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Om vi skulle berätta om skogen som den förträffliga 
investering den är, blir det en ganska kort historia. Så 
vi kan lika gärna berätta den på en gång. 

Skogen har alltid slagit börsindex över tid. 
Se där, en kort historia med ett lyckligt slut. 

Åtminstone för den som investerat i skog. Och det 
är just det som vi vill med den här boken. Att få 
dig och andra människor att upptäcka skogen som 
investering.   

Därför vill vi berätta en något längre historia. 
En historia bortom siffror, grafer och diagram som 
ändå talar den stadiga tillväxtens språk. Det är en 
historia som berättar om skogen som den är. Och det 
är en historia som handlar om oss på Eternali, hur 
vi hamnade i skogen och för alltid kommer att vara 
kvar här. Vi upptäckte vilka hisnande perspektiv och 
möjligheter som skogen erbjuder. Just det som vi vill 
berätta för dig. 

Skog och trä som råvara har alltid varit en 
grundpelare för människan. Men det fantastiska är 
att skog och trä förmodligen kommer att betyda än 
mer för mänskligheten i framtiden. Man kan till och 
med säga att trä är för framtiden vad oljan var för 
1900-talet. Låter inte det som en ganska spännande 
historia? Så följ med oss på en vandring i skogen.  
Vår historia blir säkert en del av hur du själv hamnade 
i den.

Tillbaka  
till framtiden.
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Finansmarknaden påminner en hel del om 
marshmallow-experimentet. 

Det var år 1972 som psykologen Walter 
Mischel genomförde vad som blivit ett av de mest 
klassiska psykologiska experimenten. Huvud personerna 
i experimentet var småbarn och marshmallows. 
Det han ville testa var ”fördröjd tillfredsställelse”. 
Instruktionerna till barnen var enkla (till synes!). Om 
barnet som lämnades ensam med en styck marshmallow 
på bordet även kunde vänta med att äta upp godisbiten 
i tre minuter, ja då blev belöningen ytterligare en 
marshmallow. Tänk, en avkastning på hela 100% bara 
genom att vänta tre minuter på att äta upp godisbiten! 
Vilken placerare skulle inte kunna det? 

Det här utvecklades till ett riktigt grymt test. 
På bilder kan man se hur en del barn kämpar med sig 
själva. De blundar, sparkar och till och med tuggar 
sitt hår för att motstå frestelsen – och få belöningen. 
Några lyckas, andra misslyckas. 

De barn som lyckades motstå frestelsen, 
visade sig också vara de som klarade sig bättre i 
skolan, och i livet efter det. Fördröjd tillfredsställelse, 
tålamod och långsiktighet var egenskaper som lönade sig. 

Hur skulle finansmarknaden klara sig i ett 
marshmallowtest? Jo, historien visar att alltför många 
snor åt sig godisbiten. Frestelsen efter klipp (istället 
för att tugga sitt hår) blir för stor med resultatet att 

Skogen.
Som ett motgift till  

marshmallows.
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många inte bara missar belöningen, utan dessutom 
tappar godisbiten. Och biter sig i tungan.  

Skogen tillhör dig som kan tänka längre än 
kvartalsrapporter. Och kan du det, blir du rikligt 
belönad. Utan att behöva vare sig blunda eller tugga 
ditt hår. För skogens största fördel är att du kan vara 
säker på en sak. Att den alltid växer. Och biologisk 
tillväxt är lika med ekonomisk tillväxt. Skogen bryr 
sig inte om vare sig hög- eller lågkonjunkturer. Den 
är bara upptagen med en sak. Att växa. 

När ekot av IT-kraschen 2001 dånade över 
världen hördes ingenting i skogen. När Lehman 
Brothers föll 2008 och ekonomin med den, föll 
samtidigt nya kottar i skogen. När börsen hostar över 
oron för Brexit susar det bara i grenarna. Skog är ett 
motgift för kort sikt, oro och förluster. Istället ger det 
lång sikt, trygghet och vinst. Bevisligen. 

Så kort kommet i vår berättelse varnar vi nu 
för en spoiler. Och den lyder som följer – om du väljer 
skog och dessutom Eternali överlistar du till och med 
marshmallowtestet. För här får du något som kallas 
biologisk tillväxt. Om vi fortfarande håller oss till 
marshmallowbitarna betyder det att av sig själva, 
blir bitarna bara fler och fler. Men vi lämnar godiset 
och visar exemplet på biologisk tillväxt med lite mer 
vuxna saker. 

Fastigheter. 
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Bilden visar tallplantor från plantskolan i Strencu i 
Lettland, där vi köper tallplantor ifrån.
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Vad är det vackraste med skog? Ja, för en investerare 
handlar det främst om en sak. Skogens biologiska 
tillväxt. Alla vet förstås att träd och skog växer, ändå 
är just den biologiska tillväxten den kritiska faktorn 
som många missar. 

Guld växer inte. Säg att du har en tacka guld 
i kassaskåpet. Värdet av den växer förvisso om efter-
frågan på guld stiger, men själva guldet växer inte. En 
aktie växer inte. Du har en aktie och priset på den kan 
gå upp eller ner, men den växer inte av sig själv. Olja 
växer inte. Du kan förvisso hitta fler oljekällor, men 
själva råvaran växer inte. 

Skog växer däremot. Hela tiden. Det är 
därmed en investering som bokstavligen växer dag för 
dag, vecka för vecka, år för år. 

När vi började med skog, förstod vi kraften 
i den biologiska tillväxten för investeringen som 
helhet. Och självklart presenterade vi detta fantastiska 
argument så tydligt och enkelt som vi bara kunde. 
”10-15% biologisk tillväxt per år” trumpetade 
våra presentationer. Men reaktionerna uteblev. 
Argumentet var tydligen lika knastertorrt som fallna 
barr. Vi tänkte till. 

Vad innebär ”biologisk tillväxt” egentligen? 
Om vi jämför med en annan bransch? 

