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Förord

Intresset för bioekonomi ökar och förväntan finns 

om en uttalad svensk strategi för bioekonomi.

Hur ska en sådan strategi formas? 

Jag tycker att diskussionen ibland blir lite för snäv 

och att viktiga kompetenser, nätverk och resurser 

riskerar att inte komma till användning. 

För att bredda diskussionen har jag här skissat 

på ett antal olika idéer, ofta som en fortsättning 

på bloggen bioekonomi.se. 

Tack till John. 

/Nils Hannerz, 2017
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GRUNDKURS  
I BIOEKONOMI
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Vad är bioekonomi?

Bioekonomi handlar om att få all cool kunskap om 

biologiska processer att bli använd genom att göra 

ekonomi av det. 

Det handlar om allt från att göra saker av förnybar 

råvara som bensin och plaster av skogsrester för att 

minska klimatpåverkan, till att göra nya läkemedel 

och sälja DNA-analyser på Apoteket så att du vet 

hur du ska träna. 
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Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som handlar om 

att vi använder saker smartare, så att belastningen 

på miljön minskar. Saker kan användas mer och 

oftare med digital hjälp, genom att en lägenhet 

ersätter ett hotellrum när ingen bor i den, eller 

genom att du lånar någons bil i stället för att köpa 

en egen. Det kan handla om att avfall hanteras 

smart, så att det blir nya produkter. 

Så har vi såklart gjort länge. Det nya är att informa-

tionen genom digitaliseringen kan utbytas enormt 

effektivt och att ny teknologi gör nya saker möjliga. 

Ett roligt exempel är biluthyrningsfirman Hertz, 

som låter människor i liftgrupper på internet låna 

deras bilar utan avgift, mot att bilarna körs tillbaka 

dit där de ska vara. 

Smart, sparar pengar och miljö. 
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Vad är skillnaden mellan bioekonomi 
och cirkulär ekonomi?

Ganska mycket, eller inte mycket, beroende på hur 

man ser det. Det är två aktuella begrepp i svensk och 

europeisk politik, som många tolkar lite som de vill. 

Bioekonomi fokuserar på biologiska processer 

och deras ekonomi. Det kan vara bra för miljön 

ibland. En del kopplar bioekonomi till ett minskat 

beroende av fossila råvaror genom att använda 

förnybara (biobaserade) råvaror. 

Cirkulär ekonomi är mer fokuserat på återanvänd-

ning och resurseffektivitet och att få material att 

användas fler gånger, cirkla runt, i samhället. 

Båda bidrar, om det sker rätt, till att minska 

användningen av fossila råvaror. 

En del ser bioekonomi som en del av den cirkulära 

ekonomin. Det tycker dock inte jag, för då missar 

man den stora poängen med all ny biologisk kom-

petens inom life science, som kommer att revolu-

tionera vårt samhälle. Utan att vara direkt kopplad 

till klimatpåverkan. 
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Vad kan jag som privatperson göra 
för att för att främja en bioekonomi?

Det svåraste för de som utvecklar nya produkter 

är ofta att få fart på försäljningen. Det kan du som 

konsument hjälpa till med. 

En av de kraftfullaste sakerna du som konsument 

kan göra är att köpa bra saker och berätta om det 

för dina bekanta. Bra saker är sådana som är nya 

eller som har ett symbolvärde. De är enklast att 

prata om. Att köpa en plastpåse på systemet och 

berätta att den är gjord av brasiliansk sprit och inte 

av olja. Det är nytt. Likaså att köpa läskflaskor som 

är märkta med "PlantBottle". Du kan köpa bensin 

och diesel som är gjord på skogsrester. Du kan 

köpa DNA-tester på Apoteket. 

För att kunna göra det är det såklart bra att läsa på. 

Kolla på Twitter efter taggar som #biobased och 

liknande. 

Hösten 2016 kom inomhusfärg som är gjord av 

förnybara kemikalier. Kolla i din färghandel.
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Vad kan mitt företag göra för 
att främja en bioekonomi?

Hitta en produkt ditt företag kan marknadsföra 

och göra affärer av. Det viktigaste ett företag kan 

hjälpa till med är nämligen att utveckla marknaden 

för biobaserade produkter. Inom områden som 

plastpåsar, bränslen och kosmetika finns exempel 

på affärer där köpare tidigare har premierat bioba-

serade produkter. 

Vad exakt som är aktuellt för ditt företag beror helt 

på vilken marknad ni verkar. Börja med att googla 

lite kring bioekonomi. USA har en databas som 

heter BioPrefferd. Där kan du kolla. Du kan ringa 

er branschorganisation och få tips. I Sverige driver 

näringslivet och Vinnova ett stort program som 

heter BioInnovation. Läs om det och åk kanske på 

ett möte. 
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Vad kan jag som politiker göra 
för att främja en bioekonomi?

Jag tror att det viktigaste är att förstå politikens roll. 

Generellt behövs det både ett större utbud av pro-

dukter och en större efterfrågan. Försök att fundera 

på vad du vill uppnå i din roll. Är det näringspoli-

tiska eller klimatpolitiska mål du vill uppnå? 

För att veta mer om hur du kan öka utbudet av 

biobaserade produkter: läs kapitlen om strategier 

för bioekonomi, som finns längre fram i boken. 

I dem finns massa förslag för dig som politiker att 

sätta tänderna i. 

För att öka efterfrågan behöver konsumenterna 

exponeras för biobaserade marknadsbudskap. Det 

sköter oftast företagen som möter konsumenterna, 

som butiker och liknande. De är viktiga att få med 

sig. 

USA satsar på att den offentliga sektorn ska 

upphandla mer biobaserade saker i sitt program 

BioPrefferd. Det kan också inspirera. 
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EXEMPEL PÅ VANLIGA 
SAKER DÄR BIOBASERADE 
ALTERNATIV FINNS – DEN 

TYSTA REVOLUTIONEN 
I MATERIALBRANSCHERNA

Fler och fler produkter och material dyker upp som 

är gjorda av förnybar råvara. Här är några exempel 

samlade från olika företag. 

Med tyst revolution menar jag att det är ganska 

stora nyheter, som sker redan i dag. Men att 

utgångspunkten i debatten om bioekonomi är att 

det är något som ska hända i framtiden. 

Det bästa vi kan göra är att hjälpa de nya sats-

ningarna att lyckas. Det sprider nämligen positiva 

reaktioner bland alla de bolag som är inblandade 

i att tillverka en produkt, både bland anställda, 

företagare och investerare.
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Coca-cola-flaskan

Varje coca-cola-flaska är en liten teknisk revolution. 

