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Sammandrag: För att hindra klimatförändringen och en ökad emission av 
växthusgaser, som bildas vid förbränningen av fossila bränslen, kan förnybara 
energikällor (vattenkraft, sol-, vind- och bioenergi) användas. De förnybara 
energikällorna påstås ha en positiv inverkan på sociala, ekonomiska och 
miljörelaterade faktorer och de främjar staternas nationella energisäkerhet och 
försörjningsberedskap. Bioenergi kan tillverkas av organiskt material som har sitt 
ursprung i t.ex. rester ur skogen eller jordbruket.  

Biomassa kan användas för att producera värmeenergi och elektricitet eller som bas 
för fordonsbränsle. Biobränslena möter hinder och utmaningar från många olika 
synvinklar, t.ex. höga transportkostnader, och konkurrensen med de fossila bränslena 
försvårar bränslenas genombrott på marknaden. För att främja användningen av 
biobränslen försöker staterna stöda dem med olika slags incitament.  

Avhandlingens syfte är att skapa en djupare förståelse för pyrolysoljans värdekedja i 
Finland. I avhandlingen klargörs de största utmaningarna i pyrolysoljans värdekedja. 
Ytterligare undersöks hur värdet av pyrolysoljan bildas inom värdekedjan och vilka 
förutsättningar är som ställs inför logistiken i pyrolysoljans värdekedja för att den 
skulle kunna förbättra Finlands försörjningsberedskap. Datainsamlingen gjordes med 
semistrukturerad intervju av 6 personer och bakgrundsfakta samlades från litteratur 
för att få en bättre uppfattning av området.  

För att pyrolysoljan skall kunna vara en del av Finlands försörjningsberedskap måste 
vissa utmaningar beaktas. Utmaningarna kan indelas i yttre faktorer (t.ex. statliga 
beslut och åtgärder), tillgänglighetsproblem (brist på råmaterial) samt råmaterialets 
och slutproduktens egenskaper. Det finns en klar potential att pyrolysolja kan 
förbättra Finlands försörjningsberedskap, men det fodras ännu en del åtgärder för att 
det slutliga genombrottet är skall kunna vara möjligt. 
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1 INLEDNING  

Klimatförändringen är ett ämne som har frambringat mycket debatt under de senaste 

decennierna. En av de största orsakerna till klimatförändringen är förbränningen av 

fossila bränslen som framkallar växthusgaser, till exempel koldioxid (CO2). Ett 

alternativ till att förhindra växthusgaser att genereras är att använda så kallade 

förnybara energikällor, så som vattenkraft sol-, vind-, och bioenergi (Svanberg och 

Halldórsson: 2013). Kainiemi et al. (2014) framför att de förnybara energikällorna 

enligt IPCC (International Panel for Climate Change) har potential att hindra 

klimatförändringen och dessutom har en positiv inverkan på sociala-, ekonomiska och 

miljörelaterade faktorer. Ytterligare påstås att de förnybara energikällorna kan främja 

staternas nationella energisäkerhet och försörjningsberedskap. Utgående från Kyoto-

protokollet och klimatmötet i Köpenhamn har majoriteten av staterna i världen 

ratificerade överenskommelser som ger vissa obligatoriska gränser att sänka utsläpp 

som generar växthusgaser (Sanna: 2013). År 2008 antogs ett klimat- och energipaket, 

vilket innebar att EU-länderna måste sänka 20 % utsläpp av växthusgaser och med 20 

% öka användningen av förnybara energiresurser fram till år 2020. Vidare bestämdes 

det att med 20 % minska användningen av de s.k. primära energikällorna för att 

förbättra energieffektiviteten. (Hämäläinen et al.: 2011a) Som utgångsläget för 

reduceringen av växthusgasutsläppen valdes samma utsläppsnivån som det var år 1990 

(Sanna: 2013). För Finlands och Sveriges del betyder detta att Finland borde producera 

38 % och Sverige 49 % av energibehovet för att uppnå EU:s 20 % kravet år 2020 (Routa 

et al.:2013). Enligt Statistikcentralen (2014a) i Finland var 2010 andelen av den 

förnybara energin av slutanvändningen 32,2 % för Finland, motsvarande andel för 

Sverige var 47,9 % och för hela EU (EU27) 12,5 %. För att uppnå nämnda krav och 

överenskommelser måste länderna ifråga använda mera förnybara energiresurser så 

som vattenkraft sol-, vind-, och bioenergi. Bioenergi kan bestå av många olika 

organiska källor: skogsbruksrester (grenar, toppar och stubbar) och jordbruksrester 

eller -avfall (t.ex. halm och dynga). Ytterligare bildas det rester t.ex. från 

träförädlingsindustrin som svartlut, sågspån och andra biprodukter. Även avfall från 

hushåll kan räknas som källa för bioenergi. Det påstås att alger i framtiden kommer att 

bli en viktig källa för bioenergin. (Mafakheri & Nasiri: 2014) Biobränslen, som grundar 

sig på biomassa, definieras av Gold och Seuring (2011) som antingen fasta, flytande 

eller i gasform. Vidare definieras att biomassa kan användas till att producera 

värmeenergi, elektricitet eller som bas för fordonsbränsle. Webb-sidan Svebio 

(svebio.se) ger exempel på de olika typerna av biobränslen. ”De fasta biobränslen 
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räknas vara: brännved, flis, pellets och briketter. Som flytande biobränslen anses 

etanol, metanol, biodiesel och bioolja (t.ex. pyrolysolja). De gasformiga biobränslena 

kan vara biogas, dimetyleter och biometan. Alla dessa ovan nämnda typer av 

biobränslen fodrar en speciell produktionsprocess för framställning.  

Mafakheri & Nasiri (2014) presenterar flera fördelar med användningen av biomassa 

som energikälla. Förutom att användningen av biomassa minskar utsläpp av koldioxid, 

så förbättras t.ex. energisjälvförsörjandet av staterna, det skapas arbetsplatser och 

avfallsdeponeringen minskas. Trots alla fördelar finns det en del utmaningar med 

biomassa, som t.ex. låg energitäthet, trafikbuller, höga logistikkostnader och tävling för 

area mellan mat- och bränsleproduktion. Enligt De Meyer et al. (2014) förväntas 

biomassan i framtiden spela en stor roll som energikälla. Nackdelarna med biomassa är 

t.ex. en diskontinuerlig tillgänglighet, relativt stora underhållskostnader och höga 

logistikkostnader fördröjer den kommersiella och storskaliga produktionen. 

Användningen av biomassa har även fått kritik för att uppta landområden från odling 

och matproduktion. Med andra ord anses åtminstone en del av produktionen för 

biomassa inte uppfylla kriterierna för hållbar tillverkning. Men De Mayer et al. (2014) 

lyfter fram de höga kostnaderna i försörjningskedjan som den största orsaken till att 

biomassa inte har gjort genombrott som en stor källa inom energisektorn. Sanna (2013) 

föreslår att produktionskostnaderna för biobränslen är två till tre gånger högre jämfört 

med de normala oljebaserade bränslena. Även påstås att kostnaderna för biobränslen 

är starkt beroende av det geografiska läget var de samlas och vilken typ av produkter 

som används. Detta innebär att det är ytterst viktigt att ha en smidig och effektiv 

försörjningskedja för biomassa.  

Statsminister Alexander Stubb framförde 7.10.2014 i sin upplysning (vnk.fi) till 

riksdagen om energipolitiken som helhet att ”Energipolitik är klimat- och miljöpolitik 

samt ekonomisk politik och sysselsättningspolitik. Energipolitik är också 

försörjningsberedskap och självförsörjning – samt EU-politik, utrikespolitik och 

säkerhetspolitik.” Stubb fortsatte att de energipolitiska riktlinjerna regeringen har 

dragit 2010 ville gynna energieffektiviteten och förnybar energi som kan leda till mera 

konkurrenskraftig bättre självförsörjande i Finland. Detta betyder att staten i Finland 

är bunden till att använda mera biobränslen för att öka självförsörjande och minska 

växthusgasutsläppen.  

Med en värdekedja menas en rad av aktiviteter som hänger ihop med varandra och 

behövs för att producera en produkt eller frambringa en tjänst. Aktiviteterna som 
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hänger ihop med produkten eller tjänsten höjer dess värde. Detta kan t.ex. betyda att 

produkten förbättras eller förädlas så att konsumenten är färdig att betala mera för 

produkten. Förbättringen kan vara alltså en fysisk eller kemisk modifikation, även 

transport eller överföring inom produktionslinjen ökar produktens värde. Aktiviteterna 

kan indelas i två huvudgrupper: primär- och stödaktiviteter. Primäraktiviteterna är 

direkt kopplade till tillverkningen av en produkt, försäljning och transport till 

marknaden eller vidareförädling. Stödaktiviteterna fungerar som stöd för 

primäraktiviteterna så att bolaget kan producera de önskade varorna eller tjänsterna. 

Teoretiskt sett är värdekedjorna enkla, men i den verkliga världen finns många aktörer 

och intressenter inblandade i värdekedjan och man diskutera om så kallade 

värdesystem. Genom att analysera värdekedjor kan man uppnå en bättre förståelse för 

hur aktiviteterna hänger ihop, hur bra de fungerar och vilka utmaningar de möter. 

Genom denna förståelse kan uppnå bättre konkurrenskraft och en bättre position på 

marknaden. Värdekedjan och värdesystemets tankesätt är Michael Porters idéer och de 

blev presenterade för första gången i mitten av 1980-talet. (Kaplinsky & Morris: 2003) 

1.1 Problembeskrivning  

Biomassa som energikälla har inte gjort genombrott ännu och det finns många olika 

orsaker till detta. De Meyer et al. (2014) framför att ett av biomassans största hinder är 

de höga kostnaderna i biomassa försörjningskedjan. Detta beror främst på hanterings- 

och transportkostnaderna som förorsakas av att biomassa flyttas från 

produktionsplatsen till anläggningen där den antingen används eller vidareförädlas. 

Trots klimatförändringens stigande roll, tävlar biobränslen fortfarande med de 

konventionella fossila bränslena. Svanberg och Halldórsson (2013:66) sammanfattar 

tre barriärer för ”biomassa till energi”-försörjningskedjan: ”höga transportkostnader, 

svårigheter att tillfredsställa den fluktuerande efterfrågan på grund av lager problem 

och existerande infrastruktur är gjord för fossila bränslena (övergång p.g.a. detta från 

fossila bränslena till biobränslen krävande). Rentizelas et al. (2009) säger att enligt en 

analytisk modellering för biomassans försörjningskedjor utgörs 20-50 % av 

kostnaderna i försörjningskedjan av hantering och transport. Mafakheri & Nasiri 

(2014) presenterar vidare att styrningen av försörjningskedjan (supply chain 

management) för biomassa spelar en viktig roll. Styrningen av biomassans 

försörjningskedja definieras som integrerad ledning av bioenergiproduktion från 

samlande av biomassa till energikonverteringsanläggning. Aktörer som är inblandade i 

försörjningskedjan är t.ex. leverantör av biomassa, transport och distributionsenheter, 
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energianläggningar och deras operatörer, staten och andra anstalter som består med 

incitament samt slutanvändaren. Det påstås att försörjningskedjan för biomassa skiljer 

sig från en konventionell försörjningskedja på många sätt. Biomassans 

försörjningskedja måste anpassa sig till säsongsbunden tillgång med vissa biomassor, 

låg energitäthet av biomassa, variationer i efterfrågan på grund av produktions 

osäkerhet och kvalitetsvariation av biomassor som har konsekvenser t.ex. till lagring. 

Trots alla de här utmaningarna måste kostnaderna och miljöinverkan minimeras i 

försörjningskedjan för att biomassa skulle kunna konkurrera med de konventionella 

fossila bränslena. Det finns vissa lösningar hur man kan sänka kostnaderna i en 

försörjningskedja av biomassa. Sanna (2013) föreslår att genom att förädla biomassan 

till en flytande mellanprodukt (mera förtätad substans) kan totalkostnaderna sänkas 

för slutprodukten. Exempel på förädlade flytande biobränslen är t.ex. bioetanol, 

biodiesel och pyrolysolja. Hernesniemi (2014) presenterar att Finlands 

självförsörjningsgrad är ungefär 35 %. Detta betyder att 65 % av den energi som 

förbrukas måste importeras och största delen av den kommer från Ryssland. Det är 

viktigt att Finlands stat höjer självförsörjningsgraden och använder till det de förnybara 

inhemska bränslen som t.ex. avverkningsrester, vind- och solkraft. Denna avhandling 

skall ge en inblick hur en värdekedja för pyrolysoljan ser ut, vilka är de utmaningar den 

kan möta och hur pyrolysoljan kan förbättra försörjningsberedskapen i Finland 

1.2 Syftet med uppsatsen 

Avhandlingens syfte är att skapa en djupare förståelse för pyrolysoljans värdekedja. 

Utöver det övergripande syftet klargörs de största utmaningarna i pyrolysoljans 

värdekedja. Avhandlingen görs som ett uppdrag för Försörjningsberedskapscentralen i 

Finland och därför är det viktigt att även lyfta fram pyrolysoljans möjligheter att 

fungera som en faktor som kan förbättra försörjningsberedskapen i Finland.  

Undersökningen styrs av följande forskningsfrågor:  

• Vilka är de största logistiska utmaningarna i pyrolysoljans värdekedja? 

• Vilka logistiskt relevanta aktiviteter ingår i värdekedjan och hur bidrar dessa till 

värdehöjningen? 

• Vilka krav bör logistiken för värdekedjan för pyrolysolja uppfylla för att kunna 

utgöra en del av försörjningsberedskapen i Finland? 
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För att uppnå syftet för avhandlingen intervjuas olika experter som arbetar med 

pyrolysolja eller dess värdekedja. Den första frågan strävar efter att klargöra de största 

utmaningarna i en värdekedja för pyrolysolja. Den andra frågan fokuserar på att 

presentera vilka aktiviteter påverkar på värdet av pyrolysolja. Med den tredje frågan vill 

man reda upp om vilka är förutsättningarna för pyrolysolja att den kan förbättra 

försörjningsberedskapen i Finland, dvs. säga finns det faktorer som kan hindra eller 

bromsa det att pyrolysolja skulle bli en del av Finlands försörjningsberedskap.  

1.3 Avgränsningar 

I denna avhandling behandlas de logistiska utmaningarna i en försörjningskedja för ett 

flytande biobränsle. Biobränslen kan indelas i fasta, flytande och gasformiga. De 

flytande biobränslen kan vidare indelas enligt användningsändamålet: värme-, 

elproduktion eller bränsle för fordon. Denna avhandling behandlar de viktigaste 

biobränslen kortfattat och allmänt, men arbetet koncentreras till de inhemska flytande 

biobränslena, som kan användas för produktionen av värme och elektricitet.  

Biobränslen som används för fordon bortprioriteras i denna avhandling. Arbete 

beskriver dessutom en analys av pyrolysoljans värdekedja och som bas för analysen 

används Michaels Porters ramverk och andra koncept som behandlar värdehöjningen. 

Avhandlingen studerar med andra ord pyrolysoljans värdekedja från utgångspunkten 

till slutanvändningen och hur produkten förädlas längs kedjan. Utmaningarna för 

försörjningskedjan, samt pyrolysoljans möjligheter för försörjningsberedskap 

behandlas bara från Finlands synvinkel. Detta betyder att avhandlingen är geografiskt 

avgränsad till Finland och att försörjningskedjans utmaningar granskas bara från 

Finlands perspektiv. Från den empiriska synvinkeln utförs arbetet som en kvalitativ 

undersökning, vilket baserar sig på muntliga intervjuer.  

1.4 Definitioner  

I följande avsnitt definieras de centrala begreppen för avhandlingen. Avsikten är att ge 

en djupare förståelse av nedan stående begreppen. 

Biobränsle: 

Biobränsle anses vara en energiresurs som härstammar från någon typ av 

biomassa. Biobränslen kan vara i fast, flytande eller gasform och de kan ha 

sitt ursprung direkt eller indirekt ur viss typ av biomassa. Detta betyder att 
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biobränslet kan ha genomgått en förädlingsprocess före förbrukningen. 

Biobränsle kan användas för elektricitet- eller värmeproduktion, men också 

som ett fordonsbränsle i trafiken. (Egnell, G. 2009) 

Bioenergi:  ”Bioenergi anses vara rent och miljövänligt förnybar energi. Källor för 

bioenergi kan t.ex. vara trä, växter och bioavfall. Vid förbränning av 

biomassor frigörs koldioxid (CO2) men bioenergi anses vara 

koldioxidneutral och ökar inte koldioxidutsläppen. Detta beror på att 

koldioxiden som frigörs vid förbränningen binds tillbaka till växterna”. 

(Motiva.fi: 2014a) 

Biomassa: En direkt definition från förnybarshetsdirektivet 2009 (Direktiv 

2009/28/EG) beskrivs biomassa på följande sätt: ”Den biologiskt 

nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt 

ursprung från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt 

ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri inklusive fiske och 

vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och 

kommunalt avfall.”  

Försörjningsberedskap:  

Definition av försörjningsberedskap lyder (nesa.fi: 2013a): ”Generellt 

avses med försörjningsberedskap upprätthållandet av sådana 

samhälleliga basfunktioner som i störningssituationer och 

undantagsförhållanden är nödvändiga för befolkningens 

livsförutsättningar, samhällets funktionsduglighet och säkerhet samt de 

materiella förutsättningarna för landets försvar.” De ovan nämnda 

basfunktionerna kan t.ex. vara kommunikationssystem, logistikfunktioner 

och energisystem.  

Försörjningskedja:  

En försörjningskedja (eng. supply chain) kan definieras på följande sätt 

(översättning): ”en försörjningskedja består av parter som är inblandade 

direkt och indirekt och strävar att uppfyller kundens önskemål. Kedjan 

innehåller inte bara tillverkare och leverantörer, utan också transport, 

lager, återförsäljare och kunden. Inom varje organisation, t.ex. 

tillverkaren, omfattar kedjan funktioner som strävar efter att uppfylla 
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kundens behov. Funktionerna kan omfatta produktutveckling, 

marknadsföring, distribution, finansiering och kundservice.” Ytterligare 

kan tilläggas att försörjningskedjan är dynamisk och omfattar ett konstant 

flöde av information, produkter och pengar. (Chopra och Meindl; 

2009:20) 

Värdekedja: Värdekedjan beskrivs som ”en modell hur företagen mottar ingångs 

råmaterial, för att addera värde i materialen genom många olika processer 

och säljer produkterna vidare till konsumenterna” (Investopedia.com). 

The Economic Times (economictimes.indiatimes.com) definierar på sin 

webbsida värdekedjan som ”en serie av aktiviteter som skapar och bygger 

värde i varje steg. Totala värdet summeras när produkten eller tjänsten 

genomgått alla steg. Konceptet är utvecklat av Michael Porter och det 

introducerades 1985 i boken ”Competitive Advantage”. Konceptet 

avskiljer de nyttiga aktiviteterna av dem som anses slösaktiga. De nyttiga 

aktiviteterna ger bolaget möjlighet att uppnå konkurrensfördel och de 

slösaktiga står i vägen för bra affärsverksamhet. Företagen som fokuserar 

på värdeskapande aktiviteter kan t.ex. ta högre priser, sänka 

produktionskostnader eller/ och uppnå bättre brand image. 

1.5 Valet av metod 

I följande avsnitt behandlas metodvalet för denna avhandling. En mera ingående 

granskning och diskussion av ämnet framförs i kapitel tre.  

Avhandlingen kommer att följa en deduktiv teorimall. Detta innebär att en omfattande 

teoriöversikt av ämnet görs före empiridelen, ger en bättre insikt i hela ämnet för 

forskaren. Enligt Gummesson (2000) stöter akademiska forskare på problem, eftersom 

de inte har tillräcklig med förhandsförståelse om ämnet de forskar i. Empiridelen 

kommer att bestå en kvalitativ undersökning. Det är alltså motiverat att börja 

avhandlingen med en teoridel. En kvalitativ undersökning innebär att data som skall 

analyseras beskrivs i ord och meningar och inte i siffror, som kännetecknar en 

kvantitativ undersökning (Repstad: 1987). Patton (2002) beskriver att det finns tre sätt 

att samla in kvalitativ data: intervju, observation och textdokument. Dokumentanalys 

går ut på att studera t.ex. rapporter, publikationer, dagböcker eller skriftlig respons till 

frågeformulär. Med intervju uppnås erfarenheter, åsikter, känslor och kännedom om 

den intervjuade målgruppen. Datainsamlingen i den empiriska delen genomförs med 
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intervjuer hos de olika aktörerna i pyrolysoljans värdekedja. Den information som vill 

uppnås med datainsamling finns hos aktörerna i den värdekedja som skall analyseras. 

Metodvis är intervjuerna det enklaste sättet att få tag på det önskade materialet. 

1.6 Arbetets uppläggning 

Arbetets uppläggning illustreras i figur 1. Kapitel 1 presenterar ämnet och uppsatsens 

syfte, problematiserar ämnet samt beskriver ramen för avhandlingen. I det första 

kapitlet definieras även viktiga begrepp och ord och vidare behandlas även valet av 

metod. Det andra kapitlet beskriver de viktigaste och mest relevanta temat bakom 

avhandlingen. Teoridelen tar upp de betydande biobränslena, belyser bakgrunden för 

värdekedjans analys och Finlands försörjningsberedskap, samt kontrollmedlen och 

beskattningen för biobränslen. Metodiken bakom avhandlingen presenteras i kapitel 

tre. Den empiriska studiens tillvägagångssätt och dataanalys argumenteras och valet av 

respondenter diskuteras. Fjärde kapitlet presenterar studiens resultat. Sista och femte 

kapitlet diskuterar resultaten, presenterar slutsatserna, framför tankar till fortsatt 

forskning och lyfter fram avhandlingens kvalitet.  

 

Figur 1 Avhandlingens struktur. 
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2 ÖVERSIKT AV BIOBRÄNSLENA  

I detta kapitel ges en översikt av biobränslena och deras logistik. Ytterligare presenteras 

en typisk försörjningskedja för biomassa och -bränslen. Utmaningar och möjligheter 

som biobränslen medför i samhället beskrivs från många olika synvinklar, t.ex. hur 

biobränslen kan medverka Finlands försörjningsberedskap och vilka faktorer som kan 

ha inflytande för en kommersiell användning av biobränslen. Bakgrunden för Porters 

värdekedjeanalys framförs i ett eget kapitel. Hela teoriavsnittet sammanfattas i slutet 

av detta avsnitt.  

2.1 Översikt av biobränslena och deras logistik 

Biobränslena kan t.ex. kategoriseras på basen av hur de har uppkommit, dvs. i olika 

generationer. I följande avsnitt presenteras de fyra olika generationerna. 

Försörjningskedjan kan variera delvis enligt typen av biobränsle. Rester från jordbruket 

har en annorlunda försörjningskedja än t.ex. skogsresterna. Biobränslen har många 

fördelar, men de har även blivit kritiserade. Möjligheterna att förbättra staternas 

försörjningsberedskap och inverkan på klimatförändringen kan bevisas, men t.ex. i 

vissa fall har produktion av biomassa upptagit landområden av matproduktionen. 

Genombrott för biobränslena har inte ännu kommit och detta innebär att instanserna 

och staterna måste stöda användning av biobränslena. 

2.1.1 Bakgrunds fakta om biomassa/ -bränslena 

EU direktivet (Direktiv 2009/28/EG) definierar biomassa på följande sätt: ”Den 

biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt 

ursprung från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), 

skogsbruk och därmed förknippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den 

biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.” Detta betyder att 

biomassa i princip är ett organiskt material som ursprungligen härstammar från växt- 

eller djurvärlden. Gold och Seuring (2011) beskriver att biomassa är grunden till 

biobränslen som kan vara antingen flytande, fast eller i gasform. Vidare definieras att 

bioenergi är energi som produceras från biobränslena och de kan användas till att 

producera värme, elektricitet eller som bränsle för fordon. 

I Finland var 2010 andelen av den förnybara energin av slutanvändningen 32,2 %. 

Figur 2 presenterar hur användningen av förnybar energi har utvecklats under åren 
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2011 till 2013. Enligt statistiken (2014b) har småskalig träanvändning, trädbränslen 

inom industri och energiproduktion och skogsindustrins avlut (t.ex. svartlut) de klart 

största andelarna, med tillsammans ca 80 % varje år. Detta betyder att den största 

delen av Finlands bioenergi härstammar från skogsprodukter och -rester som är 

förknippade till skogsindustrin.  

 

Figur 2 Förbrukningen av förnybara energikällor i Finland 2010-13. Källa: 
Statistikcentralen (2014b). 

 

Awudu och Zhang (2012) grupperar biomassorna i olika generationer, enligt hur de har 

utvecklats. Första generationen av biobränslena baserar sig på näringsväxter som 

innehåller socker eller stärkelse (t.ex. majs, sockerbetor eller sockerrör). Biobränslena 

av första generationen passar bra att brännas i motorer p.g.a. deras högre oktantal. 

Sanna (2013) tillägger att även oljeväxter som t.ex. raps, palm och sojaböna räknas som 

första generationens biomassa. Fördelen med första generationens biomassa är att den 

skördas i stora mängder, men när näringsväxterna används som bränsle kan det bli 

brist på näring för människor och boskap. Begränsat utbud höjer priset på 

näringsväxterna och därför anses första generationens biomassa i vissa fall inte vara 

hållbart. Från EUs synvinkel är rypsfrön, korn och vete de största källorna för 

biobränslena. Vete och korn är basen för bioetanol och raps används för att producera 

biodiesel.  
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Andra generationens biomassor anses mera hållbara än den första generationens, 

eftersom de baserar sig på material som är av cellulosa och därmed inte tävlar med 

jordområde för näringsväxter för matproduktionen. Till andra generationens biomassa 

inkluderas skogs- och jordbruksrester (t.ex. majs- och vetestjälkar), industriavfall samt 

speciella energi- och biomassaväxter. (Awudu och Zhang: 2012) An et al. (2011) 

beskriver cellulosabaserade biomassor som ”lignocellulosiska” biomassor och 

definierar dem icke-ätbara delar av näringsväxter, skogsrester och andra rester från 

industrin (t.ex. fruktskal). Svebio (svebio.se) webbsidan påstår att skogsresterna är 

skogsbränsle (avverkningsrester som grenar och toppar samt stubbar), 

energiskogsbränsle (snabbväxande trä, som salix eller poppel) och återvunnet 

trädbränsle (virke t.ex. konstruktionsvirke). Ytterligare rötskadade ved som inte lämpar 

till sågverk eller massabruk kan användas som bas för biomassa. Enligt Egnell (figur 3) 

är indelningen av biobränslen likartad men ytterligare tilläggs avfall (sopor, 

returpapper), avlutar (massaindustri) och stråbränslen (halm och rörflen).   

 

Figur 3 Indelningen av biobränslen som kan förknippas med skogen. Källa: Egnell 
(2009:7) 

 

Alger, tredje generationens biomassa, påstås ha en stor potentiell som basen för 

bioenergi, men de är ännu i utvecklingsskedet (Awudu och Zhang: 2012). Demirbas 

(2010) framför att alger kan användas till att producera bioolja, bioetanol, biodiesel och 

olika typer av biogaser. Största fördelen med att producera biobränsle av alger är 30 – 

100 gånger större utbyte per hektar jämfört med biomassa som odlas på land. Andra 

fördelar är t.ex. ett mindre krav av vatten än de biomassor som odlas på land och mer 

kostnadseffektiv odling. Som nackdelar kan räknas låg koncentration av biomassa och 
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Figur SB1 Skogsbränsle utgörs av grenar och toppar, så kallad grot, 
averkningsstubbar, virke utan industriell användning (t ex röt-, brand- och 
stormskadat virke) samt ej kemiskt processade biprodukter från skogsindu-
strin såsom bark, torrflis, sågspån och kutterspån. Trädbränslen är ett vi-
dare begrepp som emellertid inte omfattar kemiskt processade energibärare 
med sitt ursprung i biomassa från skogen såsom massaindustrins returlutar 
(svartlut) och returpapper. 

Med skogsbränslesortimentet kommer också nya sorter och mått som kan 
vara svåra att greppa i början. I tabell SB1 visas omvandlingstal för några av 
de vanligaste energienheterna. 

Tabell SB1 Omvandlingsfaktorer mellan några vanliga energienheter där GJ 
står för gigajoule, MWh för megawattimme, toe för ton oljeekvivalenter och 
Mcal för megakalori.

 GJ MWh toe Mcal
GJ   1   0,28 0,02    239
MWh   3,6   1 0,086    860
Toe   41,9   11,63 1    10000
Mcal   0,00419   0,00116 0,0001    1

För att gaffla in enheterna till något som är lättare att relatera till kan det vara 
bra att veta att en MWh är lika mycket som 1 000 kWh (kilowattimmar). I 
tabell SB2 anges värmevärden för några olika energibärare. 

TRÄDBRÄNSLE

BIOBRÄNSLEN

Skogsbränsle

AVFALL AVLUTAR 
(från massaindustri)

Primärt 
skogsbränsle

Sekundärt
skogsbränsle

- Returpapper 
- Sopor

Energiskogs- 
bränsle

Återvunnet 
trädbränsle

- Salixodling 
- Hybridaspodling 
- Poppelodling

- Grenar och  
  toppar (grot) 
- Avverknings- 
  stubbar   
- Tekniskt skadat  
  virke 
- Klena röjnings- 
  och gallrings- 
  stammar

- Sågspån 
- Kutterspån 
- Bark 
- Torrflis

- Embalagevirke 
- Formvirke/ 
  spillvirke 
-Rivningsvirke

STRÅ- 
BRÄNSLE

- Halm 
- Rörflen
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höga kapitalkostnader. Sanna (2014) tillägger som fördelar att alger kan odlas på 

övergivna landområden och inte behöver speciella bekämpningsmedel. Awudu och 

Zhang (2012) presenterar ytterligare fjärde generationen av biomassa, som är i 

utvecklingsskedet och har inte fått mera uppmärksamhet ännu p.g.a. att det ännu 

händer så mycket i de första och andra generationerna. Från den tekniska synvinkeln 

diskuteras det om ”pyrolys, förgasning, uppgradering, ”sol till bränsle” och genetisk 

manipulation av organismer som avsöndrar kolväten”. 

