att ge en djupare förståelse. Den 

syftar i stort sett till beskriva egenskaperna hos något. En kvalitativ metod utgår 

ifrån det som ska studeras.[33]  

 

3.1.2 Kvantitativ metod 

Det som framförallt utmärker en kvantitativ studie är att den insamlade inform-

ationen omvandlas till data med siffror och mängder. Kvantitativ metod bör an-

vändas när vi är intresserade av att ifrån urvalet kunna säga något om den grupp 

som urvalet handlar om, när vi vill kunna göra säkra jämförelser med det som 

studeras eller när vi vill kunna visa starka samband mellan olika företeelser. I en 

kvantitativ metod är undersökningsmetoderna systematiska och strukturerade. 
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Att använda enkätundersökningar med fasta svarsalternativ är en vanlig metod i 

en kvantitativ studie. I en kvantitativ studie ska forskaren endast observera på 

avstånd det som studeras, forskaren ska inte vara en del av det som studeras.[35]  

 

3.2 Val av metod 

I detta arbete har en kvalitativ metod att genomförts. Denna metod valdes i och 

med att detta arbeta är baserad på en textstudie och kvalitativa intervjuer. Denna 

studie har inte bestått av siffror och mängder som annars är utmärkande för en 

kvantitativ studie. Intervjuerna har varit semi-strukturerade för att ge 

respondenterna möjlighet till att diskutera relativt öppet kring valda områden. 

Respondenterna med kunskap inom olika områden valdes för att kunna bidra med 

bredare och djupare information till studien. Informationen från intervjuerna har 

samlats in och sedan kategoriseras för att skapa en struktur och överblick över 

informationen. Informationen har använts för att besvara de frågor som beskrivs 

i problembeskrivningen i kapitel 1.3.  

 

För att få ett trovärdigt resultat fordras att vara källkritiskt vid insamling av data. 

Tillförlitligheten i den insamlade informationen måste granskas och analyseras 

noga. Att jämföra olika källor med varandra är ett sätt att öka tillförlitligheten i 

källorna.  

  

3.3 Tillämpning av metod 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder som har används i arbetet och även hur de 

har tillämpats.   

3.3.1 Deskription 

Deskription är den enklaste metoden och den innebär att olika data beskrivs. Data 

som samlas in ska beskriva delar i arbetet och ska sedan även kategoriseras för 

att visa vad informationen ska berätta. Det är viktigt att informationen är relevant 

och trovärdig för arbetet. Det som beskrivs ska leda arbetet framåt och ska vara 

givande för undersökningen.[33] Det första steget som gjordes vid hanteringen 

av data var att undersöka om respondenterna tyckte att idén med den lilla 

kemifabriken var en bra eller dålig idé och det undersöktes även om 

respondenterna såg någon potential hos den lilla kemifabriken.    

 

3.3.2 Klassificering 

När den information som behövs för arbetet har samlats in är det viktigt att 

informationen analyseras, då är klassificering en bra metod. För att underlätta 

arbetet med att söka data bör klassificeringen bestämmas innan arbetet börjar. 

Vid klassificering skapas olika klasser som representerar olika ämnen inom 

informationssökningen. Det är viktigt att klasserna är pålitliga, gångbara, 

oberoende och väsentliga. Klasser som blir tomma fyller ingen funktion.[33]  

Klassificering går alltså ut på att hitta kategorier där de data som samlas in kan 

placeras för att lättare kunna redovisa ett resultat. I detta arbete har data samlats 

in och kategoriserats under de olika huvudfrågorna i problemformuleringen. 
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Detta har underlättat hanteringen av informationen vid formulering av resultatet. 

 

3.3.3 Intervjuer 

När en vetenskaplig intervju ska genomföras är det viktigt att det innan intervjun 

är tydligt vad intervjun ska bidra med.[36] Innan intervjuerna sammanställdes 

därför ett intervjuprotokoll, se Bilaga 1, med frågor som formulerats utifrån pro-

blemställningen i kapitel 1.3. Frågorna sammanställdes med ytterst noggrannhet 

för att säkerställa att frågorna var relevanta och gav svar inom det önskade om-

rådet.  

Det finns flera olika sorters intervjuer som alla har sina egna syften och metoder. 

I detta arbete kommer kvalitativa intervjuer att genomföras. Det som symbolise-

rar en kvalitativ intervju är att intervjuaren håller sig till ett relevant tema för 

samtliga respondenter och frågorna är relativt öppna. I och med att frågorna är 

öppna ges utrymme för breda svar och det skapar även möjlighet att oplanerade 

aspekter dyker upp. Genom öppna frågor får respondenten även möjlighet att dela 

med sig av många av sina erfarenheter. Upplägget i en kvalitativ intervju ger även 

möjligheten att jämföra och behandla de olika intervjuerna med varandra.[36]  

Samtliga intervjuer har varit personliga intervjuer. Personliga intervjuer innebär 

att intervjuaren har haft direktkontakt med respondenten vilket underlättar kom-

munikation och återkoppling. Personliga intervjuer är ett vanligt metodval vid 

vetenskapliga undersökningar.[37] Intervjuerna har även spelats in för att inter-

vjuaren lättare ska kunna följa med i intervjun och för att säkerställa att all viktigt 

information från intervjuerna kommer med.  

Hur en intervju läggs upp och planeras kan variera mycket men valet kan oftast 

kategoriseras som strukturerad, ostrukturerad eller semistrukturerad intervju. En 

strukturerad intervju innebär att det innan intervjun bestäms vad som ska frågas 

och frågor skrivs noggrant ner för att sedan läsas ordagrant. I en strukturerad 

intervju avviker den som intervjuar aldrig från frågorna, inte ens för att ställa en 

följdfråga. Detta är dock en väldigt ovanlig sorts intervju, det är då vanligare med 

en semi-strukturerad intervju, se kapitel 3.3.3.1. En semi-strukturerad intervju är 

en blandning av en strukturerad och en ostrukturerad intervju.[38] Det är semi-

strukturerade intervjuer som har gjorts i detta arbete.  

3.3.3.1 Semi-strukturerad intervju 

I en semistrukturerad intervju utgår intervjuaren från frågeområden istället för 

exakta frågor. Genom att undvika detaljerade frågor tillåts respondenten disku-

tera relativt fritt kring området utan att påverkas allt för mycket av intervjuaren. 

Frågorna i en semi-strukturerad intervju ska formuleras för att uppmuntra respon-

denten till att själv utveckla sina svar, till exempel genom följdfrågor som låter 

respondenten tala fritt.[39] I en semi-strukturerad intervju följs en form av inter-

vjuguide som innehåller en lista över teman som ska täckas under intervjun. Frå-

gorna behöver inte ställas i samma ordning som på intervjuguiden utan det kan 

variera beroende på respondentens svar.[40]   
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3.3.3.2 Respondenter 

Vid sökning av respondenter har handledaren varit till stor hjälp, samtliga kon-

takter har fåtts från uppdragsgivaren som har bra kännedom inom branschen och 

området. För att få stor bredd i intervjuerna har personer med fokus inom olika 

relevanta områden intervjuats, både inom universitet, industrin och forskningsin-

stitut. Samtliga respondenter är tekniskt orienterade och har en bakgrund inom 

naturvetenskap. Vid valet av respondenter valdes även personer som bor och ar-

betar i mellannorrland. Det är 13 personer som har intervjuats, se bilaga B, och 

respondenterna har haft kunskap inom många olika områden. Genom att respon-

denterna har olika kunskapsområden kan de även ge detaljerad information inom 

de olika områdena, detta skapar möjlighet till djupare kunskap inom respektive 

område. Att samtliga respondenter har en teknisk bakgrund är framförallt för att 

tekniken är en viktig aspekt i detta arbete.   