Det har börjat byggas plastfabriker som gör vanlig 

plast av förnybar råvara. Så varje coca-colaflaska 

består i Sverige av ca 27 procent förnybar råvara. 

Målet för Coca Cola är att flaskan ska vara 100 pro-

cent förnybar. Modigt och innovativt. Dit är de på 

väg och det ryktas att de investerar i en ny typ av 

plast som kallas PEF, tillsammans med holländska 

och tyska bolag. Även vissa svenska intressen finns 

med. 

Superspännande och om jag var näringsminister 

hade jag definitivt åkt till Atlanta (där Coca Colas 

huvudkontor ligger) och frågat hur Sverige kan 

hjälpa till ännu mer i utvecklingen. Det är nämligen 

många globala företag som följer vad Coca Cola 

gör. 
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Systembolagets påsar

En annan revolution är plastpåsar i butiker. 

Systembolaget är ett sådant exempel. De har bytt 

till förnybar plast i alla sina påsar. Det kan du läsa 

om på påsen. 

Plasten är likadan men råvaran en annan. 

Titta på påsarna framöver, det är riktigt spännande 

att se hur industrin testar olika sätt att minska 

klimatpåverkan. Ibland är påsarna gjorda av åter-

vunna material, ibland fossila råvaror och ibland 

biobaserade. Konkurrens, en vilja att minska påver-

kan på klimatet och teknisk utveckling som du 

kommer i kontakt med. Kan du hitta en biobaserad 

plastpåse idag? 
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Bio-bensin och bio-diesel 

Fler och fler biobaserade bränslen utvecklas. 

Etanol, biogas och biodiesel har funnits ett bra 

tag. Men många bilar och andra fordon körs ju på 

bensin. 

Preem lanserade förra året ”Evolution Bensin”, 

vanlig bensin, gjord av skogsråvara. Än så länge 

görs den av tallolja som det inte finns så mycket av. 

Men i hösten 2016 började de bygga anläggningar 

som ska göra bensin av andra skogsrester, som det 

finns mycket mer av2. 

Eftersom det är vanlig bensin blandar Preem den 

direkt i sin bensin. Nästa gång du besöker en mack 

kan det vara biobaserad bensin i pumpen. Ännu 

en revolution som sker i det tysta för att stärka 

bioekonomin. 

2 Det Preem satsar på nu är lignin. En del av ett träd, 
men det här som sagt inte en teknisk bok. Googla!
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Nagellack och läppstift

Kemikalier till nagellack tillverkas i Sverige av 

SEKAB från skogsrester som kommer från Domsjö-

fabriken i Örnsköldsvik. Det är såklart inga stora 

mängder nagellack som en person förbrukar. Men 

visst är det lite roligare att köpa ett nagellack i pre-

sent om du vet att det är gjort på förnybara råvaror. 

Många tycker att det är roligare att köpa kosmetika 

av förnybara råvaror, vilket gör att det för närva-

rande sker en övergång till biobaserat av sig själv. 
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Flygresor

Kan du känna klimatångest när du flyger? Det 

behövs snart inte. Det går numera att på vissa håll 

köpa förnybara flygresor.

Det coola är att det är riktigt flygbränsle gjort av 

förnybara råvaror, det handlar inte om något slags 

”klimatkompensation”.

Än så länge är det dock ont om bränsle, fler 

anläggningar behöver byggas. 

Googla på Fly Green Fund så kan du lära mer. 
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Våtdräkter

Klädföretaget Patagonia har med materialbolaget 

Yulex tagit fram en våtdräkt som är gjord från en 

speciell planta.Så nu kan du surfa biobaserat.

Läs mer på Patagonias hemsida. 
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Spandex, pjäxor och baddräkter

För oss som är lite äldre och minns 80-talet är det 

skönt att veta att spandex-brallor kan bli biobase-

rade. Tyska BASF startade en anläggning 2015 som 

gör spandex av förnybar råvara. 

Samma råvara (den kallas polytetrahudrofuran eller 

PolyTHF) används för att göra baddräkter och skid-

pjäxor och massa andra saker. 

Det är inte alltid lätt att hänga med i och förstå 

alla kemiska ord. En dag för ett år sedan ringde en 

enormt entusiastisk Lasse och snackade om en ny 

investering i biobaserad polytetrahudrofuran. Jag 

fattade inget. Jag läste pressmeddelandet flera 

gånger och fick fundera på det i typ tre månader 

innan jag började förstå att det handlar om vanliga 

prylar i vår vardag. Och då är jag ändå civilingenjör 

i kemiteknik. Kanske ett bevis på hur trögtänkt man 

är ibland. 
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BIOEKONOMI



42

https://bioekonomi.files.wordpress.com/2016/02/manythings.jpg
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Fem strategier för bioekonomi 
i Sverige

2017 är året när jag tror att regeringen kommer att 

sätta ner foten gällande fokus i sitt arbete för en 

ännu starkare bioekonomi i landet. För att det ska 

bli bra tycker jag att det behövs fler idéer på bor-

det. Annars riskerar vi att inte kunna dra nytta av en 

del av det vi är bra på. 

Bioekonomi – det handlar om att skapa varor, tjäns-

ter och produkter som bygger på nya kunskaper 

om biologiska processer och nya råvaror, som är 

klimatsmarta.

Varor kommer att kunna göras av förnybara och 

återvunna råvaror. Det blir smartare material som 

har mindre påverkan på miljön. Det kan vara vilka 

produkter som helst, och inte minst bränslen som 

gör att vi kan resa mer klimatsmart.

Nya kunskaper om bioteknik och biovetenskaper 

kommer att ge helt nya lösningar. Smartare läke-

medel. Smartare elektronik som tar hänsyn till att 

vi människor är fulla av kemi och biologi. Smartare 

prylar. Smartare bränslen. Smartare kemikalier.
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Nya jobb och yrken växer fram. Vi vill ha så många 

som möjligt av dessa i Sverige.