Om vi skulle ta och översätta biologisk 
tillväxt med till exempelvis fastigheter? Vi provade.  

Biologisk tillväxt.
Förklarat som  

fastigheter.
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haft samma guldtacka från början till slut. Uttrycket 
”värt som guld” må vara en sanning, men ”värt som 
skog” är uppenbarligen bra mycket smartare. 

Det är alltså den biologiska tillväxten som 
driver värdeökningen på skog. Och det är dessutom 
en tillväxt som skogsförvaltaren bör och kan påverka. 
Det handlar om att sköta skogen, att förvalta den 
på bästa sätt genom att gallra och röja, så att träden 
växer ännu bättre vilket i sin tur ytterligare bidrar till 
tillväxten. Och det material som man får vid gallring 
och röjning? Jo, till och med grenar, kvistar och 
stubbar är guld värt det också och bidrar till intäkter 
och avkastning. 

Nu vet du vad biologisk tillväxt är. Du kanske 
ändå tänker att ”jo, men det tar ju så lång tid innan 

skog ska avverkas och investeringen kan hämtas 
hem”. Det stämmer, en barrskog avverkas när den är 

ungefär 75-100 år gammal. Och teak avverkas när den 
är ungefär 25-35 år gammal. Men för Eternalis del 

växer värdet av bolagets tillgångar årligen med 7-15%, 
beroende på vilken skog vi pratar om. Biologisk 

tillväxt parat med allt högre efterfrågan. Två faktorer  
som faktiskt gör att vi kan prata om ”det gröna 

guldet”, vilket du kan läsa mer om följande kapitel.

Och det fungerade, plötsligt förstod människor. 
Alltsedan dess förklarar vi skogens biologiska tillväxt 
på följande sätt. 

Tänk dig att du äger en fastighet med 10 lägen-
heter, där det varje år växer upp ytterligare en lägenhet 
inklusive en betalande hyresgäst. Fastigheten bara växer 
på gratis och automatiskt, utan att du behöver göra 
någonting. Volymen på din tillgång bara ökar år från 
år. Fler och fler lägenheter med betalande hyres gäster, 
allt större fastighet, allt högre värde. Visst kan priser 
på fastigheter gå upp och ner över tid, men volymen av 
dina tillgångar ökar ändå hela tiden. Utan att du gör 
någonting. 

Efterfrågan på fastigheter (liksom allt annat) 
påverkar naturligtvis värdet och priset, men volymen 
av dina tillgångar ökar ändå hela tiden. Och just i det 
här med ”goda och dåliga tider” visar skogen återigen 
sin fina sida. Tänk dig ett år med dåliga tider, låt då 
skogen stå. För om du har möjligheten att låta skogen 
stå, vad händer? Jo, när det har blivit bättre tider med 
högre priser och du bestämmer dig för att avverka, 
då har skogen dessutom hunnit växa ytterligare. 
Volymen av vad du avverkar har helt enkelt blivit 
ännu större. Tänk dig om du istället haft guld under 
samma period. Det enda du fått skörda vid försälj-
ningen hade varit guldpriset, inte att den där tackan 
med guld dessutom hade vuxit till sig. Du hade bara 
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The Green Deal, EU:s paket för ett klimatneutralt 
Europa, kommer att betyda mycket. Inte minst för  
trä som råvara. Och därmed även för skogsägare.  
För med den ökade efterfrågan på trä och därmed 
värdetillväxt, är det sannerligen en grön giv för dig 
med skog. 

Det handlar om tio områden med femtio 
punkter, en karta och färdplan för att minska EU:s 
växthusgaser med 50 procent fram till år 2030 med 
målet om klimatneutralitet år 2050. En monumental 
omställning. Där den största och viktigaste handlar 
om – energi. Att gå från fossila bränslen till förny-
bara. För Europa handlar det om att över tid ersätta 
de enorma mängder kol och olja som idag används för 
att klara energiförsörjningen, med förnybara råvaror 
och system. För att lyckas med denna omställning 
måste man ta trä till hjälp. Människans äldsta råvara 
för energi. En förnybar resurs, just det som är så 
åtråvärt för den moderna människan. 

EU:s tillgång till skog och trä för produktion 
av till exempel energi är dock mycket begränsad. Ser 
man till enskilda länder, blir den än mer begränsad. 
Medlemsstaternas behov och efterfrågan på trä har 
därför en global påverkan på träråvarans pris. Det 
är något som EU också insett och därför månar om 
regler som ska skydda från skövling internationellt, 
samtidigt som man uppmanar medlemmarna att börja 

EU:s ”Green Deal”. 
Tackar, tackar!
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återplantera skog. Effekterna av The Green Deal, 
denna gigantiska omställning från fossilt till förny-
bart, innebär att allt från stubbar, grenar och ris blir 
hårdvaluta. Efterfrågan jämfört med tillgången till trä 
blir något av en flaskhals där priset pressas uppåt så 
långt någon kan se i decennier. Som skogsägare kan 
du därmed vara tacksam för klimatomställningen, 
vara en del av den och se dina tillgångar öka i värde. 
Du sitter helt enkelt med en riktigt grön giv. 

Tackar, tackar. 
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Unik är ett ord som i vår samtid blivit utsatt för hårt 
slitage. Unik handlar om ”att vara ensam i sitt slag”. 
Det mesta nuförtiden handlar dock snarare mer 
om lika än om skillnad. I ett försök att skapa någon 
slags skillnad för att få allt detta lika att stå ut från 
mängden, dras ordet ”unik” fram. Det blir lite som 
om en sardin skulle beskriva sig själv som unik mitt 
i ett sardinstim. Där alla andra sardiner också säger 
”unik”! 

När vi nu säger att vi är unika som skogs-
bolag, då är vi det i ordets verkliga mening ”att vara 
ensam i sitt slag”. 

