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Navet för innovation, 
affärsutveckling och 

industriell transformation 
inom 

skoglig bioekonomi



Vision

Det internationella navet för 
uppskalning och kommersialisering av 
innovationer 
inom skoglig bioekonomi

Avstamp i existerande
industri, affärsnätverk och verksamheter



Skoglig bioekonomi

• Mycket forskning och hög teknisk kompetens

• Många affärsmöjligheter och stor närmarknad

• Utbyggt innovationssystem

Men…
låg mängd kommersialisering av 

innovationer och affärsmöjligheter 



Varför?
• Idéerna sitter i huvudet på branschkunniga som inte kan/vill förverkliga  - Entreprenörslösa
• Entreprenörer når inte idéerna - Idéerna är osynliga
• Industriteknik & fysiska produkter är svårt/dyrt - Resurser otillgängliga

Kunskap, utrustning, teknik, nätverk…

Lika i hela världen…



Finansiering viktigt för tillväxt. 



Finansieringsformer

• Lån
• Bidrag
• EU-bidrag
• Utlysning
• Riskkapital/Ägarkapital



Ägarkapital är inte bästa 
lösningen för små och 
medelstora företag. 
De behöver kapital men inte 
ägarinblandning. 

#1



Företagens lånebehov
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Låneindikatorn, CMA Research AB, September 2017



#2

Start-ups är viktiga för nya produkter…
Oftast ligger den stora potentialen för 
tillväxt finns hos befintliga företag och i 
innovation. 



Hinder för företagens tillväxt
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Egen tid för företagets kärnverksamhet och
strategiska frågor
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Rapport 0232, Företagens villkor och verklighet 2017, Tillväxtverket



Önskemål om offentligt stöd

Ambitionsnivå för tillväxt

Hög Mycket hög

Träffa och utbyta erfarenheter med andra företagare

Nätverksträffar

Rådgivare och coach
Mentor – en person från näringslivet som 

stöd i din och ditt företags utveckling

Experter med spetskompetens inom olika områden

Kunskapsseminarier

Utbildning/kurs

Info, verktyg och filmer online

Fjärrådgivning – telefon och Skype

Chattrådgivning

Onlineforum med andra företagare

Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag, Almi Företagspartner, Juni 2017



Hur kan offentligt kapital 
komplettera 

• Kompetensutveckling och coaching
• Kontakter och nätverk
• Stöd kring rekrytering
• Kunskap om andra marknader



Vad kan offentlig sektor göra?

• Underlätta kring tillstånd och regler
• Driva innovationer med offentliga 

upphandlingar
• Investera i testbäddar och 

demoanläggningar



Berätta om skogen som en 
framtidsbransch 

Vi kan alla lyfta branschen!













Tack för uppmärksamheten!

Gunnar Olofsson
Styrelseordförande Norrlandsfonden
Telefon +46 70-334 15 16
gunnar.olofsson@norrlandsfonden.se
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