Första generationens produktion av biomassa har utvecklats i jämn takt genom åren 

och anses vara kommersiellt betydande (Sharma et al. 2013). Dessutom anses de ha ett 

positivt inflytande i staternas energiförsörjningsberedskap eftersom de minskar 

oljeimport och tillgängligheten är bra. Ett exempel är USA, var majs odlas mycket, som 

kan vara basen till biobränslen. Dessutom framförs att framställningsprocesserna för 

första generationen tekniskt är relativt mogna. (Awudu och Zhang: 2012) Andra och 

tredje generationernas tekniska och ekonomiska färdigheter är inte ännu lika bra 

jämfört med första generationens biomassor. De största utmaningarna för andra 

generationens biomassor ligger i den krävande framställningsprocessen och i 

försörjningskedjans styrning. Algerna som anses tillhöra den tredje generationen av 

biomassor och ha väldig potential, möter ännu många vetenskapliga och tekniska 

hinder, som t.ex. reaktor design, skördande, torkning och vidare behandling. (Sharma 

et al.: 2013) Det presenteras vidare att också andra och tredje generationernas 

biomassor har möjlighet att förbättra ländernas energiförsörjningsberedskap av 

likartade orsaker som den första generationen (tillgänglighet och minskad oljeimport) 

(Awudu och Zhang: 2012). Som en sammanfattning kan framföras att stora 

investeringar i produktforskning och -utveckling behövs för att lösa de tekniska och 

ekonomiska barriärerna (Sanna: 2014).  

Biomassas omvandling till energi kan utföras som direkt förbränning, pyrolys, 

fermentering, förgasning eller aerobisk nedbrytning. Hur energiproduktionen görs 

beror på särskilda faktorer av biomassa. Avgörande för metodvalet är typen av 

biomassa, mängd, miljöfaktorer och ekonomiska resurser. (Mafakheri & Nasiri (2014) 

Cambero et al. (2014) tillägger att biomassans egenskaper påverkar också deras inköp, 

förbehandling, transport och verkningsgrad. Vidare påstås att fossila bränslen har 

högre energitäthet än biomassa och detta leder till att det krävs stora mängder 

biomassa för att uppnå samma energinivåer som fossila bränslen producerar. 

Kvantiteten av biomassa har inflytande i hela försörjningskedjan, som t.ex. samling, 
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hantering och transport. Mafakheri & Nasiri (2014) presenterar att genom mekanisk 

eller kemisk förbehandling av biomassor ökas deras energitäthet. Mekaniska 

behandlingsmetoder listas vara torkning, torrefiering, pelletisering och flisande. För 

flytande slutprodukter kan pyrolysmetoden användas, där biomassa upphettas i 

förhållande utan syre, eller hydrolysmetoden som konverterar biomassas polymerer till 

fermenterbara socker. Förbehandlingen har också en positiv inverkan på hanteringen 

och påverkar strukturen av försörjningskedjan och dess kostnader positivt. 

 

Figur 4 Kategorisering av biobränslena, deras råmaterial och slutanvändning. Figuren är 
översatt och modifierad. Källa: Sharma et al: (2013: 611). 

 

Figur 4 (översatt och modifierad) beskriver kategorisering av biobränslena, deras 

råmaterial och slutanvändning. Kategoriseringen är gjord enligt råmaterialet: 

oljebaserade, socker- och stärkelsebaserade, cellulosa (”lignocellulosiska”) och ”våt 

biomassa”. Förädlingsprocesserna producerar flytande (biodiesel, etanol bioolja), fasta 

(pelletter) eller gasformiga produkter (biogas). Slutprodukterna används som 

fordonsbränsle eller till värme- eller elektricitetsproduktion.  

2.1.2 Typisk försörjningskedja för biomassa/-energi/ -bränslena 

En konventionell försörjningskedja kan definieras på många olika sätt beroende på 

synvinkeln kedjan betraktas från. Sharma et al. (2013:611) definierar 

försörjningskedjan på följande sätt: ” försörjningskedjan är rörelse av material mellan 

slutanvändaren och ursprungskällan. Typisk försörjningskedjan kan t.ex. bestå av fyra 

aktörer: leverantör, tillverkare, distributör och kunden. Styrningen av 
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försörjningskedjan (Supply Chain Management, SCM) siktar att förbättra samarbetet 

och integrationen mellan de olika aktörerna i kedjan. Målet för en välfungerande kedja 

är att leverera produkterna i rätt tid, till rätt plats, i rätt mängd, i önskad kvalitet och 

servicenivå med så låga totalkostnader som möjligt ”.  

Enligt Gold och Seuring (2011) har en typisk försörjningskedja för biomassa (bioenergi) 

fyra olika huvudoperationer: samling/skördandet, lagring, transport och förbehandling 

av biomassa. Mafakheri och Nasiri (2014) tillägger ännu förbränningsprocessen till 

försörjningskedjan. Figur 5 illustrerar operationerna förknippade till typiska aktiviteter 

i en försörjningskedja av biomassa. De första operationerna är avverkning och samling. 

Genom förbehandlingen kan man förbättra biomassas egenskaper och sänka t.ex. 

transportkostnaderna genom att minska fukthalten och/ eller densiteten av biomassa. 

Förbehandlade biomassa kan antingen användas som bränsle (t.ex. pelletter eller 

briketter) eller transporteras vidare för användning som bas t.ex. för fordonsbränslen. I 

bilaga 1 presenteras en försörjningskedja för  skogsbaserad biomassa.  

 

Figur 5 De typiska operationerna i en försörjningskedja av biomassa.  Figuren är översatt 
och modifierad. Källa: Mafakheri och Nasiri (2014:117) 

 

Sharma et al. (2013) presenterar att försörjningskedjan för biomassa är ytterst 

beroende och är därför planerade enligt den biomassa som används och vilken typ av 

biobränsle som produceras av det samlade råmaterialet. Med andra ord skiljer sig 

biomassans försörjningskedjor mycket från de konventionella kedjorna och kan anses 

allmänt komplexa. Gold och Seuring (2011) framför att försörjningskedjan av biomassa 

har två huvuduppgifter. För det första måste priset av den biomassa som levereras vara 

konkurrenskraftig. För det andra måste råmaterialflödet vara ständigt. För att flödet 

skall vara kontinuerlig måste aktörerna beakta vissa saker, t.ex. att nästan alla typer av 

biomassa har en viss växtperiod (cyklisk leverans), instabila förhållanden i de platser 

biomassa samlas (osäker leverans) och saknande av samverkan mellan de olika 

aktörerna i försörjningskedjan. Cambero et al. (2014) påpekar att försörjningskedjan 
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för bioenergi omfattar aktörerna och verksamheten från leverantören ända till 

energiproduktionen. En försörjningskedja för biobränslen inkluderar ännu 

distributionen till marknaden och möjliga distributions terminaler. Det är viktigt att se 

olikheterna mellan terminologin och vidare i försörjningskedjorna. I följande del av 

kapitlet beskrivs som ett exempel på en försörjningskedja för skogsprodukter och -

rester.  

2.1.2.1 En försörjningskedja för biomassa baserat på skogsrester och -produkter 

Som tidigare som har nämnts består en biomassa försörjningskedja av följande 

huvudoperationer: samling/skördandet, lagring, transport, (för)behandling och 

slutanvändning (förbränning). Beroende av biobränsle som produceras, kan ytterligare 

till kedjan inkluderas distributionen till marknaden och möjliga distributions 

terminaler.  

Som tidigare har nämnts består en försörjningskedja av biomassa av följande 

huvudoperationer: samling/skördandet, lagring, transport, (för)behandling och 

slutanvändning (förbränning). Beroende av biobränsle som produceras, kan ytterligare 

distributionen till marknaden och möjliga distributionsterminaler inkluderas i kedjan. 

När man betraktar en försörjningskedja för skogsbiomassa är operationerna följande: 

samlande av toppar, grenar, klentimmer, stubbar och låg kvalitetsvirke i högar nära 

transportleden, transport till vidare förädling (t.ex. flisning), möjligtvis förädling och 

slutanvändning (Egnell: 2009). Biomassa kännetecknas av låg densitet, låg energitäthet 

och hög fukthalt, som påverkar effektiviteten av transport, hanteringsutrustning och 

förbränningsprocessen. Detta betyder att biomassans egenskaper starkt styr 

försörjningskedjan, utrustningen samt investeringarna som görs. (Rentizelas et al.: 

2009) I följande stycken förklaras operationerna noggrannare. 

Gallring eller avverkning resulterar i virke, som transporteras till sågverk eller 

massabruk för vidareanvändning, men också rester som biprodukt, vilka kan användas 

för att producera biobränslen. Typiskt är att avverkningsresterna är spridda över en 

stor area och resterna samlas vanligen intill transportleden (Cambero et al.:2014). Gold 

och Seuring (2011) säger att resterna kan lämnas för att torka i några månaders tid för 

att minska resternas fuktighet. Avverkningsresterna kan balas eller buntas för att 

minska volymen av resterna, som underlättar transporten. Resterna kan flisas eller 

krossas antingen i skogen vid avverkningen, vid transportleden eller transporteras 

vidare för flisning. Routa et al. (2011:605) påstår att just flisningen eller krossande av 
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rester står i en avgörande position i försörjningskedjan. Flisningen eller krossandet kan 

göras i skogen, vid vägkanten, vid en terminal eller vid förbränningsanläggningen. 

Platsen där krossandet eller flisningen görs inverkar på utrustningen, transporten och 

vidare totalkostnaderna i hela försörjningskedjan av biomassa. Om man gör flisningen 

vid terminalen eller förbränningsanläggningen kan man operera mera effektivt och 

avskaffa möjligt köande eller väntande vid vägkanten. Även om att flisningen är 

effektivast vid terminalen eller förbränningsanläggningen utförs flisningen både i 

Finland (70 %) och Sverige (90 %) vid vägkanten. Flisningen kan antingen göras direkt 

till lastbilen eller i högar vid vägkanten. I fall flisningen görs direkt till lastbilen kan det 

bildas köar vid vägkanten och systemet är ineffektivt. Om i sin tur resterna flisas vid 

vägkanten måste högarna vara stora och upptar därför stora landområden. I de 

nordiska länderna är flisningen vid vägkanten väl beprövad och flexibelt sätt. I fall 

flisningen görs vid terminaler bortskaffas länken mellan transporten och flisningen. 

Dessutom jämnas leveransen ut och säsongsvariationer minskas. Terminaler kräver 

mycket kapital och därför måste volymerna vara höga för att de skall vara 

konkurrenskraftiga. En annan nackdel med flisning vid terminalen är att biomassa som 

transporteras till terminalen är av låg densitet och att transportsträckorna kan bli 

längre. 

 

  
Figur 6 Jämförelse av olika former av skogsprodukter i lastbiltransport. Alla lastbilar 

innehåller lika mycket biomassa. Figuren är modifierad. Källa: Skogforsk.se: 
”Efficient forest fuel supply systems - composite report” (2010: 29).  

 



 

 

17 

Figur 6 presenterar skillnaderna vid transport mellan de olika skogsprodukterna. Det 

finns en avsevärd skillnad om resternas flisas eller om de transporteras som bulkgods. 

Det vill säga att krossandet, flisandet eller ihop buntande minskar resternas bulk, men 

är dyrare än centraliserad behandling (Skogforsk.se) 

Svanberg och Halldórsson (2013) presenterar att det är viktigt att undvika och 

minimera onödiga hanteringssteg som förorsakar kostnader. Detta är viktigt eftersom 

transport- och hanteringskostnaderna är en betydande del av totalkostnaderna i 

försörjningskedjan av biomassa. Om transportsträckorna överskrider en viss distans 

kan hanteringen vid terminaler bli lönsam. Det föreslås att terminaler behövs också för 

att minimera den säsongvariation som framkommer p.g.a. växtperioder och 

väderförhållanden. 

Lagring av biomassa görs huvudsakligen för att anpassa efterfrågan och utbudet av 

biomassa för kraftverken. Typiskt för biomassor är att de är utspridda geografiskt och 

kan vara svårt åtkomliga. Om det t.ex. jämförs samling avverkningsrester med rester av 

jordbruket är det inte alltid säkert att det finns en väg fram till avverkningsplatsen, men 

fallet av jordbruksrester brukar vara annan och en väg brukar finnas. Ytterligare påstås 

att samlingen eller skördandet av biomassor oftast sker enligt växtperioden. Periodens 

längd har ett samband med lagerns storlek, dvs. buffertkapaciteten som behövs för att 

säkra leveransen till kraftverk. I vissa fall kan lagringen förorsaka nedbrytning, svinn 

eller andra fenomen som förstör kvaliteten av biomassa. Ökad hantering och lagring 

minskar biomassans torrsubstans. Lagringsegenskaper för biomassa kan förbättras 

genom att pelletera biomassan. Detta minskar förlusterna för torrsubstans och leder till 

att biomassan kan lagras längre. (Gold och Seuring: 2011) 

Gold och Seuring (2011) presenterar förbehandlingstekniker på följande sätt: torkning, 

ensilering (i jordbruket), pelletering, torrefiering och pyrolys. Med torkning ökar 

torrsubstansen av biomassa, vilket leder till bättre förbränning och förgasning. 

Dessutom minskar vikten av massan som underlättar handling och transport. 

Torkningen kan göras i högar utomhus eller med t.ex. spillvärme. För att öka 

densiteten och minska fukthalten av biomassa kan den pelleteras. Pelletter har en 

högre energitäthet och kan användas i stället för kol, dessutom underlättas hanteringen 

och transporten. Uslu et al. (2008) beskriver att med torrifiering menas en 

behandlingsmetod för biomassor. Behandlingen utan syre i temperaturen 200-300 °C 

minskar vattenhalten, ökar värmevärdet (lägre än kol, men högre än pelletter) och 

hydrofobiska egenskaper i biomassan. Enligt webbsidan av Motiva (2014b) förändrar 
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torrefieringen biomassans egenskaper och har en positiv inverkan på transport och 

lagring. Detta betyder att det blir lönsamt att transportera de torrifierade biomassorna 

för de längre sträckorna. Det finns många råmaterial som kan torrefieras, t.ex. trä, 

jordbrukets biprodukter och avfall. Biomassan som är redan torrefierats kan vidare 

pelleteras, som förbättrar egenskaperna ytterligare. Det påstås att biomassa som är 

torrefierat och pelleterat har ett energivärde som motsvarar stenkol och därför har en 

stor potential att substituera kol i framtiden. Gold och Seuring (2011) presenterar att 

pyrolys är en förbehandlingsmetod för biomassor som resulterar i tre olika 

slutprodukter: olja, koks och gas. Behandlingen görs i syrefria omständigheter och 

temperaturen varierar mellan 400-800 °C, beroende på vilken slutprodukt vill betonas. 

Detta betyder att slutprodukternas proportion beror på t.ex. temperaturen och 

metoden som används. Nixon et al. (2014) beskriver att biooljan kan blandas med 

vanliga bränslen. Gasfraktionen som erhålls från processen har minde värmevärde än 

de konventionella gaserna. Koks kan användas till jordförbättring, vattenrening och 

industriella applikationer som förgasning och kemiska applikationer (Sanna: 2014). 

Men den kan också inmatas tillbaka till processen och förbrännas (Starck: 2014) 

 

Figur 7 Reaktionerna som sker vid en pyrolysprocess. Källa: Benjaminsson et al. (2013:2) 

 

Reaktionerna som händer vid en pyrolysprocess illustreras i figur 7. Första reaktionen 

sker under 250 °C och kallas torrefiering och vattnet avdunstar då ut från biomassan. 

Produkten är en förkolad biomassa, koks. De andra reaktionerna sker mellan 250-550 

°C och det bildas gaser som går att kondensera till slutprodukten, pyrolysolja. 

Förgasningen sker i temperaturen över 550°C och dessa gaser går inte att kondensera 

till olja, men gaserna kan matas tillbaka till processen. Pyrolys är både beroende av 

temperatur och tid. Man kan således tala om långsam, mellansnabb och snabb pyrolys. 

  Sida 2 
  

2 Teoretisk bakgrund - pyrolys av biomassa 

2.1 Grundläggande teori 
Pyrolys är en samling av termokemiska processer i vilka organiska föreningar bryts ner i mindre 
beståndsdelar till följd av uppvärmning till höga temperaturer under frånvaro av syre.1 Denna process är 
den första processen i all termokemisk nedbrytning så som förgasning och förbränning,2 dock gör 
frånvaron av syre att processen skiljer sig från dessa.  

2.1.1 Temperaturberoende 
Pyrolys av träråvara sker normalt vid temperaturer runt 300-600 °C, varvid de olika komponenterna i 
cellulosa, hemicellulosa och lignin bryts ner till mindre enklare molekyler. 3 Hur de exakta 
reaktionsgångarna för den termokemiska nedbrytningen ser ut finns det i dags läge ingen klar bild över.4 
De översiktliga reaktionerna vid termokemisk nedbrytning och deras temperaturberoende går att se i Figur 
1. 

Biomassa

Koks

Pyrolysolja

Pyrolysgas 

Reaktion 1

Reaktion 2

Reaktion 3

Reaktion 4

 

Figur 1 Förenklad bild över pyrolysprocessens olika reaktioner. 5 

De olika reaktionerna i Figur 1 brukar vanligtvis betecknas med temperaturintervall och namn som: 

x Reaktion 1  <250 °C  Torrefiering 
x Reaktion 2 250-550 °C  Pyrolys 
x Reaktion 3 >550 °C  Förgasning 

Vid lägre temperaturer upp till cirka 250 °C drivs bundet vatten ut från träet, resulterande i en produkt 
bestående till största delen av förkolad träråvara. Denna process kallas torrefiering, och illustreras av 
reaktion 1.6 

Vid 250-550 °C börjar de största molekylerna i den organiska råvaran att brytas ner. 
Nedbrytningsprocessen startar med hemicellulosa, fortsätter med cellulosa och avslutas med lignin. Dessa 
blir då irreversibelt förstörda. Som produkter bildas pyrolysgaser som är möjliga att kondensera till 
                                                      
1 Biomass Pyrolysis; IAE Bioenergy; 2007:1 
2 Förgasning av biomassa till värme, elektricitet och biobränslen; Ulla Lassi och Bodil Wikman; 2011 
3 Flash-Pyrolyse zur Verflüssigung von Biomasse – Stand der Technik; Dietrich Meier; 2002  
4 Zur Bildung und Degradtion von Teeren aus der Pyrolyse Nachwachsender Rohstoffe; Arndt-Peter Schinkel; Uni 
Kassel; 2008 
5 Untersuchung von Wirbelschichtpyrolyse von Holzpartikeln; Hannes Klaubert och Dietrich Meier; 
Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft; 2002 
6 Umeå Universitets hemsida; http://www.tfe.umu.se/forskning/etpc/forskningsomraden/torrefiering/; 2011 
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Utbyte mellan de tre olika produkterna varierar på basen av hur länge pyrolysen pågår. 

Den snabba eller s.k. “flash pyrolys” håller på ca en 1 s och har största utbyte för 

pyrolysolja, ungefär 70 %. De två andra metoder (långsam/mellan snabb pyrolys) har 

ett utbyte för pyrolysolja mellan 30 och 50 %. (Benjaminsson et al.: 2013) 

Figur 8 demonstrerar en schematisk bild över en viss framställningsprocess av 

pyrolysolja. Den består av intagning av biomassa, flisning, torkning, malning och själva 

pyrolysprocessen, varifrån 3 komponenter flödar ut (pyrolysolja, koks och gaser). 

Pyrolystillverkning kan kombineras med produktionen av elektricitet och värme, 

varifrån pyrolysprocessen får sin värme. (Benjaminsson et al. 2013) I bilaga 2 

presenteras en pyrolysanläggning och en pyrolysreaktor där den är integrerad med 

panna som producerar värme (Fortum.fi). Figuren ger en holistisk bild över hela 

processen från och med leverering av råvara ända fram till att färdig bioolja 

transporteras vidare.  

.  

 

Figur 8 En typisk framställningsprocess för pyrolys olja. Källä: Skogsindustrierna (2012). 
Pyrolysolja - En ny gren på skogsindustriträdet? 

 

Den färdiga pyrolysoljan tas tillvara och kan vidareanvändas på många olika 

applikationer.  Det har planerats att pyrolysolja kunde ersätta lätt eller tung brännolja 

och således användas i kraftverk och industriprocesser. Genom att ersätta fossila 

bränslen i värmeproduktionen med pyrolysolja kan man minska koldioxidutsläppen 

med t.o.m. 90 % (tekes.fi). Det anses att om pyrolysolja vidareförädlas har den en stor 

potential och många användningsområden. Det föreslås att den kan vara som bas för 

”gröna kemikalier” och användas som fordonsbränsle t.ex. i marina eller stationära 

dieselmotorer. (Skogsindustrierna: 2012) Lehto et al. (2013) klarlägger att förutom att 

använda pyrolysolja som ersättning för bränslen, kan pyrolysoljan vara som bas till en 

rad kemikalier, så som livsmedelsaromer, hartser, jordbrukskemikalier och gödsel. 
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Dietrich (2013) beskriver att pyrolysolja är typiskt mörkbrun vätska som kan innehålla 

ca 25 % (viktprocent) vatten som inte lätt kan separeras. Pyrolysoljans egenskaper, som 

lågt pH (2-3 = mycket surt) kan vara en utmaning för t.ex. rör- och tankmaterial. Detta 

betyder att vid anläggningar som använder pyrolysolja som bränsle, måste de delar som 

är i kontakt med oljan tåla sura omständigheter. En annan egenskap som kan framkalla 

utmaningar är pyrolysoljans formande av två skilda faser. Fasbildningen är beroende 

av råmaterialet och produktionsomständigheterna och kan förebyggas med en ständig 

omrörning. Om man jämför densiteten av pyrolysolja med vanlig lätt olja, är 

pyrolysoljans densitet 1,2 kg/l och den lätta brännoljans 0,86 kg/l. Detta betyder att 

pyrolysoljans energiinnehåll på volymbasis motsvarar ca 61 % av den lätta brännoljans 

energiinnehåll. Om jämförelsen gör på basis av vikt är motsvarande värde 42 %. 

Skillnaden kan förklaras med densitet och värmevärde (pryolysolja ca 17 MJ/kg och lätt 

brännolja 42,5 MJ/kg). Figur 9 summerar pyrolysprocessen, m.a.o. var biooljan kan 

användas och hur den kan vidareförädlas (figuren är översatt från ursprungliga 

språket).  

 

Figur 9 Snabbpyrolys, processprodukter och hur de kan vidare användas och förädlas. 
Figuren är översatt. Källa: Dietrich (2013:621) 

 

Wennebro (2012) redogör att pyrolysolja består av flera hundra föreningar. Till 

pyrolysoljan egenskaper hör att den innehåller relativt mycket vatten (15-30 vikt-%) 

och vattenhalten gör att pyrolysoljan inte blandas med andra oljor. Vattnet härstammar 
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delvis från själv processen, men till största delen kommer den från råmaterialet och 

torkningen av råmaterialet spelar en viktig roll. I tabell 1 presenteras för- och nackdelar 

för pyrolysoljan 

Tabell 1 För- och nackdelar för pyrolysoljan Källa: Wennebro(2012:8) 

 

 

Fasbildningen kan förorsaka problem vid produktåtervinning, hantering, lagring och 

förbränning. Det påstås att fasbildningen inte kan förhindras men konsekvenserna kan 

minimeras. Råmaterialets sammansättning, produktionsomständigheterna och 

samlingskonditioner är det som avgör hur mycket och hurudan fas bildas, t.ex. hög halt 

av extraktivämnen, som härstammar främst från barr och bark, en hög ligninhalt eller 

en hög vattenhalt kan främja fasbildningen. Det beskrivs att toppenfasen närmast 

består av extraktivämnen och har ett högre värme på grund av mindre vattenhalt. 

Pyrolysolja kan också bilda faser vid en långvarig lagring eller under uppvärmning. 

(Oasmaa & Peacocke: 2010)  

Figur 10 presenterar hur råvarans ursprung och lagring ändrar pyrolysoljans 

sammansättning. Figuren 10 jämför lagrad och en färsk fraktion av grot, samt 

tallråvara och visar de olika komponenternas andelar i de olika råvarorna. De största 

andelarna i alla tre är vatten och extraktiva ämnen. GROT är förkortning av grenar och 

toppar. Oasmaa et al. (2015) förevisar att fasbildningen kan hindras med rätt 

sammansättning av råmaterialet (fukthalt och aska), addering av ett passligt 

utspädningsmedel, som alkohol eller åldrandet kan förebyggas med lagertemperatur 

låg som möjligt.  

 

Fördelar Nackdelar

Förnyelsebart och CO2 neutralt bränsle.  Lågt värmevärde, pga. hög vatten- och 
syrehalt.  

Lägre utsläpp av termiskt NOx, pga. bl.a. 
lägre flamtemperatur.  

Lågt pH vilket gör pyrolysoljan korrosiv 
och ställer högre krav på utrustning.  

Vanligtvis lägre svavelutsläpp.  Icke blandbar med andra oljor.  

Potentiellt låg viskositet, underlättar bl.a. 
pumpning.  Instabil och ökande viskositet med tiden.  

Variation mellan olika pyrolysoljor 
förekommer och i nuläget fåtal 

användare. 
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Figur 10 Pyrolysoljans sammansättning för färsk GROT, lagrad GROT och tallråvara 
(GROT =grenar och toppar). Källa Benjaminson et al. (2013:26) 

 

2.1.2.2 Styrning av biomassa försörjningskedja 

De Mayer et al. (2014:659) definierar försörjningskedjans styrning (Supply Chain 

Management, SCM) som ” planering och ledning av alla aktiviteter involverade i inköp 

och upphandling samt alla logistiska styrnings aktiviteter. I denna kontext anses 

logistiken vara den del av försörjningskedjan som planerar, verkställer och kontrollerar 

flöden och lagring av varor, tjänster och information mellan utgångspunkten och 

slutpunkten (slutanvändaren) i avsikt att uppfylla konsumentens krav”. För att uppnå 

konsumentkraven och strukturera en smidig och effektiv försörjningskedja måste en 

hel del aspekter beaktas och beslut fattas. Komplicerade beslutsfattande måste göras i 

tre olika tidsperspektiv eller nivåer: strategisk, taktisk och operativ.  

Tabell 2 presenterar beslutsvariablerna för de olika nivåerna för beslut för biomassans 

försörjningskedja. De strategiska besluten är långsiktiga, vanligtvis många år. I tabellen 

demonstreras t.ex. anläggningens läge, kapacitet och hur allokering mellan 

anläggningar kan göras. De hänvisade variablerna kan inte förändras enkelt (eller 

billigt) till någonting annat. De taktiska besluten görs med en tidsintervall på 6 - 12 

månader. Det är beslut som kan ändras ganska enkelt, men som ändå har ett betydande 

inflytande på försörjningskedjans effektivitet och smidighet. De operativa besluten styr 

försörjningskedjan på daglig bas. 
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Tabell 2 Beslutsvariablerna för de olika beslutsnivåerna för biomassa försörjningskedjans 
styrning. Källa: De Mayer et al. (2014).  

 

 

Awudu och Zhang (2012) säger att på långsikt finns det många yttre faktorer som 

påverkar biomassans försörjningskedja. Det nämns att t.ex. statliga beslut som skatter, 

inmatningspris (feed-in tariff) och investeringsstöd på långsikt har stor inflytande på 

strukturen av försörjningskedjan och vidare på dess funktionalitet. De taktiska besluten 

omfattar t.ex. lagerstyrning, inköp- och transportbeslut. De sägs vara i mycket viktig 

position eftersom man vill minimera totalkostnaderna. De operativa besluten görs på 

dags- eller veckonivå och är förknippade med t.ex. tidsplanering av produktion och 

transport. Att konstruera en fungerande försörjningskedja av biomassa är inte enkelt. 

Man måste beakta många aspekter och göra beslut även på långsikt och utan att man 

har kännedom om alla faktorer 

2.1.3 Biobränslens inverkan på samhället och biobränslens 
framtidsutsikter 

Användningen av biobränslen håller på att öka. Den största orsaken till detta är att 

förbränningen av fossila bränslen genererar växthusgaser som koldioxid som i sin tur 

främjar klimatförändringen. Det finns klara bevis på att användning av bränslen som 

härstammar från biomassor kan substituera vissa fossila bränslen och på det viset kan 

koldioxidutsläppen minskas. Trots de positiva effekterna av utsläppen av koldioxid har 

utnyttjande av biomassor också nackdelar (Hämäläinen et al.:2011b). I nästa stycke ges 

en inblick i biobränslenas för- och nackdelar från en social, miljörelaterad och 

ekonomiskt synvinkel.  

Förbränning av biomassor räknas varas koldioxidneutralt, men aktiviteterna 

förknippade till samling, transport och produktion är källor för koldioxidutsläpp. 

Speciellt om biomassan transporteras långa avstånd blir utsläppen betydande. 

Beslutsnivå Strategisk Taktisk Operativ
Beslutsvariabler Anläggningen Lager7planering Lager7planering

8läge 87mängden7av7biomassa 8dagliga7lagerstyriningen
8kapasitet7eller7storlek 8tidpunkten7för7samlandet
8teknologi7eller7typ 8lagerstyrining

Biomassa Transport7administration Transport7administration
8inköp 8transport7sätt 8fordons7planering

8allokering7mellan7
anläggningar

8parti7storlek 8tidsplanering

8rutt87och7tidsplanering
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Biomassa förknippas också med att den kan skada biodiversitet, naturliga livsmiljöer 

och förstöra mark. (Mafakheri och Nasiri: 2014) Förbränningen av biobränslen sker 

renare jämfört med de fossila bränslena. Dessutom påstås att förbränning av etanol kan 

förminska växthusgasutsläpp med 86 %. Som fördel kan också ses att biobränslen 

nedbryts i naturen jämfört med de flesta andra fossila bränslena. Awudu och Zhang 

(2012) Vid förbränningen av biomassa bildas det också andra skadliga gaser så som 

polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och kvävgaser (NOx). Ytterligare bildas 

partiklar, som även anses vara skadliga för hälsan. (Kainiemi et al.: 2014) 

Biomassaproduktionens höga kapitalkostnader är en klar nackdel utgående från en 

samhällelig synvinkel. Detta har skapat ett behov av att minska totalkostnaderna för 

biomassans framställning. För att uppnå kostnadsminskning och att diversifiera risken 

i hela försörjningskedjan kan man göra kedjorna mera flexibla i syfte att använda 

bränslekällorna bredare. Ett bredare sortiment av bränslekällorna leder till bättre 

tillgänglighet och mindre ekonomiska risker. (Mafakheri och Nasiri: 2014) Första 

generationens biomassor är för tillfället från den ekonomiska synvinkeln mera 

konkurrenskraftiga, men eftersom de kan uppta landområden av näringsväxter som 

används till matproduktionen leder detta till att andra och tredje generationernas 

biomassor utvecklas mera intensivt. Awudu och Zhang (2012) För att göra 

investeringar mera lockande måste prisskillnaden mellan biobränslen och fossila 

bränslen minskas. Detta kan göra med olika slag incitament och staten bör involveras. 