Vår målsättning är att Eternali ska vara det 
enda börsnoterade bolaget med endast skog och trä 
som underliggande värde. En råvara som de facto har 
en evig tillväxt, en stabilt ökande efterfrågan och vars 
utvecklingsmöjligheter och användningsområden för 
det globala samhället närmast kan beskrivas i expo-
nentiella termer. 

Det som man i Sverige brukar benämna 
”skogsbolag” är i själva verket ”skogsindustribolag”, 
där bolag kan äga skog men då som del av en hel kedja, 
där fokus ligger på den industriella processen att fram-
ställa olika produkter från trä. Därmed har man risk 
i både stora investeringar för industri, och sviktande 
marknader. Ta tidningspapprets öde som exempel. 

Unik. 
Bästa ordet för att  
beskriva Eternali.
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Eternali vilar enbart på råvaran skog och trä. 
Med närmast evig tillväxt och efterfrågan, oavsett vad 
som händer. Så titta själv bland börslistorna så  
kommer du att förstå. 

Att äntligen är unik verkligen unikt. 
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Hur är våra investeringar uppbyggda? Låt oss tala om 
helheten först för överblickens skull, så pratar vi strax 
mer om varje del i följande kapitel. 

Cirka 90% av tillgångarna består av skog det 
vill säga träd som vi äger i Brasilien. Till största delen 
handlar det om teakplantager som vi arrenderar på 
lång sikt. Fördelen med teak är att det växer snabbt 
och att råvaran är värdefull. Teak är dyrt.

Cirka 10% av tillgångarna består av skog 
och mark som vi äger i Baltikum. På våra marker 
växer främst barrträd som gran och tall. Träden växer 
betydligt långsammare än teak och ger därför ett 
förhållandevis lägre kassaflöde, men samtidigt finns 
här värdeökningen med ägandet av skogsmarken. 

Vad innebär det här? Vår skogsportfölj 
handlar om att minimera risker och maximera 
avkastning. Precis som vilken portföljförvaltare som 
helst skulle tänka, med den skillnaden att vår portfölj 
bara innehåller skog. Med vårt tillgångsslag skog 
avväger vi olika faktorer för att skapa så stabil tillväxt 
och avkastning som möjligt.

I avvägningen mellan risk, tillväxt, avkastning 
och kassaflöden har vi därför olika skogsråvaror i 
olika geografiska lägen, råvaror som möter olika typer 
av behov och efterfrågan från olika marknader. 

Våra investeringar.
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10% av vår skogsportfölj finns i Baltikum. I Baltikum 
får bolag köpa mark av privatpersoner, något som inte 
många andra europeiska länder inklusive Sverige och 
de nordiska länderna tillåter. Här äger och förvaltar vi 
skogsfastigheter och detta är något som är viktigt att 
poängtera. En skogsfastighet handlar om att äga både 
marken och skogen som växer där. Värdet på skogs-
mark i Baltikum har stigit i värde sedan nittiotalet, de 
senaste fem åren handlar det om att bara marken ger 
oss en värdeökning på ungefär 7-8% per år. 

Förvärv av skogsfastigheter är något som sker 
löpande, totalt sett finns det mycket mark att köpa i 
Baltikum. Och det har sin historiska förklaring. 

När baltstaterna blev fria efter sovjettiden 
återgick all privat mark till de tidigare ägarna före 
ockupationen. Man kan dock säga att markindel-
ningen fortfarande hör till de svunna tiderna från 
sekelskiftet utan skiften. Fastigheterna är ofta små, en 
ägare kan förvisso äga mycket mark totalt sett, men 
då i spridda delar över större områden. Ofta finns 
dessa delar till försäljning, små och mindre delar som 
för oss bygger en allt större portfölj över tid. För oss 
eller skogsförvaltning överhuvudtaget, behöver det 
inte vara något negativt med att fastigheterna inte 
ligger bredvid varandra. Istället kan det snarare vara 
positivt, eftersom spridda fastigheter ger riskspridning 
om man tänker på skadeinsekter och brand. 

Baltikum.
Här äger vi skog  

och mark.
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efterfrågas är gran och tall, eftersom det är de enda 
träden som är långfibriga och därför inte kan ersättas 
av andra träslag. Och det är just det som vi sitter på 
och erbjuder marknaden. Nu och i en framtid där 
en allt större efterfrågan även ökar priset på det som 
vi har att sälja. Så ju mörkare moln för andra, desto 
ljusare för oss. Och för dig som aktieägare.

Med ägande och förvaltning sköter vi vår 
egen skog. Vi planterar, gallrar, röjer, avverkar, säljer. 
Allt under överinseende av Eternalis styrelseord-
förande tillika skogsförvaltare Jonas Silfverschiöld 
- och vad han inte kan om skog är inte värt att veta. 

I Baltikum har vi gran, tall, björk och asp. 
Både som naturliga bestånd och planterade. Att vi 
har olika träslag är också en slags riskminimering, 
för varje trädslag representerar sin egen marknad. 
Gran och tall efterfrågas främst av pappers- och 
byggindustri, asp och björk av möbelindustri. 

Östersjöregionen är en egen virkesmarknad 
som motsvarar ungefär 10% av världsmarknaden. 
Råvara och produktion ligger nära varandra med 
Östersjön som logistiskt nav. För oss som ägare till 
skogsfastigheter i Baltikum har vi här en fantastisk 
fördel. Vi kan köpa skogsfastigheter och skog till en 
femtedel av priset i Sverige, och samtidigt sälja våra 
produkter till den svenska marknadens priser. 

Den svenska och finska skogsindustrin 
ser ljust på framtiden. Efterfrågan på bearbetade 
skogsråvaror som trä, massa och papper har ökat 
stadigt. Bara de senaste åren har företagen investerat 
drygt 1,8 miljarder Euro i nya produktions-
anläggningar. Den globala efterfrågan är drivkraften 
bakom industrins framgångar, där man bara pekar på 
ett mörkt moln. Tillgången till råvara. Och vad som 
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Brasilien och de tre länderna som utgör Baltikum, 
är till stor del varandras motsatser. Baltikum skulle 
kunna rymmas i fickan på Brasilien. Med sina 10,6 
miljoner kvadratkilometer är Brasilien världens femte 
största land, hela 3/4 av Europa. Och när karnevaler 
går längs Brasiliens stränder, går isbrytare längs den 
baltiska kusten. En av likheterna platserna emellan är 
dock att skog trivs att växa.  