I många länder diskuteras nu hur bioekonomin kan 

växa. Strategier och planer tas fram. Sverige ligger 

i startgroparna. Eftersom det är bra att ha många 

olika idéer att välja bland har jag här samlat ihop 

ett gäng olika förslag på strategier. Det blir lättare 

att välja då. Alla strategierna bygger på styrkor 

som vi har i Sverige.
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Den handelsorienterade 
strategin för bioekonomi

Sverige har erfarenheter av och kompetens i att 

arbeta med handel. IKEA och H & M är exempel 

på stora framgångar. Utmärkande för handel är 

omsättningshastighet och inköp. Varor köps in och 

säljs snabbt. En handlare köper in en pall varor och 

försöker att sälja dem med vinst. Det är en annan 

logik än vid utveckling av klassisk industri. I klassisk 

industri görs stora volymer, antal och mängder 

kostnadseffektivt, men det kräver lång utvecklings-

tid. Inom handel står någon annan för det arbetet.

Kombinerat med vår “Gnosjöanda”. Med inno-

vativa företag inom tillverkningen av till exempel 

plastvaror i södra Sverige kan vi snabbt skapa 

tillväxt och få kompetens som kan arbeta med 

biobaserade material.
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Strategins kärna:

Fokusera på att bli duktiga på att göra attraktiva 

produkter, som fungerar i handeln. Inom till 

exempel materialområdet utvecklas flera så kall-

lade “drop-in”-plaster som fungerar i existerande 

maskinparker och med existerande kompetens. 

Drop-in-plasterna finns med såväl biobaserat 

ursprung som i återvunna plaster.

Svenska styrkor som strategin bygger på:

• Handelskompetens i världsklass

• Många små industriföretag som tillver-

kar allt möjligt, snabbt och ofta med 

expertkompetens

• Hög andel högskoleutbildad personal som är 

utbildade i varumärkesarbete, ekonomi och 

teknik. De behövs för att sälja varorna. 
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Förslag på åtgärder – vad behöver göras

Avgörande för att lyckas med den här strategin är att

– dels få handelsföretag att ordentligt börja 

titta på hur de ska marknadsföra “biobase-

rat”, så att kunder förstår och är villiga att 

betala. Det bör gå, för med kosmetika har 

detta redan lyckats.

– dels få igång produktutvecklingen av saker 

i mindre industrier som går snabbt att få 

ut på marknaden. Går det att köpa in en 

biobaserad plast att göra slevar och stekspa-

dar av? Kan existerande verktyg i industrin 

användas?
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Fyra konkreta åtgärder som en nationell 
politiker kan fundera på:

1) Program och projekt inom bioekonomi där 

handelsföretag (de kan handel), kosmetikafö-

retag (de kan marknadsföra biobaserat idag) 

och plasttillverkande företag (de kan göra 

konkreta produkter snabbt med dropin-ma-

terial) deltar.

2) Satsa mer på forskning, utbildning och prak-

tik av typen “konstruktion i biobaserade plas-

ter” och “marknadsföring av biobaserade 

produkter i handel”.

3) Internationella utbyten med företag och 

länder som gör biobaserade plaster som. 

Brasilien och Kina. Fokus bör vara att Sverige 

ska förädla råvarorna och för att sedan 

exportera produkterna.

4) Utökade resurser till högskolor i småföretags-

regionerna för att arbeta med uppsökande 

kontakter hos industri.
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Slutligen. En handelsstrategi kommer inte att 

minska intresset för utveckling av nya material och 

ny processindustri i landet. Denna strategi innebär 

tvärtom en ökad möjlighet eftersom vi får ännu 

bättre kompetens kring marknad och efterfrågan.
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Den investeringsfokuserade 
strategin för bioekonomi

Stora investeringar i biobaserad industriproduktion 

sker utanför Sverige. Ett sätt som diskuteras för 

lite är på allvar försöka attrahera investeringar 

till Sverige. Det innebär att söka upp de som är 

beredda att investera och att föra en dialog med 

dem. 

Strategins kärna:

Identifiera företag och grupper globalt som beslu-

tar om, och genomför, spännande och avgörande 

investeringar för en bioekonomi. Uppvakta och för 

dialog med investerarna och sälj in Sverige som 

investeringsland.

Se över helhetsbilden: vad behöver ändras för att 

göra Sverige till en vinnare när investerare väljer 

var de ska investera i bioekonomi? Det innebär att 

vi inte försöker komma på allt själva. Tvärtom för-

söker vi vinna avgörande investeringar som bygger 

på andras idéer.
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Svenska styrkor som strategin bygger på:

– Vi har ett välfärdssamhälle med fungerade 

infrastruktur, energi, sjukvård, skolor, dagis.

– Vi har mycket bioråvaror i form av skog och 

land och kompetensen för att hantera dem.

– Svenskar är välutbildade och det finns en 

stark akademisk miljö som ger tillgång till rätt 

personal.

Förslag som kan genomföras inom 
ramen för denna strategi:

1) Ha stenkoll på hur Sveriges konkurrenskraft 

står sig i jämförelse med andra länders när 

investeringar ska göras i avgörande anlägg-

ningar, inklusive demoanläggningar. Om ett 

bioraffinaderi byggs i USA, Asien, Finland 

eller liknande ska någon svensk direkt dit 

och rota i vad som var avgörande för valet 

av plats. Ge någon myndighet i uppdrag 

att ständigt analysera och ha beredskap för 

detta.
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2) Identifiera viktiga företag som Sverige aktivt 

bör visa upp sig för i syfte att locka investe-

ringar. Identifiera deras rådgivare som jobbar 

med biobaserade produkter. Sverige kan till 

exempel ställa ut på ledande konferenser där 

investeringar i biobaserade produkter ställer 

ut. Observera att det är viktigt att marknads-

föra Sverige som ett land att investera i och 

inte bara att marknadsföra produkter från 

svenska företag i.

3) Genomför reformer inom de områden som 

en internationell benchmarking visar att vi 

ligger efter i. Dessa är delvis kända, men var-

för inte åka till globala företagsledningar och 

skaffa sig en egen uppfattning som politiker?

4) Varför inte lite traditionell folkbildning kring 

konkurrenskraft?
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Strategin för klimatsmart industri 

Ska fler förnybara varor och produkter fås fram 

behövs industriell utveckling och industriell inves-

tering. Om områden där det idag används fossila 

råvaror som olja, kol och gas ska förändras till 

förnybara råvaror som skog, alger och jordbruks-

produkter behövs alternativa värdekedjor. Konkret 

behöver anläggningar byggas om och nya anlägg-

ningar byggas. 

Klimatsmarta industrier.

Strategins kärna

– Att stödja industri i Sverige i deras intresse 

för biobaserade investeringar. Behöver inte 

bara vara pengar.
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Svenska styrkor att bygga på:

• Vi har en hel del industri i landet.

• Sverige är innovativa.