(Kainiemi et al.: 2014) 

Awudu och Zhang (2012) presenterar olika sociala faktorer vid biomassans utveckling 

och utnyttjande. Det är viktigt att garantera rent vatten för samhället. Främst vid första 

generationens biomassor (näringsväxter) måste man använda bevattning och detta i 

vissa fall ha en påverkan till samhällets vattentillgång. Vidare påstås att biomassornas 

odling oftast sker på landsbygden där befolkningen kan leva i fattigdom. Det sägs att 

biomassaodling bidrar till mera inkomster just till landsbygden och på det viset sprider 

välstånd. Ytterligare framförs att stora landområden behövs för att odla biomassor. 

Mafakheri och Nasiri (2014) presenterar att biomassans framställning t.ex. frambringar 

regional utveckling, nya jobb på landsbygden och bättre energisjälvförsörjning. Det är 

också viktigt att minimera möjliga konflikter mellan bioenergi- och matproduktionen. 

Kainiemi et al. (2014) påstår att om produktionen av bioenergi saknar allmänhetens 

godkännande kan det minska politiskt och ekonomiskt stöd.  
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2.1.4 Utmaningar, möjligheter och risker med användningen av 
biobränslen 

Det är bevisat att biobränslena har en stor potential att åtminstone delvis ersätta de 

fossila bränslena. Trots den stora potentialen finns det ännu kvar utmaningar som 

hindrar och fördröjer användningen av biobränslena. Det påstås att den största 

barriären är de höga kapitalkostnaderna, råmaterialets tillgänglighet, kvalitet och 

kostnad. För att kunna genomföra projekt med höga kapitalkostnader måste 

energiproduktionen vara storskalig och detta påverkar givetvis efterfrågan på biomassa 

och detta kräver höga råmaterialflöden. Biomassans osäkra tillgänglighet kan förorsaka 

problem att tillfredsställa de höga materialflödena. (Cambero et al.: 2014) Routa et al. 

(2013: 603) tillägger att avverkningsresternas varierande egenskaper kan förorsaka 

problem vid produktionen. ”Mångfald i form, bulkighet, utspridd förekomst, relativt låg 

värde, askhalt och förorsakande av maskinernas slitage listas som problem för 

användning av avverkningsrester som biomassa”. Det är viktigt att avverkningen 

genomförs med en så liten påverkan på miljön och terrängen som möjligt. An et al. 

(2011) påstår industrin för biobränslen kan vara mera känslig jämfört med den 

konventionella bränsleindustrin. Det beskrivs att variationerna i vädret och t.ex. 

sjukdomar och skadedjur kan påverka utbytet av biomassa som kan erhållas. 

Biobränslena måste ytterligare tävla med de fossila bränslena som brukar vara 

billigare. Genom att använda ett bredare sortiment av biomassa kan man reducera 

totalkostnader och lagerutrymmen samt bygga upp en smidigare försörjningskedja. De 

största svårigheterna kan uppkomma genom energikonversionsmetoden, dvs. hur 

biomassa omvandlas till energi.  Det finns inte någon direkt lösning, men t.ex. 

pyrolysmetoden påstås vara flexiblare beträffande användningen av olika typer av 

biomassa. (Rentizelas et al.: 2009)  

Enligt Kainiemi et al. (2014) studier ligger de största riskerna och frågetecknen för 

bioenergin inom ekonomin och miljön. Det uppträder inte några destruktiva olyckor 

och händelser inom bioenergiindustrin, såsom t.ex. kärnkraften har. De största hoten 

uppkommer om bioenergiindustrin misslyckas uppfylla de krav som har ställts att 

begränsa klimatförändringen. Detta betyder att den största nyttan med att använda 

biobränslen ligger i minskningen av koldioxidutsläppen och begränsningen av 

klimatförändringen. Dessutom framförs att användningen av biobränslen sysselsätter 

människor och har en positiv inverkan på ekonomin (speciellt i utvecklingsländer).  

Från en försörjningsberedskapssynvinkel har biomassa och bioenergiindustrin en klar 

potential (ämnet behandlas mera i ett senare skede). Awudu och Zhang (2012) 
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presenterar ytterligare att biomassans pris påverkas av t.ex. råmaterialkostnader, men 

även råoljans pris har ett inflytande. Statliga åtgärderna, såsom reglerande politik, 

subventioner och utsläppshandeln, gör användningen av biomassa osäker till en viss 

grad.  

Hämäläinen et al. (2011a) gjorde en undersökning med hjälp av en internetenkät där 

145 experter inom skogs- och bioenergisektorn från Nord- och Sydamerika (USA, 

Canada, Argentina, Chile, Brasilien och Uruguay) och Skandinavien (Sverige och 

Finland) besvarade frågor i anslutning till bioenergiindustrin. För Finlands del 

avslöjade resultaten att det fattas en offentlig och privat finansiering samt att 

bioenergisektorn möter förändringsmotstånd. Som fördelar påpekades tillgänglighet av 

råmaterial, tekniskt kunnande och logistiken av råmaterial. Sveriges svagheter listades 

även vara förändringsmotstånd och dålig förmåga att ”gripa” nya möjligheter. Enligt 

undersökningen var fördelarna för Sveriges bioenergisektor kunnande i hantering av 

biomassa, processexpertis, den existerande infrastrukturen samt teknologiskt 

ledarskap. Respondenterna (finska) ansåg att bioenergisektorn har en stor potential i 

Finland och har möjligheten att vara en av de ledande funktionärerna inom 

bioenergiteknologin.  

2.2 Bakgrunden av värdekedja analys och värdehöjning 

Michael Porters koncept för värdekedjan (Value Chain) är mycket använt och refererat 

inom den akademiska världen. Porter presenterar att konkurrensförmåga inte kan 

förstås om man betraktar bolaget som en helhet, utan företaget består av aktiviteter. 

Varje aktivitet kan anses som en kostnad för bolaget och har ett inflytande på företagets 

förmåga att tävla och klara sig. Genom en värdekedjeanalys kan man bättre förstå hur 

kostnaderna bildas. Porter (1985) presenterar värdekedjeanalysen som ett verktyg som 

hjälper bolaget att hitta de strategiskt viktiga aktiviteterna och göra dem bättre eller 

billigare. Enligt Porter (1985) uppnår bolag, som gör sina aktiviteter billigare eller/och 

bättre, en bättre position på marknaden jämfört med konkurrenterna. (Porter: 1985). 

Figur 11 illustrerar Porters värdekedja och dess aktiviteter. Aktiviteterna indelas i två 

huvudgrupper: primär- och stödaktiviteter. Primäraktiviteterna är inblandade direkt i 

skapandet av produkten, dess försäljning och förflyttning till marknaden eller 

vidareförädling. Stödaktiviteterna stöder primäraktiviteterna så att bolaget kan 

producera de varor eller tjänster de borde. Porter introducerar att värdekedjan kan 

tillämpas som ett verktyg att analysera t.ex. kostnader och differentiering. Tabell 3, 
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citerad och bearbetad på basis av webbsidan Chef.se, presenterar både de primär- och 

stödaktiviteterna och deras uppgifter. 

 

 
Figur 11 Aktiviteterna i Porters värdekedja. Källa: Wirén (2008:11).  

Tabell 3 Primär- och stödaktiviteternas uppgifter i Porters värdekedja. Källa: Chef.se, 
värdekedja. 

 

 

Primäraktiviteter

1.#”#Logistik#in”#(Inbound#logistics):#varumottagning,#lagring,#sortering,#materialhantering#och#
transport.#

2.#”Tillverkning”#(Operations):#aktiviteter#som#förändrar#inflödet#till#slutprodukten,#som#bearbetning,#
förpackning,#maskinunderhåll#och#testning.

3.#”#Logistik#ut”(Outbound#logistics):#aktiviteter#för#att#sända,#lagra#och#fysiskt#distribuera#
produkterna#till#köparna.#Hit#hör#orderbehandling,#schemaläggning,#leveranser,#transporter#m.m.

4.#”#Marknadsföring#och#försäljning”(Marketing#&#Sales):#aktiviteter#som#reklam,#sales#promotion#och#
prissättning.

5.#”Service”:#aktiviteter#som#installation,#reparationer,#utbildning,#reservdelar#och#produktjusteringar.

Stödaktiviteter

1.#”Företagets#struktur”#(Firm#infrastructure):#aktiviteter#som#företags#ledning,#planering,#finansiering,#
redovisning,#legala#frågor,#myndighetsärenden#och#kvalitetsledning.#

2.#”#Human#resource#management”:#aktiviteter#som#rekrytering,#utbildning,#utveckling#och#belöning#
av#personal.

3.#”Teknologiutveckling”(Technology#development):#aktiviteter#som#berör#varje#värdeaktivitet,#knowP
how,#procedurer#eller#processer.

4.#”Inköp”(Procurement):aktiviteter#som#varuförsörjningen,#själva#funktionen#att#företa#inköp#och#
inte#själva#det#logistiska#varuflödet.
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Recklies (2001) påpekar att Porters tanke var att de bolag som sköter både aktiviteterna 

och länkarna mellan dessa aktiviteter bra kan uppnå bra position på marknaden. Med 

länkar anses tjänster, material- och produktflöden i företaget. Ett smidigt 

informationsflöde och samarbete mellan aktiviteterna är avgörande för företaget och ju 

bättre företaget sköter ”länkarna”, desto högre vinstmarginal kan företaget uppnå. 

“För att förstå vad en värdeskapande aktivitet producerar måste vi förstå innebörden av 

värde i en värdekedja” skriver Anlert och Sundewall (2013). De tilläggs att värde kan 

ses på många olika sätt. Det är alltså beroende vilken synvinkel man tar till när man 

utvärderar produkter eller tjänster. Kostnad, kvalitet eller tid kan anses som värde.  

Malvalehto et al. (2011) påpekar att när man betraktar värdekedjor måste man lyfta 

upp både värde och hur värdet genererats. Begreppet värde behandlas mycket i 

litteraturen men definitionen är inte klar, eftersom värdebegreppet är komplicerat. När 

man diskuterar om affärsmodeller eller ledningsfilosofier som ”Lean”, är 

värdebegreppet i viktig position Det framförs ytterligare av Malvalehto et al. (2011) att 

Porters värdekedjemodell har blivit modifierat av många. Han gjorde även själv 

förbättringar och utvidgade tankesättet från ett enstaka bolag till ett nätverk av företag. 

Det påstås att den första modellen fokuserar på att analysera ett bolag och 

värdeproducering i den. Ett s.k. värdesystem omfattar ett nätverk som består av 

aktiviteter efter varandra, är linkade och genererar värde till produkten. Genom dessa 

nätverk kan man producera ett maximalt värde åt slutkunden. Detta beror på det att 

företagen kan koncentrera sig på sina kärnkompetenser och fungera mera flexibelt och 

snabbare. Med andra ord är det är skickligheten på kärnkompetensen som är det som 

genererar värde på produkten. För det företag som blir utan för nätverket kan det vara 

svårt att fungera.  

 

Figur 12 Porters värdesystem med leverantör, fokalt bolag (organisationen) och 
slutkonsumenten. Källa: Wirén (2008:12). 
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Recklies (2001) framför att det beror på strukturen hur stor vinstmarginal det finns att 

dela på mellan de olika aktörerna (leverantörer, producenter, distributörer och 

konsumenter) i ett värdesystem. Den delbara vinsten definieras som skillnaden mellan 

konsumentens villighet att betala för produkten och alla de kostnader som är 

förknippade till produkten. Samarbete mellan aktörerna kan sänka kostnaderna och 

förbättra effektiviteten, men aktörerna kan också försöka använda sin egen position för 

att förhandla sig till en bättre andel av vinsten.  Med andra ord kan aktörerna använda 

samarbete eller sin styrka för att öka vinsten. Figur 12 presenterar ett värdesystem med 

leverantör, fokalt bolag och slutkonsumenten.  

Sathre och Gustavsson (2009) påstår att man genom industriell bearbetning kan öka 

värdet av råmaterial. Med bearbetningen modifieras råmaterialet så att 

konsumenternas krav uppfylls bättre. Värdet kan ökas från en bruksvärdes- eller 

utbytesvärdessynvinkel. Konsumenten kräver att produkten kan användas enligt sitt 

eget önskemål, alltså konsumenten uppskattar produktens användbarhet eller/och 

bruksvärdet. Utbytsvärdet kan vara monetär eller icke-monetär och genom att öka den 

ökar man i allmänhet också bruksvärdet. Om man betraktar produkternas värdeökning 

från en bredare synvinkel kan ökningen av produkternas värde förbättra 

sysselsättningen och genom det en inhemsk säkerhet. Dessutom är det bevisat att 

produktionen av produkter av högre värde har ett positiv inverkan på lokala och 

nationella ekonomier. Vidare leder detta till det staten kan bära skatter och det ökar 

även välmående i samhället. I början av kedjan kan värdet ökas genom t.ex. en fysisk 

eller kemisk process, men desto närmare man kommer slutkonsumenten ökar värdet 

p.g.a. administrativa och logistiska operationer. Det vill säga, att fast produkten inte 

bearbetas kan dess värde öka längs kedjan. Liksom tidigare har nämnts är 

värdekedjorna i de flesta fallen komplexa och har många aktörer. Det är nämligen 

mycket avgörande för värdet hur produkten produceras, hur samarbetet fungerar 

mellan de olika aktörerna och att bolaget kan fungera effektivt. I figur 13 presenteras 

två olika fall av samma produktionslinje. Båda linjerna innehåller tre olika processer 

där produktens värde ökas. I övre linjen sköts framställningen av tre olika aktörer och i 

den nedre sker produktionen inom samma företag (en s.k. integrerad linje). I teorin 

borde värdeökningen vara lika mellan de två linjerna.  
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Figur 13 Värdekedja av tre olika processer som är genomför av en tre olika bolag och ett 
integrerat bolag. Figuren är modifierad och översatt. Källa: Sathre och 
Gustavsson (2009: 67) 

 

I en integrerad linje finns det möjligheter att optimera materialflöden men flexibiliteten 

kan vara av sämre nivå jämfört med linjen av flera aktörer. Ett bra samarbete mellan de 

olika aktörerna kan sänka t.ex. transaktionskostnaderna. Å andra sidan kan bolaget 

med en integrerad produktion ha större nytta av biprodukter som bildas inom 

processen. Det finns alltså nack- och fördelar i båda kedjorna och det är svårt att 

konstatera vilken som fungerar bättre.  

 

Figur 14 Enskild process inom värdekedja. Figuren är översatt och modifierad. Källa: 
Sathre och Gustavsson (2009: 68) 

 

Sathre och Gustavsson (2009) undersökte hur värdet förändras inom 14 olika 

framställningsprocesser inom svensk skogsindustri. Undersökningen beaktade olika 

förädlingsnivåer från avverkningsrester till lim-laminerade balkar, som ansågs ge mest 

mervärde. I figur 14 ges ett exempel på hur en enskild del byggdes upp i 

undersökningen med de olika flödena in till och ut från processen. Som 

inmatningsflöden var biomassa, andra material och energi. Ur processen kom en 

primärprodukt och två biprodukter: material och energi. Från bolagets sida tillades 

the sensitivity of value addition to changes in the values of inputs and
outputs would better define the significance of such fluctuations. The
differing degree of price volatility of different goods and services,
however, could be incorporated into an accurate evaluation of the
economic risk of producing a particular product. Many value-added
wood-based products are not purchasedbased on spot prices, but rather
on contract prices that often include a “risk premium.” A buyer may be
willing to pay more for a product via a contract than the current spot
price to insure availability of the product in the future and to hedge
against a possible price increase.

The calculation of added value, measured in terms of differences
between input prices and output prices, is not solely dependent on
internal production factors related to material and energy flows.
Changes in input prices can–depending on the elasticity of demand–
cause a change in output prices and of value added. Demand elasticity
can provoke a decrease in value added (manifested in reduced wages
or profit) as a choice made by the firm in an effort to maintain sales
volume. External competition can have a similar effect by forcing price
reductions or allowing price increases. Hence, value added is not only
based on internal factors within the production sphere, but can also be
affected by external factors beyond the direct control of the firm.

In cases of new technologies that have not established a market
history of prices from which output value may be estimated, the
production cost of alternative, competing products, whether biomass-
based or not, can provide an upper limit on the costs that can be
economically supported in a biomass conversion process without
external cost subsidies. Innovative products are often more expensive
than existing product when they initially appear on the market (Neij
et al., 2003). In such cases the new product must have some other
advantage to be attractive to the potential customer. If the advantage is a
social benefit such as environmental advantages of a sustainably
produced forest product, the product may deserve an initial public
subsidy, without which it might not be initially competitive with the
existing products on the market.

The value of a product increases as it proceeds along the value
chain from raw material extraction to use by the customer. Different
aspects of value are added at different stages of the value chain. At the
production level, the focus is on value added through physical or
chemical modification of material inputs. Later in the chain, as the
product approaches retail sale to the end-user, value is added through
e.g. logistical or administrative operations that increase the conve-
nience and availability offered to the final consumer. Thus a given
product, while perhaps physically unchanged, may have different
values at different points in the value chain.

2.3. System boundaries

Critical to a comparative analysis of value added is defining what
links of the value chain are to be included. An industrial system is not a
monolithic entity conducting a single transformation process, but is
instead a complex amalgam of different actors each performing a
unique part of a long value chain, as raw materials are extracted,
refined, transported, processed, combined, packaged, distributed and
marketed as ready products. Some industrial actors begin their value
adding process with the output products of other actors. The question
of where to delimit system boundaries of the analysis is not always
straightforward. In aggregate national accounts of added value, all
production except that produced and consumed within the same
household (with the exception of the services of paid domestic staff) is
included within the production boundary (United Nations, 2003).
Using a bottom-up approach, focus can be placed on one or several of
the links in the value chain of a product, depending on the objectives
of the analysis, and based on the detailed material and energy balance
information known about each link.

Vertical integration of consecutive value-adding processes in a value
chain can affect the calculation of the value added. Fig.1 illustrates three

value-adding processes (A, B, and C) performed by three separate firms
(top figure), and the same three processes performed by a single
vertically-integrated firm (bottom figure). Process A could be, for
example, the felling and transport of trees (the value added chain
could also extend further upstream to include forest establishment and
management). Process B could be the conversion of harvested round-
wood into lumber or panel products. Process C could be the construction
of a building using wood-based and other types of building materials.

In a theoretical free market economy, the sum of value added by
the separate firms (VF—V0) should equal the value added by the
vertically integrated firm (V′F—V0). The actual (or measured) value
added will however depend on the efficiencies (or inefficiencies) of
integration, transaction costs between separate firms, transfer costs
between different divisions of a firm, and the quality and/or
availability of value data at various points of the processing chain.
Integrated forest products firmsmay also subsidise specific processing
operations by charging less than market prices for logs or stumpage,
making an accurate breakdown of internal value addition difficult.

Vertical integration may permit an optimisation of material flows to
added value (Carino and Willis, 2001). On the other hand, integration
may restrict opportunities for maximising added value from a unit of
raw material, if the integrated firm is dedicated to producing a single
product (or mix of products) and is slow to reconfigure itself to take
advantage of emerging opportunities for adding value. In contrast, non-
integrated actors (both upstream and downstream) may have the
increased flexibility needed to identify potential product markets and
form appropriate ad-hoc partnerships to exploit opportunities as they
arise.

2.4. Measurement indices

Various indices can be used to express the results of calculations of
value added. Gross value added, that is the absolute monetary gain
achieved from the processing of a quantity of material, will depend on
theproduct andmeasurementunits, andwill not be directly comparable
unless all products are expressed in the sameunit (e.g.€/ton,€/GJ,€/m3).
Results of processes that produce non-similar products could be
compared by normalising the gross value added by another function
of the transformation process. Added value could be related to total
output value, for example value added per unit output value (€/€). This
index would show the proportion of value in the finished product that
had been added during the process, ranging from zero to one.

Another potentially useful expression is the output value per unit
value of biomass input (€/€). This index would measure the
multiplicative effect of using a scarce biomass resource; that is,
how the value of a biomass input is related to an increase in total
value. A related index is the value added per unit value of biomass
input (€/€).

A unique aspect of biomass used as an industrial material is its
renewable nature. Because a sustainably managed forest will continue
to produce biomass indefinitely, it is appropriate to construct indices
that evaluate the added value not only from a discrete industrial
process, but also from a continuous flow of biomass outputs from the

Fig. 1. Diagram of three value-adding processes (A, B, and C) done consecutively by
separate firms (top), and by a single, vertically integrated firm (bottom).

67R. Sathre, L. Gustavsson / Forest Policy and Economics 11 (2009) 65–75

Råmaterial*
*

Råmaterial*
*

Färdig**
produkt*

Färdig**
produkt*

forest that become inputs to industry. Based on knowledge of the
productivity of a forest stand in terms of outputs of various biomass
types (e.g. sawlogs, pulpwood, residues), added value can be
calculated per hectare-year or hectare-rotation.

Other indices of added value can also be envisioned, depending on
the goals of the analysis. For example, value added per employee or
per hour of labour could be used as an indicator of human resource
productivity. Likewise, value added by a process divided by the cost (of
human resources and capital depreciation) gives a fundamental
measure of economic viability, needing to be greater than unity.
Measures such as these are included in national accounts of value
added (United Nations, 2003), and could also be calculated at the
industrial process level if the additional required data are available.

3. Operational methodology

In the light of the general methodological issues discussed in the
preceding section, here we develop a process-based operational
methodology to calculate added value based on an economic
evaluation of the mass and energy balances of selected processes in
the Swedish forest product industries.

3.1. Calculation of added value

We employ a process-level production function where output value
is related to a vector of inputs, including labour and capital fromwithin
the producing firm as well as material and energy inputs from outside
the firm. The exchange value added by a production process is the
difference in market value between the output products that are sold,
and the input materials purchased from other sources to use in the
production process. Within the firm, utility is added to input materials
by the agency of labour and capital (together with the accumulated
knowledge they bring forth) that are considered as internal to the firm
(see Fig. 2). The resulting added economic value (exchange values of
output goodsminus input goods) is then receivedby thefirm, andmakes
up employee compensation, taxes, consumption of fixed capital, as well
as gross operation surplus (United Nations, 2003).

Given a forest industry process with a range of inputs and outputs
such as that illustrated in Fig. 2, value added can be determined based
on the identification and economic valuation of material and energy
flows. We suggest that the following general definition can be used to
determine the total value added by a forest industry process (Eq. (1)):

VAT = ðVPP + VMBP + VEBPÞ−ðVBI + VOI + VEIÞ ð1Þ

where

VAT is the total value added by the operation;
VPP is thevalue of the primary product produced by theoperation;
VMBP is the value of the material by-products produced by the

operation;
VEBP is the value of the energy by-products (fuels and electricity)

produced by the operation;

VBI is the value of the biomass inputs (roundwood, residues) to
the operation;

VOI is the value of the other material inputs (non-biomass, non-
energy) to the operation;

VEI is the value of the energy supply inputs (fuels and
electricity) to the operation.

This analysis focuses on the value added by specific biomass
conversion technologies. Thus, we draw our system boundaries around
a single processing facility, with input and output transactions occurring
at the factory gates. The energy and material inputs are for process
requirements only, and do not include energy and materials used for
administrative needs within the facility, nor upstream or downstream
logistical needs. We do this in order to compare the value added by
individual technological processes (i.e. process A, B or C in Fig. 1, but not
all three processes together). In several cases, we include two successive
processes within the system boundaries (e.g. planed lumber made from
sawn lumber, and LWC paper made from chemical pulp) to enable the
analysis of the significance of common process groups. Otherwise,
ancillary value added through e.g. secondary processing or marketing
efforts is not included.

3.2. Allocation between multiple inputs and outputs

When multiple input materials are used to make a product, the
comparison of added value of different forest products is potentially
complicated. For example, the production of particleboard requires
adhesive resin in addition towoodparticles, and the production of office
paper requires mineral coating materials in addition to wood-based
pulp. How, then, is the value added by the entire process allocated
between the various inputs? More specific for this study, how much of
the total added value can be attributed to the biomass input? This is
importantwhen comparing the value added to a given rawmaterial (e.g.
wood) by different processes, some having only wood as input and
others having multiple inputs. The allocation of added value among
several inputs to a production process is by nature an artificial construct
if all the inputs are essential to the process, but is a necessary step if
various processes with differing shares of biomass input are to be
compared with each other. Here we use a simple allocation method
based on proportional input values (Eq. (2), with parameters as defined
in Eq. (1)). In thismethod, the proportion of total added value attributed
to the biomass input, VAB, is calculated based on the share of total input
value that is contributed by the biomass inputs.

VAB = VAT×
VBI

VBI + VOI + VEI
ð2Þ

The case of multiple products being made from a single input
material, for example a process that results in by-products or co-
products, must also be considered. An example common in the wood
products sector is the production of biomass residues as a by-product of
a wood manufacturing process. The value of the by-products could be
considered an additional value assigned to the primary product.
Alternatively, the main product could have one added value and the
by-product another, in which case the value of shared inputs must be
allocated among themultiple outputs.Methodsof cost allocationused in
the accounting field (Young, 1985) might provide guidance. Cost
allocation is a way to rationally assign costs that are common to more
than one activity. A number of methods can be employed, including the
relative output method, where common costs are attributed in
proportion to their share of the total output; the revenue method,
where common costs are attributed in proportion to their share of total
revenues; activity based costing, where common costs are allocated
based on the activities that invoke the costs; and the incremental
method, where common costs are allocated in order beginningwith the
primary user and then proceeding to secondary (incremental) users.

Fig. 2. Conceptual diagram of the process of adding exchange value within a forest
products industry firm.
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ytterligare arbete och kapital. Mervärdet till inmatningsflöden (material och energi) 

görs av ”processen”, dvs. arbetet, kapitalet och den kunskap som finns i bolaget. I 

princip är de utkommande produkternas värde samtidigt marknadsvärdet och med 

hjälp av den sköter bolaget de kostnader, skatter och andra avgifter som uppstår i 

affärsverksamheten. 

Lambert och Stock (1993) redogör att med effektiv logistik förbättras avsevärt 

kundnöjdheten. Detta innebär att kunderna får de produkter som de önskar i rätt tid 

och till rätt plats. Med andra ord tillfredsställer logistiken kundernas behov genom att 

säkra tillgängligheten av produkten vid rätt tidpunkt (tidsnytta, “time utility”, när de 

efterfrågas) och rätt plats (platsnytta, “place utility”, där de efterfrågas). Coyle et al. 

(2013) framför att platsnyttan som logistiken möjliggör utvidgar marknadens fysiska 

gränser, därmed adderar värde till produkten och ökar konkurrensen som leder till 

lägre pris och produkttillgänglighet. Platsnytta skapas närmast genom transport. 

Genom bra lagerhantering, strategisk placering av produkter och transport kan 

tidsnytta skapas, presenterar Coyle et al. (2013). Detta innebär att man lagrar rätt 

produkter, placerar produkterna strategiskt rätt eller sköter en snabb transport till 

slutkunden. Tidsnyttan och tidshantering minskar ledtider och lagernivåer. Lambert 

och Stock (1993) beskriver ytterligare att genom producera eller ihop sätta olika 

komponenter för att kundens behov kan man öka värdet. Det vill säga produktionen 

förädlar råvaror till produkter som har mervärde för slutanvändaren. Ett exempel är 

biltillverkning där de enskilda delarna inte har ett värde för slutkonsumenten, men då 

de plockas ihop till en bil har den en s.k. formnytta (form utility) för konsumenten. 

Coyle et al. (2013) utvidgar att dagens logistik även kan erbjuda formnytta på olika sätt. 

Detta kan innebära att man blandar olika produkter eller delar partier. Exempelvis 

distributionscenter förändrar produktens form genom att byta transportform eller 

förpackningsform (lastpall till enskilda förpackningar). Värdehöjningen är inte lineär 

utan logistikens inflytande är olika inom olika industribranscher. Lambert och Stock 

(1993) tabulerar hur mycket värde höjs per logistikkostnaderna och som exempel kan 

presenteras att i olja och kemikalier höjs värdet mycket jämfört med möbler, textiler 

eller maskiner.  

Christopher (2011) förklarar skillnaden mellan hur produktens värde och kostnad 

bildas, det vill säga hur vissa aktiviteter ökar kostnaderna men värdet av produkten inte 

ökas. Som ett exempel ges att om produkter flyttas till lager, lagras och skickas vidare 

har inte värdet på produkten ökat, men det har genererat kostnader. Med andra ord har 
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tiden som produkten har varit lagrad inte ökat värdet (icke-värdeskapande aktivitet) 

från konsumentens synvinkel, men kostnader har generats som ett resultat av lagring- 

och handlingsaktiviteterna. En aktivitet som skapar egenskaper som konsumenterna är 

villiga att betala för höjer produktens värde (värdeskapande aktiviteter). Christopher 

(2011) påstår att tillverkning och transport höjer värdet av slutprodukten, dvs. alla 

värde höjande aktiviteter kan anses positiva som värdeskapande aktiviteter. Genom att 

reducera de icke-värdeskapande aktiviteterna kan man sänka kostnader och förkorta 

ledtider, men reduktionen påverkar inte konsumentvärdet. Lagring av långt förädlade 

produkter är inte lika lönsamt jämfört med de lägre förädlade produkterna. Ytterligare 

är det viktigt att komma ihåg att genom att avancera produkterna långt i början av 

värdekedjan, försvinner flexibiliteten av processkontroll. Figur 15 presenterar 

sambandet mellan värdeskapandet och kostnaderna. Allmänt kan påstås att all lagring 

bara ökar kostnader och produktion samt transportaktiviteter skapar värde för 

produkten.  