Skog och Brasilien - och det första folk tänker 
på är skogsskövling och en hotad regnskog. Så låt 
oss först vara ytterst tydliga med att vi är lika måna 
om den vilda tropiska regnskogen som du. Först och 
främst följer vi självklart lagarna vad gäller skogsbruk 
i Brasilien. Och genom att köpa plantager vet vi att 
detta är mark som länge använts för skogsbruk, och 
som inte har sin historia i någon regnskog som har 
skövlats. Något som Brasilien tyvärr med rätta kan 
associeras med. Men det är bara en del av sanningen. 
Mark för plantager som i sig blir skog har sällan varit 
tropisk regnskog från början, utan ängar, slätter och 
blandat landskap. Det här är viktigt, så vi kommer att 
berätta mer om det i ett eget kapitel. 

Till skillnad mot i Baltikum äger vi ingen 
mark i Brasilien. Skälet till det är enkelt, skogsmark 
finns det som sagt gott om och är knappast att 
betrakta som en investering för framtida avkastning. 
Istället köper vi plantager med främst teak och 

Brasilien.
Här äger vi träd.
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ersättning för sin förvaltning och hur mycket som går 
till oss. Återigen kommer den biologiska tillväxten 
in i bilden. Tillväxten är ungefär 8-12% per år, och 
det är en del av den som avverkas. Avverkning och 
tillväxt, med intakt och växande volym. 

Hur är det då med Brasiliens ekonomi och 
politik? Politiskt har Brasilien varit turbulent, och 
kommer förmodligen att vara det. Samtidigt är 
avslöjandet av politiska skandaler och korruption även 
ett bevis för att demokrati och juridik fungerar. Och 
att utländska investeringar månas om som landets 
ekonomiska motor. 

arrenderar marken på mellan 40-60 år. Det finns det 
flera fördelar med. 

När vi köper plantager är skogen mellan 
13-19 år gammal. Relativt vuxna träd, med tanke 
på att slutavverkningen sker vid ungefär 25 år, så 
att vi också kan uppskatta hur den mår och hur 
mycket skog man kan förvänta sig i framtiden. 
Nyplanteringar och unga träd må ha framtiden fram-
för sig, men är något som vi undviker eftersom risken 
att något händer är betydligt högre. Teak i medel-
åldern är helt enkelt robusta varelser som bevisat att 
de har levt gott och att de kommer att hänga med 
ända till slutavverkningen. 

I våra plantager kan vi börja med mellan-
gallringar direkt. Det man helst vill ha är raka, fina 
träd utan för mycket kvistar. Från trädens ungdom 
beskärs trädens grenar för att få just raka kvistfria 
trädstammar. Alla blir ju dock inte perfekta, dessa 
plockas ut vid gallringarna. De träd som står kvar, 
växer ännu bättre när konkurrenter försvinner vid 
deras sida. Så gallringen kan sägas ha två syften 
med ett gemensamt mål. Att skapa intäkter under 
växttiden, och skapa ännu bättre förutsättningar för 
tillväxten av träden fram till slutavverkningen. 

Våra plantager sköts av förvaltningsbolag. I 
kontrakten med bolagen regleras när och hur mycket 
de ska gallra totalt och hur mycket de ska ta som 
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Regnskog tycks ha en speciell plats i människors  
hjärtan. Förmodligen har du som vi ända sedan 
barndomen suttit framför tv:n och storögt sett natur-
program från regnskogens myllrande, fantastiska 
liv. Alltifrån soldatmyror på rad, smygande jaguarer, 
fjärilar stora som fåglar och anakondor långa som 
bussar. Och träd höga som skyskrapor, oräkneliga 
gröna toppar som tillsammans från luften blir ett  
böljande hav utan slut. Här i Amazonas beräknas 
hälften av världens alla djur- och växtarter finnas. 
Och mer därtill, ännu oupptäckt. Med livet gemen-
samt i det ekologiska systemet, som en enda stor grön 
varelse. Så fastän Brasiliens regnskog bara är något 
som de flesta har sett på tv, finns starka band som går 
från hjärta till djupaste djungel. 

En enda stor grön varelse. Som huggs, bränns 
och skövlas. Inte undra på att människor världen över 
reagerar så starkt när de ser hur regnskog försvinner. 
Man ryser. Och det gör vi också. För vi har varit i 
Brasiliens regnskogar många gånger. Första gången 
kändes det nästan overkligt, som att slungas från 
barndomens tv-program om den magiska regnskogen, 
till att plötsligt stå där mitt i den. En del av oss var 
rädda för ormar, andra för spindlar. Vi slapp dock 
att se några. Men vad vi såg var precis det som måste 
bevaras – regnskogen som den stora gröna varelse den 
är. Jordens lunga, som renar världens luft, absorberar 

Regnskogen.
Den måste bevaras.
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företag bara avverkar, och inte återplanterar. Fördelen 
med reglerade skogsplantager som vår, är att de fak-
tiskt hjälper till ur perspektivet koldioxid och klimat. 
Och att odlade träd även minskar risken för att mark 
med tropisk regnskog olagligt bereds för skogsbruk. 
För om plantagerna på laglig mark inte funnits och 
därmed utbudet, hade det varit än mer attraktivt för 
oseriösa aktörer att också skövla regnskog och till 
exempel odla teak.