• Sverige har mycket landyta och stora mäng-

der skog och jord som kan användas som 

råvaror för förädling.

Förslag som bör genomföra inom ramen 
för denna strategi:

En förutsättning för att lyckas med denna strategi 

är att förstå processindustrins villkor. En grund-

läggande sådan är att anläggningar är dyra, men 

å andra sidan kan produkterna tillverkas väldigt 

kostnadseffektivt. Investeringar är långsiktiga. Inte 

sällan med 20–30 års planer. Politiskt rör det sig 

om 5–6 mandatperioder och med privata pengar. 

Det sker därför inte lättvindigt.

För industrin måste därför alla åtgärder präglas 

av genomtänkt långsiktighet. Det är på det sättet 

motsatsen till en handelsorienterad strategi. 
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En ICA-handlare kan köpa in en låda med bio-

baserade köksredskap, prova att sälja dessa och 

utvärdera affären på under ett år. En industri hinner 

inte ens få miljötillstånd på denna tid. Men å andra 

sidan så står en industri kvar länge och skapar jobb, 

nytta och välfärd. Dessutom kan det ge fler möjlig-

heter att använda våra skogs- och jordbruksresurser. 

Vad industrin eftersöker är ofta långsiktiga spelreg-

ler och lagar och regler och där tillämpningen av 

myndigheter är snabb och förutsägbar. 

De främsta önskemålen är:

• Ta fram en övergripande Nationell Strategi 

för Industriell biobaserad ekonomi som 

säkerställer konkurrenskraftiga och långsik-

tiga villkor för olika typer av sektorer och 

råvaror. Det går till exempel inte att fortsätta 

med skatteregler kring biobränslen som änd-

ras varje år. 
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• Snabbare miljötillstånd. Snabba och förut-

sägbara miljötillstånd är bland det viktigaste 

processindustrin efterfrågar. Det är svårt 

att vinna matchen om en investering i ett 

globalt styrelserum om svensken måste svara 

”We don’t know if and when we can get a 

Swedish permit to start”.

Offentlig efterfrågan av innovativa produkter. 

Kommuners, landstings och myndigheters upp-

köpsförmåga skulle kunna vara en stark drivkraft. 
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Personal care-strategin 
för bioekonomi

Inom Personal care, det vill säga kosmetika och 

hudvård, växer efterfrågan på förnybara råvaror 

tack vare människors vilja att betala extra för förny-

bart. Det är en möjlighet för Sverige och världen. 

Många är överens om att fler människor behöver 

välja produkter av förnybara råvaror. Då är det 

enklast att börja med områden där konsumenterna 

redan börjat agera. Den som betalar lite extra för 

sitt biobaserade schampo är förhoppningsvis också 

ett steg närmare att betala lite extra för sin bioba-

serade bensin.

Strategins kärna:

Satsa stenhårt på kosmetika och hudvård som 

områden för bioekonomi eftersom de växer av sig 

själva och en betalningsvilja finns.
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Svenska styrkor som strategin bygger på:

– Vi är duktiga på handel och har många före-

tag inom kosmetika och hudvård.

– Biobaserad kosmetika bygger på att förny-

bara råvaror blir tillgängliga. Ofta finns de 

i växter som behöver samlas in från hela värl-

den. För att det ska ske på ett hållbart sätt 

gäller det att vara duktig på CSR. Det är vi 

i Sverige och därför kan vi med trovärdighet 

jobba med detta.

– Sverige har till exempel företagen AAK och 

Oriflame som är tillväxtraketer och experter 

på området.

– Vi är duktiga på mode, vilket underlättar 

förståelsen av konsumenttrender.
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Förslag som kan genomföras inom 
ramen för denna strategi:

1) Skapa ett program för ”Personal Care 

Sweden” där handelsföretag, kosmetikafö-

retag, institut och industri förs samman i ett 

utvecklingsarbete.

2) För samman biståndsorganisationer, kosme-

tikaföretag och industriföretag för att hitta 

utvecklingsmöjligheter i länder som Sverige 

har utvecklingsprogram i och som lämpar sig 

för odling.

3) Ett skogs- och lantbruksprogram för att hitta 

oljor, lösningsmedel annat som det finns 

en ökad efterfrågan på inom personal care. 

Öka odlandet av specialväxter med särskilda 

förmågor i svenskt lantbruk.
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Biotech-strategin för bioekonomi

Inom biotech växer användningen av smarta 

enzymer, katalysatorer och bakterier. Det är en 

teknikrevolution där det finns en stor investerings-

vilja globalt och som dessutom är teknikmässigt 

grundläggande för en biobaserad ekonomi oavsett 

råvara och område. Blir Sverige starka på enzymer 

och katalysatorer hjälper vi den biobaserade eko-

nomin och vi kommer att attrahera investeringar.

Strategins kärna:

Nya katalysatorer och enzymer är ett globalt tillväx-

tområde, som är en förutsättning för bioekonomin. 

Sverige satsar på att hänga på det tåget.
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Svenska styrkor som strategin bygger på:

– Sverige har världsledande forskning som 

bland annat sugs upp av danska enzymbolag 

som Danisco/DuPont och Novozyme. Kan vi 

få denna typ av företag att öppna arbetsplat-

ser i Sverige? 

– Sverige har life science-bolag som Astra 

Zeneca i Södertälje och Mölndal och GE 

Healthcare i Uppsala som både har kom-

petens och investeringsvilja. GE Healthcare 

bygger den här typen av fabriker på beställ-

ning över hela världen.
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Förslag som kan genomföras inom 
ramen för denna strategi:

1) Skapa ett TEAM SWEDEN BIOTECH som 

består av departement och management-

konsulter som får borra i vad som krävs för 

att få fler investeringar att hamna i Sverige. 

Mycket kan lösas genom korta resor. Uppsala, 

Södertälje, Lund och Danmark bör räcka 

långt.

2) Ge extra resurser till centrum för excellens 

inom svensk forskning för att starta industri-

ella samarbeten i ännu högre grad. Svenska 

professorer vet nog vad som behöver göras 

för att få mer business av kompetensen, även 

om de inte har tiden att göra det själva. 

 

HÄR är EXAKT rätt område att hälla ner 

pengar i grundforskning. Dubbla eller tre-

dubbla budgeten för grundläggande enzym- 

och katalysatorforskning.