 

Figur 15 Sambandet mellan produktens värdeskapande och kostnaderna. Figuren är 
översatt. Källa Christopher (2011:132) 

 

2.3 Biobränslena ett alternativ till försörjningsberedskap i Finland? 

Definition av försörjningsberedskap lyder (nesa.fi: 2013a): ”Generellt avses med 

försörjningsberedskap upprätthållandet av sådana samhälleliga basfunktioner som i 

störningssituationer och undantagsförhållanden är nödvändiga för befolkningens 

livsförutsättningar, samhällets funktionsduglighet och säkerhet samt de materiella 

förutsättningarna för landets försvar.”  
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Från Finlands synvinkel kan försörjningsberedskapen anses vara krävande p.g.a. det 

geografiska läget och klimatet. Det kan sägas att Finland ligger ”lite vid sidan om” den 

centrala världen och världsmarknaden. Dessutom är Finland ganska fattig på 

naturresurser (exklusive skogsresurser). Detta medför att bränsle (fordon och energi) 

måste transporteras till Finland från andra delar av världen. Därutöver är det finska 

klimatet kallt som ställer krav på byggnormer men som också bidrar till den relativt 

intensiva energikonsumtionen. Finland har löst sin försörjningsberedskap genom ett 

samarbete mellan myndigheterna, näringslivet och olika organisationer. Finlands lag 

styr myndigheternas skyldigheter inom försörjningsberedskapen och ser till att de kan 

upprätthålla den verksamhet som behövs vid krissituationer. För näringslivets del finns 

det inga lagstadgade skyldigheter i fall krisen sammanträffar, utan ”företagens 

beredskapsåtgärder bygger på affärsmässiga faktorer, avtal med kunderna och behovet 

av riskhantering i anslutning till detta” (nesa.fi: 2013b). Samarbetet mellan de olika 

aktörerna sköts i Finland av Försörjningsberedskapscentralen, som är en institution 

som hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Tidigare nämndes att 

det behövs transportering av en stor del av bränslet (fordon och energi) till Finland och 

därför är Finland starkt beroende av utländska aktörer. 

Beroendeskapen av de utländska aktörerna och nätverken är kanske det allvarligaste 

hotet. Ytterligare räknas upp störningar i kommunikationssystem, natur- och 

miljökatastrofer samt väpnade konflikter som hot för vårt samhälle. De centrala målen 

för försörjningsberedskapen är givna av stadsrådet år 2013 och innebär att samhällets 

kritiska infrastruktur och produktion måste uppehållas. Tryggandet av samhällets 

kritiska funktioner baserar sig på att ha bra kontakter med de internationella aktörerna 

och marknaden. Detta innebär att Finland har en konkurrenskraftigt ekonomi- och 

näringspolitik. Genom lagstiftningen vill man dessutom trygga att vissa branscher, som 

är viktiga för samhället, fungerar även vid förstöringar. Dessutom finns det åtgärder att 

tillgången till vissa produkter garanteras, som innebär lagring av t.ex. olja, vissa 

mediciner och jordbruksprodukter. (nesa.fi: 2013a) Från försörjningsberedskapens 

synvinkel är det viktigt att energiproduktionen är decentraliserad till olika bränslen och 

källor. Det är ytterst viktigt att energin produceras inom Finland och råvarorna är 

inhemska så långt som möjligt. Det påstås att genom att använda förnybara 

energikällor kan energiproduktionen ytterligare decentraliseras och minska beroendet 

av de fossila bränslena. Ytterligare betonas att energiförsörjningen kräver överförings- 

och distributionsnätverk samt lagrings- och transportsystem. (Pöyry Consulting: 

Rapport) 
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Barret et al. (2010) förklarar att energiförsörjningen har ändrat mycket i världen under 

den senaste tiden. Det är inte bara fråga om att försäkra energiförsörjningen med 

fossila bränslena utan det är fråga om en mera komplex process att trygga samhället. 

Enligt det internationella energirådets (IEA, International Energy Agency) webbsidor 

(iea.org) kan energiförsörjning indelas i tre olika situationer, vilka presteras i figur 16 

(översatt). En direktöversättning av definitionen låter följande: ”oavbruten tillgång på 

energi till ett överkomligt pris” (the uninterrupted availability of energy sources at an 

affordable price). Med andra ord skall priserna på energi vara överkomliga (affordable), 

leveransen skall ske utan avbrott (interruptible) och energin skall vara tillgänglig 

(accessible). Ytterligare påstås att energisäkerheten kan betraktas kort- eller 

långsiktigt. Den kortsiktiga energisäkerheten grundar sig att reagera på plötsliga 

variationer, t.ex. prisvariationer på råolja och den långsiktiga energisäkerheten 

koncentrerar sig på att utveckla energileveransen från hållbara och ekonomiska 

aspekter.  

 

Figur 16 Energisäkerhetens indelning enligt det internationella energirådet (IEA). Figuren 
modifierad och översatt. Källa: IEA.org.  

 

Barret et al. (2010) säger att det finns fyra olika begrepp som kan identifiera och 

beskriva dynamiken för energiförsörjningen: hållbarhet, robusthet, stabilitet och 

flexibilitet. Ramverket av dynamiken är utvecklad av Andy Striling och med den kan 

man alltså identifiera och förklarar hur energiförsörjningen kan rubbas eller hotas. 

Mitchell el al. (2013) tolkar vidare ramverket och säger att energiförsörjningen kan 

rubbas i olika tidsperspektiv, dvs. att hoten kan vara mera kortvariga som går över 

snabbt (t.ex. elledning av). Långvarigare hot anses vara frågor som har inflytande på 

långsikt, som till exempel klimatförändringen. För att kontrollera och kunna reagera på 
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både kort- och långvariga hot måste energiförsörjningen vara hållbar, stabil, robust och 

flexibel.  Det kan vara fråga om en snabb respons för att reparera en elledning eller ha 

förmåga att göra större investeringar t.ex. i elnätverk. 

Alltid är det inte möjligt att undvika hoten, men då måste systemet vara tillräckligt 

robust och flexibelt för att konsekvenserna blir så små som möjligt. Ett exempel är att 

en investering till förnybar energikälla minskar inflytande av prisfluktuationer i fossila 

bränslen. Enligt Barret et al. (2010) kan riskerna och hoten inblandade med 

energiförsörjningen indelas i fyra kategorier: människorelaterade risker, tekniska 

risker, risker och hot av energiresurser, samt miljöhot och -risker. Vissa av riskerna och 

hoten är mera förutsägbara än andra, t.ex. de fossila bränslenas begränsade resurser är 

kända, men naturkatastrofer är svåra att förutspå. Hoten kan vara direkta, som terror 

eller strejker, men också indirekta som svårigheter att planera framtidens 

energiförbrukning eller förutspå trender. Politik och bestämmelser som t.ex. 

utsläppsnormer och lagstiftning präglar starkt energiförsörjningen. Tillgängligheten av 

energi kan hotas p.g.a. tekniska svårigheter eller, i fallet av förnybara energikällor, där 

t.ex. solen inte alltid skiner eller vinden blåser 

Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen (tem.fi:2013) framför att ” 

”Försörjningstryggheten i fråga om energi ska baseras på mångsidiga energikällor och 

bränslen, tillräcklig och distribuerad energiproduktion samt leverans pålitliga 

överförings- och distributionssystem. Utgångspunkten i tryggandet av 

energiförsörjningen utgörs av fungerande energimarknader, en klar och långsiktig 

energipolitik som uppmuntrar till investeringar samt energieffektivitet.” I en central 

position för att höja Finlands självförsörjningsgrad är ett hållbart sätt att använda 

energin. I beslutet lyfts ytterligare fram att särskilt träbaserad energi skall beaktas och 

tillgången till arbetskraft och anläggningar samt utrustning skall tryggas. Demirbas 

(2009) framför att från energisäkerhetens synvinkel har biobränslena många fördelar, 

som att de minskar förbrukningen av fossila bränslena, inhemsk distribution och 

tillgänglighet. Graden av inhemskt ursprung uppfylls speciellt inom biobränslena som 

har sitt ursprung i skogen. På webbsidan av Vattenfall (vattenfall.se) tilläggs ännu att 

även om produktionen och volymerna av biomassa är ännu småskaliga, är biomassa en 

pålitlig och stabil energikälla även från försörjningstrygghetens synvinkel.  

Om man betraktar de finska biomassorna som härstammar från skogsbranschen kan de 

först och främst indelas i bränslen som används inom trafiken (t.ex. biodiesel och -

etanol) eller inom energiproduktionen (flis, avverkningsrester och bioolja). Enligt 
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Hernesniemi (2014) är de kritiska faktorerna för de förnybara bränslen för 

försörjningsberedskapen följande: 

• Råmaterialet (tillgänglighet, konkurrerad efterfrågan/ andra 

användningsområden, lagringsmöjligheter som råmaterial).  

• Produktion (ökning av produktionskapacitet, kritiska produktionsfaktorer, 

bundenhet med andra industribranscher) 

• Transport (behov av specialutrustning, mellanlagring inom transportkedjan) 

• Förbrukning (andelarna mellan energiproduktionsbränslena och 

trafikbränslena, alternativa bränslen i användningen, lagring vid 

produktionsanläggningen) 

 

Tabell 4 För- och nackdelar för skogsflis och pyrolysolja inom en värdekedja och faktorer 
som uppkommer vid ett undantagstillstånd. Källa: Hernesniemi (2014).  

 

 

De kritiska faktorerna sprider sig över hela värdekedjan av de förnybara bränslena. I 

tabell 4 presenteras skogsflisens och pyrolysoljans för- och nackdelar och faktorer som 

kan uppkomma i ett undantagstillstånd. Övre delen av tabellen beskriver egenskaper 

och särdrag i anslutning till användning, produktion, råmaterial, transport och lagring 

av skogsflis och pyrolysolja. I den nedre delen framförs faktorer som kan uppkomma i 

Bränsle Användning Produktion Råmaterial Transport Lagring

Skogsflis

Användning;inom;el<och;
värmeproduktion.;Råmaterial;till;SNG<
biogs;och;pyrolys;olja.;Används;i;hela;
Finland;men;tillgänglighet;kan;vara;

sämre;i;Södra;Finland

Decentraliserad:;
många;små;aktörer;
inom;samling;och;

transport.;

Produktionsmängden;
delvis;beroende;av;
skogsindustrin.;

Möjlighet;att;importera;
trä.

Många;lokala;
aktörer;inom;
logistikkedjan

Lagring;som;flis;ca.;1;
mån.,;men;kan;lagras;

som;rundvirke

Pyrolysolja
Värmeproduktion,;samma;

användningsändamål;som;brännolja

Centraliserad,;1<3;
anläggningar;i;

Finland

Mångsidig;
råmaterialkällor:;

skogsflis;och;biprodukter

Ej;erfarehet;om;
storskalig;
distribution

Ej;erfarehet;om;
storskalig;lagring

Bränsle Export/;Import;stop
Störning;i;

tillgänglighet;av;
inhemsk;råmaterial

Störning;i;tillgänglighet;
av;utländsk;råmaterial;/;

bränsle

Störning;inom;
produktionen;av;
inhemsk;bärnsle

Förändring;i;styrmedlen,
reglerande,;

eller;stödpolitiken

Skogsflis
Inhemsk;råmaterial,;kan;ersätta;export;

bränsle.;

;Beroende;av;
skogsindustrin.;
Möjlighet;att;
importera;trä.

Beroende;av;inhemska;
källor

Många;
produktionsanlä

ggningar

Lönsamhet;stöds;av;
politik,;stabil;råmaterial;
bas,;EU:;kriterier;för;
hållbarhet;kan;ändras

Pyrolysolja
Inhemsk;råmaterial,;kan;ersätta;export;

bränsle.;

;Beroende;av;
skogsindustrin.;
Möjlighet;att;
importera;trä.

Beroende;av;inhemska;
källor

Bara;några;
producenter

Lönsamhet;stöds;av;
politiken,;beskattning;av;
de;alternativa;bränslena;

påverkar

Undantagstillstånd
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undantagstillstånd och som påverkar försörjningsberedskapen. Hernesniemi (2014) 

framför vidare att skogsflisen förbättrar försörjningsberedskapen, men tillgängligheten 

av skogsflis kan ställa problem om användningen ökar. Om användningen ökar kan den 

dessutom på långsikt påverka energiproduktionens mångsidighet. Pyrolysolja har 

möjlighet att förbättra också försörjningsberedskapen i Finland genom att den kan 

ersätta brännolja som är en importerad produkt.  

2.4 Beskattning och styrmedel för biobränslen i Finland 

 
Styrmedel, politik och reglering har ett stort inflytande på användningen av biobränsle 

i Finland. I detta avsnitt framförs de faktorer som har eller kommer att ha inflytande på 

användningen och produktionen av biobränslena.  

Klimatförändringen har haft ett stort inflytande på användningen av på de förnybara 

energikällorna. Det globala problemet försöks stoppas med gemensamma åtgärder och 

politik. EU har gett reglerande och styrande direktiv för att uppnå de ställda kraven att 

sänka koldioxidutsläppen. Åtgärder som t.ex. används för reglering och styrning är 

beskattning, utsläppshandeln och lagstiftning. Med beskattningssynvinkel menas att 

beskattningen höjs för de bränslen som förorsakar koldioxidutsläpp och sänks för de 

som är miljövänliga. (Starck: 2014) Direktiven ges av EU och de förverkligas i 

medlemsstaterna, men staterna kan även ha en egen nationell lagstiftning, t.ex. i 

Finland finns det ”Lag om biodrivmedel och flytande biobränslen”. Lagen innehåller 

”bestämmelser om de krav som ska ställas på biodrivmedel och flytande biobränslen 

och om hur överensstämmelsen med kraven ska visas” (Finlex.fi: 2013). 

Utsläppshandeln beskrivs på arbets- och näringsministeriets webbsida (tem.fi: 2014a): 

att det är meningen att minska koldioxidutsläppen där de är mest förmånligt. EU delar 

ut utsläppsandelar till varje medlemsstat, som i sin tur delar andelarna vidare för 

landets industri- och energianläggningar. Andelarna minskas med vissa mellanrum, 

vilket tvingar länderna och anläggningarna att minska på utsläppen. Industrin eller 

energiproduktionen kan sälja eller köpa andelar på EU-marknaden. Förutom reglering 

och styrning försöker Finska staten göra de förnybara energikällorna lockande t.ex. 

men olika slags subventioner. Man kan t.ex. tilldela inmatningspris för elproduktionen 

som sker från de kraftverk (vind-, biogas-, skogsflis- och trädbränslekraftverk) som 

använder förnybara energikällor (tem.fi:2014b). Detta betyder att inmatningspriset är 

ett stöd för den elektricitet som genereras från de förnybara energikällorna och kan bli 

mera konkurrenskraftigt fast de kan vara dyrare att tillverka. Utöver inmatningspriset 
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kan Finska staten stöda de förnybara energikällorna med ett ”Energistöd”. Arbets- och 

näringsministeriet (tem.fi: 2014c) kan ge stöd till projekt som ”främjar produktionen 

eller användningen av förnybar energi, främjar energisparandet eller effektivisering av 

produktionen eller användningen av energi, minskar miljöskadorna av produktionen 

eller användningen av energi.” Det kan alltså sägas att direktiven och regleringen till 

stor del förnyar och inverkar på den Finska energisektorn. 

Som tidigare har blivit nämnts räknas pyrolysolja som ett biobränsle och har ett 

inhemskt ursprung. Starck (2014) presenterar att den kan anses som ett 

koldioxidneutralt bränsle och kan substituera t.ex. brännolja. Ifall pyrolys används vid 

värmeproduktion, beskattas den inte av energibasis och kräver inte utsläppsrätt. 

Ytterligare fördelar är förbättring av försörjningsberedskap, skapandet av direkta och 

indirekta arbetsplatser lokalt samt decentralisering av energiproduktionen. Pyrolysolja 

höjer skogsresternas värde och stöder nationalekonomin. Om man betraktar 

framtidsutsikter för pyrolysolja kortsiktig kan det konstateras att den troligtvis kommer 

att ersätta fossila bränslen inom värmeproduktionen. Dessutom finns det möjligheter 

att pyrolysolja skall vidareförädlas till ett bränsle för fordon. Ur ett längre perspektiv 

kan Finland vara en av världens ledande producenter inom biobränslen och pyrolysolja 

och kan till och med exportera bränsle utomlands. Dessutom kunde pyrolysolja vara ett 

råmaterial för den kemiska industrin. Ökad produktion av pyrolysolja leder även till att 

bundenheten av importbränslen minskar.   

2.5 Sammanfattning av teoridelen 

Klimatförändringen tvingar länderna globalt att reagera kraftigt så att den kan hindras 

eller åtminstone bromsas. Det finns vissa åtgärder och sätt som redan har tagits i bruk. 

Länderna har t.ex. kommit överens om att minska växthusgasernas utsläpp enligt vissa 

tidtabeller. Utsläppen kan minskas genom att använda bränslen som inte främjar 

växthusgasemissioner, som koldioxid, som bildas vid förbränning av fossila bränslena. 

Genom att substituera dessa med s.k. förnybara energikällor bromsas också 

klimatförändringen. Som förnybara energikällor anses sådana resurser som kan 

förnyas och de är: sol-, vatten-, vindkraft och biomassa. Biomassa kan härstamma från 

olika källor och har utvecklats under många decennier. Första generationens biomassor 

gjordes mest av näringsväxter som t.ex. majs, rypsfrön, korn och vete. För det mesta 

har dessa massor varit basen för alkohol- och oljebaserade flytande biobränslen, som 

har blivit förbrukade i t.ex. fordon. Fördelen med första generationens biomassa är att 
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deras produktion är bra utvecklad och därför lönsam. Nackdelen är att då man 

använder näringsväxter som biomassa, upptar denna odling landområde och resurser 

från matproduktionen. Andra generationens biomassor härstammar för det mest från 

rester från skogsindustrin. Andra generation biomassor har inte gjort ännu gjort 

genombrott och produktionen är fortfarande småskalig. Fördelen med dessa biomassor 

är t.ex. att de inte upptar landområden från matproduktionen, men biomassor som 

härstammar från skogen har tendens att vara utspridda och denna faktor påverkar hela 

produktionskedjan. Alger som anses ha bra framtidsutsikter räknas som tredje 

generationens biomassor. Det påstås att produktionen av alger upptar avsevärt mindre 

landyta jämfört med de andra biomassorna. Produktionen av alger har inte börjat utan 

är ännu i utvecklingsskedet 

En försörjningskedja för biomassa, t.ex. för avverkningsrester, är allmänt komplex. 

Försörjningskedjan består av många operationer och aktörer och ett exempel på 

operationer kan vara: samling av avverkningsrester, transport, lagring och produktion. 

Vissa av avverkningsresternas egenskaper (t.ex. bulkighet) ställer krav på transport, 

men genom flisning kan resterna förvandlas till form som är lättare att transportera. 

Det påstås att biomassa till energiförsörjningskedjan möter tre stora barriärer: höga 

transportkostnader, svårigheter att tillfredsställa den fluktuerande efterfrågan på grund 

av lagerproblem och att den existerande infrastrukturen är gjord för fossila bränslen. 

Skogsfliset kan förvandlas direkt till energi genom förbränning eller förädlas till bioolja 

eller pyrolysolja. Tillverkningen av pyrolysolja görs på speciella anläggningar som kan 

vara integrerade till värmeproduktionen eller stå som en separat produktionsenhet. 

Som biprodukter från pyrolysoljeproduktionen fås koks och pyrolysgas och båda kan 

återanvändas. Skogsflisens egenskaper styr försörjningskedjan på många sätt. 

Bulkigheten ställer krav på transporten och skogsfliset kan inte transporteras i långa 

sträckor för att kostnaderna inte skulle stiga för mycket. Lagringen av skogsflis kan inte 

vara långvarig p.g.a. att den kan biologiskt fördärvas.  

Det är alltså viktigt att försörjningskedjan görs smidig och effektiv. Michael Porter har 

presenterat ett ramverk att analysera hur värde på produkter och tjänster förändras 

inom organisationer och system. Den går ut på att analysera alla aktiviteter som 

produkten är inblandad i. Aktiviteterna kan delas in i primär- och stödaktiviteter. 

Primäraktiviteter är direkt inblandade till produkten och stödaktiviteter stöder de 

primäraktiviteterna, så att produkten kan tillverkas. Med andra ord förklarar Porters 

ramverk hur värdet på produkten höjs när den överförs genom hela värdekedjan. Detta 
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leder till en bättre förståelse hur värde bildas och vidare kan man förstå om det finns 

någonting som kan förbättras. Porters tanke var att om man kan förstå hur värdet 

bildas kan man effektivera värdekedjan och vara mera konkurrenskraftig på 

marknaden. Genom att betrakta en värdekedja av pyrolysolja kan man upptäcka de 

platser där värdet höjs och ta till åtgärder att förbättra den. Värdet kan också 

produceras genom att se till att produkterna är i rätt tid och på rätt plats. Om 

produkterna är t.ex. försenad har kunden inte nytta av produkten. Värdet alltså beaktas 

även som nytta. När en värdekedja aktiviteter betraktas innehåller den både icke-

värdeskapande och värdeskapande funktioner som har ett samband med kostnader 

som bildas under hela värdekedjan. Lagring t.ex. skapar inte värde till slutkunden men 

den alstrar kostnader.  

Användning av en koldioxidneutral energikälla, som pyrolysolja, sänker 

koldioxidutsläppen och bromsar klimatförändringen, men användningen av ett 

biobränsle som är tillverkad i Finland kan förbättra Finlands självförsörjning samt 

försörjningsberedskapen. Genom att ha egen produktion kan man vara bättre 

förberedd på möjliga krissituationer och är inte beroende av de importerade bränslena. 

Trots att pyrolysoljeproduktionen är ännu småskalig har den enligt framtidsutsikter 

möjligheter att förändra den finska energiproduktionen. För tillfället kan inte de 

förnybara energikällorna konkurrera i verkligheten med de fossila bränslena. EU och 

Finska staten styr användning av förnybara källor med hjälp av direktiv, beskattning 

och olika slags subventioner. Men genom att stöda de förnybara energikällorna blir de 

mera konkurrenskraftiga och kan användas mera storskaligt, som i sin tur sänker 

produktionskostnaderna. 
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3 METODIK 

Kapitel tre beskriver metodiken i avhandlingen. Första avsnittet behandlar 

argumenteringen av metodvalet. I de följande delarna beskrivs respondenternas val, 

hur datainsamlingen genomförs, hur data analyseras och det sista avsnittet behandlar 

avhandlingens kvalitet. Avhandlingens syfte är att skapa en djupare förståelse för 

pyrolysoljans värdekedja och klargöra dess största utmaningar. Avhandlingen 

behandlar också pyrolysoljans möjligheter att förbättra försörjningsberedskapen i 

Finland. Avsikten är att värdekedjan delas upp i fem operationer och information 

samlas av alla operationer. Informationen är utspridd inom organisationer och bolag 

och detta präglar sättet hur informationen samlas.  

3.1 Metodvaldiskussionen 

Det finns olika slags metoder för att skaffa data för att stöda en undersökning. 

Metoderna kan t.ex. indelas i kvalitativa och kvantitativa metoder och båda av dessa 

har vissa särdrag. Repstad (1987) påstår att de kvantitativa och kvalitativa metoderna 

ofta ses som motsatta metoder, men de är inte motsatta utan de kompletterar varandra. 

Det finns t.ex. tillfällen då man inte kan använda kvantitativa metoder, utan måste 

utnyttja den kvalitativa metodens flexibilitet t.ex. i urvalet. Hirsjärvi et al. (2004) 

framför att kvalitativa och kvantitativa metoder kan användas parallellt och 

komplettera varandra. Det föreslås att kvalitativ undersökning kan fungera som en 

förundersökning och klargöra om de faktorer som undersöks är mätbara och 

meningsfulla. Sammanställningen kan också vara tvärtom och den kvantitativa 

undersökningen företräder det kvalitativa skedet. Nyberg (2000:101) illustrerar i tabell 

5 skillnaderna mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Det presenteras att 

kvalitativa metoder ger svar i ord och satser medan de kvantitativa uttrycker svaren i 

reella tal. Variablerna som präglar kvalitativa undersökningar är t.ex. kön, yrke, 

civilstånd eller utbildning och variablerna som förknippas med kvantitativa 

undersökningar är t.ex. vikt, längd eller utbildningsnivå. Holme och Solvang (1991) 

presenterar att de kvalitativa undersökningarnas fördel är att de visar en helhetsbild 

och ökar förståelse för systemperspektivet. Dessutom påstås att kvalitativa 

undersökningar är flexibla, eftersom uppläggningen kan ändras under själva 

genomförandet av undersökningen. Detta betyder att man kan rätta t.ex. felaktiga 

frågeställningar längs undersökningens gång.  
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Tabell 5 Skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Källa: Nyberg (2000:101) 

 

 

Metoden avgör också vilka frågor man kan ställa (t.ex. för kvalitativa Vem, Vad, Varför 

och Hur och kvantitativa: Hur mycket, hur många och hur ofta). I denna avhandling 

ställs forskningsfrågor som innehåller ”Vilka” som frågeord och avhandlingen kan från 

den synvinkeln kategoriseras som kvalitativ undersökning. När man betraktar 

skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa i datainsamlingen kan det framföras att 

kvalitativa metoder stöder sig mera på intervjuer och observationer, när i sin tur 

kvantitativa använder fasta frågeformulär med skattningsskalor och test. Repstad 

(1987) presenterar vidare att kvantitativa metoder baserar sig på att handla och samla 

(tillräckligt) stora massor av information och förädla resultat från det med statistiska 

metoder. 

Kvalitativa metoder baserar mera på att undersöka respondenternas erfarenheter och 

åsikter av ämnet som forskas. I vissa fall är det omöjligt att uppnå tillräckligt med 

information att man kunde använda en kvantitativ metod och då används ett kvalitativt 

sätt. Repstad (1987:45) säger att ” en kvantitativ intervju är för snäv att och för inrutad 

för att kunna suga upp en levande människans nyanserade erfarenheter och 

förhållningssätt”. Den kvalitativa intervjun är mera fri och man kan låta respondenten 

styra och inte följa ett detaljerat schema. Forskaren brukar dock ha en ”minneslista” 

över de frågor som ställs. Intervjun kan indelas i tre olika kategorier från en mera 

strukturerad version till en ostrukturerad modell. I tabell 6 presenteras de tre olika 

intervjunivåerna och hur de skiljer sig från varandra. I strukturerade intervjuer 

används kvantitativa analyser och i ostrukturerade intervjuer är analysen kvalitativ. En 

semistrukturerad intervju kan analyseras på bägge sätten. 

 

Kvalitativa Kvantitativa

Frågor: Vem, vad, varför, när, var, hur Hur mycket, hur många, hur ofta, i vilken 
grad

Svar ges som: Ord och satser Reella tal

Exempel på variabler Kön, yrke, civilstånd, hemort, utbildning, 
slag av kunskaper/färdigheter

Vikt, längd, ålder, antal, årsinkomst, 
avstånd, utbildningsnivå, kunskaps 

mängd

Datainsamling med hjälp av t.ex.
Temaintervju, fritt formulerade svar i 

frågeformulär, deltagande observation, 
nominalskalor

Strukturerad intervju (fasta svar), 
frågeformulär med skattningsskalor, test, 

ordinal-, intervall eller kvotskalor
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Tabell 6 Skillnaderna mellan de olika intervjunivåerna. Källa: Sallnäs (2006).  

 

 

I denna avhandling kommer datainsamlingen genomföras på ett semistrukturerat sätt. 

Det kan dock debatteras om intervjun är ostrukturerar när inga speciella frågor blev 

uppskrivna. Meningen var intervjuaren styr diskussionen på basis av intervjuguiden 

(figur 17) och ger respondenterna fria händer att svara. ”Hjälporden” (utmaningar, 

risker, möjligheter, operationer och försörjningsberedskap) och en schematisk bild över 

en typisk värdekedja var intervjuarens stöd för intervjun. Detta betyder att 

intervjustrukturen ger mera frihet och utrymme att reagera till respondenternas svar 

under intervjun (Repstad 1987:45). Det är alltså möjlighet att ändra frågeställning 

under undersökningens gång och frågorna kan mera skräddarsys enligt respondenten 

och hans expertisområde. Frågorna kan struktureras både öppna och fixade och detta 

betyder att i vissa frågor måste respondenterna berätta hur och på vilken nivå det 

undersökta ämnet rör sig. Ledande tanken med att välja så fri intervjusätt som möjligt 

var först och främst den att ämnet som behandlas är relativ lite undersökt och genom 

en mera fri diskussion kan det uppnås mera information. För det andra var 

intervjuarens förhandskunskaper relativt ringa och det var mera fördelaktigt för 

undersökningens synvinkel att låta respondenterna tala fritt.  

3.2 Val av respondenter  

Ett av den kvalitativa undersökningens särdrag är att respondenterna kan väljas 

meningsfullt, utan att göra ett slumpmässigt urval (Hirsjärvi et al.: 2004). Silverman 

(2006) framför att giltigheten eller äktheten har ett större inflytande än storlek av 

urvalet i kvalitativa metoder. I motsats till kvantitativa metoder är storleken på urvalet 

Strukturerade)intervjuer) Semistrukturerade)intervjuer) Ostrukturerade)
intervjuer)

Färdiga(frågor(i(given(ordning(och(
med(svarsalternativ( Formulering(av(frågorna Känt(frågeområde

Utförs(lika(över(alla(respondenter (Ordningsföljd(på(frågorna(är(samma(
=låta(respondenten(guida(

=följdfrågor(utan(styrning

Standardiserad(=(kvantifierad Svarsalternativ:(fixa(eller(öppna( (Icke=standardiserad(
svaralternativ

Kan(likna(en(enkät(men(intervjuaren(
fyller(i(den( Avsluta/komma(tillbaka

Passar(ovan(intervjuare( (Kräver(van(intervjuare

Kvantitativ(analys( Kvalitativ(och(ev.(kvantitativ(analys( Kvalitativ(analys(
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större och den görs slumpmässigt. I den kvalitativa urvalsmetoden finns alltså en frihet 

att välja den respondent, som ger den ”bästa” information av det ämne som undersöks, 

det vill säga att man väljer så kallade informationsrika respondenter. Detta ger 

flexibilitet och möjlighet att koncentrera sig på rätt saker. Det finns alltså differens i 

sättet hur och hur mycket data insamlas och inte bara i sammanhang var metoderna 

används. Henriksson (2013) presenterar att Repstad (1987) gör en skillnad mellan 

informant och respondent vid en intervjusituation. Enligt definitionen känner en 

informant väl området som undersöks och kan bistå med tilläggsinformation. 