Valet av respondenter har betydelse för arbetets resultat. Även formulering och 

val av intervjufrågorna har stor påverkan på resultatet. Att välja respondenter 

med teknisk bakgrund var ett medvetet val eftersom tekniken är en viktig del i 

detta arbete. Hade personer som arbetar eller forskar inom andra områden inter-

vjuats finns en möjlighet att det hade gett andra synvinklar och tankar om den 

lilla kemifabriken och resultatet hade då sett annorlunda ut.  

 

3.3.4 Benchmarking  

Benchmarking är ett mätinstrument för att mäta kvaliteten på till exempel policys, 

produkter och strategier i en organisation.[41] Syftet med benchmarking är att 

jämföra företaget med andra företag med mål att kunna förbättra företaget. Med 

hjälp av benchmarking kan samlad data jämföras med liknande data som är 

skapad tidigare. Detta gör att den samlade informationen stärks av tidigare stu-

dier.[42] Benchmarking kan visa hur till exempel ett företag kan konkurrera med 

andra företag eller hur bra ett företag presterar. När det ska undersökas hur bra 

ett företag presterar jämför ett företag sig med det företag som anses prestera bäst 

i en viss bransch. Benchmarking brukar delas in i två kategorier: teknisk bench-

marking och konkurrenskraftig benchmarking. Teknisk benchmarking inne bär 

att en organisation jämför sina produkter eller tjänster med de produkter eller 

tjänster som kommer från de ledande företaget på marknaden. Konkurrenskraftig 

benchmarking innebär att organisationen tar reda på hur bra det går för organi-

sationen i jämförelse med de ledande konkurrenterna.[43] Benchmarking har ge-

nomförts i detta arbete då exempelvis produkter som kan produceras från den 

lilla kemifabriken har, på en relativt ytlig nivå, jämförts med produkter som idag 

verkar på marknaden. Det har även undersökt hur stor chans den lilla kemifabri-

ken har att bli lönsam och klara konkurrensen från marknaden.  
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3.4 Validitet 

Syftet med validitet är att undersökningen ger de resultat som söks. Arbetets syfte 

ska vara relevant och undersökningen ska mäta det som avses att mätas.[33] 

För att undersökningsmetoderna i detta arbete ska vara valida kommer metoderna 

noggrant att granskas. Vid granskning av intervjuprotokollet säkerställs att frå-

gorna omfattar problemställningen och syftet. Intervjuprotokollet testades i ett 

tidigt skede på handledaren för att säkerställa att frågorna gav svar inom de om-

råden som önskats. Arbetets validitet stärks ytterligare genom att samtliga re-

spondenter har valts tillsammans med uppdragsgivaren och andra personer som 

har kunskap inom det aktuella området.  

Under arbetets gång kommer litteraturstudie användas både för att hitta data och 

för att skapa möjlighet att jämföra innehållet i olika källor. Resultaten från inter-

vjuerna kommer att jämföras med källor från litteraturstudien. Genom att hitta ett 

flertal källor som visar på samma resultat skapas större trovärdighet i rapportens 

innehåll.   

 

3.5 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas hur tillförlitligt en studie är, målet är att näst intill elimi-

nera felaktigheter i studien. [33]  

I denna rapport så har användningen av kvalitativa metoder begränsats på grund 

av reliabiliteten. Resultatet baseras på respondenternas egna åsikter vilket gör att 

det blir svårt att avgöra tillförlitligheten. För att öka undersökningens reliabilitet 

används en intervjumetodik som beskrivs av Ejvegård. Detta gör att uppläggen 

på intervjuerna är baserade på tillförlitliga metoder och resultatet från intervju-

erna blir då mer givande och pålitliga för studien. 
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4 Resultat 
I detta kapitel redovisas en sammanställning av den information som har sam-

lats in både med hjälp av intervjuer men även genom litteraturstudie.  

För att ge en övergripande bild av respondenternas åsikter har bilden nedan 

sammanställts, se figur 1. Respondenternas svar i intervjuerna har samman-

ställts och för- respektive nackdelar har sammanvägts i bilden. De kvadratiska 

figurerna representerar respondenter som arbetar inom industrin medan femhör-

ningarna representerar respondenter som arbetar på universitet.  

 
Figur 1 - Övergripande bild av respondenternas åsikter 

 

4.1 Vilken nytta kan kemifabriken ge? 

Att utnyttja fler av de värdefulla kemiska föreningar som finns i grot och även 

skapa arbetstillfället i inlandet är två saker som flera av respondenterna ser som 

fördelar med den lilla kemifabriken.  

Enligt respondent 3 är det många faktorer som talar för kemifabriken. Det finns 

en marknadsefterfrågan på biobaserade kemikalier och material. Det finns även 

många kemiska föreningar i till exempel barr. Barr är en del av skogsresterna som 

aldrig hamnar i pappersmassabruken. Med hjälp av dessa kemifabriker skulle 

alltså fler kemiska föreningar utnyttjas. Genom att förädla delar av biomassan 

redan ute i skogen minskar även transporterna av grotet berättar respondent 3. 

När till exempel barr och kvistar får ligga på marken i skogen torkar det och 

ändrar färg, det sker alltså kemiska reaktioner. Genom att ta vara på och bryta ner 

grotet redan ute i skogen kan vissa kemikalier tas om hand som annars hade hun-

nit förstöras berättar respondent 1.  
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Respondent 9 menar att det måste tas hänsyn till helheten, alltså hela processen, 

men om det finns en råvara och en marknad finns det helt klart potential för ke-

mifabriken. Genom att placera kemifabriken i Norrlands inland skapas fler ar-

betstillfällen där berättar både respondent 12 och 4. Respondent 4 lägger även till 

att fler arbetstillfällen kan minska utflyttningen. 

Respondent 4 ser många fördelar med den lilla kemifabriken. Först och främst 

innehåller grot många värdefulla ämnen som borde utnyttjas bättre än vad som 

görs idag. Genom att bryta ner grotet till kemikalier kan värdet på grotet nästan 

dubbleras. För alla företag som genomför avverkning i Sveriges skogar finns det 

en skogscertifiering som företagen måste ta hänsyn till. Skogscertifiering säger 

bland annat att näringsämnena från träden ska återföras till skogen, näringsämnen 

som till exempel kalium, fosfor och kväve. Då grotet transporteras 10 mil bort 

blir det betydligt krångligare att återföra näringsämnena än då nedbrytningen sker 

direkt ute i skogen.   

 

4.2 Vad talar mot den lilla kemifabriken? 

Någon som många av respondenterna ser som en utmaning med den lilla kemi-

fabriken är ekonomin och att klara av att producera i liten skala då dagen sam-

hälle ofta strävar åt de motsatta hållet. Infrastrukturen i inlandet ser responden-

terna även som en svårighet, att den inte ska klara av en stor investering.  

Det som huvudsakligen talar mot kemifabriken är ekonomin säger respondent 4. 

Det krävs att fabriken kan producera produkter med högt värde för att klara av 

att samtidigt produceras i en liten skala. Detta är något som ett flertal av respon-

denterna ser som en stor utmaning. Att företagen i dagens samhälle ofta strävar 

åt andra hållet är något som 3 av respondenterna poängterar, alltså att göra stor-

skaligt för att öka lönsamheten och vinna ekonomisk effektivitet. Även respon-

dent 9 menar att ekonomin är en stor fråga, bland annat om marknaden ligger 

långt från produkten. Då krävs det transporter, både för att få råvaran till fabriken 

men sedan även för att få produkten till kunden.  