3) Ta tag i de grundläggande utmaning-

arna som behöver lösas för att attrahera 

industriinvesteringar.
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MINA TANKAR OM 
BIOEKONOMI/AKTUELLA 

FRÅGOR
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Ny Wikipediadefinition av 
bioekonomi på svenska

Jag kollade in Wikipedias definition av bioekonomi 

på svenska och tyckte att den var lite märklig. 

Så jag skrev om den:

Bioekonomi eller biobaserad ekonomi refe-
rerar till all ekonomisk aktivitet som kommer 
av kunskap om biologiska processer och 
bioteknologi.

Utvecklingen av biobaserad industri och/eller 
bioteknologi samt deras tillämpningar inom 
jordbruk, skogsbruk, hälsovård, skogsindu-
strier, kemiindustrier och energiindustrier 
är klassiska exempel på bioekonomiska 
aktiviteter.

Orsakerna var:

Om man jämför de svenska och engelska 

Wikipediasidorna är definitionerna av bioekonomi 

helt olika. Det är inte bra alls eftersom det skapar 

förvirring vid samarbeten. Ursprungligen kommer 
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termen från ett par artiklar i Science och Wired. 

Dessa handlar om att en ökad kunskapsmassa om 

biologiska processer och bioteknologi kommer att 

leda till en ökad ekonomisk aktivitet som bygger 

på denna kunskap. Jag gillar Obamas korta defini-

tion: ”Bioeconomy—Economic activity powered by 

research and innovation in the biosciences”3. Själv 

skulle jag säga ”Bioekonomi – ekonomisk aktivitet 

baserad på bioteknologi”.

Vi har en ekonomi med många delar. Vissa aktivi-

teter är mer sammanbundna med fossila råvaror. 

Andra är mer länkade till levande biologiska pro-

cesser. Men de är fortfarande delar av en ekonomi. 

Att prata om en övergång till ett slags ekonomi 

låter därför så plan-ekonomiskt att det inte riktigt 

passar i en definition.

Nedan är skärmdumpar av den tidigare definitio-

nen, läs den så förstår ni vad jag menar. 

3 https://www.whitehouse.gov/blog/2012/04/26/
national-bioeconomy-blueprint-released
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https://bioekonomi.files.wordpress.com/2015/06/img_2466.png
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https://bioekonomi.files.wordpress.com/2015/06/img_2467.png
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Varför är detta viktigt? 

Jo för att termen används politiskt i viktiga beslut 

om prioriteringar av åtgärder.

För mig är det mycket viktigt att Sverige har de 

bästa förutsättningarna att få fram konkurrens-

kraftiga bioekonomiska lösningar. Det är det enda 

sättet att visa att bioekonomi kan leverera på sitt 

löfte. Och då måste hela den ekonomiska kartan 

med i definitionen.

Att någon startar ett företag som kan erbjuda en 

cool DNA-analys av mitt blod kan vara väl så intres-

sant som en innovation av en biobaserad produkt 

eller ett material. 

Låt mig göra en utvikning om mina erfaren-

heter från livet. 2006 jobbade jag med Super 

Local Media, en startup som skulle geo-tagga 

information, som bilder och filmer från mobilen. 

Användarna kunde lägga upp dem på en plattform 

för social medier, så att andra kunde hitta bilder 

från en viss plats.

Efter ett tag rann pengarna iväg och vi sökte mer 

hos kapitalister och på annat håll. Flera gånger 
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möttes vi av kommentaren ”Men varför skulle folk 

vilja fota saker och lägga upp dem i sociala medier 

på nätet med sin mobil – är det inte bättre att ni 

satsar på någon typ av sensorer som säger till om 

man behöver köpa hem mjölk?” Det fanns före-

ställningar om att uppkopplade vitvaror innebär 

en stor nytta för konsumenten (från dotcombubb-

lans satsningar på vitvaror mellan Ericsson och 

Electrolux).

I dag ser vi att väldigt många laddar upp bilder 

från mobilen. Men väldigt få har uppkopplade 

kylskåp.

Slutsatsen jag vill peka på är att det kanske inte all-

tid är den etablerade sanningen som slår igenom. 

I diskussionen om bioekonomi i EU och Sverige är 

det ofta en etablerad sanning att bioekonomi ska 

stå för en omställning till någon typ av fossilobero-

ende samhälle. Så kanske det blir om 30, 50 eller 

100 år. Men det kan lika gärna vara något oväntat 

som tar skruv hos konsumenterna innan dess. Det 

vet bara framtiden. Kanske är det en större betal-

ningsvilja att konsumera innovativa proteinbars av 

rester från pappersbruk eller en önskan att göra 

DNA-analyser över släktskap med kungen? Sverige 
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måste skapa förutsättningar för de bästa innovatio-

nerna att blomma ut här i landet så att vi attraherar 

framtidens näringsliv.

Miljön då? Handlar inte bioekonomi om klimat-

effektiva lösningar? Jo, det kan den göra ibland. 

För att skapa klimatnytta behövs ofta stora flöden, 

många ton av saker. Vanligast inom de flesta områ-

dena är att ny teknik först utvecklas inom områden 

med små volymer och stora värden per gram. När 

tekniken sedan mognar blir den billigare och kan 

användas inom fler.

Tänk själv på hur många uppkopplade apparater du 

har hemma i dag jämfört med för tio år sedan, och 

priset på uppkopplingen. 

På samma sätt är det inom de flesta områdena och 

därför är det värdefullt att utveckla produkter och 

material, fastän det inte är så stora materialflöden. 

Den nya tekniken kan sedan bidra till större flöden. 
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Bioraff – lite fakta om tid 
politiker måste förstå 

Det finns en politisk vilja att fler biobaserade 

raffinaderier, så kallade bioraff, byggs. Den gäller 

i många länder. Tysklands och Finlands regeringar 

har till exempel uttalade strategier för detta.

Det finns också politiska mål om mängden förny-

bara råvaror som ska finnas i samhället till 2030 

eller 2050.

En viktig faktor som få är medvetna om är tidsper-

spektiven för ett raff. Ett raff går dygnet runt mellan 

sina serviceintervall. Dels av ekonomiska skäl och 

dels av säkerhetsskäl. Det är bara under service-

intervallet som det kan byggas om. Vi pratar om 

fyra till sex års intervaller. Det kan alltså vara så att 
ett raff kanske inte har ett enda servicetillfälle 
under en hel mandatperiod. Det kan vara utma-

nande ur ett politiskt perspektiv.

När servicen sker måste allt vara planerat i detalj. 