Respondenten har kunskap om området men även färdigheter att dela med sig av egna 

tankar och uppfattningar. Detta betyder att det kan vara litet svårt att säga om 

personerna blir informanter eller om de delar också sina egna tankar vid intervjun.  

I denna avhandling väljs respondenterna på basis av vem anses som informationsrik 

och ger den bästa information om det som undersöks.  Valet av respondenter görs alltså 

meningsfullt. Viktigt var också att det kunde uppnås information som täcker alla 

värdekedjans operationer. Meningen var att välja så många respondenter att det 

uppnås en viss mättningsgrad med information. Det strävades att uppnå en 

heltäckande, tillräcklig information som beskriver hela värdekedjan och dess 

operationer. Respondenterna A, B, C och F kom upp i diskussionerna med 

avhandlingens handledare på Försörjningsberedskapscentralen. Respondent D hittades 

via en tidningsartikel och respondent E jobbar på Försörjningsberedskapscentralen. De 

valda respondenterna har extensiv expertis och kan besvara på frågor som berör flera 

av operationerna. Detta är nyttigt eftersom information uppnås från flera synvinklar 

och gör undersökningen mera trovärdig. Respondenternas bakgrundsinformation 

presenteras i tabell 7. Respondent A arbetar i ett företag som verkar inom 

skogsbranschen och har erfarenhet och kunskap om värdekedjans början. 

Respondenten känner t.ex. hur råmaterialet samlas och transporteras vidare i kedjan. 

Respondent B är projektingenjör inom biobränslebranschen och innehar t.ex. 

kännedom om produktionen och slutanvändningen, men känner också till råmaterialet. 

Respondent C är forskare och har kunskap om t.ex. biobränslenas egenskaper och om 

råmaterialbasen. Respondent D verkar inom biobränsleindustrin och har en holistisk 

bild över hela produktionskedjan. Respondent E känner bra till t.ex. 

försörjningsberedskapen och har kunskap om hur byråkratin är involverad med 

biobränslena. Respondent F arbetar för ett företag som verkar inom 

bioenergibranschen och respondenten känner till t.ex. slutanvändningen och 
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produktionen. Respondenternas bakgrund är mycket olika och ger alltså många 

synvinklar på ämnet. 

Tabell 7 Respondenternas bakgrundsinformation 

  

3.3 Datainsamling  

I denna avhandling samlas data med hjälp av semistrukturerade intervjuer. De största 

orsakerna till metodvalet är att semistrukturerade intervjuer kan genomföras fritt och 

flexibelt. Detta ger möjlighet för forskaren att reagera på respondenterna svar och byta 

frågeställning om det behövs. För att stöda intervjun och intervjuarens minne byggdes 

en intervjuguide upp som presenteras i figur 14. Intervjuguiden ändrades inte mellan 

intervjuerna. Varje respondent (utom E) kontaktades först med e-post och en tidpunkt 

beslöts. Varje respondent fick möjlighet att bekanta med intervjuguiden på för hand.  

 

Figur 17 Intervjuguide som användes som stöd för intervjuerna.  

Respondent Ansvarsomårde/Titel Datum Längd8(min) Plats

A Bioenergichef 25.2.2015 39 Kontor5hos5
respondenten

B Projektingenjör 27.2.2015 46 Kontor5hos5
respondenten

C Forskare 3.3.2015 55 Annat5
utrymme

D Chef5för5
affärsverksamhetsområde

5.3.2015 45 Kontor5hos5
respondenten

E Chefsanalytiker 12.3.2015 60 Kontor5hos5
respondenten

F MarknadsföringsM5och5
försäljningsdirektör

16.3.2015 32 Kontor5hos5
respondenten
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I denna avhandling är intervjuguiden en bild eller ett schema, som beskriver de olika 

operationerna involverade i värdekedjan för biobränsle. Intervjuguidens uppgift var att 

styra diskussionen. Intervjuerna genomförs på finska och den finska versionen av 

intervjuguiden presenteras i bilaga 3. Som figur 17 illustrerar så indelas värdekedjan i 

fem olika operationer. Varje intervju bandades in och transkriberades. Repstad (1987) 

presenterar många fördelar med att banda in intervjun, t.ex. kan forskaren bättre ägna 

sig åt att lyssna på vad respondenten säger och dessutom kan forskaren senare lyssna 

om respondenten har använt betoningar vid svaren. Dessa betoningar är svåra att 

uppfatta vid själva intervjun. Datainsamlingen görs genom att intervjua personer som 

har kännedom om ämnet, varje intervju bandas in och skrivs senare ut. 

Respondenternas svar analyseras och slutsatser dras av analysen. 

3.4 Analys av data 

I figur 18 presenteras en modell hur en undersökning av kvalitativa slag genomförs. 

Modellen baserar på Miles och Hubermans tankar som är tillämpade av Do et al. 

(2010). Som insamlingsmetoder används litteraturöversikt som görs som en 

”skrivbords” undersökning och intervju. Med dataminskning menas att 

intervjumaterialet (transkriberingen) kan minskas med hjälp av att använda kodning, 

koncept, kategorier eller trend och mönster. Miles och Huberman (1994) beskriver att 

kodning är redan analysering och kodning hjälper att differentiera och kombinera data. 

Koder är ”namnlappar” på information och bundna till en varierande storlek av ord, 

fraser eller meningar. 

 

Figur 18 En modell av kvalitativ undersökningsprocess. Källa: Do et al. (2010). 
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Spiggle (1994) beskriver att kodning går ut på att ge namn till fenomen eller textavsnitt 

som finns i materialet. För att bättre kunna analysera stora mängden data är det viktigt 

att kunna urskilja de meningsfulla begreppen. Ytterligare beskrivs koden som adress i 

analyseringsskedet för begreppen som anses viktiga (kamk.fi). Med kategorisering 

menas att data indelas enligt en viss princip i ”grupper” som underlättar handskande av 

materialet. I analyserings- eller tolkningsskedet kan data jämföras, t.ex. de olika 

kategorierna. Enligt Spiggle (1994) framförs i jämförelsen likheter och skillnader i 

materialet. Detta kan styra undersökningen vidare, dvs. om processen kräver 

information. I analyseringsskedet kan data samlas ihop och presenteras som grafer och 

tabeller. På det viset kan resultaten vara mera illustrerande. I rapporteringen 

presenteras de resultaten som har uppnåtts.  

I figur 19 illustreras hur undersökningsprocessen i denna avhandling genomfördes och 

hur den ovan presenterade modellen tillämpades. Avhandlingens syfte, 

forskningsfrågor och undersökningens begränsningar styr hur intervjuguiden formas 

och uppställs.  

 

 

Figur 19 Avhandlingens undersökningsprocess.  



 

 

48 

Avhandlingens syfte var att skapa bredare förståelse för värdekedjan av pyrolysolja, 

vilka dess största utmaningar är samt vilka möjligheterna är för pyrolysolja att 

förbättra Finlands försörjningsberedskap. Ämnet är begränsat till Finland. Ytterligare 

har de koncept som använts och litteraturöversikten påverkat intervjuguidens innehåll. 

Följaktligen styrde dessa faktorer formandet av intervjuguiden och intervjuerna. Som 

datainsamlingsmetoder användes alltså intervju och dessutom samlades 

bakgrundsfakta från litteraturen. Meningen med litteraturöversikten var att öka 

kunskap om biobränslen, hurudan värdekedjan är för dem och om det finns tidigare 

undersökning inom branschen. Litteraturen beskrev de viktigaste operationerna 

(samling, transport, lagring, produktion och slutanvändning) för en värdekedja för 

biobränslena och detta användes som bas i intervjuerna, men också vid analysskedet. 

Efter alla intervjuerna, som bandades och transkriberades, fanns en stor mängd av text 

och information till hands. För att kunna behandla en stor mängd material bättre kan 

man söka upp nyckelord eller viktiga begrepp som kan kombineras med området som 

undersöks. I detta fall lyftes fram från transkriberade texterna ord, satser och begrepp 

som kunde kombineras med orden ”möjligheter, utmaningar, risker, 

operationer/aktörer och försörjningsberedskap”. Vidare kopplades dessa med de fem 

olika operationerna i värdekedjan. Med andra ord: genom att söka upp de önskade 

ämnena från texterna och kombinera dem med värdekedjans operationer kan man 

gruppera informationen rätt. Efter grupperingen kan informationen analyseras och 

tolkas samt presenteras i form av en sammanfattning i sista delen av processen. För att 

uppfylla kriterierna för en akademisk text måste avhandlingen och studiens kvalitet 

utvärderas och detta presenteras i nästa avsnitt.  

3.5 Studiens kvalitet 

Hirsjärvi et al. (2004) skriver att man i en undersökning vill undvika fel så långt som 

möjligt, men att det aldrig lyckas helt. Därför är det viktigt att forskaren strävar efter 

att estimera hur stora felen kan vara och var de möjligtvis kan uppkomma. För att 

uppskatta trovärdigheten för undersökningen finns det en hel del metoder och sätt att 

använda sig av. Allmänt brukar man diskutera undersökningens reliabilitet och 

validitet och det är någonting som borde styra forskningens resultat och hur forskaren 

genomför undersökningen. Med hög reliabilitet menas det att mätresultaten kan 

upprepas på nytt. Reliabiliteten är hög om t.ex. två personer uppnår samma resultat 

eller om en person ger likadant resultat under två undersökningsomgångar. Detta 
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betyder att undersökningen inte ger slumpmässiga resultat. Med validitet beskrivs 

undersökningens förmåga att mäta det som är meningen att mäta. Detta betyder att det 

som undersökningen mäter inte motsvarar det som forskaren tror han mäter. Som ett 

exempel kan presenteras att enkäternas frågor uppfattas på annat sätt än forskaren har 

menat. Göteborgs Universitet webbsida av forskningsmetodik (infovoice.se) beskriver 

att vid kvalitativa och kvantitativa betraktelsesätt värderas validitet och reliabilitet på 

olika sätt. I följande behandlas validitet, reliabilitet och objektivitet kort:  

• Inre validitet eller trovärdighet förstås som kommunikativ validitet, 

deltagarkontroll och triangulering. Med kommunikativ validitet menas forskarens 

förmåga att beskriva forskningsprocessen och hur detta kan påverka giltigheten. 

Med deltagarkontroll menas att forskaren kontrollerar det som 

informanterna/respondenterna säger. Kontrollen kan göras vid intervjun eller 

efteråt genom att informanten får läsa på nytt det som har transkriberats. 

Triangulering går ut på det att undersökningen betraktas från olika synvinklar av 

t.ex. forskare med olika slags yrkesbakgrund.  

• Yttrevaliditet eller överförbarhet betyder olika inom kvantitativ och kvalitativ 

undersökning. Inom kvantitativ undersökning definierar forskaren om 

undersökningsresultaten är generaliserbara i motsats med kvalitativ där läsaren 

fattar beslutet om generaliserbarheten av resultaten. Detta betyder att läsaren 

fattar det beslutet var/hur/ vilka av resultaten kan tillämpas.  

• Reliabilitet eller pålitlighet beskriver både forskarens och mätinstrumentens sätt 

att fungera pålitligt. Mätinstrumentens pålitlighet är mera konkreta och beroende 

av deras kvalitet (t.ex. bandspelarens ljudkvalitet). Forskarens pålitlighet gäller 

forskarens förmåga att t.ex. göra goda observationer och intervjuer.  

• Objektivitet eller bekräftelsebarhet är forskarens förmåga att vara neutral och inte 

blanda in sina egna tankar.  

I denna avhandling blev intervjuerna inspelade och transkriberade. Respondenterna 

erbjöds möjlighet att läsa både transkriberade texterna och ett utkast före publicering. 

Detta höjer arbetets inre validitet eller trovärdighet. Respondenternas expertis 

överlappade över hela värdekedjan och deras bakgrund varierade mycket. Genom att 

uppnå information från olika synvinklar kan man öka avhandlingens inre validitet eller 

trovärdighet. Det att undersökningen granskas från olika synvinklar kallas 
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triangulering. Intervjuarens objektivitet och förmåga att genomföra semistrukturerade 

intervju är svårt att värdera. Objektiviteten kan vara svår att upprätthålla om man inte 

är van att genomföra intervjuer.  
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4 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten av intervjuerna. Först framförs bakgrundsfakta 

om resultaten, därefter presenteras resultaten enligt värdekedjeoperationerna och i 

slutet av avsnittet sammanfattas resultaten. Informationen som står som bas för 

resultaten var samlad med intervju och resultaten reflekteras med teoridelen. I denna 

avhandling användes 6 respondenter och deras bakgrund var varierade mycket. Med 

denna variation uppnåddes en skara med olika synvinklar för ämnet som undersöks. 

Avsikten var att framföra resultaten enligt den uppdelning som användes också i 

intervjuerna som bas för diskussion. Intervjuerna styrdes av avhandlingens syfte, 

forskningsfrågor och begränsningar. De data som intervjuarna avslöjade blev 

analyserade med vissa synvinklar (nyckelord): utmaningar, risker, möjligheter, 

värdehöjning, försörjningsberedskap, operationer och aktörer. Med ”utmaningar” 

menas de barriärer som de olika operationerna i värdekedjan kan möta. Barriärerna 

kan kategoriseras enligt det var de framkommer i kedjan (upp- eller nedströms) eller 

deras ursprung. ”Risker” som begrepp beskriver i detta fall de faktorer som kan anses 

som hot mot värdekedjan och dess funktion. Begreppet ”möjligheter” berör främst 

själva slutprodukten, pyrolysolja, det vill säga hurudana möjligheter pyrolysoljans 

användning har i framtiden. ”Värdehöjning” beskriver hur pyrolysoljans värde 

förändras längs värdekedjan och vilka operationer och aktörer som påverkar 

värdehöjningen. Ytterligare undersöktes vilket inflytande de olika operationerna och 

hela kedjan har på den finländska försörjningsberedskapen.  

4.1 Avverkning, samling och tillgängligheten av råmaterialet 

I detta avsnitt behandlas utmaningar, risker, möjligheter, aktörer och operationer som 

är involverade med avverkning, samling av råmaterialet och hur råmaterialet är 

tillgängligt beträffande pyrolysoljans värdekedja. Enligt Skogsstyrelsens webbsida 

(skogsstyrelsen.se) betyder avverkning och gallring att skogen antingen fälls helt eller 

delvis inom ett visst område. Operationen föder många olika slags materialflöden som 

t.ex. rundvirke (till sågverk), massaved (till pappers-/cellulosafabrik) och rester som 

grenar och toppar (Grot) (Cambero et al.:2014).  

Inom avverkning och samling av råvara opererar ganska många olika aktörer. 

Respondent A redogör att de operatörer eller aktörer som är involverade i samlingen av 

råmaterialet är närmast företaget som sköter avverkningen och företaget som sköter 
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själva samlingen och transporten till vägkanten. I de flesta fallen brukar ett företag 

sköta alla delar av operationerna: avverkningen, samlingen av avverkningsrester och 

transporteringen av resterna till vägkanten. Ytterligare kan råmaterialet täckas 

(skyddas mot regn) för att låta det torka tills det transporteras till vidarebehandling. 

Beroende på råmaterialet och transportsättet kan resterna ännu flisas eller krossas före 

transporten. Flisning sker alltid direkt in till lastbilen, utan lagring vid vägkanten. 

Routa et al. (2011) konstaterar att fastän flisningen är effektivast i terminaler, så görs 

70 % av flisningen i Finland vid vägkanten. Flisningen vid vägkanten har visat sig vara 

ett lämpligt och flexibelt sätt och används generellt i de nordiska länderna. 

Flisningsbeslutet inverkar på kostnader, utrustningen och transportmetoden. Den har 

även inflytande på råmaterialets lageregenskaper. Volymen av den transporterade 

materialen minskas men lagringsegenskaperna blir sämre och flisen kan inte förvaras 

väldigt länge. Respondent A säger att flisningen och krossandet sköts ofta av en ocj 

samma företagare. Ytterligare betonar respondent A att det är viktigt att operationerna 

sköts smidigt och av en företagare som har lämplig utrustning och kunskap att sköta 

det. Besluten gällande avverkningen, samlingen och flisningen kan sägas vara taktiska 

p.g.a. deras korta tidsperspektiv. Awudu och Zhang (2012) påstår att taktiska beslut 

brukar gälla lagerstyrning, inköp och transport och har ett stort inflytande vid 

minimeringen av totalkostnader. Det är viktigt att betona att flisningen utförs bara för 

avverkningsrester som grenar och toppar (upptar stor volym) och slanor samt 

rundvirke transporteras alltid som hela 

Cambero et al. (2014) förevisar att de största utmaningarna för biobränslena är höga 

kapitalkostnader, råmaterialets tillgänglighet, kvalitet och kostnad. Routa et al. (2013) 

tillägger att biobränslenas mångfald i form, bulkighet, utspridd förekomst och relativt 

lågt värde också är utmaningar för biobränsle. Enligt An et al. (2011) kan vädret, 

skadedjur och sjukdomar sänka utbytet av biomassa. Respondent A framför delvis 

samma utmaningar som presenterades ovan. Enligt respondent A är de största 

utmaningarna inom insamlingen av råmaterialet väderförhållandena, före och 

transportdistanserna. Med vädret menas här att om t.ex. sommaren är regnrik torkar 

inte avverkningsresterna vid vägkanten till önskad fukthalt. Det är viktigt att 

transportera råmaterialet vidare så torrt som möjligt. Dåligt före eller väglag kan 

hindra aktörerna att operera. Det kan hända att skogsvägarna till avverkningsplatserna 

inte bär de tunga lastbilarna. Både väderförhållandena och före kan leda till att det inte 

är möjligt att operera med en gallringsmaskin i skogen utan att skada terrängen. 

Transportdistansen betyder i detta sammanhang att transporten av avverkningsrester 



 

 

53 

för långa sträckor är inte lönsamt. Transportkostnaden höjer värdet av råmaterialet för 

högt och det blir lönsammare att istället använda något annat bränsle. Respondent A 

påpekar att det är mycket viktigt att distanserna är rimliga och det är väsentligt att 

komma ihåg att skogsbränsle har ett avsevärt lägre energivärde än t.ex. brännolja. 

Respondent A approximerar att det ännu är lönsamt att transportera t.ex. 

avverkningsrester med ett genomsnittsavstånd på 70-100 km. Transportlängden är 

beroende av råmaterialets värde och ju högre värde råmaterialet har, desto längre 

sträckor lönar det sig transportera. Ovan nämnda utmaningar minskar och hindrar 

tillgängligheten av råmaterialet. De Mayer et al. (2014) framför att genom taktiska 

beslut inom transportadministration och lagerplanering kan man bortskaffa en del av 

de nämnda utmaningarna. Lagerplanering omfattar tidpunkten av samlandet, 

mängden av lager, dvs. lagerstyrning. Menföre och väder uppkommer i ganska korta 

perioder och genom lagring av biomassa kan man förbereda sig till dem. Rutt- och 

tidsplanering kan delvis minska transportkostnaderna. Svanberg och Halldórsson 

(2013) presenterar att ifall transportsträckorna överstiger en viss distans kan det vara 

lönsamt att använda en terminal där materialet samlas. Terminalen kan också fungera 

som ett buffertlager att minska säsongvariationen som uppstår på grund av 

växtperioder eller väderförhållanden.  

Finland är relativt litet men det finns ändå geografiska skillnader och tillgängligheten 

av träd varierar ganska mycket. Skogen som kan användas är alltså inte jämnt utspridd 

i Finland. Ungefär 70 % (Metla.fi) av den potential som finns i de finländska skogarna 

används. Detta betyder att det finns överskott av skogstillväxt. Respondent D ger 

exemplet att det i Norra Karelen finns 70 % överskott i skogstillväxt. Det är dock inte 

bara överskottet som bestämmer tillgängligheten utan också om skogsägarna är villiga 

att sälja. Balansen av efterfrågan och tillgängligheten inverkar också på priset av 

skogsbränsle och respondent A presenterade ett exempel på prisets geografiska 

variation. Respondent A approximerar att t.ex. i Egentliga Finland kan ett parti av trä 

som används för energiproduktion (slanor) kosta runt 27 euro/ m3, men i östra Finland 

transporteras parti knappt bort utan en större ersättning. Pris- och utbudsskillnaderna 

i skogsbränslet har ett stort inflytande också på pyrolysoljans framställning och dess 

konkurrens med de fossila bränslena. Respondent D påpekar att är det viktigt att 

anskaffningen av baseras inte bara på avverkningsrester, som uppstår när 

skogsindustrin genomför avverkning. Det kan uppstå en situation när efterfrågan av 

skogsindustrins produkter, t.ex. efterfrågan av sågvirke minskar dramatiskt och inga 

avverkningsrester uppstår. Med andra ord om råmaterialbasen är ensidigt och snävt, 
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kan både försörjningsberedskapen och produktionen av pyrolysolja lida av 

råmaterialbrist. Med en bred råmaterialbas menas att man koncentrerar inte bara en 

eller två komponenter utan är beredd att använda ett större sortiment av råvara. 

Respondent D fortsätter att det alltså är viktigt att råvaran kan anskaffas direkt och 

självständigt utan att vara beroende av andra aktörer eller industribranscher. Som en 

fördel påpekas att råmaterialet för pyrolysolja härstammar utanför 

mattillverkningskedjan.  

Risker hänvisar till hot och hinder som stannar hela processen. I intervjun med 

respondent A diskuteras även vilka risker som kan inträffa vid samlingen. Råmaterialet 

tar i princip aldrig slut eftersom det förnyas. Själva samlingen hindras av dåligt före 

som är ett periodiskt fenomen. Men genom att planera avverkningen och lagringen 

samt förbereda sig för dåligt före kan man bortskaffa eller minska risken av 

leveransproblem. Risker involverade med de olika operatörerna blev inte diskuterade i 

intervjun med respondent A. Enligt respondent D finns det tillräckligt med utrustning 

för insamling i östra Finland, där utrustningen för tillfället är underutnyttjad. Brist på 

avverkningsutrustning är med andra ord osannolik vid ett vanligt marknadsläge. Det 

kan påstås att inte finns stora för att råmaterialflödet skulle stoppas helt. Hoten gäller i 

högre grad de enskilda skogsbränslekomponenterna och deras tillgänglighet.  

Respondent D säger att byråkratin kan förorsaka utmaningar vid träanskaffningen och 

med detta menas att energimyndigheterna kontrollerar och följer råmaterialets 

ursprung. Det presenteras vidare att en utmaning i framtiden kunde vara att 

användningen av skogen eller avverkningsformen förändras. Detta kunde innebära att 

slutavverkningar slutar eller minskar dramatiskt och att bara de material som behövs 

från skogsindustrin plockas från skogen. Nackdelen med detta kunde vara att 

avverkningsrester inte skulle uppstå och pyrolysoljetillverkare skulle vara tvungna att 

kämpa för de möjliga återstående fraktionerna. Respondent D lyfter fram en faktor som 

skulle ha ett stort inflytande på råmaterialbasen av pyrolysolja. Respondenten grubblar 

över om detta skulle innebära att råmaterialbasen skulle styras mera till rester och 

skogsindustrins rester. Emissionsfaktor för träbaserade material väcker allmän oro och 

skulle verkligen ha stort inflytande på hela bioenergibranschen. Pyrolysolja kunde dock 

vidareförädlas till produkter med högre värde. Respondent D sammanfattar att 

byråkratin och statliga beslut eller förändringar i användningen av träbaserade 

material kan anses som hot.  
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Enligt Awudu och Zhang (2013) finns det många slags yttre faktorer som kan påverka 

biomassans försörjningskedja. Respondenterna ovan beskriver att i anslutning med 

råmaterial tillgängligheten finns det utmaningar från olika perspektiv. Först och främst 

kan råmaterialet vara ojämnt utspritt och priset kan variera p.g.a. av detta. För de 

andra kan råmaterialets tillgänglighet rubbas av yttre faktorer som byråkrati, reglering 

och statliga beslut. Vissa av faktorerna är svåra att förutspå men har ett stort inflytande 

både strategiskt och även taktiskt. Tillgängligheten kan också rubbas av t.ex. 

väderförhållanden och före. Gold och Seuring (2013) påpekar att biomassa som 

levereras måste ha ett konkurrenskraftigt pris och flödet bör vara ständigt. I ett vanligt 

marknadsläge verkar det inte råda brist på operatörer som sköter råmaterialet från 

skogen till vägkanten. Med andra ord är transport, samlande och 

avverkningsverksamhet inte en utmaning, eftersom det finns tillräckligt med aktörer 

som sköter det.  

4.2 Transport av råmaterialet och slutprodukten 

I detta avsnitt presenteras utmaningar, risker, möjligheter, aktörer och operationer 

som är involverade med råmaterialets och slutproduktens transport. Vanligtvis är 

biomassorna utspridda och svårt åtkomliga (Gold och Seuring: 2011). Transporten är i 

viktig position. Enligt Svanberg och Halldórsson (2013:66) är transportkostnaderna en 

av de tre barriärerna för biomassa i energiförsörjningskedjan. Rentizelas et al. (2009) 

påstår att enligt undersökningar utgör hantering och transport 20-50 % av kostnaderna 

i försörjningskedjan. 

Respondent A berättade att transporten sköts av ett företag som är specialiserat på det, 

vilket betyder att det inte finns en koppling mellan aktörerna i insamlande av 

råmaterialet. Ytterligare tilläggs att det finns en viss betydelse i vilken form råvaran 

transporteras från skogen (t.ex. flis, avverkningsrester eller slanor). Lastbilarna måste 

således vara lämpliga för det som transporteras. Det är viktigt att inse att det finns ett 

gap mellan insamlingen av avverkningsrester och transporten, och för att gapet skall 

vara så litet som möjligt och att värdekedjan skall kunna fungera smidigt (t.ex. rimliga 

kostnader) måste aktörerna planera operationerna väl och ha ett bra samarbete 

sinsemellan. Efter produktionen måste den färdiga oljan transporteras till 

slutanvändaren och respondent D uttrycker att pyrolysoljans pH är 2-3 och för det 

krävs speciella tankbilar för transport. Det approximeras att det i Finland finns 100 st. 

lämpliga tankbilar för kemikalietransport.  
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Respondent B framförde att produktionen kan stanna p.g.a. att 

råmaterialtillgängligheten rubbas av ett dåligt före eller dåligt ett skick av vägnätverk. 

Detta betyder att transporten av råmaterialet inte lyckas enligt planerna.  

Produktionsanläggningar kan förbereda sig med lager till de årliga perioderna för 

menföre. Det är alltså fråga om bra planering av anskaffning och lagring. Som tidigare 

har blivit nämnt så är lagring ett taktiskt beslut vid styrning av försörjningskedjan. De 

Mayer et al. (2014) räknar inköp av biomassa som en strategisk beslutsvariabel men det 

kan mera tolkas som ett beslut att det finns råvara tillgängligt när försörjningskedjan 

byggs upp. Anskaffningen av råmaterial görs även med kortare perspektiv. 

Bränslepriserna kan räknas som en utmaning inom transporten. I vissa fall kan 

kontrakten ha en speciell klausul där det bestäms att kontraktspriserna sjunker när 

priset på bränsle sjunker. Som ett exempel ges att bränslepriset är ungefär 6 % lägre nu 

än för ett år sedan (2014-2015). Andelen verkar inte speciellt stort, men när det är fråga 

om stora transportvolymer (t.ex. storleksordning en miljon) syns också en liten 

förändring. (Respondent A). Bränsleprisfluktuationer är ganska svåra att uppskatta och 

det någonting som måste beaktas när operatörerna räknar sina kostnader.  

Respondent A betonade att transportlängderna måste vara rimliga och han 

approximerade att en rimlig transportsträcka är genomsnittligen 70-100 km. Ifall 

transportsträckorna överstiger kan användningen av terminaler vara lönsamt 

(Svanberg och Halldórsson: 2013). Respondent B poängterar att även inom Finland 

kunde terminaltankesättet vara en möjlighet. Vidare utreds att speciellt på orter där det 

finns koncentrerade skogsindustriföretag som använder olika slag fraktioner från 

skogsmaterial året runt, kunde terminalerna öka industrins effektivitet. Respondenten 

påstår att terminalerna kan fungera som buffertlager och även förbättra 

försörjningsberedskapen. Terminalen kan fungera som lagerområde och som 

distributionscenter för skogsråmaterialet. Respondent C föreslår att i terminaler kunde 

råmaterialet sorteras enligt vad det är bäst lämpat för, det vill säga att råmaterialet som 

innehåller mycket flyktiga komponenter sorteras till pyrolysproduktionen och det 

sortimentet som har mindre flyktiga komponenter blir råmaterial för 

förgasningsprocessen. För tillfället görs sorteringen enligt värmevärdet som inte 

beskriver råmaterialets kvalitet. Respondent A konstaterar att en terminal alltid är en 

tilläggskostnad och de strävar att transportera råmaterialet genast till 

produktionsanläggningen. ”Varje operation däremellan är en kostnad”. 

Terminaltankesätten delar åsikter men troligtvis skulle den effektivisera användningen 
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av trä som råvara, men fodrar en ordentlig planering och måste placeras i närheten av 

skogsindustrikoncentrationer. Transportens största utmaningar är kostnaderna och 

med hjälp av en ordentlig rutt- och tidsplanering kan kostnaderna till viss mån 

minimeras. De Mayer et al. (2014) presenterar att besluten inom transporten är både 

taktiska och operativa. I intervjuerna gavs bilden att det finns tillräckligt med 

transportaktörer för transport av biomassa. Pyrolysoljan kräver en tankbil som tål sura 

omständigheter, men tillgången till en sådan utrustning skulle troligtvis inte bli ett 

problem. Större hot eller risker involverade med transporten framkom inte i 

intervjuerna  

4.3 Produktion av pyroslysolja 

I detta avsnitt betraktas utmaningar, risker, möjligheter, aktörer och operationer som 

är involverade med produktionen av pyrolysolja. För tillfället är Fortum den enda 

pyrolysoljetillverkaren i Finland. Green Fuel Nordic planerar att bygga två 

anläggningar i framtiden i Finland. Fortums pyrolysanläggning är integrerad med ett 

CHP- kraftverk och dess produktion är 50 000 ton om året. Green Fuel Nordic planerar 

att bygga fristående anläggningar och produktionen för en anläggning är 90 000 ton 

färdig bioolja. (Pöyry Consulting: 2013) Meningen med pyrolyoljeproduktionen är att 

biomassa behandlas och dess energitäthet ökas. Detta hjälper hanteringen och 

transporten av pyrolysolja. Behandlingen i syrefria och heta processförhållandena 

förbättrar råmaterialets egenskaper och gör det till en mera lockande och värdefullare 

produkt. (Mafakheri & Nasiri: 2014)  

Pyrolysprocesserna är väl forskade och det redan finns anläggningar som är i bruk runt 

om i världen. Respondent D påpekar att processen som fungerar småskaligt, fungerar 

också storskaligt. Det kan uppstå utmaningar vid optimering och trimning av 

processen, som beror på att råmaterialet är inte homogent. Med andra ord kan den 

varierande råmaterialbasen förorsaka problem vid optimeringen och trimningen av 

processen. Respondent B berättar att råmaterialbasen för pyrolysolja kan vara mycket 

omfattande. Enligt planerna skall Finlands första stand-alone (fristående) 

pyrolysanläggning använda slanor som huvudråmaterial, men också avverkningsrester 

kan användas. Dessutom framförs att användningen av bark inte stör processen. 