Respondent 10 har svårt att se att den lilla kemifabriken ska ge någon större nytta, 

respondenten menar att det är svårt att se någon fördel med en liten kemifabrik. 

Respondenten ser svårigheter både i att hitta en lämplig produkt ur grot och att 

producera i liten skala. Respondent 10 tror att den största utmaningen är att be-

stämma vilket eller vilka ämnen som ska produceras ur den lilla kemifabriken. 

Enligt respondent 12 är den stora utmaningen infrastrukturen. Det finns inte 

samma tillgångar tillgängligt ute i skogen som det gör på ett pappersbruk, som 

till exempel ånga och el. Även respondent 4 anser att infrastrukturen är en faktor 

som talar emot kemifabriken, inlandet saknar ofta infrastrukturen för att investera 

i till exempel en kemifabrik. Om fabriken skulle byggas i koppling med ett såg-

verk fås mycket gratis. Det är många processer i den lilla kemifabriken som redan 

finns i ett sågverk, framförallt de första delen med hantering och sönderdelning 

av grotet.  
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Respondent 4 anser även att det kan vara svårt att hitta lämplig personal med rätt 

kunskaper i inlandet, men att det med dagens teknik kan bli ett mindre problem.  

 

4.3 Vilken nytta fås från skogsresterna idag? 

I Norrlands inland lämnas grotet kvar ute i skogen och majoriteten av de forskare 

som har intervjuats är eniga om att det är på grund av att grotet inte ger tillräckligt 

högt värde. Det är för långa transportavstånd till marknaden. Sedan tror respon-

denterna att det idag inte har hittats något bra tillämpningsområde för grotet. De 

stora pappersbruken är inte intresserade av att arbeta med små volymer.  

Där det geografiskt är värt att ta tillvara på grotet transporteras det oftast till vär-

meverk där det används som energikälla. Grotet kan omvandlas direkt till fjärr-

värme och till pellets berättar fyra av respondenterna.  

4.3.1 Hur ska denna nytta ökas? 

För att kunna öka nyttan från skogsresterna tror respondent 6 att det krävs att 

konsumenterna är villiga att betala det extra som det kommer att kosta att produ-

cera produkter i de förhållandena som kommer att uppstå runt den lilla kemifa-

briken. Respondenten jämför med att driva en liknande fabrik i samverkan med 

till exempel ett oljeraffinaderi eller ett sågverk där allting finns på plats. Det krävs 

att det finns en helhetsekonomi och att hela försörjningskedjan fungerar för den 

lilla kemifabriken.  

Det krävs att ett lönsamt sätt att förädla skogsresterna hittas och även att det finns 

en marknad och en efterfrågan. Respondent 3 är tveksam på om det går att hitta 

ett sätt som är lönsamt för att tillverka bulkkemikalier i en liten skala utan tror att 

det är mer specialkemikalier som fabriken ska satsa på. I slutändan är det inte 

teknologin som avgör utvecklingen av fabriken utan ekonomin berättar respon-

dent 3.   

 

4.4 Produkten 

De produkter som kan produceras ur kemifabriken kan sammanfattas som att det 

antingen är bulkkemikalier som till exempel bränsle eller högvärdiga kemikalier 

som riktas mot kemikaliemarknaden.   

Enligt respondent 3 finns det två olika alternativ på produkt som kan produceras 

i den lilla kemifabriken. Det första alternativet är bulkkemikalier1 och det andra 

alternativet är biologiska kemikalier från kemiska föreningar som finns i skogen. 

Respondent 12 är inne på samma två spår som respondent 3. Respondenten säger 

att från lignin skulle bensin och diesel kunna tillverkas, som båda är exempel på 

bulkkemikalier. Ur cellulosa skulle etanol kunna framställas eller andra kemika-

lier med högre energivärde som kan användas som tillsatser i bensin.  

                                                 
1 Bulkkemikalier är kemikalier som tillverkas i stora mänger och oftast utgör råvaran vid 

förädling inom kemiindustrin.[44] 
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Den andra riktningen är mot kemikaliemarknaden, till exempel att göra olika 

plattformskemikalier2.  

Respondent 4 tror att det största värdet av grot kan fås ur extraktivämnena. Re-

spondenten säger att det finns extra mycket extraktivämnen i just grot, bland an-

nat fett, hartssyra och terpener. I exempelvis barr finns det mycket extraktiväm-

nen som är värdefulla. Nackdelen med att använda extraktivämnen är att det blir 

relativt mycket rester kvar och frågan är då vad som ska göras med dom. Ett 

exempel är tallolja, det har ett högt värde men ger relativt mycket rester. Respon-

dent 4 beskriver värdekedjan för extraktivämnen, se figur 2. Värdekedjan visar 

att utvinning av extraktivämnen ger 10 procent extraktivämnen och 90 procent 

rester. Extraktivämnen som kan utvinnas ur grot är bland annat fett, hartssyror 

och terpener, berättar respondenten.  

 

Figur 2 - Värdekedja för extraktivämnen 

 

Respondent 4 berättar att det finns många spännande ämnen i extraktivämnen. I 

extraktivämnen finns till exempel många specialkemikalier, flyktiga ämnen och 

terpener3. Dessa ämnen får ett högt värde om de plockas ut och renas.  

 

Två av respondenterna pratar om att det kan vara en möjlighet att utvinna ämnen 

eller kemikalier som riktar sig till hälso- och skönhetsmarknaden. Det är en trend 

idag att utvinna hälsopreparat ur blåbär till exempel, men även ur trädråvara 

berättar respondent 5. Dessa hälsopreparat har är relativt högt värde på 

marknaden. Det som krävs av dessa ämnen är att de ska vara relativt lätta att 

extrahera ur biomassa och tekniken ska fungera i liten skala. Ämnen som används 

för att tillverka bekämpningsmedel mot insekter och djur är relativt lätta att 

extrahera berättar respondent 5. 

 

Respondent 5 pratade även om att det skulle kunna utvinnas någon form av olja 

ur den lilla kemifabriken, till exempel bioolja eller pyrolysolja. Dessa oljor skulle 

sedan fraktas vidare till en central anläggning där de uppgraderas till något mer 

högvärdigt och användbart. Dessa oljor är dock sällan speciellt högvärdiga och 

det krävs då billiga processer för att det ska bli ekonomiskt lönsamt. Att extrahera 

någon form av naturliga kemikalier skulle däremot kunna ge ett högre värde.  

                                                 
2 Plattformskemikalier är kemikalier som används som utgångsmaterial vid framställning av 

andra kemikalier och slutprodukter.[45][46] 
3 Terpener har en rad egenskaper som att de till exempel är antivirala, de kan alltså blockera 

virus. Terpener kan användas för att tillverka blad annat nya biobränslen, finkemikalier och 

antibiotika.[47] 
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Att producera socker från cellulosa genom en försockringsprocess är något som 

respondent 5 ser som en möjlighet. Då fås en mellanprodukt som sedan kan 

transporteras till andra fabriker för vidare förädling.  