Ett av de svenska raffen byggdes om 2015. Då talar 

vi om 146 000 arbetsuppgifter som ska utföras av 

upp till 1000 inhyrda arbetare under ett par veckor.
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Det säger sig självt att det måste vara noga 

planerat.

De som sitter på den kritiska kompetensen är 

globala ingenjörer och arbetare som reser jorden 

runt och underhåller raff. De är inte lediga utan vet 

vad de kommer att göra de kommande åren och 

det går alltså inte att göra ”snabba” förändringar. 

Det är för övrigt inga företag eller politiker som vill 

göra det med tanke på säkerheten. Ingen politiker 

vill ha ett raff som exploderar för att man ville 

”testa lite”. Tänk vilka rubriker det skulle bli!

Till 2030 har vi ca tre tillfällen att bygga om de raff 

som finns i Sverige. Troligen är nästa stopp redan 

planerat och projekterat. Det gör att vi förmodli-

gen har två tillfällen kvar till 2030.

De ändringar som ska ske måste ha en ekonomisk 

stabilitet på minst sex år, helst längre. Samtidigt 

kommer ny skattelagstiftning inom området 

biobaserade drivmedel varje år. Så de politiska 

utmaningarna är stora.
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Fler bioekonomi-team behövs

Publicerad som krönika i bilagan Svensk Skog, oktober 2016

För att forskningen i bioekonomi ska bli verk-
lighet behövs fler mogna management-team. 
Det är dags att satsa på att utveckla dessa. 

Allt som går att göra av olja går att göra av skog 

har vi pratat om i ett par år. Rent tekniskt stämmer 

det säkert, det är ju molekylkedjor av kol i både 

träd och olja. Men innebär det att man kan tjäna 

pengar på det? Hur kommer vi åt skogens gröna 

guld egentligen? Och hur går det när oljan är 

väldigt billig? 

Jag anser att utvecklingen skulle kunna gå fortare 

om vi jobbade lite annorlunda. En lyckad affär krä-

ver en idé, pengar och jobb. Pengar tycker jag det 

verkar finnas om affärsplanen är sund. Och idéer 

verkar det finnas. Men vem ska göra jobbet och 

sjösätta produk terna på marknaden? Ofta är detta 

marknadsarbete mer omfattande och avancerat än 

vad många tror. 

En sak som behövs är fler mogna ” management 

team” som realiserar en affärsplan. 
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Ett management-team är en grupp av 3–5 personer 

som är vana att jobba ihop och som består av 

ungefär en affärsledare, en säljare, en marknads-

expert och en produktutvecklare. Det är de perso-

nerna som tillsammans kan ta en idé, paketera den 

och få ut den på marknaden. 

Vid årets konferens inom bioteknik, World Biotech 

2016, deltog flera paneler av investerare och disku-

terade hur vi kan få fler investeringar i biobaserade 

produkter. Dessa investerare ägnar dagarna åt att 

titta på affärsförslag och satsa på det de tror på. 

Flera berättade att de fick många förslag som såg 

intressanta ut. Men de kunde ändå inte investera. 

Ofta var förslagsställaren en forskare eller innovatör 

med ett patent och en affärsplan, men utan team 

som kunde göra pengar av idén. Och då blev 

investerarna osäkra på om de skulle få tillbaka sina 

pengar. Jag tror investerarna har helt rätt och att 

vi i Sverige ska lyssna på vad finansmarknaderna 

säger.

Nå, hur ska man som skogsägare förhålla sig till 

denna insikt? Jag tror att ledarskap och marknads-

kompetens kan tränas fram. Om vi behöver fler 

vana management-team får vi träna upp sådana. 

Vi behöver skapa team som får träna på att leda 
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egna skarpa projekt där både utveckling och 

försäljning ska hanteras. Ofta delar vi upp dessa 

kompetenser på olika grupper som inte får ett 

samlat ansvar. Om vi i industrin satsade medvetet 

tror jag att vi skulle kunna träna upp 100 team som 

om två, tre år skulle vara mogna att sätta tänderna 

i egna projekt. Då kan vi få en annan fart i arbetet 

att skapa guld av skogen. Visst riskerar några 

industrier att förlora ett par talanger i sin interna 

karriärtrappa, men jag tror att utvecklingen mot en 

biobaserad ekonomi skulle vinna på det. Det skulle 

i sin tur såklart gynna efterfrågan på skog. 
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Sveriges implementering 
av plastpåsedirektivet

Sveriges regering funderar på att höja priset på 

plastpåsar för att minska deras påverkan på miljön. 

Att bry sig om miljön är bra, men då bör det väl 

rimligen vara på ett sätt så att vi får en långsiktigt 

bättre situation? Att försöka få människor att byta 

beteende genom att justera skatter och avgifter 

känns som det kan påverka i marginalen, men det 

innebär inte att vi bygger om samhället på något 

avgörande sätt. Jag tycker det blir otydligt. 

Vad behöver göras? På lång sikt behöver plasten 

i plastpåsar minska sin miljöpåverkan genom att 

byta råvara. Det kan vara återvunnen plast eller 

förnybar råvara. En biobaserad plastpåse, en sådan 

som finns på Systembolaget till exempel, släpper 

ut 70–80 procent mindre koldioxid än den av olje-

baserad plast. Den typen av byte av råvara behöver 

vi göra för att långsiktigt lösa klimatfrågan. 

Om regeringen vill göra något konkret borde den 

hjälpa till så att den typen av industriella inves-

teringar sker så att plastfabrikerna i Sverige och 

EU kan få rätt förutsättningar för att byta råvara. 
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Kanske en avgift under ett tag för att bygga och 

investera? Men då ska ju pengarna gå dit och inte 

någon annan stans. 

I debatten om plastpåsedirektivet är det också 

stort fokus på nedskräpning. Systempåsen är väl 

ett exempel på en påse som vi tyvärr ser i parker 

och natur ibland.

Ärligt talat, tror du att ett glatt gäng ungdomar 

som har picknick i en park och glömmer system-

påsen, kommer sluta glömma påsen om den kostar 

5 eller 10 kronor i stället? Det tror inte jag, det 

enda som kan spela roll är att det blir ett grupp-

tryck och en attityd att påsen inte får glömmas. 

Det samma gäller nedbrytbar plast eller papper. 

Inte ser det trevligt ut om det börjar ligga halvt 

förmultnade pappers- eller plastpåsar under bänkar 

och i rabatterna? 