Respondenten tillägger att det är slutanvändaren som har en stor påverkan på 

råmaterialbasen, t.ex. ju mera bark som matas in i processen desto mera aska och t.ex. 

metaller kan finnas i utsläppen. Enligt lagen begränsas utsläppen av miljötillståndet 
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och utsläppsgränsen och detta leder till det att råmaterialbasen inte kan vara vad som 

helst. Respondent A presenterar att det är viktigt att råmaterialets fukthalt är rätt när 

den tas in till produktionen. Om avverkningen sker t.ex. i april så transporteras 

avverkningsresterna först i juli vidare efter att de har torkat tillräckligt. Oasmaa och 

Peacocke (2010) betonar att råmaterialets sammansättning har ett stor inflytande på 

pyrolysoljans egenskaper och konsistens. Det påpekas att råmaterialets vattenhalt 

påverkar slutproduktens vattenhalt och ju mera vatten det finns i slutprodukten, desto 

mindre är värmevärdet.  

Rentizelas et al. (2009) säger att genom att använda mera än bara en typ av biomassa 

kan man reducera totalkostnader och lagerutrymmen samt bygga upp en smidigare 

försörjningskedja. Pyrolysmetoden påstås vara flexibel beträffande användningen av 

olika typer av biomassa. Respondent C bekräftar också att i pyrolysprocessen kan 

många olika slag av råmaterial användas men slutprodukten varierar relativt mycket. I 

fall halm eller agrobiomassa, som innehåller mycket aska och kalium, används bildas 

det en liten fas av olja och en större fas av vatten. Vid pyrolys av torv bildas det en 

viskotisk bottenfas och en ytfas med raka kolvätekedjor. Respondenten C utreder att 

dessa faser eller fraktioner kunde användas som bas för olika slags kemikalier eller 

mera förädlade bränslen. Respondent D i sin tur påpekar att från 

försörjningsberedskapens synvinkel är pyrolysmetoden bra, eftersom pyrolysolja i 

princip kan tillverkas av vilken slags biomassa som helst. Respondenten räknar upp 

råmaterial som passar avverkningsrester, slanor eller t.o.m. en grov stam. Som bas för 

pyrolysolja har också använts torv, vide och palm/palmrester. Pyrolysprocessen är 

således mycket flexibel beträffande råmaterialsortimentet. Mafakheri och Nasiri (2014) 

påstår att användningen av en bred råvarubas ökar försörjningskedjans flexibilitet och 

minskar de ekonomiska riskerna.  

Respondent B presenterar under intervjun utmaningar och risker från många olika 

kategorier. Först framförs tillgängligheten av råmaterialet. Respondenten säger att från 

produktions synvinkel är råvarutillgången en av de största riskerna. Det är inte möjligt 

att lagra stora mängder av råmaterial intill produktionsanläggningen, men det finns 

buffertlager av både torkat och otorkat råmaterial. Utan passlig råvara stannar 

produktionen. Enligt De Mayer et a. (2014) är lagerplanering både taktiskt och 

strategiskt beslutsfattande beträffande försörjningskedjan och produktionen av 

pyrolysolja. Lagerområdena måste planeras före produktionen börjar, då anläggningen 

byggs. Små lagerområden fodrar en högre frekvens på lagerpåfyllningen och 
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råmaterialets tillgänglighet. Detta är någonting som måste beaktas före produktionen 

påbörjas. Som följande framförs väsentligheten av elektricitet. Det är svårt att 

förbereda sig för längre elavbrott, men med hjälp av en reservgenerator kan processen 

behärskat köras ned. Respondent B påpekar att biooljan ännu måste konkurrera med 

de fossila bränslen och det kan anses som en risk för produktionen. Respondenten 

konstaterar att fastän Finland har en ny strategi för bioekonomi och lagstiftning om 

biobränslen och biovätskor, tillämpas dessa ännu diffust. Det finns bra verktyg för 

verksamheten, men beslutsfattandet och aktionerna kring biobränslena är stökigt. 

Detta betyder att politiken och beslutsfattande är en klar utmaning eller t.o.m. en risk 

för produktionen av biobränslena. De nämnda yttre faktorerna styr det strategiska 

beslutsfattandet och har långsiktiga konsekvenser.  

Hämäläinen et al. (2011a) presenterade i undersökningsresultaten att i Finland inom 

bioenergisektorn finns en stor potential fast den möter förändringsmotstånd och har 

problem med att hitta finansiering. Under intervjun med respondent B diskuterades de 

möjligheter en produktionsanläggning för pyrolysolja kan tillbringa. Det vill säga 

hurudana argument kan användas att skapa finansiering och minska 

förändringsmotstånd. Respondent B klarlägger att den nya bioekonomistrategins mål 

är att frambringa 200 00o nya arbetsplatser. Enligt respondent B kan en 

produktionsanläggning för pyrolysolja frambringa totalt 340 nya arbetsplatser lokalt. 

Det påstås att varje arbetsplats frambringar en arbetsplats indirekt. Man kan således 

multiplicera de arbetsplatser som är kopplade med pyrolysoljans produktion med två 

för att kunna approximera totalverkan. Resultatet räknas på följande sätt: för att 

uppfylla de årliga råmaterialkraven 350 000 m3 behövs 70 personer att sköta 

avverkningen och samlingen av råmaterialet. I råmaterialtransporten (ca 20 st. 

lastbilar dagligen) är 15 personer involverade och transporten av slutprodukten ger 

arbete för 25 personer (15 lastbilar dagligen). Bioraffinaderi approximeras ge arbete för 

60 personer. Allt som allt i produktionsprocessen räknas alltså 100 personer vara 

involverade. Tillsammans (insamling, avverkning, transport och produktion) anställer 

170 personer och när de indirekta arbetsplatserna räknas med är totalverkan lokalt 340 

personer. Respondenter berättar att denna approximation är mycket lockande och vissa 

orter är intresserade av att ha en pyrolysanläggning.  

Respondent B redogör att anskaffningsdistansen växer när anläggningens storlek 

växer. För långa transportdistanser höjer priset på råmaterialet och detta kan ha 

inflytande till slutproduktens pris. Respondenten utreder vidare att det är bättre att 
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decentralisera än centralisera i detta fall. Produktionen skall vara nära råvaran som gör 

den effektivare. Decentraliseringen har även en positiv inverkan på 

försörjningsberedskapen. Anläggningens storlek och läge är strategiska 

beslutsvariabler. När en pyrolysanläggning planeras måste således råvarutillgången, 

transportsträckorna av råvaran och typen av råvara beaktas och planeras. Vilken typ av 

teknologi som används är även ett strategiskt beslut. Respondent B påpekar att lagring 

kan vara en utmaning vid kraftvärmeproduktionen (Combined Heat and Power, CHP). 

Respondenten redogör att värme- och elproduktion är starkt beroende av årstider, dvs. 

att under sommaren används inte anläggningen för produktion av värme eller el. Det 

behövs inte råmaterial under sommaren och detta har inflytande på avverkningens 

mängder och givetvis på logistiken inom skogsbranschen. Samma problematik gäller 

för den mekaniska träförädlingsindustrin varifrån biprodukterna kan användas som 

bränsle i CHP-anläggningar. Respondent B utreder vidare att vid en s.k. fristående 

pyrolysanläggning är förbrukningen av skogsbaserat råmaterial jämnt oberoende av 

årstid. Flödet av råmaterialet är alltså kontinuerligt, vilket är en fördel både för en 

pyrolysanläggning och för ett sågverk som levererar sina biprodukter till 

pyrolysanläggningen. Ytterligare presenteras att sågverket kan få ett bättre pris för 

biprodukten. En optimal lösning skulle kunna vara att pyrolysanläggningen ligger i 

närheten av sågverket och därmed skulle transportkostnaderna försvinna.   

4.4 Lagring av råmaterialet och slutprodukten 

I detta avsnitt betraktas utmaningar, risker, möjligheter, aktörer och operationer som 

är involverade i lagringen av råmaterialet och slutprodukten. Det finns en hel del 

skillnader i faktorerna som påverkar råmaterialets och slutproduktens lagring, men den 

gemensamma nämnaren för båda är att lagringens tidsintervall inte är speciellt lång. 

Enligt Gold och Seuring (2011) görs lagring av biomassa huvudsakligen för att anpassa 

efterfrågan och utbudet. Biomassa brukar ha vissa växtperioder eller samlingen kan 

hindras eller stoppas p.g.a. väderförhållanden eller före. Före biobränsle används kan 

den förbehandlas mekaniskt eller kemiskt, t.ex. till pelletter eller pyrolysolja och detta 

underlättar hanteringen, transporten och lagringen i vissa fall.  

Enligt respondent A är det viktigt att rotationen av lager är snabb. Det strävas efter att 

åtminstone använda det flisade materialet så fort som möjligt. Kvaliteten av flis sjunker 

betydligt redan efter ett år av lagring och för rundvirke är tidsperioden ca två år.  

Därefter börjar materialet fördärvas biologiskt eller förstörs av skadeinsekter. 
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Ytterligare poängteras att råmaterialet förstörs snabbast under sommaren. Det är 

viktigt att lagringen planeras väl och logistiken handskas. Respondent A säger att det 

inte är förmånligt att göra för stora lager, men företaget måste tåla 

tillgänglighetssvårigheter i vissa fall, som menföre. Det går ut på att göra riskanalyser 

hur länge företaget kan tåla dåligt väglag, som ibland kan vara ytterst svårt att 

uppskatta, men det kan vara fråga om tidsperioder upp till flera veckor. Som en konkret 

lagringsutmaning är fukthalten av råmaterialet. Enligt respondent A kan högarna börja 

brinna om fukthalten av flis vid lagringen är för hög. ”Ju större och fuktigare hög desto 

högre är risken att den kan börja brinna kan den börja brinna” (översättning). För 

rundvirke är problemet inte att det skulle börja brinna, utan däremot att det kan 

murkna. Respondent C påpekar att det är viktigt att beakta hur länge och var 

råmaterialet står i skogen. Men det är inte bara tid som har inflytande på 

råmaterialkvaliteten, utan också väderförhållanden och platsen där råmaterialet står. 

För tillfället finns det inte tillräckligt med fakta hur länge kan råmaterialet stå i skogen. 

Respondent C förklarar att det finns en korrelation mellan utbyte, kvalitet och de 

flyktiga komponenterna i råmaterialet. Lagring av råmaterialet i skogen påverkar 

således biooljans kvalitet och hur materialet måste behandlas i senare skeden som 

transport och lagring.  

Som sagt är råmaterialbasen bred, men det finns vissa begränsningar att ta in vad som 

helst för råmaterial. Respondent C poängterar att om råmaterialet innehåller mycket 

barr och bark finns det mycket extrakt i slutprodukten och det bildas fas. Drivkraften 

för fasbildning är densitetskillnaden mellan vattenfasen och den organiska fasen. 

Denna fasbildning kan anses vara en utmaning både gällande transport och lagring. Vid 

lagring kan bildningen av fas åtminstone hindras genom att ha en tillräcklig omrörning 

i lagringstankarna. Det är möjligt att behålla stora volymer av bioolja homogent med en 

ordentlig omrörning. Respondenten funderar att konstruera ett omrörningssystem i de 

tankbilar som används för att transportera slutprodukten, men troligtvis blir 

tillverkningskostnaderna för höga och ett hinder. Enligt respondent C börjar 

fasbildningen redan efter 9 timmar, men att biobränsle pumpas till och från tankbilen 

kunde vara tillräckligt att hålla pyrolysoljan tillräcklig homogen. Enligt D respondent 

bildas det faser när lastbilen inte är i rörelse. Det tilläggs att fasbildningen kan minskas 

och påverkas genom bra produktutveckling. Respondent D konstaterar vidare att 

kontinuerlig omrörning inte nödvändigtvis behövs.  
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Pyrolysoljan kan bilda två faser redan efter några timmars lagring och det kan hindras 

genom omröring. Men under lagring för längre tider föråldras oljan och faserna skiljs 

tydligare och det kan vara svårt att behandla pyrolysoljan med hjälp av omrörning så 

att den återigen blir homogen. Respondent C redogör att genom att tillägga alkohol i 

oljan är det möjligt att homogenisera oljan igen, men tillägget av alkohol är dyrt. 

Föråldringsprocessen är irreversibel och processen försnabbas i högre temperaturer. 

Respondent C approximerar att föråldringsprocessen sker efter 3-5 år och 

råmaterialbasen har inflytande på hur processen fortskrider. Utgående från respondent 

D:s egna erfarenheter av pyrolysolja kan den lagras åtminstone i 2 år. Enligt Wennebro 

(2012) inverkas pyrolysoljans viskositet med tiden, som kan försvåra pumpning.  

Vidare påstår respondent C att temperaturen vid lagring kan förorsaka utmaningar. Det 

kunde vara nyttigt att förse behållarna med en vattencirkulation eftersom oljan blir 

mera viskositetiskt när luften är kall. En annan egenskap som kan framkalla 

utmaningar är pyrolysoljans surhet. Både respondenterna C och D framförde att 

produktens pH är 2 – 3 och detta betyder det att alla de delar som är i kontakt med 

oljan måste vara syrabeständiga. Tankarna, rörsystemet och brännaren måste alltså 

tåla sura förhållanden. Material som t.ex. kan användas är rostfritt stål och generellt tål 

plast och gummi sura förhållanden ganska bra. Som en negativ sak redogör 

Respondent C att det har upptäckts att toppfasen innehåller terpen som kan irritera 

och förorsaka hudutslag. Det är någonting som måste beaktas när biooljan behandlas 

inom transport och lagring och ytterligare betonas att det finns skilda 

säkerhetsbestämmelser både för transport och lagring.  

Råmaterialets och slutproduktens egenskaper ställer olika krav på lagringen. Biomassa 

före behandlingen kan lagras under relativt långa perioder, men materialets kvalitet 

sjunker och utbyte minskar. Slutproduktens lagringstid är inte ännu helt känd och 

tidsperioden är beroende av pyrolysoljans kvalitet, vilket i sin tur påverkas av 

råmaterialbasen. Råmaterialet, men också produktionsförhållandena påverkar således 

slutproduktens lagringsegenskaper. Pyrolysoljans andra egenskaper, som pH, har 

också inflytande på användningen och lagringen. Egenskaperna av pyrolysoljan ställer 

vissa krav på den själva försörjningskedjan och det kan påstås att pyrolysoljan kräver 

mera än förvaring av ett konventionellt fossilt bränsle.  
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4.5 Slutanvändning av pyrolysolja 

I detta avsnitt behandlas slutanvändningen av pyrolysolja. Slutanvändningen 

undersöks mera ytligt än de tidigare behandlade operationerna. Den ”första 

generationens” pyrolysolja är planerat att ersätta tunga och lätta brännoljor. Som 

Dietrich (2013) presenterar planeras pyrolysolja i framtiden att användas i motorer, 

turbiner och som drivmedel i fartyg och andra tunga fordon. Genom att förädla 

pyrolysoljan växer möjligheterna avsevärt och den kan användas som bas t.ex. i 

kemikalier. Pyrolysoljan eller användning av biooljor har överhuvudtaget inte gjort 

genombrott ännu.  

Respondent C förklarar att förbränning av pyrolysolja är det lättaste 

tillämpningsområdet. Användningen av pyrolysolja i turbiner och dieselmotorer anses 

ha flera utmaningar än en vanlig brukning i värmepannor, men produkterna är mera 

värdefulla. Genom att reducera syre och vatten från pyrolysolja kan man åstadkomma 

en produkt som passar som en inmatningskomponent till oljeförädling och kan 

produceras vidare till kemikalier eller fordonsbränslen. Respondent D tillägger att 

pyrolysoljan är svavelfri och det innebär att rökgaserna kan vara i lägre temperatur när 

daggpunkten inte har betydelse. Pyrolysoljan passar som bränsle för fartyg, men kräver 

ännu utveckling och pyrolysoljan har även blivit testad med turbiner. Användning av 

pyrolysolja med turbiner eller motorer betyder att vatten och fast ämne måste 

elimineras för att förbättra förbränningsegenskaper. Respondent C presenterar 

”hydrothermal liquefaction of biomass” som ett alternativ för pyrolysprocessen. I 

processen behandlas biomassa i högt tryck och som slutprodukt fås en mera stabil olja. 

Nyttan med stabiliteten skulle antagligen vara att oljan skulle tåla lagring av längre 

perioder. Utmaningarna i processen är förknippade med att hantera den 

högtrycksteknik som används.  

Respondent F presenterar i början av intervjun de olika möjligheterna för pyrolysolja. 

Precis som tidigare har blivit nämnt kan pyrolysolja ersätta både tung och lätt 

brännolja vid förbränningsanläggningar. Om det betraktas vilka investeringar som kan 

göras kan antingen ett helt nytt kraftverk byggas upp eller delar som är i kontakt med 

oljan bytas ut. Respondent F berättar att den största delen av den potentiella 

marknaden som kan förnyas är små kraftverk i klassen upptill 15 MW. Om ett nytt 

kraftverk byggs upp kan kostanden vara 2-4 miljoner, men om man förnyar en gammal 

anläggning är kostnaden 10 gånger mindre, alltså runt några hundratusen euro. 

Ungefär en tredjedel av denna kostnad utgörs av brännaren. Respondent F redogör att 
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det är just bestämmelserna som styr kraftverken. Bestämmelserna innebär att 

statsrådet vill minska användningen av svavelhaltiga bränslen. Respondent F fortsätter 

att energibranschen i Finland är en aning konservativ och att det tar tid att genomföra 

förnyelser utan varken bestämmelser och förordningar. Investeringar styrs först och 

främst av tillgängligheten av bränsle, dess kostnad och konkurrenskraft, men också av 

de statliga bestämmelserna. Ifall tillgängligheten av bränsle är bra, betraktas bara 

priset av bränsle. Detta kan leda till det att ett billigare alternativ blir valt, istället för 

t.ex. pyrolysolja.  

Det diskuteras både med respondent C och D att det finns möjligheter att förnya gamla 

kraftverk för att använda pyrolys istället för brännolja, men detta skulle innebära att 

brännaren, rörsystemet och behållaren antingen borde ersättas med nya eller beläggas 

med ett passligt material. Respondent D betonar att investeringen är måttlig. 

Respondent C konstaterar att teflon har använts för att belägga dieselmotorer, men 

forskningsresultat har inte blivit publicerade. Ytterligare redogörs av respondent D att 

användningen av bränslen med hög svavelhalt upphör p.g.a. utsläppsnormerna som 

ställer hårda krav på bränslen med 1 % svavel. Detta innebär att bränslet måste ersättas 

och pyrolysolja är ett bra alternativ.  

Respondent F anser att själva teknologin inte kommer att ställa problem. Det betyder 

att det tekniskt sätt inte finns några större utmaningar att använda pyrolysolja. Det 

finns kunskap att dimensionera utrustningen och själva processen enligt behov. Vidare 

redogörs att olja har egenskaper som möjliggör kapacitetförändringar från minimi till 

maximi snabbt. Pyrolysoljan påstås ha samma egenskap men t.ex. vid förbränning av 

flis lyckas inte kapacitetförändringarna så bra och snabbt. Industriell värme och -ånga 

är traditionellt tillverkade i små kraftverk. Eftersom de har koppling till 

industriprocessen är justerbarheten av energiproduktionen viktig och pyrolysoljan är 

lämplig för detta ändamål.  

Efter att investeringsrelaterade ärenden är avklarade, som råmaterial- och 

teknologibeslut, måste logistikfrågor planeras. Den operativa logistiken är beroende av 

det hurudan slutanvändaren är, dvs. om det är fråga om en mera säsongsbunden 

värmeproduktion för topp- eller reservkraftverk produceras eller om det är fråga om 

processånga som tillverkas dygnet runt.  Detta innebär att leveransen, lagringen och 

påfyllningen blir annorlunda beroende på hur kraftverket fungerar. Beträffande 

pyrolysoljan och dess lagringsegenskaper är fallet olika om processen opererar dygnet 

runt än on värme produceras bara då konsumtionen är hög. När pyrolysoljans 
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användning är stabil och förutsägbar kan lagringen planeras så att oljan inte lagras för 

långa tidsperioder. När produktionen inte är stabil måste leveransen och lagringen 

planeras noggrannare.  

Kainiemi et al. (2014) påstår att de största riskerna och osäkerheterna för bioenergin är 

inom ekonomin och miljön. De största hoten uppkommer om bioenergiindustrin 

misslyckas uppfylla de krav som har ställts att begränsa klimatförändringen. Statliga 

beslut, regleringar och styrmedel försöker minska användningen av fossila bränslen 

och pyrolysolja kan fungera som ersättande produkt. Pyrolysoljans nytta i 

slutanvändningen är att den kan användas till att styra t.ex. framställningen av 

processånga och att den är miljövänlig jämfört med konventionella fossila bränslena.   

4.6 Värdehöjning  

I denna avhandling var syftet att undersöka hur värdet för pyrolysolja utvecklas i 

värdekedjan beträffande framställningen av pyrolysoljan. Värdehöjning blev betraktad 

från flera synvinklar. Porters ramverk för värdekedja och värdesystem är bekanta från 

den akademiska världen och ramverket grundar på att hitta de strategiskt viktiga 

aktiviteterna inom en organisation eller ett nätverk. I detta fall måste helheten 

betraktas som ett nätverk av operationer och aktörer. Värdet betraktades ytterligare 

hur värdet adderas från ”kundens” synvinkel, dvs. hur vissa operationer höjer värdet på 

produkten och gör den mera lockande för ”kunden”. Sambandet mellan kostnader och 

värdehöjningen blir också beaktad. Som sist blir konkreta värden också presenterade. 

Värdena är bara riktgivande, men ger ändå information om hur värdet ökar inom 

kedjan.  

I detta skede fastslås vissa grunder för värdekedjan för pryolysoljan. För de första, 

slutanvändningen sker i ett kraftverk som producerar värme eller elektricitet. 

Råmaterialet kan härstamma från skogsindustrin, dvs. vara biprodukter från t.ex. 

sågverk. När slanor används som råmaterial samlas det till vägkanten från 

avverkningsområdet och transporteras till produktionsanläggningen, där de både 

lagras och flisas före inmatningen till processen. Råmaterialets ursprung och typ har 

inverkan på vissa operationer inom kedjan och därför slås fast vissa saker för att göra 

analysen mera entydig. En bild över värdekedjan presenteras senare i detta avsnitt i 

figur 20. 
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Enligt Porter (1985) får bolag som gör sina aktiviteter billigare eller/och effektivare än 

sina konkurrenter en bättre position på marknaden. Värdekedjeanalysen koncentrerar 

sig mera på en enstaka organisation och på de aktiviteter som finns inom den. Porter 

delar in aktiviteterna i primär- och stödaktiviteter, där primäraktiviteterna är de som är 

inblandade med produktionen av produkter och stödaktiviteterna stöder 

primäraktiviteterna. Värdekedjeanalysen hjälper att analysera kostnader och 

differentiering i organisationer. Recklies (2001) tolkade Porter och påpekade att 

samarbetet mellan aktiviteterna är avgörande för företagets framgång. Inom ett 

värdesystem, ett nätverk av aktiviteter eller företag, stämmer också det att genom ett 

gott samarbete uppnås ett maximalt värde för slutkunden. Ifall bolagen koncentrerar 

värdesystem på sina kärnkompetenser och kan generera mera värde till slutprodukten. 

Med andra ord kan koncentration på kärnkompetens eller ett gott samarbete kan sänka 

kostnaderna i kedjan och vidare resultera mera värde för operatörerna eller 

slutkunden. Respondent A framförde att i många fall sköter skilda bolag avverkningen, 

samlingen och transporten av råmaterialet i värdekedjans början. Ytterligare sades att 

det är viktigt att operationerna sköts smidigt. Värdekedjans operationer som är 

inblandade med direkt med produktens tillverkning, dvs. primäraktiviteter är logistik 

in, logistik ut, tillverkning, marknadsföring och försäljning samt service. 

Stödaktiviteterna var enligt Porter: företagsstruktur, human resource management, 

teknologiutvecklingen och inköp. Åtminstone teknologiutvecklingen kan förknippas 

med pyrolysvärdekedjan som respondent D säger:” VTT äger immateriella 

rättigheterna, Valmet kan leverera förbränningsutrustningen och pyrolysoljan 

tillverkas av inhemska bolag.” Detta betyder att i fallet av pyrolysoljans värdekedja får 

teknologiutvecklingen hjälp av utomstående aktörer. Porter påstår att inköp är en 

stödaktivitet, men i detta fall, där råmaterialet är en stor del av slutproduktens kostnad, 

har inköpsfunktionen större inflytande i hela processen. Respondent B uppskattade att 

40-50 % av driftskostnaderna utgörs av råmaterialet. Awudu och Zhang (2012) påstår 

att taktiska beslut brukar gälla lagerstyrning, inköp och transport och dessa har ett 

stort inflytande vid minimeringen av totalkostnader. Nuförtiden brukar transporten 

vara en tjänst som skaffas från andra aktörer. Det kan alltså påstås att åtminstone i 

fallet av pyrolysoljans värdesystem har inköpsfunktionen ett stort inflytande på 

värdesystemet och produktens slutvärde. Från försörjningsberedskapens synvinkel är 

det ytterst viktigt att pyrolysoljans tillgänglighet är tillräcklig och att den kan erhållas 

konkurrenskraftigt. Respondent E konstaterade att ju fler leverantörer det finns, desto 

bättre skulle leveransen vara beträffande försörjningsberedskapen. Det är inte bara 
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slutmarknaden som ställer krav på värdesystemet, utan det är viktigt att systemet 

fungerar bra för att uppfylla också energiförsörjningens krav.  

Enligt Malvalehto et al. (2011) är det viktigt att veta hur värdet genereras. Anlert och 

Sundewall (2013) betonar att värde kan beskrivas som kostnad, kvalitet eller tid. 

Genom att bearbeta råmaterial ökas värdet och konsumenternas krav uppfylls bättre. 

Sathre och Gustavsson (2009) indelar värdet i bruks- och utbytesvärde. Lambert och 

Stock (1993) förklarar hur logistiken kan skapa mervärde åt kunden genom plats-, tid- 

och formnytta. Platsnytta betyder att produkten är tillgänglig på rätt plats och 

tidsnyttan skapas genom att produkten är tillgänglig i rätt tid. Platsnytta skapas 

närmast med transport. Tidsnytta formas genom lagerhantering, strategisk placering av 

produkter och snabb leverans. Produkten kan ha också formnytta som betyder att 

råmaterialen förädlas eller de skilda delarna plockas ihop så att slutanvändaren kan ha 

nytta av den. Det är viktigt att skilja mellan värde- och kostnadsbegreppen i detta fall. 

Christopher (2011) påstår att en aktivitet som förbättrar produktegenskaper som 

kunden är villig betala för höjer produktens slutvärde och t.ex. onödig hantering skapar 

kostnader, men höjer inte produktvärde (värdet för slutanvändaren). Figur 20 

presenterar hur värdekedjan ser ut.  

 

Figur 20 Schematisk bild av en värdekedja för pyrolysolja  

 

Figur 21. Illustrerar förhållandet mellan värdeskapande och kostnadsskapande tiden 

inom en värdekedja för pyrolysolja. X-axeln beskriver hur kostnaderna ökar genom de 
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olika aktiviteterna. Y-axeln presenterar vilka aktiviteter höjer värdet av produkten 

enligt Christopher (2011). Ytterligare beskrivs delvis de olika operationerna.  

 

Figur 21 Kostnadsskapande tid i förhållande med värdeskapande tid. Källa: Tillämpad från 
Christopher (2011:132).  

 

Nedan analyseras kort hur värdet förändras längs värdekedjan.  

• Avverkning: I detta fall utgår man från att avverkningen föder upp en 

biprodukt, slanor som kan användas som råmaterial för pyrolysolja. Detta 

betyder att avverkningen inte orsakar kostnader till råmaterialet.  

• Samlingen: Slanorna samlas (transporteras) till vägkanten av en förtagare som 

har lämplig utrustning för det (respondent A). Operationen (transport) skapar 

platsnytta, m.a.o. slanorna måste vara vid vägkanten för vidaretransport. 

Förutom platsnytta bildas det också kostnader för företagaren (t.ex. kapital, 

bränsle, arbete)  

• Lagring (vid vägkanten): Kan räknas som en kostnad och höjer inte slutkundens 

nytta. Slanorna brukar inte stå länge vid kanten och torka, men om det skulle 

vara fråga om avverkningsrester torkas det vid vägkanten, som underlättar 

torkningen före produktionen. Tidsnyttan sänker lagernivåer och förkortar 

ledtider, dvs. ju kortare tid råmaterialet står vid vägkanten desto mindre lager 

behövs vid nästa skede. Genom att reducera icke-värdeskapande aktiviteter kan 

ledtider förkortas och kostnader reduceras (Christopher: 2011).  
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• Transport (till produktionsanläggningen): Anses höja värde för slutanvändaren, 

men genererar också kostnader. Skapar platsnytta.  

• Lagring och flisning (före tillverkningen): Båda operationerna höjer 

kostnaderna. Flisningen kunde även räknas till produktionen, eftersom 

pyrolysolja inte kan tillverkas utan flisning. Detta innebär att den höjer på värde 

av slutprodukten.  

• Tillverkning och lagring: Själva processen då råmaterialet kräver arbete, energi 

och kunskap för att kunna omvandla råmaterialet till en produkt som har 

mervärde eller formnytta för slutanvändaren. I pyrolystillverkningen omvandlas 

råmaterial med hjälp av värme till produkter som kan användas för att 

producera värme eller el. Nyttigt är att produkten är en mera förtätat substans 

än det råmaterial som den härstammar ifrån. Efter tillverkningen lagras 

slutprodukten före den transporteras vidare. Båden tillverkningen och lagring 

orsakar kostnader.  