 

Respondent 10 tror att det är en förädlad produkt som bör produceras i den lilla 

kemifabriken men utmaning blir då att hitta vilken förädlat produkt som ska 

produceras. Respondenten tror att det är en risk att produkterna antingen blir för 

enkla eller för dyra. Att utvinna något ur cellulosa tror respondent 10 inte är 

lönsamt då det är en produkt som finns lättillgängligt i andra råvaror och alltså 

inte är tillräckligt unik. Ett alternativ är att plocka ut något ur lignin men det är 

en relativt komplicerad process att utvinna lignin ur grot, som även flera av de 

andra respondenterna har pratat om. Ett annat alternativ är att utvinna något ur 

hemicellulosa då det är en sällsynt produkt i andra industrier, etanol eller någon 

mer högvärdig produkt är alternativa produkter där.  Respondent 10 berättar 

även att det ur extraktivämnen kan produceras lignaner men att det i grot finns 

relativt lite extraktivämnen vilket gör att det kan bli svårt ekonomisk. Lignaner 

har ett bra kilopris, ett ton lignaner är värt en miljard kronor, men däremot är 

marknaden inte stor och klarar därför inte av för stor produktion berättar 

respondent 10. Lignaner används idag i naturläkemedel för till exempel olika 

former av cancer.   

 

4.4.1 Värdet av produkter 

Det finns en otrolig mängd av olika produkter i grot, precis som majoriteten av 

respondenterna har påpekat. Den stora utmaningen är att välja ut vilka eller vilket 

ämne som ska produceras i den lilla kemifabriken. För att ge en överblick över 

värden på olika kemikalier har en lista sammanställts nedan, se tabell 2. 

Tabell 2 - värden på produkter som kan utvinnas ur grot 

Produkt Användningsområde Värde 

Ättiksyra Färger, textilier och tuggummi 3 880 - 4 300 kr/ton 

Etanol Lösningsmedel och mellanprodukt 

till bl.a. ättiksyra 

663 kr/ton 

Eten Tillverkning av polyester och andra 

organiska kemikalier 

9 158 kr/ton 

Fettsyror Schampo, tvättmedel, 

kroppslotioner och mjukgörande i 

gummi 

9 418 – 10 494 kr/ton 

Metanol Formaldehyd, ättiksyra och 

frostskyddsvätska 

3 525 kr/ton 

Paraxylen I plast, t.ex. petflaskor 5 943 – 6 604 kr/ton 

Toluen Oktanbooster i bensin, bensen, 

lösningsmedel och för produktion av 

aromater 

4 946 – 5 769 kr/ton 
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4.5 Finns det någon mogen teknik? 

Att det finns befintlig teknik som kan användas i kemifabriken är några av re-

spondenterna eniga om. Det berättar att det främst handlar om kostnad och att 

välja vilken teknik som är bäst lämpad i den lilla kemifabriken. 

Det finns idag flera olika tekniker för att utvinna ämnen och kemikalier ur bio-

massa, den största frågan i detta arbete är om tekniken kan användas i mindre 

skalor för att passa i kemifabriken. Respondent 4 berättar att pyrolys4, spånkokare 

och förvätskning är metoder som finns tillgängliga idag och enligt respondenten 

är det dessa tre metoder som är mest lämpade för småskalig produktion. 

Att göra pyrolysämnen ger nästan inga rester överhuvudtaget efter framställning, 

däremot får ämnena relativt lågt värde menar respondent 4. Huvudprodukten som 

uppkommer vi pyrolys är pyrolysolja som är en kombination av olika nedbryt-

ningsprodukter.  

Respondent 6 säger att tekniken finns, det är kostnaden som är utmaningen. Re-

spondenten tror att det är svårt att hålla sig i liten skala, det krävs många olika 

delar för att bygga upp en kemifabrik. Ett alternativ är att vid framställningen av 

ett specifikt ämne göra en del av framställningen i den lilla kemifabriken för att 

sedan transporteras till en central anläggning för att framställa slutprodukten. 

Denna metod har bland annat använts vid framställning av etanol. Respondent 6 

berättar även att om ämnen ska utvinnas ur extraktivämnen är det komplicerade 

processer då ämnena måste extraheras. Vissa ämnen kan plockas ut med vatten 

men för att plocka ut andra ämnen måste organiska lösningsmedel användas. 

Slutligen måste de fixerade blandningar som har plockats ut renas för att få ut 

kemiska föreningar i relativt ren form berättar respondent 6.  

Att skapa en fabrik i liten skala tror respondent 12 är en bra idé eftersom att det 

finns många företag som gör olika projekt och testar dessa i containerstorlek. Det 

gäller att hitta någon som har gjort ett liknande projekt och tro på deras idé. I och 

med att dessa projekt också är i liten skala behöver det inte ske någon forskning 

på hur det ska skalas upp. Även respondent 3 påpekar att det gjorts många lik-

nande processer, åtminstone på labbnivå, och det handlar om att välja mellan 

olika befintliga idéer och utveckla den.   

Respondent 10 som i kapitel 4.4 berättade om lignaner som kan utvinnas ur ex-

traktivämnen berättar att det finns befintlig teknik som kan användas för att ut-

vinna lignanet. Tekniken är troligen patenterad men i övrigt är det en relativt en-

kel teknik. Lignanet fås fram med hjälp av en extraktionsteknik. Respondenten 

berättar även att det går att spåra exakt var i råvaran lignanet finns, i bland annat 

kvistnötter finns stora delar av ämnet.   

 

                                                 
4 Pyrolys är ett exempel på förvätskning. Pyrolys innebär, för det mesta, att biomassa upphettas 

vid höga temperatur, 400-500℃, och utan att vara i kontakt med syre. I stort sett all biomassa 

kan pyrolyseras men det krävs att fukthalten inte är högre än 10 procent.[11] 
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4.6 Marknad 

Vilken marknad produkten riktas mot, om det finns en befintlig marknad eller om 

det behövs en helt ny marknad beror helt på vilken produkt eller vilka produkter 

som produceras ur kemifabriken. Men de flesta respondenterna är eniga om att 

det finns potentiella marknader för den lilla kemifabriken. 

Respondent 4 berättar att det idag finns både skogsföretag och andra externa fö-

retag som verkar på liknande marknader. Respondent 12 menar att eftersom det 

inte blir några stora volymer från en liten fabrik beror det på hur det ser ut lokalt, 

om det till exempel finns en marknad för bensin och diesel i närområdet. Finns 

det en marknad för bensin och diesel i närheten av den lilla kemifabriken skulle 

det alltså vara ett alternativ att producera det. Mindre volymer kan även fungera 

om kemifabriken producerar värdefulla kemikalier som större kemiföretag är in-

tresserade av berättar respondent 12. 

Enligt respondent 3 finns det två olika spår, antingen bulkkemikalier som bensin 

och diesel eller bioaktiva kemikalier. För bulkkemikalier finns petrokemi-, 

bränsle- och kemiindustrin som är intresserade av sådana kemikalier. Där finns 

det en marknad som vi vet om, kunderna i den marknaden efterfrågar hela tiden 

mer förnyelsebar råvara. Kunderna vill bort från oljan och gå till biobaserat istäl-

let berättar respondent 3. När det gäller de bioaktiva kemikalierna menar respon-

dent 3 att det idag inte finns någon befintlig marknad men han tror att intresset 

finns, det är bara produkten som saknas.  

Respondent 6 säger att det idag inte finns någon marknad för produkter från den 

lilla kemifabriken men han påpekar att det är viktigt att en marknad hittas innan 

kemifabriken sätts i drift.  

Som nämndes i kapitel 4.4 tror respondent 5 att hälsokostmarknaden är bra mark-

nad för kemifabriken. Att ta fram kemikalier som är miljövänliga och bra för 

människan är en stor trend idag. Även läkemedelsmarknaden kan vara ett alter-

nativ men då beror marknadens tillgänglighet mycket på vilken produkt som väljs 

berättar respondent 5. Naturläkemedel har även en relativt bra marknad. Respon-

dent 5 tror att det skulle kunna vara ett alternativ i den lilla kemifabriken att pro-

ducera flera olika sorters kemikalier och detta leder till att kemifabriken riktas till 

ett flertal olika marknader.   