Så med skog får regnskogen den bästa hjälpen 
den kan få. Ännu mer skog. 

koldioxid och producerar syre, bevarar klimatet. 
Så det är inte så konstigt. De rynkade 

pannorna, besvärade hummandena och bekymrade 
frågorna så fort vi börjar prata om ”våra teakplantager 
i Brasilien”. Men vi blir faktiskt glada för såväl frågor 
som rynkade pannor. Det visar på engagemang och 
hjärta. Och det ger oss tillfälle att förklara och bidra 
med lite mer kunskap kring regnskogen och proble-
matiken kring bevarandet av den. 

Brasilien är som sagt stort. Nästan som 
Europa. Ibland kan människor tro att regnskogen en 
gång täckte större delen av Brasilien. Så har det aldrig 
varit även om just Amazonas täckte – och guskelov 
fortfarande täcker - en stor sammanhängande del. 
Landets geografi och växtlighet skiftar med regnskog, 
skog som inte räknas som regnskog, ängsmark och 
stäpper, allt om vartannat. 

Den brasilianska staten har strikta lagar kring 
regnskog och skogsbruk. Självfallet följer vi dem och 
internationella regler till punkt och pricka. Staten 
har avsatt ängsmark och icke regnskog för företag 
att bedriva hållbart långsiktigt skogsbruk. Och det 
är just där som våra plantager finns. På mark avsatt 
av brasilianska staten som inte på något vis handlar 
om regnskog. När man driver skogsplantager är man 
dessutom skyldig enligt lag att återplantera skog när 
man har avverkat. Allt för att minimera riskerna att 
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Den 9 januari 2007 klev Steve Jobs ut på scenen. 
Auditoriet var knäpptyst, det enda som möjligen 
kunde höras var hjärtslagen från en man som visste 
att han i samma stund var på väg att revolutionera 
världen. Och mycket riktigt, han förklarade att då 
och då kommer en revolution som förändrar allt. Han 
pratade vidare, med konstpauser och avmätta steg. 

1984 hade hans Macintosh inte bara 
revolutionerat datorer, utan hela datorbranschen. 
2001 var det dags för nästa revolution, Ipod som 
inte bara revolutionerade hur vi lyssnar på musik, 
utan hela musikbranschen. Och nu 2007 var det 
dags för nästa revolution. Och visst fick han återigen 
rätt, för alla rusade till skogs! Alla ville ha skog! 
Träd, barrskog, långfibrigt trä för pappersmassa och 
kartongtillverkning!

Iphone innebar en revolution på många 
fronter. Inte minst för pappers- och skogsindustrin. 
Och för våra egna långfibriga hjältar gran och tall. 

Så här hänger det ihop. 
Gran och tall har långa fibrer, det är lång-

fibrigt trä. Just det som man gör starkare papper av 
som kartong och tidningspapper. 

När internet slog igenom på nittiotalet 
flyttade med åren en allt större del av tidningsläsandet 
från papper till dator. Efter drygt hundra år i 
människans tjänst, började papperstidningen ses 

 iPhone.
En revolution  

för skogen.
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av självförtroende och vars sken spiller över på den 
förväntansfulla köparen. En upplevelse långt utöver 
det vanliga innan man ens har fått igång telefonen. 
Det är att bygga varumärke. 

Och det förstod nu en hel värld av marknads-
förare, designers, vd:ar och till och med vanliga 
räknenissar – the package is everything. För nu satt ju 
alla där, med en revolutionerande telefon i ena handen 
och en likaledes revolutionerande förpackning i den 
andra. 

Att bygga varumärke handlar som sagt om att 
bygga känslor. Att skapa en emotionell skillnad och 
fördel gentemot konkurrenterna. Och även om din 
produkt till pris och prestanda liknar konkurrenterna 
eller kanske till och med är sämre, kan du förpacka 
den så att den och ditt varumärke ”känns” bättre. 
Och då blir du en vinnare. Detta insåg en hel värld av 
producenter. För konsekvensen blev att ”alla” skulle 
göra nya förpackningar, till det ville man ha kartong, 
och kartong görs av långfibrig trä. Gran och tall. 

Sedan Steve Jobs stod på scen har det bara 
gått drygt tio år. Under den tiden har efterfrågan på 
kartong ökat år från år. Draghjälpen för efterfrågan 
på kartong handlar dock inte bara om Steve, utan 
förändrade globala konsumtionsmönster tack vare 
den digitala revolutionen. Allt fler konsumtionsvaror 
handlas över nätet. Och levereras från producent 

som ett lika modernt kommunikationsmedel som 
en stentavla. En stentavla som även tycktes bli 
papperstidningens gravsten. Med en hel industri 
under sig. Mindre papperstidningar, mindre 
pappersmassa, mindre efterfrågan på gran och tall. 

Men Steve Jobs förändrade allt på en timme. 
Ser man en graf över den globala kartongtillverk-
ningen är det en rejäl knyck uppåt efter lanseringen 
av iPhone 2007. Det är inte en slump och har inte 
heller något med rekordförsäljningen och de volymer 
av Iphones som levererades. Vad det handlar om är att 
med Iphone satte Steve Jobs även ribban för hur en 
modern konsumentvara ska förpackas. I kartong.  
Och med omsorgsfull design.

Människorna på Apple (för det handlar ju 
om några fler än bara Steve), var inte bara briljanta 
tekniker, de var lika briljanta marknadsförare. De 
om några, visste att ”the package is everything”. Och 
”the package” i sig handlar om att väcka känslor. Det 
som allt vettigt varumärkesbyggande grundar sig på. 
Så förpackningen skulle förmedla allt det som Apple 
ville stå för, essensen av varumärket, upplevelsen och 
statusen för konsumenten. Lösningen blev en box i 
kartong, minimalistisk och tydlig i sin yttre design, 
bild på produkt, logotyp och produktnamn. Och 
ett innandöme där varje liten detalj ägnats lika stor 
omsorg. Avskalat och rent, ett varumärke som lyser 
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till konsument inom loppet av några dagar oavsett 
avstånd. En utveckling som vi bara sett början av 
men som betyder en sak för dig. Om du söker en 
investering som går att förstå sig på från grunden 
med fundamenta som tillgång och efterfrågan – se 
på skogen. Du kommer att vara i gott sällskap. Även 
Steve Jobs förstod ju värdet av skog och kartong.
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Har du någonsin sett drygt 2 miljoner träd? Nu har 
du det! Förvisso plantor från plantskolan Strencu i 
Lettland, men en dag har de vuxit sig stora.
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Efterfrågan på trä som råvara ökar hela tiden. Oavsett 
globala konjunkturer. Trä till byggnadsmateriel, 
möbler, bränsle, för papper av alla de slag, sanitets-
produkter, kemiska produkter, skidor, sprängämnen 
och tandpetare. Trä finns och behövs överallt. Så 
när den framtida efterfrågan för trä ska beskrivas, 
så måste man höja blicken för att få ett bättre grepp. 
Annars är det lätt att inte se skogen för träden. Det 
handlar om megatrender. 