• Transport (till slutanvändningen): Anses höja värde för slutanvändaren, men 

genererar också kostnader. Skapar platsnytta. 

• Lagring (före slutanvändningen): Lagring höjer kostnader, men skapar 

tidsnytta. Genom att reducera lagringstiden reduceras kostnader. Lagringen av 

pyrolysolja är till viss grad utmanande och det är viktigare att kontrollera 

ledtiderna och tidshantering står i viktig position.  

• Slutanvändning: Pyrolysoljans användning för värme- eller elproduktion.  

• Skogsindustrins biprodukter, transport och lagring: Om det finns mera 

råmaterialkällor är produktionen mera tryggad. Skogsindustrins biprodukter 

brukar vara mera homogena och renare än de skogsbaserade råmaterialen. 

Transporten till produktionsanläggningen skapar platsnytta och lagring skapar 

tidsnytta.  

Respondent A framför att för att hålla råmaterialflöden för en pyrolysanläggningen så 

stabila som möjligt kunde det även skaffas andra träbaserade råmaterial. Detta betyder 

att anläggningen använder inte bara avverkningsrester som råmaterial men utan också 

rester från t.ex. sågverk, andra träförädlingsindustrier och andra skogsprodukter. 

Respondenten ger exempel att för att tillverka 1 m3 faner/plywood behövs det 3 m3 
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virke och på motsvarande sätt går det 2 m3 trävirke att tillverka 1 m3 sågvirke. Detta 

innebär att träförädlingsindustrin har stora mängder av bioprodukter och rester. Det 

påstås vidare att vissa av dessa produkter är ytterst rena, torra och dess kvalitet är 

jämn. Nytta med en större råmaterialbas är att om tillgängligheten för 

avverkningsrester är rubbad t.ex. p.g.a. menföre kan man använda andra material som 

råmaterial. Respondenten A påpekar att biprodukterna skapas inom industrin som 

ligger inom vanliga vägnät och kommer längs vanliga vägar (knappt inget inflytande av 

menföre). Detta leder till det att pyrolysanläggningen inte är så beroende av endast en 

råmaterialkälla och är inte beroende bara av avverkningen och gallringen. Vid t.ex. 

lågkonjunktur gör skogsindustrin mindre avverkning och det bildas minder rester. 

Priser för alternativa råmaterial presenteras i tabell 8.  

Tabell 8 Priser för alternativa råmaterialen för en pyrolysprocess.  Källa: Respondet A.  

 

Observera att priserna är riktgivande och presenterar nivån och storleksordningen på 

de olika skogs- och biprodukterna från skogsindustrin. Enligt bioenergiportalen 

(bioenergiportalen.se) styrs priserna av skogsbränsle av många olika faktorer, till 

exempel: tillgång, efterfrågan, energiinnehåll, fukthalt, kvalitet, utetemperatur, 

stormar, geografi, konkurrens, fossilpriset, kronkursen (euro) och politiska beslut. Det 

finns således yttre faktorer så som politiska beslut och kronkursen som har inflytande 

på prisnivån. Skogsbränslenas egenskaper som fukthalt och energiinnehåll påverkar 

priset ytterligare.  

Tabell 9 Kostnadsfördelning av ett skogsbränsle. Källa Lauhanen et al (2014:44) 

 

 

Råmaterial
euro/m3.fast,.inkl.

transport
transport,.euro.
per.707100.km

Sågspån 30 10
Avverkningsrester 33 15

Slanor 36 8
Massaved 40 8
Sågflis 44 13

Aktivitet pris*euro/*m3 totalt*

Avverkningskostnad 16
Transport2i2skogen 7

Flisning2(vid2vägkanten) 5,5
Transport2av2flis 6
Allmän2kostnad 3 37,5
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När priserna indelas i mindre helheter kan ett följande exempel ges i tabell 9 

(Lauhanen et al.: 2014). I exemplet behandlas ett fall där virke med en liten diameter 

(slanor) flisas vid vägkanten och transporteras vidare. Det är viktigt att observera att 

många faktorer också påverkar exemplet i tabell 9 och priserna är riktgivande.  

Respondent B approximerar att råmaterialkostnaden är ca 30 € / m3 (slanor, 

överloppsmassaved, transporterad till anläggningen) och värdehöjningen i en 

fristående pyrolysanläggning kan vara mellan 54-110 € / m3. Detta leder till det att 

försäljningspriset i relation till råmaterialpriset blir 84-140 € / m3 och biooljans 

marknadspris blir mellan 60-100 €/MWh, uttryckt i relation med energi. I jämförelse 

är priserna för tung brännolja 69,0 €/MWh och för lätt brännolja 95,6 €/MWh (inkl. 

skatter och transportering till anläggningen) (Koskelainen 2012). Enligt respondent B 

utgörs en signifikant del av driftskostnaderna av råmaterialet, ca 40-50 %. Ytterligare 

finns det t.ex. arbetskraftskostnader och kapitalkostnader, som är en stor del av 

kostnaderna inom produktionen. Om man jämför pyrolysanläggningens kostnader med 

kostnaderna involverade med Fischer–Tropsch-metoden är kostnaderna ungefär 10 

gånger större än för pyrolysmetoden. Respondent B påpekar att genom en investering 

på 50 miljoner kan man uppnå en avsevärd värdehöjning (60-100 euro/MWh) på 

råmaterialet och frambringa ytterligare lokala arbetsplatser, och i sin helhet görs allt 

inhemskt och med finländska krafter.  

Figur 22 illustrerar kostnadsuppläggning av olika typer av förädling av biomassa 

(torrefiering, pelleterin och pyrolys). Pelletering går ut på att t.ex. sågspån pressas till 

små ”knappar”. Behandlingen höjer värmevärdet på råmaterialet och gör dem lättare 

att behandla och transportera. I torrefiering värms biomassa upp för att avdunsta 

vatten från massan. Slutprodukten har t.ex. bättre värmevärde. I figuren jämförs både 

fristående (stand alone) och integrerade (ITP= Integrated Thermal Processing) 

anläggningar. Det presenteras att det kunde uppnås mervärde genom att placera en 

pyrolysanläggning i närheten av ett sågverk. Detta skulle innebära att sågverkets 

biprodukter kunde användas som råmaterial för bioolja. 
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Figur 22 Uppskattad kostnads uppdelning av bioenergianläggningar (figuren översatt). 
Källa: Wilén el al. (2014:32)   

 

Integrationen skulle också framkalla fördelar förknippade med logistik, energi och 

arbetskraft. En integration men CHP-kraftverk medför att det inte behövs byggas en 

skild värmepanna producera värme till pyrolysreaktorn. Nytta med integrationen är att 

vissa operationer kan kombineras, som t.ex. träanskaffningen. Det är viktigt att 

observera att figurens approximation var gjord med vissa prisnivåer och antaganden 

och vid en viss tidpunkt i Finland. Värdena är riktgivande, men stämmer ganska bra 

överens med respondent B:s approximerade. Enligt dessa värden är det förmånligt att 

integrera pyrolysanläggningen med ett CHP-kraftverk. Figur 22 visar att de överlägset 

största andelarna utgörs av råmaterialet och kapitalkostnaderna.  

Respondent D presenterade fördelar med att integrera pyrolysreaktorn till ett 

kraftverk.  Det behövs inte en investering till en kraftverkspanna, eftersom samma 

personal kan operera i både kraftverket och pyrolysanläggningen och det kan användas 

fjärrvärme för att torka råmaterialet före inmatningen till processen. I ett CHP 

kraftverk bildas det elektricitet samtidigt när fjärrvärme tillverkas, som kan matas in i 

rikstäckande elnätet. Problematiken med CHP-kraftverk är att det producerar värme 

och elektricitet med full kapacitet under ungefär ett halvt år. Genom att integrera en 

pyrolysreaktor intill CHP-kraftverk kan kraftverket utnyttjas mera effektivt. Om 

produktionskostnader betraktas innehar råmaterialkostnaden den största andelen. En 

fristående pyrolysanläggning har säkerligen ett mera ständigt materialflöde och har 
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inte så mycket säsongvariation än ett CHP-kraftverk. CHP-kraftverk som tillverkar 

fjärrvärme och el är således mera bundet till energikonsumtionen i Finland (som 

varierar kraftigt med årstiderna) än en fristående anläggning.  

Lön, bränsle, kapitalkostnader, ränta, försäkring och service kan räknas som de 

viktigaste kostnaderna för transportbranschen. Statistikcentralen (2010) kalkylerar ett 

index över kostnaderna av lastbilstransporten och enligt den utgör kapitalkostnaderna, 

lön och bränsle ca 50 % av de totala kostnaderna. Respondent B konstaterar att 

transporten från produktionen till slutanvändningen är relativt liten och som referens 

kan användas logistikkostnaderna att transportera lätt brännolja.  

4.7 Försörjningsberedskap 

I detta avsnitt behandlas ämnet relaterat till försörjningsberedskapen beträffande 

pyrolysolja och dess värdekedja. Betoningen ligger närmast vid energiförsörjningen och 

hur pyrolysolja möjligtvis kan förbättra den i Finland och vilka de möjliga barriärena 

och möjligheterna är.  

Finska staten har gjort riktlinjer i sin energipolitik och detta betyder t.ex. att genom att 

gynna de förnybara energikällorna kan man följa de globala 

klimatöverenskommelserna och samtidigt förbättra Finlands självförsörjning. Enligt 

Barret et al. (2010) måste energiförsörjningen vara beredd på kortvariga, plötsliga, 

långvariga och strukturella händelser eller förändringar. Det påpekas att från 

energiförsörjningen krävs hållbarhet, robusthet, stabilitet och flexibilitet. Respondent E 

berättar att energiförsörjningen säkras genom förberedelsesplanering, en öppen och 

välfungerande energimarknad, mångsidig och decentraliserad produktion, 

självförsörjning och inhemska energikällor, energibesparing och energieffektivitet, 

säkerhetsupplag och genom internationella kontrakt.  

Respondent E konstaterar att ovan nämnda metoder av försörjningsberedskapen och 

energiförsörjningen i Finland styrs och regleras av ”Statsrådets beslut om målen med 

försörjningsberedskapen”. Ett utdrag från beslutet lyder på följande sätt (Tem.fi: 2013): 

”Förädlingen av och distributionslogistiken för oljeprodukter som tillverkas av fossila 

och förnybara källor kvarhålls på ̊ en tillräcklig nivå ̊ i syfte att trygga landets 

energiförsörjning. Den ökande betydelsen av träbaserad energi beaktas vid 

beredskapen för upprätthållande av infrastrukturen och tillgången på ̊ tillräcklig 

avverkningsutrustning och transportfordon samt på ̊ arbetskraft”. Beslutet påpekar 
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speciellt att man skall trygga råmaterialflödet från skogen. Detta sitter lite i konflikt 

med det faktumet att vid undantagsförhållanden har armén rätt att ta i bruk fordon och 

utrustning, berättar respondenten. Respondenten påstår att det att samhället fungerar 

måste tryggas och det kan samlas råmaterial ur skogen för energitillverkning. Vid 

krissituationer kan det vara en utmaning att få tillräcklig utrustning och arbetskraft för 

att samla nödvändigt råmaterial. På basis av intervjuerna kan påstås att inom ett 

vanligt marknadsläge uppkommer det inte brist på aktörer eller utrustning. 

Respondent A framför att ifall deras företag skulle vilja börja skaffa råmaterial för en 

pyrolysanläggning, så behöver de inte grunda en ny organisation. Genom en 

effektivisering kunde företaget sköta råmaterial också för en pyrolysanläggning. Vidare 

sägs att de flesta organisationerna i Finland som håller på med träanskaffning har en 

likadan situation, det vill säga att en färdig organisation för råmaterialanskaffning 

redan finns.  

När man betraktar både råmaterialets och slutproduktens, pyrolysoljans, 

lagringsegenskaper från försörjningsberedskapens synvinkel kan det på basis av 

litteraturen och de intervjuer som gjordes sägas att råmaterialkomponenterna och 

slutprodukten är svåra att lagra i längre perioder. Träbaserade råmaterial som flis eller 

rundvirke tål en förvaring på 1-2 år (beror på t.ex. väderförhållandena) före kvaliteten 

börjar försämras avsevärt. Pyrolysoljans lagringsegenskaper är inte heller så bra och 

det finns inte ännu tillräckligt med fakta hur länge biooljan kan förvaras. Det 

uppskattas att biooljan tål åtminstone 2 års lagring, men den kan vara t.o.m. 3-5 år. 

Biooljans pH är 2-3 och därför måste tankarna och utrustningen vara syrafasta. 

Pyrolysoljan bildar sikt redan efter några timmar. Fasbildningen är beroende av 

råmaterialets sammansättning och kan hindras åtminstone med ständig omrörning. 

Respondent E begrundar att från försörjningsberedskapens synvinkel är “första 

generationens” pyrolysolja inte ännu ett lockande bränsle att lagra, åtminstone om den 

jämförs med de konventionella fossila bränslen som brännolja och stenkol. Båda av 

dessa är stabila att lagra och kräver inte desto märkvärdigare lagringsomständigheter. 

Pyrolysolja kunde förorsaka extra kostnader om den skulle lagras under längre tider. 

Respondent E tillägger att det skulle kräva en lagförändring, eftersom lagen bestämmer 

att bara de importerade bränslen skall lagras. Pyrolysoljans lagringsegenskaper kan ses 

som en liten utmaning. Staten ställer krav på att ha reserv för 6 månader och med stor 

sannolikhet kan pyrolysoljan utvecklas så att den kan förvaras lätt under 6 månaders 

tid. Ytterligare kunde det tänkas att dessa lager skulle roteras i passlig tidsintervall eller 

lagringen skulle ske invid slutanvändningen där lageroration skulle kunna behärskas 
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bättre. Det skulle betyda att lagerkapaciteten i närheten av slutanvändnings skulle 

styras av statens beslut beaktande försörjningsberedskapen.  

Från försörjningsberedskapens synvinkel är det ytterst viktigt att pyrolysoljans 

tillgänglighet är tillräcklig och kan erhållas konkurrenskraftig. Ju mera leverantörer det 

skulle finnas, desto bättre skulle leveransen vara beträffande försörjningsberedskapen. 

Detta skulle leda till att Finland skulle vara mindre beroende av importerade bränslen. 

Respondent E uttrycker att beträffande försörjningsberedskapen skulle det vara nyttigt 

att värdekedjan skulle vara relativt kort, dvs. systemet skulle fungera ordentligt. Det 

finns goda möjligheter, eftersom värdekedjan helt och hållet finns i Finland och det 

bildas således inte logistiska problem med t.ex. importen. Ytterligare en fördel är att 

teknologin är i inhemska händer eftersom VTT, Fortum, Wärtsilä och UPM jobbar 

inom branschen och samarbetar intensivt. Respondent E poängterar att de låga 

priserna för fossila bränslena på världsmarknaden bromsar investeringarna och 

utvecklingen av pyrolysolja. Som ett stort hinder är brist på finansiering och klara 

incitament från statens sida finns inte. Respondent E ger en grov exempelkalkyl av 

pyrolysoljans möjligheter för att bättra Finlands ekonomi och försörjningsberedskap. 

”Av 15 miljoner m3 av träbiomassa kan tillverkas 3,9 miljoner ton pyrolysolja. Detta 

skulle innebära 40 förädlingsanläggningar, över 4000 arbetsplatser och 1,5 miljarder 

försäljningsinkomster.” Fast kalkylen är grov, ger den riktlinjer för de möjligheter som 

finns inom biooljeproduktionen.  

Som tidigare har nämnts har inte biobränslen gjort genombrott. Detta beror på många 

olika saker som t.ex. höga logistikkostnader, kapitalkostnader och priskonkurrens med 

fossila bränslen. För att göra investeringarna lockande behövs det vissa incitament eller 

stöd för de bolagen som står i främsta leden. Respondent E föreslår ett backup-system 

för pyrolysolja, där försörjningsberedskapscentralen fungerar som en back-up 

leverantör. Systemet kunde locka mera pyrolystillverkare till branschen. Figur 23 

illustrerar hur systemet är uppbyggt och vilka de olika förhållandena mellan parterna 

är. Systemet går ut på att försäkra bränsleleveransen för anläggningar som skulle 

använda pyrolyolja som bränsle. Detta skulle innebära att anläggningen skulle kunna 

bränna både pyrolysolja och fossila bränsle. Om producenten för pyrolysolja skulle 

möta leveransproblem skulle kraftverket kunna bränna fossilt bränsle istället. Det 

fossila bränslet skulle levereras av en konventionell leverantör av fossila bränslen 

(avtalsförhållande 1). 
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Figur 23 Ett backup system för anläggningar som använder pyrolysolja som bränsle. 
(Källa: respondent E) 

 

I situationer då leverantören av fossila bränslen inte kunde leverera bränslet kunde 

Försörjningsberedskapscentralen fungera som en backup-leverantör och leverera 

fossilt bränsle till kraftverket. Fördelen med detta skulle vara att risken att använda 

pyrolysolja skulle minska avsevärt och de enda utmaningarna skulle vara det att 

kraftverket måste kunna använda både pyrolysolja och fossilt bränsle och 

miljötillståndet måste inkludera tillstånd att använda fossilt bränsle.  

Som respondent E presenterade är logistiken, utrustningen och t.o.m. teknologin 

inhemsk, dvs. säga att hela värdekedjan verkar i Finland. Respondent D påpekar att 

VTT äger immateriella rättigheter, Valmet kan leverera förbränningsutrustningen och 

pyrolysoljan kan tillverkas av inhemska bolag. Ytterligare argumenteras att 

pyrolysprocessen är det mest ekonomiska sättet att förädla biomassa till vätskeformade 

biobränslen. Om metoden jämförs med Fischer-Tropsch som är en mångfaldigt dyrare 

investering och utbyte är 50 % (pyrolysmetoden 60-65 %), men lite längre förädlat och 

passar som drivmedel utan vidareförädling. Detta innebär att kedjan inte är beroende 

av utländska aktörer. Rapporten av Pöyry Consulting (2013) framför att vid störningar 

av inhemskt råmaterial tillgång kunde råvaran importeras, men detta skulle höja priset 

på råmaterialet. Bristen skulle kunna uppkomma ifall skogsindustrin skulle minska 

produktionen och samtidigt mängden biprodukter skulle minska. Det är alltså viktigt 

att ha en bred råmaterialbas. Det approximeras att det 2020 skulle finnas 1-3 



 

 

77 

pryolysanläggningar i användning. Tillgängligheten pyrolysolja från få anläggningar 

kan vara en utmaning, men genom att anordna ett back system kunde detta undvikas 

Utgångspunkten är att skaffa lämpliga omständigheter för att pyrolystillverkningen 

skulle kunna bli lönsam i Finland. Först kan konstateras att råmaterialbasen i Finland 

är bred. Avverkningsrester och andra biprodukter i skogsindustrin blir det inte med 

stor sannolikhet brist på. Ytterligare kan råmaterialbasen utvidgas till t.ex. 

jordbruksrester. Nästa steg är att samla och transportera råvaran till 

produktionsanläggningen. Vid normalt marknadsläge finns det operatörer och aktörer 

som sköter transporten och samlandet av råmaterialet. Vid undantagssituationer kan 

det råda brist på både utrustning och arbetskraft, men detta gäller ifall armén tar i bruk 

fordon och personalen. Produktionen är för tillfället småskalig i Finland. Det krävs 

ännu incitament och stöd från statens sida för att göra tillverkningen av pyrolysolja 

mera lockande. Transporten av en färdig slutprodukt kräver tankbilar som kan tåla 

sura förhållanden. Det approximeras att det finns ungefär 100 st. tankbilar som är 

tillämpade för det. När produktionen ännu är småskalig blir inte transporten en 

flaskhals. Det är svårt att estimera hurudan situationen skulle vara vid en 

undantagssituation. Pyrolysoljans egenskaper ställer vissa krav på lagringen. När det 

finns bredare kunskap om fasbildningen och åldrandet är det möjligt att förbereda sig 

på den. En viss lagerrotation och speciell lagerutrustning kunde lösa problemet. 

Teknologin för slutanvändning finns redan till och det ligger t.o.m. i inhemska händer.  

 

Tabell 10 Nyckelresurser, flaskhalsar och orsaker vid en krissituation.  

 

Aktivitet
Värdeskapande/tid/
(tids1,/plats1/och/

formnytta)
Aktör Nyckelresurs Flaskhals/vid/krissituationer Varför?

Averkning Avverkningsförtag Utrustning,1
arbetskraft

Brist1på1utrustning1och1
arbetskraft

Armen1tar1över1utrustning1och1
arbetskraft

Samling Platsnytta Avverkningsförtag Utrustning,1
arbetskraft

Brist1på1utrustning1och1
arbetskraft

Armen1tar1över1utrustning1och1
arbetskraft

Lagring Tidsnytta Avverkningsförtag Lagringstid Kan1inte1lagras1för1länge

Transport Platsnytta Transportbolag Utrustning,1
arbetskraft

Brist1på1utrustning1och1
arbetskraft

Armen1tar1över1utrustning1och1
arbetskraft

Lagring Tidsnytta Tillverkare Lagringstid Kan1inte1lagras1för1länge

Flisning Formnytta Tillverkare Arbetskraft,1
råvara1och1energi

Brist1på1råvara1och1möjligtvis1
energi

Början1av1kedjan1fungerar1inte

Tillverkning Formnytta Tillverkare Arbetskraft,1
råvara1och1energi

Brist1på1råvara1och1möjligtvis1
energi

Början1av1kedjan1fungerar1inte

Transport Platsnytta Transportbolag Utrustning,1
arbetskraft

Brist1på1utrustning1och1
arbetskraft

Armen1tar1över1utrustning1och1
arbetskraft,1speciell1utrustning1krävs

Lagring Tidsnytta Slutanvändaren Lagringstid Kan1inte1lagras1för1länge

Slutanvänd
ning

Slutanvändaren Råvara Brist1på1råvara Början1av1kedjan1fungerar1inte
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Tabell 10 presenterar aktörerna, nyckelresurserna, flaskhalsarna och orsakerna för de 

olika aktiviteterna i en pyrolysvärdekedja vid en krissituation. Med en krissituation 

menas vid detta sammanhang en sådan situation att armén kan ta över utrustning och 

arbetskraft för sitt eget bruk. Detta har en klar inflytande till pyrolysoljans tillverkning 

och vidare till slutanvändningen. Utan råmaterial kan man inte producera pyrolysolja, 

som i sin tur har en inflytande till energiproduktionen. Största problemen finns i början 

av värdekedjan var operationerna kräver speciell utrustning och arbetskraft. Detta 

leder till det att tillverkningen kan leda av råmaterialbrist, som i sin tur leder till att 

ingen olja kan produceras. Vid en krissituation ligger värdet vid det att produktionen 

får överhuvudtaget sitt råmaterial, dvs. det är ytterst viktigt att råmaterialet kan 

transporteras. Det kan vara svårt att ersätta transportutrustningen vid en krissituation, 

åtminstone när det är fråga om slutprodukten, som kräver speciell utrustning. En bred 

råmaterialbas ger mera flexibilitet till produktionen och tryggar ett mera jämn 

produktionsflöde till slutanvändningen. Staten kan säkra med lagförändring att det 

finns utrustning och arbetskraft även för att pryolysoljaproduktionen i krissituationer.   

4.8 Sammanfattning 

I analysdelen redovisades resultaten av datainsamlingen. Strukturens uppställning 

gjordes enligt värdekedjans operationer och på basen av intervjuguiden. Meningen var 

att presentera de utmaningar en pyrolys värdekedja kan möta. Ytterligare 

presenterades möjligheter tillverkningen kan framkalla för Finlands 

försörjningsberedskap. Genom en undersökning av hur värdet uppbyggs för pyrolysolja 

kan det lättare uppfattas var kostnader bildas.  

Råmaterialets tillgänglighet är den viktigaste faktorn i pyrolysoljans värdekedja. I 

Finland råder det inte brist på skogsbaserat råmaterial, tvärtom finns det ett överskott 

av tillväxten, men tillgängligheten kan rubbas av olika faktorer. Faktorerna kan indelas 

i yttre faktorer så som konjunkturer, politik, beslutsfattande och regleringar. Dessa 

faktorer påverkar råmaterialtillgängligheten långsiktigt och holistiskt. Staterna kan 

t.ex. stöda biobränslena med att beskatta fossila bränslena. Tillgänglighetsutmaningar 

kan vara också periodiska som följd av väderförhållanden eller menföre. Periodiska 

tillgänglighetsproblem kan minimeras med att planera träanskaffningen och att lagra 

råmaterial. Transportdistansen av ett råmaterial som har relativt lågt värde kan vara en 

utmaning, eftersom det inte är lönsamt att transportera t.ex. avverkningsrester för 

långa sträckor. 
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Transportdistansen har också en inverkan på när pyrolysanläggningar planeras. 

Råmaterialbasen måste vara tillräckligt bred och transportsträckorna rimliga. 

Geografin har också en viss inverkan på tillgängligheten och priset på råmaterialet 

varierar geografiskt. Enligt intervjuerna kan påstås att det finns tillräckligt med aktörer 

som sköter aktiviteterna beträffande avverkningen, samlingen och transporten av 

råmaterial vid ett vanligt marknadsläge. I samband med undantagstillstånd kan 

situationen vara sämre, eftersom armén har tillstånd att ta över utrustning och 

arbetskraft. Detta kan leda till det att det bildas råmaterialbrist.  

Transporten av biomassa utgör en av de största kostnaderna inom försörjningskedjan. 

Det uppskattas att kostnaderna kan vara 20-50% av totalkostnaderna. 

Väderförhållandena, menföre och vägnätverket kan ställa utmaningar för transporten 

och vidare periodiska tillgänglighetsproblem. Egenskaperna för både råmaterialet och 

slutprodukten, pyrolysoljan, ställer vissa krav på transporten. Det krävs först och 

främst vid framställningen av biobränslen stora volymer av biomassa på grund av det 

låga energivärde skogsbaserad massa har.  

Ytterligare kan biomassa vara bulkig och upptar stora volymer vid transport. 

Pyrolysoljan är sur och brukar bilda faser när den lagras i längre tider och detta ställer 

krav på lagringen, men också på transporten. Material som är i kontakt med 

pyrolysoljan måste vara syrafasta. Fasbildningen kan hindras med omrörning eller 

tillsats av alkohol, men råmaterialets sammansättning har ursprungligen ett stort 

inflytande på fasbildningen. Pyrolysoljans lagringstid känner man inte ännu till 

noggrannt, men de uppskattas att den tål att lagras 2-5 år. Lagringen kan vara en 

utmaning från försörjningsberedskapens synvinkel.  

Tillverkningsteknologin för pyrolysolja är välfungerande, känt och det finns inte större 

utmaningar inom själva processteknologin. Pyrolysanläggningen kan byggas som en 

fristående eller integrerad anläggning. Nytta med en fristående anläggning är att 

materialflödet till är ständig och den har mycket liten säsongbundenhet jämfört med en 

integrerad anläggning. Pyrolysanläggningen kan integreras till ett CHP-kraftverk och 

nyttan med detta är att pyrolysreaktorn får sin värme från kraftverket och råmaterialet 

kan skaffas tillsammans. Enligt undersökningen är totalkostnaderna för pyrolysoljan 

för en integrerad anläggning lite lägre. Det finns en klar potential inom 

pyrolystillverkningen. Det finns möjligheter att skaffa mera arbetsplatser och förbättra 

Finlands försörjningsberedskap. Det uppskattas att en fristående anläggning kan skapa 

340 direkta och indirekta arbetsplatser. Hela tillverkningsprocessen är i inhemska 
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händer och den är helt oberoende av utländska aktörer och aktiviteter. 

Pyrolysprocessen är flexibel för råmaterialet, dvs. pyrolysolja kan tillverkas av många 

olika biomassor. Biomassans ursprung har ett inflytande på utbyte och 

sammansättningen av slutprodukten. Flexibiliteten ger möjligheter att förbättra 

energiförsörjningen.  

Biobränslena har inte ännu gjort ett genombrott utan de möter vissa utmaningar. De 

måste t.ex. konkurrera med de fossila bränslena. Utsläppsnormerna styr användningen 

av brännolja och pyrolysolja kunde ersätta både tung och lätt brännolja. Detta betyder 

att kraftverken som tidigare använt brännolja måste förnyas så att de kan använda 

pyrolysolja. Det föreslås att Försörjningsberedskapscentralen ännu kunde sänka 

tröskeln för att börja använda pyrolysolja genom att ordna ett back system. Ifall 

pyrolysoljans tillverkning blir avbruten och slutanvändaren inte skulle få konventionell 

brännolja från leverantören, kunde Försörjningsberedskapscentralen erbjuda brännolja 

från deras lager. Med andra ord skulle Försörjningsberedskapscentralen fungera som 

en back up-leverantör för slutanvändaren då pyrolysolja eller konventionell olja inte 

kunde levereras genom de vanliga leveranskanalerna.  

När värdehöjningen betraktas från den konkreta sidan är tillverkningsprocessen där 

värdet höjs mest. Värdehöjningen uppskattas vara mellan 60-100 euro/MWh inom 

tillverkning. Råmaterialet utgör en ungefär 50 % av kostnaderna i tillverkningen och är 

därför i viktig position inom hela värdekedjan. Från råmaterialets synvinkel utgör 

transporten en stor del av totalkostnaderna och därför är det viktigt att råmaterialet 

transporteras långa sträckor. Värdet kan även behandlas från kundens synvinkel, det 

vill säga vilka aktiviteterna är inom värdekedjan som höjer egenskaper som är nyttiga 

för slutanvändaren. I denna värdekedja är tillverkningen då det skapas formnytta, dvs. 

råmaterialet förädlas till någonting slutkunden har nytta av. Tidsnytta skapas genom 

att kontrollera ledtider och detta görs med lagring. Både lagring av råmaterialet och 

slutprodukten anses ha utmaningar, eftersom de inte tål långa lagringstider. 

Lagringsegenskaperna förutsätter att lagerhantering görs med eftertanke. Platsnytta 

skapas med transport, dvs. produkterna levereras till rätt plats. I denna värdekedja är 

det viktigt att råvaran är i rätt tid och i rätt mängd vid produktionen. För att göra 

värdekedjan effektiv och smidig är det viktigt att minimera icke-värdeskapande 

aktiviteter.  