I kapitel 4.4 beskrevs lignaner och att det finns en marknad för det men den är 

relativt liten. Respondent 10 har svårt att se att den marknaden ska växa och där-

med kan det blir svårt att producera lignan med risk att marknaden inte kommer 

räcka till.   

 

4.7 Transport 

För att underlätta transporten till och från den lilla kemifabriken är ett alternativ 

att försöka samverka med den avverkning som sker i skogen. Ett annat alternativ 

är att dom små kemifabrikerna placeras på lastbilar och därmed blir enkla att 

flytta till råvaran.  
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De transporter som kommer behövas kring den lilla kemifabriken är först råvaran, 

i detta falla grotet, som måste transporteras till den lilla kemifabriken och därefter 

ska den utvunna produkten transporteras till kunden berättar respondent 9. Ge-

nom att placera den lilla kemifabriken ute i skogen, nära råvaran, undviks de 

långa och kostsamma transporterna av grotet. Respondent 9 ser en möjlighet att 

försöka samordna kemifabrikens processer med den avverkning som redan sker 

i skogen. Både vid hanteringen av grotet och med transporterna till och från fa-

brikerna och marknaden. Respondent 9 berättar att vid avverkning är det mycket 

arbete som sker runtomkring, bland annat byggs det skogsvägar vid avverknings-

platsen och dessa skulle kunna utnyttjas av de små kemifabrikerna.  

Två av de intervjuande, respondent 7 och 8, berättade om en idé hur kemifabri-

kerna skulle kunna fungera och det är att den lilla kemifabriken skulle kunna 

placeras på en lastbil och då transporteras till råvaran. Att den lilla kemifabriken 

transporteras dit avverkningen sker och därmed krävs nästan ingen transport av 

grotet. De intervjuade menar att de vägar som byggs vi avverkning kan utnyttjas 

för att komma närmare råvaran och att även andra processer kan utnyttjas. 

4.7.1 Transportkostnader 

I en sammanställning av Skogforsk från 2013 beskrivs kostnaderna för grot från 

avverkning av träd till dess att grotet har nått en fabrik för slutanvändning. I sam-

manställningen representeras även kostnaderna för gallring, bränsleved och stub-

bar, se tabell 3.[48] En kubikmeter torkat grot väger ungefär 0,45 ton medan en 

kubikmeter färskt grot väger ungefär 0,9 ton.[49]   

Tabell 3- Kostnader för skogsbränsle 

 Grot Gallring Bränsleved Stubbar 

Kostnad fritt slutkund5 

(kr/𝒎𝟑s)6 

178 182 166 197 

 

I en studie av Inge Vierth och Rune Karlsson från 2014 har undersökningar gjorts 

på transporter till och från de kommuner som har rätt till transportbidrag, se ka-

pitel 2.6.1. Rapporten beskriver transportkostnaderna till och från dessa kommu-

ner, både för transporter inom och utanför Sverige. Nedan beskrivs transportkost-

naderna från Norrbotten, Jämtland, Västerbotten och Västernorrlands län till or-

ter inom Sverige, se tabell 4.[48]  

 

                                                 
5 Kostnad fritt slutkund visar det pris som kunden får betala för produkten.[50] 
6 Kr/m3s = kubikmeter stjälpt mått. Det är ett mått som ofta används för flis och spån.[50] 
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Tabell 4 - Transportkostnader för inrikestransporter från länen  

Län\Produkt Trä (kr/ton) Kemi (kr/ton) Högvärdiga (kr/ton) 

Västernorrland 120 – 125   125 - 140 100 – 110  

Västerbotten  125 – 160  140 – 165  130 – 160  

Jämtland 125 – 150  110 – 130 125 – 140  

Norrbotten 150 – 225  140 – 180  125 – 160  

 

Transporterna från Västernorrlands, Västerbottens, Jämtlands och Norrbottens 

län ut till Sverige och övriga världen har även sammanställts. Transportefterfrå-

gan både inrikes och utrikes har då vägts in, se tabell 5.[48] I tabell 4 och 5 har 

kostnader för alla transporter till och från kommunerna, i det aktuella området, 

undersökts och sedan har ett medelvärde sammanställts. I tabellerna har sedan 

kostnaderna för samtliga kommuner i respektive län sammanställt till ett intervall 

från den lägsta kostnaden inom länet till det högsta.   

 

Tabell 5 - Transportkostnaderna från länen till hela världen 

Län\Produkt Trä (kr/ton) Kemi (kr/ton) Högvärdiga (kr/ton) 

Västernorrland 140    140 – 150  140  

Västerbotten  130 – 150  110 – 120   120 – 130   

Jämtland 100 – 120   50 – 55  110 – 115   

Norrbotten 130 – 190   110 – 140   90 – 110   
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4.8 Vem ska driva kemifabriken? 

Majoriteten av respondenterna är eniga om att de stora skogsbolagen inte kom-

mer att vilja driva en fabrik med relativt liten produktion. Men att en driven ent-

reprenör tillsammans med stöd från skogsbolagen skulle kunna driva de små ke-

mifabrikerna är de eniga om. 

Att skogsbolagen ensamma inte är villiga att driva en liten kemifabrik är tre av 

de intervjuade eniga om. Däremot säger respondent 3 att skogsbolagen troligen 

kan vara delaktiga och stödja, bland annat kan deras materialflöden och logiska 

processer kopplas ihop med fabriken. Däremot passar inte skogsbolagens affärs-

modeller ihop med kemifabriken. Respondent 3 tror att det behövs någon mindre 

processenhet som sköter fabriken och sedan säljer slutprodukten vidare till en 

större kund.  

Respondent 9 menar att om intäkt och vinst kan motiveras är det de etablerade 

företagen som kan driva fabriken. Det måste dock även finnas en fungerande or-

ganisation, till exempel ett skogsbruk, som är van att hantera skog anser respon-

dent 9. Respondent 9 tror att det krävs något etablerat skogsföretag eller skogsä-

garförening som kan se att det kan göras pengar ur fabriken. 

Respondent 4 tror att skogsbolagen tillsamman med ett kemibolag skulle kunna 

driva kemifabriken. Skogsbolagen integrerar sig mer uppåt mot slutprodukten 

medan kemiföretaget måste integrera sig lite nedåt.  

Respondent 10 säger, likt majoriteten av respondenterna, att det stora aktörerna 

inte är intresserade av en liten kemifabrik. Respondent 10 tror däremot att om 

det kommer vara en enkel teknik i kemifabriken kommer det inte krävas stora 

investeringar och då kan en mindre företagare driva fabriken. En mer avancerad 

teknik kommer leda till högre kostnader och då kommer även investering bli 

dyrare.    

 

4.9 Hur kommer inlandets uthållighet att påverkas?  

När uthålligheten undersöks i ett visst område är det oftast tre olika typer av ut-

hållighet som undersöks: ekonomisk, ekologiskt och den sociala uthålligheten.  

När en ny verksamhet ska startas upp är en viktig faktor den ekonomiska håll-

barheten, hur länge kommer fabriken att klara sig utan att gå med vinst. Det gäl-

ler att ta reda på hur stora investeringar som kommer att göras i samband med 

byggandet av den lilla kemifabriken och då ser hur stort aktiekapital som 

krävs.[51] 

Den ekologiska uthålligheten handlar om att göra minimal påverkan på miljön. 