Den framtida efterfrågan på skog är helt 
enkelt enorm. Detta kan delas in i två huvud-
grupper – för ”konsumtion” och som en del i 
klimatomställningen. 

När det gäller konsumtion drivs utvecklingen 
förstås av att den globala ekonomin utvecklas med 
allt högre levnadsstandard som följd. Och som med 
det mesta är Kina lokomotivet. Låt oss ta ett exempel 
ur allt det som kan inordnas under ”konsumtion” 
för att ge exempel på framtida efterfrågan. Ta mjuk-
papper. Det innebär allt från servetter, toalett- och 
hushållspapper, blöjor och sanitetsprodukter. Ungefär 
40% av mjukpapper utgörs av långfibrig massa, just 
det som kommer från gran och tall. 

I USA förbrukas 25 kg per person och år, för 
Europa är motsvarande siffra 15 kg. Hur står det då 
till med Kina? Jo, här förbrukas 5 kg per person och 
år. En siffra som med Kinas ekonomiska utveckling 

Världen kan inte  
få nog av skog. 
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för lång tid framöver. Efterfrågan på trä skjuter i 
höjden och med det följer priset efter. 

Ta bara hur synen på stubbar, kvistar och 
grenar från skogen har förändrats. Från skräp till 
guld. Åtminstone för oss och förhoppningsvis även 
för dig. För de flesta länderna inom EU har ingen 
egen eller tillräcklig produktion av biomassa, den 
måste importeras. Och då blir varenda liten kvist i 
skogen värd betydligt mer än någonsin tidigare. 

Konsumtion och klimatomställning. Två 
huvudspår för framtida efterfrågan. Inom dessa 
huvudspår vill vi även nämna ytterligare två för att 
visa hur viktigt trä är för mänskligheten i framtiden. 
Fordonsbränsle och tyg. Flera olika sorters bränsle 
från trä kommer ersätta bensin och diesel. Till och 
med flygbränsle, Alaska Airlines och Boeing har 
redan gjort testflygningar kommersiellt med bio-
bränsle från skogen. 

Kläder är idag till 80% baserade på olja, 15% 
bomull och 5% viskos (träbaserat material). Den 
nakna sanningen är att klädproduktionen alltmer 
måste ställas om till förnybara och hållbara material, 
om vi ska vara både klädda och samtidigt uppnå 
klimatmål. Efterfrågan på ”trätyger” som viskos, 
lyocell och tencell ökar, och alltfler massaproducenter 
ställer om enheter från pappersmassa till ”tygmassa”.  
Faktum är att allt det man idag kan göra av olja, är 

stadigt kommer att växa – och oavsett hur man 
multiplicerar med ett eller flera kilo gånger dryga 
1,5 miljarder människor – efterfrågan är närmast 
astronomisk. Men låt oss landa och konstatera att 
den globala efterfrågan på långfibrig massa ökar med 
i snitt 1,3% per år. Och dessutom konstatera att det 
med all största sannolikhet är siffror som kommer att 
hålla i sig eller möjligen öka. Så är det för alla slags 
varor under epitetet ”konsumtion”. 

När det gäller ”trä som en del i klimat-
omställningen” kan man säga att efterfrågan drivs 
av internationella och nationella överenskommelser 
om att gå från fossila bränslen till förnybara. Eller 
kanske snarare gå från det fossila samhället till 
det förnybara. Det handlar om att sänka utsläppen 
av koldioxid förorsakade av mänskliga aktiviteter, 
där förstås bruket av kol och olja är de stora 
bovarna. Ett exempel på detta är EU där målet 
för förnybar energi är 32% år 2030. Energin ska 
komma från främst vatten- och vindkraft, solenergi 
och biomassa. Det sistnämnda handlar om vårt 
gröna guld. För biomassa där trä och skog ingår, 
är en av de viktigaste källorna för förnybar energi. 
Omställningen av energiproduktionen handlar 
om att en enorm mängd kol och olja ska ersättas, 
och även om solenergi fortsätter att utvecklas med 
rekordfart kommer biomassa behövas i stora volymer 



68 69

man på god väg att kunna göra med trä. Men mer om 
det längre fram!

Megatrender och mindre trender som börjar 
här och pekar mot framtiden. Att skogen är en väldigt 
god plats att befinna sig i för vilken investerare som 
helst. 
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Vi får ofta frågan: men tänk om det börjar brinna 
i skogen? För självfallet tänker många duktiga 
investerare på ”skogliga risker” med bilder på 
näthinnorna av stora skogsbränder i Kalifornien och 
Sverige. Dessa bilder tillsammans med tankar om att 
investera sina pengar i skog – kan bli en bild av en 
sedelbunt som går upp i rök. Och den bilden vill vi ju 
inte att du ska ha, så låt oss tala om skogliga risker. 

Brand, skadeinsekter, sjukdom och storm. 
Det är de fyra huvudriskerna för vuxna träd och skog. 