Det finns en klar potential att pyrolysolja kan förbättra Finlands försörjningsberedskap, 

men det fodras ännu lite åtgärder för att det slutliga genombrottet är möjligt. De 
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utmaningar som finns inom värdekedjan från försörjningsberedskapens synvinkel kan 

indelas i t.ex. yttre faktorer, tillgänglighetsproblem och pyrolysoljans egenskaper. De 

yttre faktorerna kan gälla beslutsfattande, reglering eller konkurrens med fossila 

bränslen. Finska staten och EU drar riktlinjer som har ett långsiktigt inflytande på 

användningen av pyrolysolja. Detta betyder att ifall pyrolystillverkningen får understöd 

är det möjligt att investera i anläggningar och bygga upp en industri. Utan en 

fungerande och konkurrenskraftig industri som producerar tillräckligt med pyrolysolja 

är det inte möjligt att förbättra Finlands försörjningsberedskap. Ifall industrin är 

uppbyggd och den kan tillverka tillräckligt med pyrolysolja blir tillgängligheten av 

råmaterialet den viktigaste faktorn. Som sagt är det viktigt att råvarubasen är 

tillräckligt bred, så att bristen av en viss komponent inte ställer till med problem. En 

bred råmaterialbas ökar flexibiliteten av produktionen och hela värdekedjan. Det är 

mycket osannolikt att det skulle råda brist på råmaterial i Finland. De största 

utmaningarna ligger vid att trygga att råmaterialet skördas, samlas och transporteras 

till produktionen. Vid ett vanligt marknadsläge blir det inte något problem, men vid 

undantagstillstånd kan det skapas problem, i fall armén tar över transportutrustningen 

och arbetskraften. Både råmaterialets och pyrolysoljans egenskaper gör att 

lagringstiden är begränsad. Detta ställer krav på lagerhantering och rotationen måste 

vara snabbare än med de konventionella fossila bränslena. Tillverkningen av 

pyrolysolja kan göra Finland mera oberoende av importerade fossila bränslena och 

skapa stabilitet till försörjningsberedskapen. Nedan sammanfattas vissa viktiga 

faktorerna inom en pyrolysvärdekedja.  

• Råmaterialets tillgänglighet är en faktor i pyrolysoljans värdekedja. 

• Genom ett brett sortiment av råmaterial kan pyrolysproduktionen tryggas och 

försörjningsberedskapen förbättras  

• Både råmaterialets och pyrolysoljans egenskaper ställer vissa krav för 

värdekedjans funktion  

• Statens stöd och incitament är en förutsättning för att pyrolysoljans 

produktionen skulle kunna utveckla och växa  

• En fungerande industri som producerar tillräckligt med pyrolysolja är en 

förutsättning för att pyrolysolja kan förbättra Finlands försörjningsberedskap 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER  

I det sista kapitlet lyfts avhandlingens centrala slutsatser och resultat fram. Ytterligare 

görs en kritisk utvärdering och bedömning av studiens kvalitet. Avslutningsvis 

presenteras förslag till fortsatt forskning.  

5.1 Slutsatser 

Finlands självförsörjningsgrad är för tillfället (år 2014) ungefär 35 %. Detta betyder att 

65 % av den energi som förbrukas måste importeras och största delen av den kommer 

från Ryssland. Det är ytterst viktigt att Finland höjer självförsörjningsgraden och det är 

viktigt att det görs så miljövänligt som möjligt. Finland naturresurser ligger till största 

delen i skogen och därför är skogen ett bra alternativ för råmaterialbas. Dessutom finns 

det kunskap och expertis att agera med skogen och skogsrelaterade produkter. 

Benjaminsson et al. (2013) beskriver att det finns olika alternativ av träbaserade 

biobränslena, som pyrolysolja. Det finns olika alternativ till träbaserade biobränslen, 

som pyrolysolja. Pyrolysolja kan tillverkas av t.ex. avverkningsrester eller biprodukter 

som härstammar från skogsindustrin.  

Avhandlingen gjordes som ett uppdrag för Försörjningsberedskapscentralen i Finland 

och därför var det viktigt att lyfta fram pyrolysoljans möjligheter att fungera som en 

faktor som kan förbättra försörjningsberedskapen i Finland. Följande forskningsfrågor 

användes för att styra undersökningen. 1) Vilka är de största utmaningarna i en 

värdekedja för pyrolysolja? 2) Var i pyrolysvärdekedjan höjs värdet mest? 3) Vilka krav 

bör logistiken för värdekedjan för pyrolysolja uppfylla för att kunna utgöra en del av 

försörjningsberedskapen i Finland? Avsikten med att granska värdehöjningen var att 

försöka finna de aktiviteter som inverkar mest på slutproduktens pris. Det är viktigt att 

förstå hur värdet bildas för att kunna bortskaffa de aktiviteter som är inte värdefulla för 

slutanvändaren. Värde i sig är ett komplext begrepp och för att kunna förstå bättre hur 

värdet höjdes användes olika synvinklar för att lyfta fram det viktigaste. Porters (1985) 

ramverk betonar aktiviteter och hur de är involverade i värdehöjningen. Plats-, tids- 

och formnytta klargör värdet mera från slutanvändarens synvinkel och balansen mellan 

värdehöjning och kostnader avslöjar var aktiviteterna är värdeskapande, icke-

värdeskapande eller bara kostnader. Christopher (2011) 

Avsikten med avhandlingen var att undersöka de största utmaningarna i pyrolysoljans 

värdekedja. Värdekedjan var uppdelad enligt en typisk värdekedja som presenterades i 



 

 

83 

litteraturen och utgångspunkten var att råmaterialet härstammar från skogen. Detta 

betydde att operationerna var avverkning, samling, transport, tillverkning och 

slutanvändning. Lagring och transport uppträdde både före och efter tillverkningen. 

Utmaningarna kunde indelas i tre kategorier: tillgänglighet, yttre faktorer och 

råmaterialets eller slutproduktens egenskaper. Indelningen gjordes på basis av hur hela 

värdekedjan påverkas av de yttre faktorerna, vilka utmaningar som är involverade i 

råmaterialets tillgänglighet och hurudana utmaningar som kan uppstå från 

råmaterialet. Många av dessa faktorer har också presenterats i litteraturen och kan 

också verifieras i denna undersökning. Tillgänglighetsproblem anses vara periodiska 

som följd av väderförhållanden eller menföre och detta leder till att leveransen är 

osäker och cyklisk (Gold och Seuring: 2011). I undersökningen framkom att 

råmaterialet inte kan avverkas, samlas eller transporteras från skogen, eftersom 

aktörerna inte kan fungera i skogen eller på vägarna p.g.a. deras dåliga skick. En 

planerad lagring och inköp kan lösa detta problem, som De Mayer et al. (2014) 

presenterar som viktiga beslutvariabler för styrning av en försörjningskedja för 

biomassa. Vidare förevisades att det inte är lönsamt att transportera råmaterialet långa 

sträckor p.g.a. dess egenskaper och låga pris. Intervjuerna avslöjade att en lönsam 

transportdistans är 70-100 km. Om transportsträckan är för lång kan det leda till att 

tillverkningskostnaderna stiger för högt och då kan inte pyrolysoljan konkurrera med 

de konventionella bränslena. Ytterligare påpekades att transportsträckan har ett 

inflytande på var det är lönsamt att bygga en pyrolysanläggning. Det är ytterst viktigt 

att en pyrolysanläggning har en bred råmaterialbas. Med en bred råmaterialbas menas i 

detta sammanhang att produktionen inte bara använder en eller två 

råmaterialkomponenter, utan ett bredare sortiment. Utmaningarna i tillgängligheten 

uppstår främst i början av värdekedjan.  

Yttre faktorer kan också ha inverkan på tillgängligheten, det vill säga om 

beslutsfattande eller metodernas förändring kan styra tillgängligheten. Om t.ex. 

metoderna att använda skogen förändras kan också materialflödena som härstammar 

från skogen förändras. Detta kan leda till det att det inte finns tillräckligt med 

råmaterial för pyrolystillverkningen. Ytterligare kan beslutfattande förorsaka 

utmaningar gällande tillgängligheten, det vill säga om t.ex. träbaserade råmaterial inte 

mera behandlas som CO2-neutrala. Det har förts debatt om att koldioxiden binds 

relativt långsamt tillbaka i skogen och att det träbaserade materialet inte skulle vara så 

koldioxidneutralt som tänkt. För att kunna göra ett genombrott måste biobränslena 

vara mera lockande att använda än de konventionella fossila bränslena. Detta kräver 
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åtminstone i början stöd från staterna. Finland har en ny strategi för bioekonomi, men 

den har inte ännu tillämpats tillräckligt och den ställer utmaningar för 

pyrolystillverkningen. De största riskerna för bioenergin ligger vid att misslyckas att 

fylla de kraven som ställts för att begränsa klimatförändringen (Kainiemi et al.: 2014). 

De yttre faktorerna är alltså hot och utmaningar som påverkar hela kedjans funktion 

och kan hindra eller bromsa att pyrolystillverkningen att bli mera allmän. Från 

försörjningsberedskapens synvinkel är det viktigt att branschen är konkurrenskraftig 

och det finns tillräckligt med utbud av pyrolysolja.  

Egenskaperna för råmaterialet och slutprodukten framkallar vissa utmaningar för 

värdekedjans smidiga funktion. Råmaterialet, skogsbränslet är utspritt och måste 

allmänt transporteras längs dåliga vägar (Gold och Seuring: 2011). Skogsbränslets 

värmevärde är avsevärt mindre än för de fossila bränslena och detta leder till det att det 

krävs större volymer för att producera värme (Rentizelas et al.: 2009). 

Lagringsegenskaperna för oförädlat råmaterial är begränsade, flis kan t.ex. lagras 

ungefär ett år och rundvirke 1-2 år, och därefter börjar kvaliteten sjunka. Pyrolysolja är 

surt och därför måste både lagringstankar och transportfordon vara syrafasta. 

Ytterligare bildar pyrolysolja två faser p.g.a. vattnets och de organiska delarnas 

densitetskillnad. Även åldring som sker som följd av reaktioner i pryolysoljan leder till 

två faser. Fasbildningen kan hindras genom omrörning eller tillägg av alkohol. 

Utmaningarna uppkommer främst i lagring och transport. Den första forskningsfrågan 

undersökte vilka de mest betydande utmaningarna en värdekedja för pyrolysolja kan 

möta. Tabell 11 sammanfattar utmaningarna och avslöjar deras inflytande på 

försörjningsberedskapen 

Tabell 11 Utmaningar som en pyrolysvärdekedja kan möta.  

 

Utmaningar Tillgänglighet Yttre/faktorer Försörjningsberedskap

Menföre Tillfällig,brist Planering,av,lager,och,
inköp

Väderförhållanden Tillfällig,brist Planering,av,lager,och,
inköp

Beslutsfattande Kan,bromsa,eller,hindra,
pyrolystillverkningen

Konkurrenskraftig,
industri,bildas,inte,

Konkurrens,med,fossila,
bränslen

Kan,bromsa,eller,hindra,
pyrolystillverkningen

Konkurrenskraftig,
industri,bildas,inte,

Råmaterialets,egenskaper Utspritt Lagringstiden,begränsad

Slutproduktens,egenskaper Lagringstiden,
begränsad,,fodrar,

Transportdistans Begränsar,råmaterial,
tillgängligheten

Utrustning,&,arbetskraft,
(lastbilar,,personal)

Kan,vara,ett,problem,vid,
krissituationer
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Ifall pyrolysvärdekedjan betraktas från självförsörjningsberedskapens synvinkel ligger 

den största problematiken i lagringen av råmaterialet och slutprodukten. Båda 

komponenterna är relativt krävande att lagra. Själva pyrolysoljan är dock en ny produkt 

och det finns med hög sannolikhet möjligheter att förbättra dess lagringsegenskaper. 

Ytterligare bör det betonas att tillgången av råmaterialet måste tryggas, eftersom 

tillverkningen stannar utan råvaror. 

Den andra forskningsfrågan behandlar värdehöjningen i pyrolysvärdekedjan. Genom 

att identifiera de värdeskapande eller icke-skapande aktiviteterna inom pyrolysoljans 

värdekedja kan man bortskaffa onödiga aktiviteter som inte höjer värdet av 

slutprodukten (Christopher: 2011). Porter (1985) påpekar att ifall aktörerna kan 

koncentrera sig på sina kärnkompetenser, kan det generera mervärde för 

slutprodukten. Problemet med Porters ramverk är i detta fall att den inte i detalj 

avslöjar hur värdet genereras inom värdesystemet eller -kedjan. Ramverket 

koncentrerar mera sig på aktiviteternas koppling och är ett verktyg som kan användas 

för att hitta de strategiskt viktiga aktiviteterna i bolagen och värdekedjan, dvs. de 

aktiviteter som kan göras bättre eller billigare.  

 

Figur 24 Tillämpning av Porters ramverk i pyrolysvärdekejda.  

 

Porter (1985) definierar inköpsfunktionen som en stödaktivitet, men i en värdekedja 

för pyrolysolja är inköpsfunktionen i mycket viktigare position p.g.a. av att 

råmaterialets pris har en stor inverkan på slutproduktens pris. I denna avhandling blev 
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det sist och slutligen inte så stort fokus på Porters teori, utan den användes mera för att 

identifiera länkarna mellan de olika aktörerna och som stöd att förstå de aktiviteter 

som finns i en värdekedja. Figur 24 presenterar en tillämpning av Porters ramverk i för 

pyrolysoljans värdekedja.  

Mervärdet kan även skapas med logistik genom att säkra att produkterna är i rätt tid, 

på rätt plats och i rätt form (Lambert och Stock: 1993). Logistik skapar alltså tids, plats- 

och formnytta. Formnytta skapas genom att förädla råmaterialet till en mera lockande 

form och i denna värdekedja sker det i tillverkningen. Pyrolysprocessen förädlar 

råmaterialet till en mera värdetät substans som kan förbrännas istället för tung eller 

lätt brännolja. Nyttan med denna omvandling är att slutkunden får en option för ett 

miljövänligare alternativ till fossilt bränsle. Platsnytta betyder att produkten är 

tillgänglig på rätt plats. Tillgängligheten är mycket viktig vid tillverkningen och 

slutanvändningen, eftersom brist på råmaterial eller bränsle leder till att processen 

måste köras ner. Platsnytta inom en värdekedja för pyrolysolja skapas vid insamlingen 

av råmaterial samt vid transporten till och från tillverkningen. Det är också viktigt att 

råmaterialet eller bränslet är i rätt tid där det behövs. Tidsnyttan sänker lagernivåer 

och förkortar ledtider, dvs. när det försäkras att produkten är i rätt tid på plats så 

behövs det inte så stora lager. Lagringen av råmaterialet och slutprodukten ses som en 

utmaning p.g.a. att de inte tål så långa lagringstider. Lagringsegenskaperna förutsätter 

att lagerhantering görs med eftertanke. Genom att reducera icke-värdeskapande 

aktiviteter kan ledtider förkortas och kostnader minskas (Christopher: 2011). Det 

påstås att en aktivitet som förbättrar produktegenskaper som kunden är villig betala för 

höjer produktens slutvärde. Onödig hantering och lagring skapar t.ex. kostnader, men 

höjer inte på slutvärdet för produkten. Om värdehöjningen betraktas från den konkreta 

sidan höjs värdet mest i tillverkningsprocessen. Värdehöjningen uppskattas vara 

mellan 60-100 euro/MWh inom tillverkningen. Råmaterialet utgör ungefär 50 % av 

kostnaderna i tillverkningen och är därför i viktig position inom hela värdekedjan. 

Detta betyder att det är viktigt att kontrollera inköpsfunktionen vid anskaffningen av 

råmaterialet. Ytterligare kan påpekas att transportkostnadernas andel för transporten 

av råmaterial anses signifikant. Det uppskattas att transport och hantering kan vara 20-

50% av totalkostnaderna (Rentizelas et al.: 2009). I litteraturen lyfts detta fram som en 

orsak till att biobränslena har inte gjort genombrott som bränslekälla. 

Värdekedjeanalysen avslöjar de viktigaste aktiviteterna och deras inflytande på 

pyrolysoljans värde. När det finns större förståelse för hur aktiviteterna är länkade med 

varandra finns det möjligheter att koncentrera sig på de aktiviteter som t.ex. har ett 
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inflytande på försörjningsberedskapen. Med andra ord finns det en möjlighet att 

förbereda sig på de aktiviteter som har betydelse för försörjningsberedskapen och 

trygga deras funktion. Som tidigare har påpekats finns det vissa utmaningar med att 

lagra och transportera råmaterialet och slutprodukten, det vill säga pyrolysoljan. 

Råmaterial- och transport- och hanteringskostnaderna har signifikant inflytande på 

slutproduktens värde. Genom att inse dessa faktorer är det lättare att konstruera en 

konkurrenskraftig industribransch, som är viktig förutsättning för att pyrolysolja kan 

förbättra Finlands självförsörjning.  

Den tredje forskningsfrågan söker svar på de förutsättningar som krävs för att en 

pyrolys värdekedja kan ingå som en del av försörjningsberedskapen i Finland. I princip 

kan man kombinera de resultat som blivit presenterade i forskningsfrågorna 1 och 2. 

För tillfället är Finlands självförsörjningsgrad ungefär 35 %. Ungefär 65 % av den 

energi som förbrukas måste importeras och största delen av den kommer från Ryssland 

(Hernesniemi: 2014). Det framförs att energiförsörjningen måste vara beredd på 

kortvariga, plötsliga, långvariga och strukturella händelser eller förändringar. Detta 

betyder att det krävs hållbarhet, robusthet, stabilitet och flexibilitet (Barret et al.: 

2010). För att pyrolysoljan skall kunna vara en del av Finlands försörjningsberedskap 

måste vissa utmaningar beaktas och de kan indelas i t.ex. yttre faktorer, 

tillgänglighetsproblem och pyrolysoljans egenskaper. Som tidigare nämnts är yttre 

faktorer frågor som har ett inflytande på hela värdekedjan. I detta fall kan det även 

gälla beslutsfattande, reglering eller konkurrens med fossila bränslen. Det är viktigt att 

det dras riktlinjer som gynnar både tillverkningen och användningen av pyrolysolja. 

Beslutfattandet och regleringen borde stöda användningen och tillverkningen av 

pyrolysoljan. Utan en fungerande och konkurrenskraftig industri som producerar 

tillräckligt med pyrolysolja är det inte möjligt att förbättra Finlands 

försörjningsberedskap. De viktigaste faktorerna är att det finns en industri som kan 

fungera under goda omständigheter och att det finns tillgänglighet av råmaterial. En 

bred råmaterialbas ökar flexibiliteten av produktionen och hela värdekedjan. En bred 

råmaterialbas menas i detta sammanhang att man i pyrolystillverkningen använder ett 

brett sortiment av råmaterial, det vill säga inte bara t.ex. avverkningsrester och slanor, 

utan även skogsindustrins biprodukter. Det kunde undersökas om det är möjligt att 

använda t.ex. torv och skogsbränsle mixat råmaterialbas för tillverkning av pyrolysolja.  

Från Finlands synvinkel skulle denna möjlighet avsevärt öka möjligheterna för att 

tillverka pyrolysoja. Det är mycket osannolikt att det skulle råda brist på råmaterial i 
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Finland men det kan bli brist på vissa komponenter av råmaterialet. Vid 

undantagssituationer kan det uppstå problem med att skörda, samla och transportera 

råmaterialet till produktionen, eftersom armén har rätt till att ta över 

transportutrustningen och arbetskraften. Detta kan leda till det att tillverkningen av 

pyrolysolja stannar. Det är viktigt att trygga råmaterialflödet och se till att det finns 

tillräckligt med utrustning, eftersom den kan vara svår ersätta, åtminstone när det är 

fråga om slutprodukten som kräver speciell utrustning. Vid ett normalt marknadsläge 

finns det tillräckligt med utrustning och arbetskraft. Både råmaterialets och 

pyrolysoljans egenskaper gör att deras lagringstid är begränsad, vilket betyder att 

lagerrotationen måste vara snabbare än för de konventionella fossila bränslena. 

Tillverkningen av pyrolysolja kan göra Finland mera oberoende av importerade fossila 

bränslen och skapa stabilitet till försörjningsberedskapen. Det finns alltså en klar 

potential att pyrolysolja kan förbättra Finlands försörjningsberedskap, men det fodras 

ännu lite åtgärder för att det slutliga genombrottet skall kunna vara möjligt. Nyttan 

med att börja använda pyrolysolja är inte bara att den kan förbättra 

självförsörjningsgraden, utan den skulle även minska på koldioxidutsläppen. 

Skogsbränsle som kan användas som material för pyrolysolja behandlas som 

koldioxidneutral energikälla p.g.a. att den koldioxid som bildas vid förbränning binds 

tillbaka till skogen. Detta betyder att koldioxiden cirkulerar och blir inte kvar till 

atmosfären för att främja klimatförändringen. Pyrolysoljans användning kunde 

förbättra försörjningsberedskapen i Finland, minska koldioxidutsläppen och samt 

bromsa klimatförändringen. Nedan lyfts fram faktorer som bör beaktas om 

självförsörjningsgraden i Finland förbättras med hjälp av pyrolysolja.  

• En bred råmaterialbas ger mera flexibilitet och förbättrar tillgängligheten och 

vidare energisjälvförsörjningen. 

• Lagringsegenskaperna för både råmaterialet och pyrolysolja kan vara en 

utmaning 

• Statens stöd, incitament och kontroll är en förutsättning för en fungerande 

pyrolysoljaindustri 
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5.2 Studiens kvalitet 

 I detta avsnitt behandlas avhandlingens kvalitet. Meningen är att utvärdera innehållet, 

källorna och metodernas som har använts. Studien började med en litteraturöversikt 

vars uppgift var att samla bakgrundsfakta om ämnet. Källorna som har använts har 

varit delvis artiklar och böcker, men också källor från internet användes. En del av 

dokumenten har varit tillgängliga på offentliga sidor, som t.ex. Förberedskapscentralen 

och ministeriets sidor. Internetkällorna kan med stor sannolikhet anses vara pålitliga. 

Informationen samlades också in med intervjuer. Intervjuerna som gjordes baserades 

på en intervjuguide som inte blev testad med en expert, men som blev diskuterad med 

en kollega. Intervjuguiden skickades åt alla respondenter med e-post före intervjuerna. 

Intervjuerna blev inspelade och transkriberade. Det finns en möjlighet till missförstånd 

vid transkriberingen. För att undvika missförstånd erbjöds alla respondenter 

möjligheten att läsa igenom transkriberingen. En av respondenterna ville endast läsa 

igenom utkastet av avhandlingen. Möjligheten att läsa utkastet av avhandlingen 

erbjöds åt alla respondenter och bekräftelse om att använda materialet frågades per e-

post. Genom att låta respondenterna kontrollera det som har sagts i intervjuerna kan 

man förbättra undersökningens inre validitet eller trovärdighet (Göteborg universitet: 

infovoice.se). Inga direkta citat användes p.g.a. att intervjuerna genomfördes på finska. 

Det finns en möjlighet att översättningen ändrar innehållet och betoningar. Allt 

intervjumaterial finns förvarat och det finns en möjlighet att betrakta materialet. 

Respondenterna valdes med eftertanke och urvalet gjordes på basis av respondenternas 

kännedom om ämnet. Hirsjärvi et al. (2004) beskriver att om respondenterna väljs 

med stor eftertanke och inte slumpmässigt är det fråga om en kvalitativ undersökning. 

Respondenternas bakgrund varierande mycket och det gav möjligheten till att få 

information från flera källor. Ämnet blev alltså betraktat från olika synvinklar och 

informationen förstärktes från många håll. I triangulering betraktas undersökningen 

från olika synvinklar, av t.ex. forskare med olika slags yrkesbakgrund och detta stärker 

inre validitet eller trovärdighet (Göteborg universitet: infovoice.se). Hirsjärvi et al. 

(2014) påstår att med hög reliabilitet menas att mätresultaten kan upprepas på nytt. 

Reliabilitet är således hög om t.ex. två personer uppnår samma resultat eller om en 

person presenterar ett likadant resultat under två undersökningsomgångar. Det skulle 

kunna vara svårt att uppnå precis likadana resultat om denna undersökning skulle 

upprepas, dock skulle ett likartat resultat kunna uppnås och detta betyder att 

undersökningen inte är slumpmässig.  
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Intervjuarens roll är stor när det är fråga om semistrukturerade intervjuer där man 

försöker uppnå fri diskussion. Det är viktigt att intervjuaren är objektiv och pålitlig. 

Med objektivitet menas att intervjuaren är neutral och inte blandar sina egna tankar i 

undersökningen. Intervjuarens pålitlighet beskrivs som en förmåga att göra goda 

observationer eller intervjuer. (Göteborg universitet: infovoice.se) Intervjuarens 

objektivitet kan ifrågasättas fastän intervjuaren strävade efter att fungera objektivt, kan 

det vara svårt uppnå en helt objektiv intervju. Totalt innehåller avhandlingen material 

av 6 stycken intervjuer. Det verkade att vid undersökningen uppnåddes en viss 

mättningsgrad. Den kvalitativa metoden passade bra för avhandlingens syfte, eftersom 

meningen var att hitta de respondenter som har just de kunskaper som behövdes för att 

uppnå avhandlingens syften.  

5.3 Fortsatt forskning 

Avhandlingens avsikt var att undersöka en värdekedja för pyrolysolja och vilka 

utmaningar den kan möta. Vidare betraktades de positiva faktorer användningen av 

pyrolysolja kan ha och om det finns en möjlighet att försörjningberedskapen i Finland 

kan förbättras med den. I sin helhet kunde värdekedjans utmaningar och möjligheter 

presenteras väl. Den konkreta värdehöjningen behandlades relativt ytligt och för att få 

noggrannare information kunde varje operation undersökas mera i detalj. Detta skulle 

innebära att varje operation skulle uppdelas i mindre helheter och aktörernas insats 

skulle klargöras mera noggrant. Ytterligare kunde aktörernas aktiviteter klargöras 

genom att betrakta aktiviteter noggrannare och redogöra för kostnaderna bakom 

aktiviteterna. En noggrannare inblick kunde även göras för produktionskostnaderna.  

En möjlighet till att försäkra en bred råmaterialbas kunde vara att undersöka om det är 

möjligt att använda t.ex. torv och skogsbränsle mixat för tillverkning av pyrolysolja. Är 

det möjligt kombinera två helt olika typer av råmaterial för att producera pyrolysolja 

eller kan dessa komponenternas slutprodukter blandas med varandra. Från Finlands 

synvinkel skulle denna möjlighet avsevärt öka möjligheterna för att tillverka pyrolysoja. 
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BILAGA 1 FÖRSÖRJNINGSKEDJA FÖR SKOGSBASERADE BIOMASSA. 
(KÄLLA: JÄPPINEN ET AL. 2014: 372) 

 

 

[35]. The load volume in HR forwarding was 7.8 m3
solid [52]. The

conditions represented typical harvesting sites in NF and SF [39].
EW: The emission calculations for EW forwarding were based
on productivity per operating hour as presented in [53,32,33].
The load volume in EW forwarding was 6.0 m3

solid [32,33]. The
fuel consumption assumed for a forwarder was based on [35].
ST: After lifting, the stumps are forwarded to the roadside with
a forwarder. The emissions calculations for ST forwarding were
based on the load volume (8.6 m3

solid) and per-operating-hour
productivity presented in [41,54] and fuel-consumption data
presented in [35].

2.3.2. Emissions from processing (ep)
For HR, ST, and EW, the only processing step needed before

combustion or conversion to another form is comminution—i.e.,
chipping or crushing. In this paper, possible drying of feedstock
before conversion was accounted for in the conversion efficiencies.

The emissions calculations were based on the most common
comminution methods in Finland. For HR and EW, the dominant
method is roadside chipping with mobile chippers, and the
dominant method for ST is crushing with a mobile crusher at
the plant or at terminal sites [55,56]. The figure for the fuel
consumption of a mobile chipper (including loading) is based on
[57], and that for a mobile stump-crusher is based on the fuel
consumption of crushing presented in [58] and the fuel consump-
tion of loading presented in [57].

2.3.3. Emissions from transportation and distribution (etd)
2.3.3.1. Transportation. The emissions derived from long-distance
transportation of biomass feedstock in Nordic conditions have
generally been assessed to be low in comparison to the possible
GHG savings achieved through replacement of fossil fuels [59–
62,44,45,28],. On the other hand, transportation emissions per unit
of energy delivered to the plant grow as the amounts delivered

Transportation 

CHP plant 
(replaces peat) 

Harvesting residues Small-diameter energy wood Stumps 

Felling and bunching 

Forwarding 

Lifting of stumps 

Comminution 

Fertilizationa

Torrefaction  
and pelletisation 

Conversion to 
pyrolysis oil 

Gasification 

CHP plant 
(replaces coal) 

Heating plant 
(replaces heavy fuel oil) 

Power plant 

CHP production 
with coal 

CHP production 
with peat 

Heat production 
with heavy fuel oil 

Electricity  
in the grid 

Soil carbon stock changesb

Storagec

Transportation 
Transportation 

Reference systems 

End use 

Feedstock  
supply 
chain 

Possible conversion before 
end use 

a In this study, fertilization is accounted for as an optional stage. See section 2.3.1 for details. 
b GHG emissions due to soil carbon stock changes are not accounted for in the basic scenario of this study, because they are not taken into account in the 
EU RED methodology, they are, however, accounted for as optional emissions. See section 2.4 for details. 
c In this study, GHG emissions due to storage of comminuted forest biomass are accounted for as optional emissions. See section 2.3.3 for details.

Fig. 2. Study boundaries.

Table 1
The properties of comminuted harvesting residues (HR), stumps (ST), and small-diameter energy wood (EW)

Heating value (GJ m!3
solid) Moisture content (%) Density, dry (kg m!3

solid, dry matter) Density, wet (kg m!3
solid, wet matter)

Harvesting residues (HR) 7.49a 47a 425b 802
Stumps (ST) 7.67a 37a 435b 690
Small-diameter energy wood (EW) 7.63c 36c 420c 656

a [12].
b [13].
c [14].
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BILAGA 2             FORTUMS PYROLYSANLÄGGNING INTEGRERAD MED 
EN KRAFTVERK.  (KÄLLA: FORTUM.FI) 
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BILAGA 3 INTERVJUGUIDE PÅ FINSKA 

 