Mark, vatten och luft ska skyddas från föroreningar och naturens biologiska 

mångfald ska bevaras.[52] 
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 Som nämndes i kapitel 2.2 anses inte biomassa ha något koldioxidutsläpp då 

det tar upp lika mycket koldioxid under sin livstid som släpps ut vid bearbet-

ning och användning.[8] I kapitel 4.1 beskrevs skogscertifieringen och att nä-

ringsämnen ska återlämnas till skogen och detta underlättas då näringsämnena 

aldrig behöver lämna skogen.  

Hur människor påverkas både idag och i framtida generationer är bland annat 

vad social uthållighet innebär.[52] Många av forskarna som intervjuats i detta 

arbete nämnde att en fördel med att placera kemifabriken i Norrlands inland är 

att det kommer skapas fler arbetstillfällen vilken i sin tur kan minska utvand-

ringen i inlandet.  
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5 Diskussion  
I detta kapitel sker en diskussion kring hur kemifabriken ska bli optimal och vilka 

faktorer som måste ligga i fokus. Återkopplingar till syftet och problemformule-

ring görs även. 

5.1 Kemifabriken 

Syftet med detta arbete var att ta reda på om den lilla kemifabriken är en bra idé. 

Att det finns potential för kemifabriken är det mycket som talar för. Majoriteten 

av de forskare som har intervjuats har varit eniga om att kemifabriken är en bra 

idé. Någon som är tydligt är att beroende på vilken inriktning de olika respon-

denterna har tycker de även att olika områden är olika viktiga och olika svåra. 

Det gäller att ta hänsyn till alla olika aspekter för att kemifabriken ska blir optimal.  

Resultatet visar att det finns mycket som talar för den lilla kemifabriken. Bara 

det att ta vara på grotet är något som för idén om kemifabriken framåt. Idag vet 

vi även att vi måste börja använda mer bioråvaror, som biokemikalier, för att få 

ett mer hållbart samhälle. Det är även viktigt att ta hänsyn till skogscertifieringen, 

där grotet idag lämnas kvar lämnas även alla näringsämnen som skogen behöver 

kvar. När grotet nu istället kommer att samlas upp är det viktigt att hitta en lös-

ning på hur näringsämnena ska återföras.  

Den stora utmaningen med att placera kemifabriken i inlandet är att få tekniken 

att fungera. Det finns inte samma tillgångar av resurser som till exempel el och 

kemikalier behövs i fabriken som det finns i till exempel ett massabruk som ligger 

ute vid kusten. Det kommer att behövas transporter både för att frakta de färdiga 

kemikalierna från kemifabriken till en marknad men även för att transportera 

bland annat kemikalier till kemifabriken som behövs i nedbrytningsprocesserna. 

Oberoende på vilken teknik som väljs till fabriken kommer den troligen behöva 

hjälp av kemikalier eller andra ämnen för att fungera. Det är viktigt att komma 

ihåg att det fortfarande kommer behövas transporter, även om transporten av grot 

försvinner. Något som jag tror skulle vara en bra lösning är att försöka samverka 

med den avverkning som sker ute i skogarna, det kan löna sig i både tid och 

pengar.  

En viktig fråga som måste diskuteras är vad som ska göras av de rester som kom-

mer ut från fabriken. Kommer det behövas ytterligare transporter för att frakta 

bort resterna eller kan även de utnyttjas? Det var inte många av respondenterna 

som pratade om vad som ska göras med resterna från produktionen. En av re-

spondenterna nämnde att ett alternativ är att bygga på fler processer för att ut-

vinna ytterligare produkter. Även tidigare studier visade att ett alternativ är att 

använda resterna för att producera ytterligare produkter. Även om många kemi-

kalier framställs kommer det att bli rester kvar och då är ett alternativ att ha en 

process i den lilla kemifabriken där dessa kan förbrännas och eventuellt omvand-

las till energi. Ett alternativ till ytterligare produkter är det som nämndes i teori-

kapitlet om en befintlig fabrik där resterna omvandlas till biogas, det skulle kunna 

vara en bra lösning även här.  
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Någon som är viktigt, som nämndes av en av respondenterna, är att när en helt 

ny fabrik startas uppkommer det många kostnader som ofta glöms bort, som ex-

empelvis underhåll av fabriken. Produktionen kommer med största sannolikhet 

inte fungera felfritt de första åren. Det kommer att upptäckas fel och brister och 

det kommer då att behövas någon eller några som kan reparera och lösa de pro-

blemen. För att fabriken ska kunna fungera bra måste detta tas med i planen från 

början.  

Något som respondenterna inte har nämnt är hur fabriken ska drivas, alltså var 

energin ska komma ifrån. Ett alternativ är att en del av grotet används för att driva 

fabriken. Antingen som förbränning eller att det omvandlas till någon form av 

bränsle. Ett annat alternativ är att de rester som kommer att bli kvar efter pro-

duktion används som energikälla. Även där blir alternativen att antingen om-

vandla resterna till bränsle eller att använda resterna direkt till förbränning. Yt-

terligare ett alternativ är att transportera bränsle till fabriken som kan användas 

som energikälla. Det sistnämnda är troligen inte är en lönsam lösning då trans-

porter är kostsamt och ur hållbarhetssynvinkel är det en fördel om kemifabriken 

skulle kunna vara självförsörjande.  

   

5.2 Produkt 

Efter att samtliga intervjuer har sammanställts kan det konstateras att det är två 

olika spår som det bör väljas mellan angående vilken eller vilka produkter som 

ska produceras. Det ena är bulkkemikalier som bränsle, svavelsyra och ammo-

niak. Det andra är att göra biologiska kemikalier till kemikaliemarknaden. Om 

bulkkemikalier ska produceras krävs det att fabriken kan producera tillräckligt 

stor volym för att de ska bli lönsamt då bulkkemikalier har relativt lågt värde. 

Om fabriken däremot tillverkar högvärdiga kemikalier som är riktade till kemi-

kaliemarknaden krävs inte en lika stor produktionsvolym. Jag tror därför att det 

är högvärdiga kemikalier som ska produceras i fabriken. 

Ett alternativ på produkt är att bryta ner grotet delvis, till exempelvis en platt-

formskemikalie som sedan kan transporteras till en större fabrik för ytterligare 

förädling. Det handlar då om vilken marknad det finns för dessa kemikalier och 

även vad de har för värde. För att detta ska bli lönsamt krävs att det säkerställs 

innan tillverkning att den slutgiltiga produkten kommer ge ett tillräckligt högt 

värde.  

Det finns många värdefulla kemikalier i extraktivämnen. Den stora frågan är vil-

ket eller vilka ämnen som är mest lämpade att produceras i kemifabriken. När 

produkterna ska bestämmas gäller det att ta hänsyn till om tekniken finns och om 

den kan tillämpas i den lilla kemifabriken. Det gäller även att ta reda på om det 

finns en marknad för produkten och framför allt om produkten ger ett tillräckligt 

högt värde. Om det skulle beslutas att det ska tas fram produkter ur extraktiväm-

nen gäller att bestämma vad som ska göras med de rester som blir över. Som figur 

1 visade är det endast 10 procent av grotet som omvandlas till värdefulla kemi-

kalier och hela 90 procent blir rester när det är extraktivämnena som används.  
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Antingen kan resterna användas till energi för fabriken, alltså till förbränning. 