Jag är i den här frågan övertygad. Det enda som 

kan leda framåt är att vi investerar i mer infrastruk-

tur, system och lösningar som gör att mer förnybar 

plast blir tillgänglig på marknaden. Det har man 

lyckats med för flera år sedan Brasilien. Om de kan 

så kan väl vi? 
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Debatten om flygskatt 

Hösten 2016 tog diskussionen om flygskatt 

"för  miljön" fart igen. Vad ska man tycka om det? 

Jag tycker att vi ska försöka utgå ifrån vad som 

krävs för att få en vara eller tjänst koldioxidneutral. 

Är det roligt att flyga, gör folk det i onödan? Jag 

tycker det är svårt att komma med moraliska 

pekpinnar och försöka utreda vilka resor och 

transporter som behövs. Jag tror flyget leder till 

mycket gott för att vi bygger upp relationer med 

människor på stora avstånd. 

Men flygets koldioxidutsläpp är ett reellt problem. 

Det behöver lösas. Frågan är hur?

Jag är av den bestämda uppfattningen att lös-

ningen ligger i att titta på möjligheterna att byta till 

koldioxidneutral teknologi. Det kan vara förnybara 

bränslen, det kan vara el. Det kan kombineras med 

nya smarta material och plan som drar mindre 

energi. 

2016 var året då jorden hade sin första jordenrunt-

flygning på solcellsel. Planet Solar Impuls landade 
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efter ett varv runt jorden. All energi laddades med 

solcellspaneler på vingarna. 2016 var också året när 

flera svenska flygplatser började köpa in förnybart 

biobränsle, så att flygplan redan i dag kan flyga 

koldioxidneutralt (vissa tekniska standarder är inte 

helt lösta ännu, så endast hälften av soppan kan 

vara förnybar, men det kommer ingenjörerna att 

lösa snabbt). 

Så vad behövs? På lång sikt nya plan, på kort sikt 

förnybart bränsle. Sverige har rester i skogen, som 

räcker för allt svenskt inrikesflyg. Sverige har också 

raffinaderier och industrier som kan göra detta. 

På vissa håll behöver det byggas ut och investeras. 

Det är dessa investeringar som behövs. 

Då kanske man kan anta att det är dessa investe-

ringar som flygskatten ska gå till? Nej, en skatt går 

in i statens kassa oavsett behov. Skulle avsikten 

vara investeringar skulle förslaget varit annorlunda. 

Argumentet då att flygets bränslen ska beskattas 

därför att det är skatt på andra bränslen? Det finns 

såklart massa argument för och emot och långa 

utredningar och har genomförts. Men det finns det 

inte plats för att gå in på mer i detalj här.
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Jag är osäker på om skatten verkligen behövs på 

andra bränslen heller. Jag som är uppvuxen på 

70-talet fick under högstadiet varje år besök av 

LO som förklarade att vi beskattar bränslen för att 

minska vårt beroende av fossil olja. Punktskatterna 

kom till för att minska oljeberoendet. När vi idag 

kan göra bränslen som bensin och diesel av förny-

bar råvaror, det vi kallar biobränslen, behövs ju inte 

skatten mer. Det tycker i alla fall jag. 

Sverige får stora problem med EU för att vi först 

försöker likställa fossila och förnybara bränslen och 

sedan vill ha skatterabatter för det förnybara. Men 

punktskatter är kanske överspelade? Jag har hört 

tidigare finans- och statsminister Göran Person som 

för bara något år sedan funderade högt över detta. 

Men det kräver såklart att skatteintäkterna hämtas 

hem någon annan stans. Men det är en annan 

fråga. Kan någon förklara för mig varför vi ska ha 

punktskatt på bränslen som är klimatneutrala? 

Lägg ner flygskatten, men se till att Sverige ligger 

i framkant när det gäller teknikutvecklingen, så att 

flyget blir koldioxidneutralt. Vi har redan duktiga 

flygteknikforskare. Jag gjorde ett test och ringde 

KTH en dag i december 2016 och fick höra att 

det finns mängder av ny forskning som kan bli 
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verklighet i flygbranschen, det är bara att sätta 

igång. Svenska staten äger ju till och med ett 

flygbolag. SAS kanske borde bli först med nya 

experimentella flygplan för kortdistans fulla med 

ny teknologi? 
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Vad tycker du att Sverige ska satsa 
på att göra av förnybara råvaror?
Text från bioekonomi-bloggen 2015

Vad tycker du att Sverige ska satsa på då det gäller 

förnybara råvaror? Jag tycker att det valet är enkelt.

Om man till exempel gör sportskor får man cirka 

1000 kr per kilo produkt. Det kan jämföras med att 

sälja den förnybara råvaran ved. Då är priset runt 

fyra kr per kilo. Båda produkterna är uppbyggda 

av långa kedjor av grundämnet kol. Kolet i träbiten 

kan göras till kol som finns i plast. Men den ena 

produkten är värd 250 gånger mer. Vad säger du 

själv? Vad tycker du att Sverige ska satsa på?

Förenklat uttryckt kan vi få mycket mer betalt per 

kolatom om vi gör avancerade produkter av dem. 

Det bästa Sverige kan göra för miljön och klimatet 

är att ta fram bra produkter som visar på möjlighe-

ter och som det är en efterfrågan för på markna-

den. Men då måste vi se Sverige som integrerade 

i en global värld och våga se miljöproblem som 

globala och inte prata om dem och lösningarna 

som enbart svenska. Jag tycker ofta att fokus är fel 

i debatten.
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Sverige är en del av en global värld och vårt väl-

stånd och styrka ligger i att skapa fantastiska saker 

som går på export och som vi kan ta bra betalt för. 

Så vi kan betala bra löner och skatt som finansierar 

vår gemensamma välfärd.

När det kommer till biobaserade kemikalier och 

material byggs och investeras idag mycket i länder 

som Finland, USA och Brasilien. Och även Sverige 

i viss utsträckning. Men vi behöver bli snabbare att 

locka till oss investeringar.

Vad behöver vi göra? Sverige behöver se till att 

bli det mest attraktiva landet att investera i förny-

bar teknologi i. Där är vi inte idag. Att ändra på 

detta borde vara prioriterat. Men för att göra det 

behöver vi ta fram och genomföra en strategi för 

biobaserad ekonomi.