Brand är en del av skogens livscykel. Dock en 
ytterst ovälkommen del i ett skogsbruk. Bränder som 
ställer till skada i Baltikum och i vår del av Brasilien 
är ytterst ovanliga. Vi har aldrig råkat ut för det. Och 
om så ändå skulle ske i barr- och teakskog som vi 
framförallt äger, har vi goda nyheter. Erfarenheterna 
från stora skogsbränder visar att skadorna på själva 
träden och stocken, just det värdefullaste på trädet, 
inte blir så stora som man skulle kunna tro. Eld och 
träd har sin evolutionshistoria, trädets försvar mot eld 
är barken. Så efter större bränder i barrskog där sko-
gen tycks bara vara sot och aska, kan ändå ofta ändå 
en stor del av trädets ved användas precis som vanligt. 
I Brasiliens teakplantager är klimatet fuktigt, eld 
trivs helt enkelt inte i markerna. I regnskogen regnar 
det varje dag, i princip kan man ställa klockan efter 
regnet. Och eftersom det handlar om plantager, är 

Just när du börjar  
tänka på skog. 

Då börjar vi prata  
om eld. 
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forslas bort för att svampen inte ska spridas. Svamp 
kan också bekämpas – med annan svamp. Även när 
det gäller svamp har vi lugnande besked. Vi håller 
våra skogar som våra tår, luftiga. 

För brand, skadeinsekter samt sjukdom 
finns det en viktig tumregel ur ett riskperspektiv. 
Sprid risken. Precis det som vi gjort i Baltikum. 
Vår samlade skogsmark är spridda på många 
arronderingar skilda från varandra. Skulle det hända 
något på ett ställe, skyddas investeringen totalt sett 
just för att arronderingarna är geografiskt spridda. 
Och precis på samma sätt fungerar det med vår teak i 
Brasilien. Inte alla träd i en säck, utan i spridda. 

Så. Med en översiktlig genomgång av 
skogliga risker hoppas vi att du har samma bild som 
vi. Knappast en rykande sedelbunt, däremot en  
som växer.   

marken rensad från mindre och torr vegetation som 
kan fungera som krut vid till exempel ett blixtnedslag. 

Det finns en rad olika skadeinsekter som om 
de får fäste och härja fritt, kan ödelägga hela skogar. 
Det är ett känt faktum, och därför finns också tydliga 
regler och lagar att följa för skogsbrukare hur man ska 
ta vara på till exempel skogsrester. De ska bort, just 
för att inte bli barnkammare i onödan för olika typer 
av skadeinsekter. Upptäcks ett angrepp på träd eller 
delar av skog, vidtar man åtgärder som att avverka 
med rejäla buffertzoner. Om det kryper lite i dig vid 
tanken på skadeinsekter, kan vi även här lugna dig. I 
Baltikum är problemen med skadeinsekter mycket låg, 
och vi har liksom med brand inte haft några problem. 
Skadeinsekter och teak? Det är en intressant historia. 
Teak är ju ett träd som härstammar från Sydostasien 
som förts in i Sydamerika. Förutom att teak är 
mycket motståndskraftigt i sig, slipper dessutom teak 
i Sydamerika naturliga fiender. Ibland kan det vara 
skönt att flytta! 

Svamp, ja det handlar inte om svamp som 
man kan plocka i skogen för att äta. Det är olika 
svampar som växer direkt på träd. Hur gör man för 
att gardera sig mot svamp? Ungefär som du bör sköta 
dina fötter och tår. Det ska vara luftigt. Då trivs inte 
svampen, så även skog ska hållas gallrad, röjd och 
luftig. Vid ett svampangrepp kan träd sågas ner och 
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Träd har som bekant rötter som får dem att stå 
stadigt. Så också Eternali. Bolaget må vara nybildat, 
men rötter och historia sträcker sig långt tillbaka. Det 
är en berättelse som vi berättar för att även du ska stå 
stadigare kring beslutet för din investering. 

Den här historien berättas av oss, Marcus 
Jibréus och Marcus Ölvestad, som en gång träffades 
och sådde det som idag är Eternali.  

I arbetet med den här boken kom många 
nya perspektiv på gamla saker som vi faktiskt inte 
tänkt på tidigare. Tiden går fort. Precis som det idag 
blivit självklart med Steve Jobs smartphone, är det 
lika självklart att människor till största delen själva 
sköter sina aktieaffärer via nätmäklare. Hur många 
förmögna människor ringer idag en mäklare för att 
göra sina affärer? 

När vi möttes för första gången på företaget 
Avanza, Sveriges ledande nätmäklare, gjorde de flesta 
förmögna människor just det. Man ringde en mäklare 
för att göra sina affärer, knappt någon använde sig 
av internetmäklare. Det här kan låta som om det var 
väldigt länge sen, men vi pratar om tidiga 2000-talet. 
Det var då som vi satte oss ner för första gången med 
en kopp kaffe på Avanza. Föga anade vi då över kaffe 
och bulle att vårt möte dels skulle leda till något av en 
revolution kring hur förmögna gjorde sina börsaffärer, 
eller att vi två tillsammans några år senare skulle 

Hur vi hamnade  
i skogen.

Och aldrig kom ut.
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med stora poster, men det tyckte man sig lika gärna 
kunna göra via telefon till en mäklare på fina firman 
hellre än på egen hand via en nätmäklare. Att den 
trevliga mäklaren i telefonluren tog hutlöst betalt för 
sin tjänst jämfört med om man enkelt lagt en order 
själv via internet hos en nätmäklare, det hade man 
inte riktigt koll på. En annan sak som förenade mål-
gruppen handlade om private banking och kundernas 
gemensamma erfarenheter av hur rådgivning snarare 
minskade än ökade förmögenheter. 

Hur skulle vi locka den här målgruppen? 
Många kaffekoppar senare hade vi ett koncept klart. 

2004 lanserade vi ”Avanza Private Banking”. 
Mycket förmånlig handel med lågt courtage som 
självklart dragplåster, om du nu hade 3 miljoner 
kronor att lägga i depå - och gjorde handeln på egen 
hand. 