Eller kan ytterligare processer byggas på för att bryta ner resterna till fler värde-

fulla kemikalier? Utifrån denna studie är det svårt att avgöra vad som är mest 

lönsamt då ytterligare produkter troligen ger högre värde än förbränning men för 

att kunna producera fler produkter kommer det behövas mer avancerad och kost-

sam teknik än vad som krävs vid enbart förbränning.   

 

5.3 Teknik 

Att det finns befintlig teknik som kan användas i de små kemifabrikerna är många 

av respondenterna eniga om. Den teknik som idag testas i labbskala kan användas 

i kemifabrikerna. Det gäller att välja vilka produkter som ska produceras för att 

sedan hitta lämplig teknik. Fördelen med att den lilla kemifabriken ska vara liten 

är att de testpiloter som finns för olika tekniker är i liten skala vilket innebär att 

tekniken inte kommer behöva skalas upp. Jag tror alltså inte att den största utma-

ningen kommer vara att hitta rätt teknik, då är utmaningen att hitta rätt produkter 

större. Det många av respondenterna pratade om var att företag idag hela tiden 

skalar upp sin produktion för att minska produktionskostnaderna. Utmaningen 

för de små kemifabrikerna blir då att hitta någon teknik som inte blir för kostsam 

för en produktion i liten skala. 

Att i kemifabriken använda någon teknik som idag finns i pilotskala kan vara en 

fördel. Det kan leda till att det sparas mycket tid och pengar på forskning. Att 

processerna beror på varandra är det många av respondenterna som har nämnt. 

Tekniken är helt beroende på vilken eller vilka produkter som ska produceras. 

Det bör därför ske någon jämförelse parallellt mellan produkten och tekniken. 

När en eller flera produkter har valts måste sedan tekniken undersökas, om det 

finns någon lämplig teknik eller om den måste utvecklas. Beroende på om en 

lämplig teknik hittas kan produkterna bestämmas annars får processen göras om 

med nya alternativ på produkter. 

Frågan om fabriken ska producera plattformskemikalier eller helt färdiga kemi-

kalier beror delvis på tekniken. Det kan rent ekonomiskt vara fördelaktigt att till-

verka plattformskemikalier då det inte krävs lika mycket teknik som vid produkt-

ion av färdiga kemikalier. För att till exempel producera bensin och diesel krävs 

det att vätgas tillsätts. För att få tillgång till vätgas behövs antingen en transport 

med vätgas till fabriken eller att ytterligare en process görs som tillverkar vätgas. 

Som nämndes ovan, i kapitel 5.2, är det viktigt att ta hänsyn till de rester som 

kommer att bli kvar efter produktion av produkterna. Vid planering av tekniken 

måste det därför inte bara tas hänsyn till vilka produkter med högt värde som ska 

produceras utan även hur resterna ska tas tillvara på. Ska flera olika produkter 

plockas ut ur grotet kommer teknik till fler processer att behövas. Oavsett hur 

många produkter som plockas ut ur grotet kommer det dock att blir rester kvar 

och därmed måste det även bestämmas vilken teknik som kommer att krävas till 

det.  
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5.4 Transport 

Som nämns i kapitel 2.6 försöker företag hela tiden att placera sin produktion 

nära marknaden och nära transportförbindelser. I detta fall med den lilla kemifa-

briken är det tvärt om. Fabriken kommer att placeras långt från marknaden och 

transportförbindelser. För att klara av det transportkostnader som kommer att 

uppstå är det viktigt att produkterna har ett högt värde på marknaden och att 

transporterna planeras noggrant.  

Tabellerna i kapitel 4.7.1 visar att det kostar 178 kronor att transportera ett ton 

grot och att transportera ett ton högvärdiga kemikalier kostar mellan 100 och 160 

kronor inom Sverige och 90 till 140 kronor till både Sverige och övriga världen. 

Att transporterna blir billigare då övriga världen är medräknad beror troligen på 

att leveranserna varier mer. Det som kan konstateras är att det är billigare att 

transportera kemikalier än grot och detta tillsammans med att de flesta kemikalier 

har högre värde än grot talar för att nyttan av grotet kommer att ökas. Det som 

även kan sägas är att vid transport av grot utnyttjas inte lastbilens maximala ka-

pacitet då grotet inte kan paketeras lika kompakt som vid transport av till exempel 

kemikalier. 

Tanken med de små kemifabrikerna är att de ska placeras i Norrlands inland vil-

ken motsvarar Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Enligt tabell 4 är 

det inte stora skillnader på transportkostnaderna mellan dessa län vilket borde 

innebära att det inte har stor påverkan på transportkostnaderna var de små kemi-

fabrikerna placeras.   

 

5.5 Marknad 

Nästan alla respondenter pratade om olika potentiella marknader till den lilla ke-

mifabriken, beroende på vilka produkter som produceras. Skulle fabriken produ-

cera bränsle finns det en marknad för biobränslen, några av respondenterna pra-

tade om att marknaden för biobränsle bli större och större och att det till och med 

finns lagar för att dagens bränsle ska innehålla en viss andel biobränsle. Proble-

met för den lilla kemifabriken skulle kunna bli att då bränsle har ett relativt lågt 

värde på marknaden skulle kemifabriken ha svårt att klara av konkurrensen. Ef-

tersom att kemifabriken inte kommer kunna producera stora volymer kommer 

den heller inte klara av att hålla det låga priset och samtidigt vara lönsam. 

Om det finns en befintlig marknad för specifika högvärdiga kemikalier beror helt 

på vilken eller vilka kemikalier som produceras. Återigen blir frågan om det ska 

produceras plattformskemikalier eller färdiga kemikalier. Som en av responden-

terna pratade om kanske det inte finns en färdig marknad idag för biokemikalier 

men att intressenter finns. 
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Något som kommer bli en viktig aspekt är att marknaden måste vara beredd att 

betala mer för produkterna från den lilla kemifabriken än motsvarande produkter 

som finns idag. Utifrån resultatet kan det sägas att det troligen finns gott om kun-

der som är villiga att betala extra för produkter som är mer miljövänliga och 

skapade från en bioråvara.  

Utmaning med att produkterna kommer att produceras i liten skala är att det kan 

bli svårt att klara av marknadens krav. Det gäller att hitta en marknad som inte är 

i behov av stora mängder.   

 

5.6 Inlandets uthållighet 

Den ekonomiska hållbarheten handlar främst om att göra rätt beräkningar på hur 

stor investering som krävs, tror jag. Att se till att pengarna räcker till och att det 

finns utrymme för oförutsägbara händelser.  

Miljön och den ekologiska uthålligheten är viktigt i dagens samhälle. Det är vik-

tigt att ta reda på vilka utsläpp och avfall som det kommer bli från den lilla ke-

mifabriken och hur dessa ska tas tillvara på. I och med att skapa produkter där 

hänsyn har tagits till miljöaspekterna kan värdena på produkterna öka och mark-

naden kan då även bli större. Tanken med ett bioraffinaderi, som den lilla kemi-

fabriken, är att den ska kunna producera liknande produkter som ett oljeraffina-

deri men i ett bioraffinaderi fås miljövänliga och mer hållbara produkter.  
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6 Slutsatser 
Är den lilla kemifabriken en bra idé?  

Utifrån resultatet i kapitel fyra som sammanfattas i figur 1 kan slutsatsen dras att 

den lilla kemifabriken är en bra idé. Nio av de 13 respondenterna tycker att den 

lilla kemifabriken är en bra idé och det är ingen av det övriga fyra som har svarat 

direkt nej. Det som nämns som stora fördelar är att grotet inte utnyttjas överhu-

vudtaget idag och att det finns många värdefulla ämnen i grotet som borde ut-

nyttjas. Ytterligare en anledning till varför den lilla kemifabriken är en bra idé är 

för att transporterna av grotet inte är lönsamma idag och det problemet löses ge-

nom att placera ut kemifabrikerna nära råvaran. Det som talar mot den lilla ke-

mifabriken är att den är i liten skala vilken säger emot stora delar av dagens in-

dustrier.  