*) Ett tillägg behövs här. En del säger att det finns 

ett motsatsförhållande mellan att göra energi och 

att göra produkter. Men det är att göra det enkelt 

för sig. För att göra produkter, som sportskor, av 

förnybara råvaror behövs en kemiindustri (ibland 

kallas det bioraff). En sådan kommer att producera 

många olika produkter och kemikalier. Det går 

att få ut både energi och produkter ur en sådan 
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anläggning. En avgörande faktor är dock att det 

byggs avancerade anläggningar för förädling av 

förnybar råvara.
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Konsumtionens makt och politiska 
satsningar för biobaserad ekonomi

Di.se hade för en tid sen en intervju med Carina 

Lundberg Markow, ansvarig för hållbarhet och 

ägande på Folksam. Hon säger:

"Kunden har kört om politiken. Idag styrs tillvaron 

varken av präster eller politiker utan av kunder … 

de kommersiella val som folk gör i vardagen har 

långt större betydelse för samhällsutvecklingen än 

vad vi röstar på vart fjärde år." 

Jag tror det ligger mycket i det, följ henne gärna 

på Twitter: @msmarkow.

Alla företag jag träffar vill helst fokusera på sina 

kunder och göra det de är duktiga på. Avgörande 

för att ett företag ska våga satsa är att de tror att 

det finns en efterfrågan på deras produkter.

Många politiker jag träffar undrar hur det offent-

liga kan stötta utvecklingen. Politiker kan inte 

bestämma vad vanligt folk köper på stan. Två saker 

politiken kan styra är dock tillgången till offentligt 
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riskkapital och kraven vid offentliga upphandlingar. 

De åtgärderna nämns ofta som förslag.

Låt oss gå igenom alternativet med offentligt 

riskkapital:

Förutsättningar. Företagen fokuserar på att göra 

det de kan effektivt och helst också innovativt, 

så att kunderna är nöjda. 

Offentligt riskkapital. När ett företag behöver 

riskkapital vill det helst ha kapitalet av någon som 

har någorlunda förståelse för vad pengarna ska 

användas till. Om man ska bygga ett bioraff för säg 

fem miljarder kronor är det bra om kapitalisten har 

erfarenheter och kontakter som kan bidra till att 

det går bra. Den kompetensen finns oftast i högre 

utsträckning i privata bolag än i statliga myndig-

heter. Är det väldigt riskfyllt kanske det inte går att 

hitta privat kapital. I sådana fall kan det offentliga 

vara en möjlighet. Att bara ha offentligt kapital kan 

vara riskabelt eftersom kompetensen hos privat 

riskkapital helt försvinner. En mix är i de här fallen 

att föredra.

Det kan ju också vara så att det är för riskfyllt för att 

investera, därför att marknaden inte är mogen än. 
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Vi lever i en konkurrensutsatt värld och synen på 

det här skiljer sig mellan olika länder. Vissa länder 

jobbar med mycket offentligt riskkapital. Det gör 

att tillgången till billigt kapital är stort.

När företaget sitter och väljer mellan att investera 

i Sverige, Tyskland, Brasilien eller Malaysia händer 

det att något land erbjuder mycket offentligt kapi-

tal och något annat inget alls. Hur mycket offentligt 

riskkapital behövs? Mitt svar är att det beror på 

konkurrensen. Vad Sverige behöver göra beror sna-

rare på hur andra länder agerar. Det sammanlagda 

erbjudandet av offentligt kapital, regler, lönenivåer 

m.m. behöver vara konkurrenskraftigt.

Ibland blir debatten lite ideologisk i Sverige, och 

handlar då alltför mycket om hur det borde vara 

i en perfekt värld. Jag rekommenderar en mer 

pragmatisk hållning. Hur gör konkurrerande 
länder och hur blir Sveriges erbjudande konkur-
renskraftigt? är de avgörande frågorna tycker jag.

Företagen pekar oftare på frågor om politikers 

engagemang och snabbare tillståndsprocesser 

än offentligt kapital.
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Avslutande ord

Vad vill vi med utvecklingen av en biobaserad 

ekonomi? Det är vad jag har diskuterat i den här 

boken. Det viktigaste enligt mig är att bära med 

sig att Sverige har mycket större möjligheter än 

vad som ofta diskuteras. Vi har fler sektorer, före-

tag, kompetenser och samhällssektorer som kan 

involveras i en spännande utveckling om vi vill. 

Frågan för Sverige är vilken väg som är rätt i frågor 

om bioekonomi. Idag finns många projekt och 

initiativ, så det finns delvis en stark ambition. Men 

det är också lite veligt i flera frågor. 

Jag tror Sverige har stora möjligheter att bygga 

en större bioekonomi. Kanske är det också en 

skyldighet att göra det. Världens utmaningar kräver 

utvecklad teknologi och utvecklade affärer som är 

hållbara. Om det finns ett land i världen som har 

gott om bioråvara, bra statsfinanser, välfungerande 

utbildning och forskning och höga ambitioner 

i frågor om klimatutmaningar och sociala frågor, 

hävdar jag att det landet har en skyldighet att satsa 

framåt. Men satsa framåt behöver inte vara att 

skapa "a Swedish system". Det kan också innebära 



108

att vi tar fram tekniska smarta lösningar som passar 

hela världen. 

Jag vill att vi mer än i dag säljer vår kompetens och 

teknologi med stolthet och därmed bidrar till en 

global bioekonomi. Jag tror vi behöver vara fler 

säljare, blicka utåt och resa mer och mindre försöka 

bygga en speciell bioekonomi bara för Sverige. 

Mer bioteknologi som vi säljer globalt och färre 

nationella projekt och initiativ som bara har utbyte 

med andra nationella projekt och initiativ. I stället 

bör mer kraft läggas på att åka ut i världen och 

hämta inspiration därifrån. 

Kontakta mig gärna med dina tankar: 

Nils.Hannerz@ikem.se
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Intresset för bioekonomi ökar och det finns en för-
väntan om en uttalad svensk strategi för bio ekonomi. 
Men vad innebär bioekonomi i praktiken och hur kan 
en strategi utformas? 

I den här boken ger Nils Hannerz, forsknings- och 
innovationschef på IKEM med många års erfarenhet 
av att jobba med bioekonomi, sin introduktion till 
ämnet. Med hjälp av vardagliga exempel som Coca 
Cola-flaskan och skidpjäxor förklarar han vad en bio-
ekonomi innebär i praktiken. Samtidigt skissar han på 
hur olika strategier för en bioekonomi kan se ut. 

Materialet till boken kommer i stor utsträckning från 
hans blogg bioekonomi.se och vänder sig till poli-
tiker, tjänstemän och samhällsintresserade som vill 
veta mer om hur en ökad bioekonomisk aktivitet 
i Sverige kan uppnås. 
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