Vilken nytta kan den lilla kemifabriken ge?  

Idag utnyttjas inte grotet över huvud taget i Norrlands inland. Där grotet utnyttjas 

används det till förbränning och ger därmed ett förhållandevis lågt värde. Genom 

att utvinna högvärdiga kemikalier ur grotet kommer nyttan att ökas. Hur stor nyt-

tan kommer att bli beror helt på vilka ämnen, teknik, intressenter och transport-

kostnader som kommer att integreras i den lilla kemifabriken.  

Transportkostnaderna är en viktig faktor då det är dessa som har stoppat utnytt-

jandet av grotet tidigare. Den slutsats som kan tas efter att granskningar har gjorts 

av resultatet och diskussionen är att det kommer att bli billigare att transportera 

kemikalier än vad det är att transportera grot. Om värdet av produkter också vägs 

in kan vi se, genom att titta i tabell 2, att samtliga produkter har ett värde som 

ligger långt över transportkostnaderna. I denna studie som har gjorts saknas det 

information om vad det kostar att producera olika produkter men jag det bör går 

att få ut en relativt stor nytta ur den lilla kemifabriken.  

Vilka intressenter kan ta del av nyttan från den lilla kemifabriken?  

I och med att grotet inte alls utnyttjas idag finns det heller inte några intressenter. 

Det som kan sägas är att där grotet används är det framförallt värmeverken som 

är intressenterna. För den lilla kemifabriken kommer det att bli helt nya intres-

senter. De slutsatser som kan dras utifrån resultatet och diskussionen är att vilka 

intressenterna kommer att bli beror helt på vilken eller vilka produkter som pro-

duceras, men det finns många potentiella marknader.  

Som nämndes i diskussionen tror jag att det är viktigt att hitta intressenter innan 

produkten fastställs för att försöka säkerställa att det kommer att finnas en mark-

nad för produkterna innan produktionen börjar.  

Finns det någon tillgänglig teknik som kan användas?  

Det som kommer att krävas av tekniken är att den ska vara processintensiv för att 

klara av att arbeta i liten skala. Det kommer även att krävas en teknik som är 

förhållandevis enkel att driva. De slutsatser som kan dras utifrån resultatet är att 

det finns tillgänglig teknik att använda. Det handlar framförallt om att bestämma 

vilken teknik som är lämpligast för den lilla kemifabriken.  
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Vad krävs för att skogresterna ska bli värdefulla?  

Grot som produkt har ett lågt värde och för att grotet ska bli värdefulla krävs det 

att skogsresterna omvandlas till produkter med högt värde och som kan möta en 

marknad. De slutsatser som kan sammanställas utifrån resultatet och diskuss-

ionen är att det kommer att krävas att kemifabriken producerar en eller flera hög-

värdiga kemikalier. Produkter med lägre värde som till exempel bulkkemikalier 

kommer inte att bli lönsamt rent ekonomiskt i den lilla kemifabriken.  

Hur påverkas inlandets uthållighet?  

De slutsatser som kan dras angående inlandets uthållighet är att den kommer att 

påverkas positivt. Att flytta fabriker ut på landsbygden är till stor fördel för den 

lokala befolkningen. Det kommer att skapas fler arbetstillfällen och utvandringen 

kan komma att minska. Den ekologiska uthålligheten kommer påverkas minimalt 

då ett bioraffinaderi värnar om den kringliggande miljön. Den ekonomiska håll-

barheten kan dock bli en utmaning, det är viktigt att ta reda på hur infrastrukturen 

ser ut i de aktuella områdena.   

 

6.1 Etiska och samhälleliga aspekter 

I rapportens resultat har det tydligt visats vilka svar som kommer från responden-

terna samt vilka svar som kommer från litteraturstudien. Samtliga svar från re-

spondenterna som har redovisats har behandlats för att ingen information från 

respondenten medvetet utelämnats. Det har även säkerställts att inga svar kan 

spåras till respondenten. Respondenternas svar har även analyserats med stor 

noggrannhet för att resultatet i rapporten ska återspegla det respondenterna har 

berättat i intervjuerna. Genom att inte namnge respondenterna kan i största mån 

sanningsenliga svar ges utan att respondenten ska påverkas personligt.  

Detta arbete vill bidra med möjligheten till ett mer hållbart samhälle genom att 

utnyttja de resurser som finns på jorden. Den samhällsnytta som detta arbete har 

bidragit med är att utnyttja outnyttjade resurser som i sin tur är skonsamma för 

vår miljö. Genom detta arbete skapas även möjligheter till att främja inlandet som 

idag annars är ett område som lider av stor befolkningsutvandring.     

 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie har gett ett brett resultat som öppnar upp för fortsatta studier inom 

flera områden. Ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka grundligt vilka 

typer av produkter som kan produceras i den lilla kemifabriken. Även hur den 

lilla kemifabriken rent logistiskt ska fungera. Hur transporterna till och från ke-

mifabrikerna ska fungera, hur grotet ska samlas in och även hur den lilla kemifa-

briken ska drivas.  
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Bilaga A: Intervjuprotokoll  
En sammanställning av de frågor som använts vid intervjuerna. 

Intervjuprotokoll 
  

1) Vad var det som fick dig att vilja involvera dig i det här projektet om ke-
mifabriken?(ställs till de personer som är involverade i projektet) 

2) a) Är ”den lilla kemifabriken” en bra idé?  
b) Vad är det som talar för kemifabriken? 
c) Vad är det som talar emot kemifabriken? 

3) a) Varför tar man inte vara på skogsresterna/GROT i Norrlands inland 
idag? 
b) Vad krävs för att det ska bli värt att ta vara på skogsresterna?  

4) a) Där det är värt att ta vara på skogsresterna, vad används de huvud-
sakligen till?  
b) Vilka är det som är intressenterna?  

5) a) Vilka typ av ämnen tänker du att fabriken ska producera? Ämnen 
som finns tillgängliga på marknaden idag eller är helt nya ämnen? 
b) Finns det någon befintlig teknik som kan användas i kemifabriken? 
(måste den då skalas ner för att kunna användas i fabriken?) 

6) Vem/vilka tror du skulle kunna driva de här kemifabrikerna? 

7) Vilken marknad tror du att det finns för produkter från kemifabrikerna? 

8) Är det något som du har tänkt på som du tycker jag borde ha med som 
jag inte har nämnt idag? 

 

  



Den lilla kemifabriken – En studie för att undersöka om nyttan av skogsrester 

kan ökas i norra Sveriges inland 

Sofie Häggkvist 2016-06-07 
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Bilaga B: Respondenter  
En lista över de respondenter som har intervjuats samt deras ar-

betsplats 

Namn Företag 

Olof Björkqvist Mittuniversitetet 

Jörg Brücher  Holmen Skog AB  

Armando Cordova  Mittuniversitetet  

Per Engstrand  Mittuniversitetet  

Jonas Joelsson Processum 

Emma Johansson  Processum  

Leif Jönsson Umeå Universitet 

Christian Kugge  SCA R&D  

Magnus Larsson  Mittuniversitetet 

Kaarlo Niskanen  Mittuniversitetet  

Magnus Norgren SCA R&D 

Magnus Viström SCA R&D 

Sune Wännström Processum 

 

 