Här skulle du alltså sköta handeln själv på ett 
sätt som du aldrig gjort tidigare - utan rådgivning, 
lägga ordrar själv och sätta in en rejäl slant i depå. 
Dessutom till ett bolag vars varumärke till största del 
riktade sig till den stora massan. En rejäl uppförs-
backe således. Ungefär som om Skoda skulle lansera 
en Porsche-dödare till den mest exklusiva skaran av 
bilköpare. 

Det ska vara billigt att vara rik. Det var  
devisen för lanseringen av vårt private banking-koncept. 

starta företag och bilda fondbolag.
Marcus Jibréus var marknadschef för Avanza, 

och Marcus Ölvestad var kundansvarig för de så 
kallade Pro-kunderna. Det innebar en kundkategori 
som det månades extra mycket om, och var antingen 
så kallade daytraders som framförallt hade en hög 
omsättning av affärer eller förmögna med en portfölj 
med högt värde, men där man sällan gjorde affärer.  

Med tiden lärde vi oss alltmer om hur grup-
pen ”förmögna” fungerade. Eller inte fungerade, 
enligt vårt sätt att tänka. För varför gjorde så många 
fortfarande sina affärer via telefon och inte själva via 
internetmäklare? Det var som om de senaste årens 
utveckling gått denna grupp spårlöst förbi. Efter att 
ha satt i oss många gemensamma koppar kaffe samt 
intensivt kliande i våra huvuden, genomförde vi ett 
antal marknadsundersökningar. Resultaten från dessa 
gav oss en tydligare bild av problematiken.  
Och möjligheterna. 

Många i den här gruppen av människor 
hade en gång ärvt sina förmögenheter eller varit 
duktiga entreprenörer som med sin egen kunskap och 
förmåga byggt upp sitt kapital. Däremot handlade 
det inte om några börsklippare, man hade vare sig 
tid, vana eller önskemål om att kasta sig i börshavets 
toppar och dalar. Man tänkte långsiktigt och förvisso 
gjorde man placeringar över tid och då kanske även 
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1987 hade Dawid Swensen blivit ansvarig 
för investeringarna för Yale Endowment Fund, 
universitets fond för driften av sin verksamhet. 
Hans lösning för en säkrare tillväxt handlade om 
riskspridning i sedermera sju olika tillgångsklasser 
med säkra kassaflöden. En av klasserna var råvaror, 
där skog var en av flera tillgångar. Och med en årlig 
tillväxt där hans modell med råge slagit börsen över tid. 

Här hade vi alltså en modell för vad vi skulle 
kunna erbjuda de som sökte långsiktig och stadig 
tillväxt över tid. En sund modell med saker i botten 
som man förstod sig på, låg volatilitet och god  
avkastning. Och god nattsömn för den som inte ville 
ta stora risker. 

Vår egen nattsömn blev dock störd. För det 
visade sig att ta fram en produkt inom ramen för 
Avanza, var som att försöka sätta en rund sak på en 
fyrkantig plats. Det passade helt enkelt inte in. Men 
tursamt nog, detta passade oss. För båda kommer 
från entreprenörsfamiljer, och med åren hade vi lärt 
känna varandra både under hausse och baisse. Och 
nog hade vi bland vårt funderande genom åren även 
funderat på att någon gång starta något tillsammans. 
Nu satt vi där med vårt kaffe igen, med en modell 
vars principer efterfrågades men som ansågs rund 
där det skulle vara fyrkantigt. Så vi bestämde oss för 
att tacka för kaffet. 

Och det visade sig att den tryckte på exakt rätt  
knappar för målgruppen. På några veckor fick vår 
nya private banking in drygt en halv miljard kronor 
i depå. Vi hade lärt förmögna att de faktiskt inte 
behövde någon mäklare att hålla i handen utan kunde 
göra sina affärer själva. Och spara väldigt mycket 
pengar bara genom att trycka på några knappar. 
Precis det enkla som en mäklare tidigare gjort och 
fått väldigt mycket pengar för. 

Med den här kundgruppen innanför  
väggarna kom också nya frågor till oss. Inte minst 
efter några rejäla dippar på börsen. Fanns det inget 
annat man kunde investera i än börs och aktier? Inte 
sådana där andra värdepapper som optioner och  
liknande som bara gav ännu mer orolig sömn? Det 
här handlade som sagt om en målgrupp som var 
mer att betrakta som förvaltare än börsklippare. 
Människor som hellre såg en mindre men stadig och 
någorlunda säker tillväxt än stora klipp och därmed 
även risken för dunder och dån. 

Fram med kaffet. Vi började återigen  
fundera. Vad fanns det för alternativa investeringar 
som handlade om säker tillväxt över tid, långt ifrån 
klipparnas snabba drömmar? Jo, det fanns ju faktiskt 
något som definierades just som ”alternativa  
investeringar” där Yale-modellen var det klart  
skinande kylarmärket. 
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var att göra om fonden, rensa ut tillgångar och 
renodla den till en skogsfond. Från början hette den 
”J&O Global Forestry Investment Fund”, ett något 
vildvuxet namn som vi sedermera gallrade ut till  
”J&O Forest Fund”. 

Vi har, genom att omge oss med rätt skogs-
folk, lärt oss otroligt mycket om skog. Genom att 
tillföra vår egen affärskompetens skapade vi en helt 
unik fond. Som blev väldigt omtyckt av fondandels- 
ägarna. Nu, åtta år senare, ser vi återigen en möj-
lighet att skapa något nytt. Med den erfarenhet och 
det kontaktnät vi skapat genom åren - och fondens 
tillgångar - ser vi möjligheter på horisonten inom 
skogsområdet som är tillgängliga för ett bolag, inte 
för en fond. Det handlar till exempel om att kunna 
investera i förädling av den råvara vi har för att få ut 
högre pris och att ge ut gröna obligationer baserade 
på snabbväxande skog för bioenergi. Dessutom, med 
all den potential som skogen har framför sig, så är 
vår analys att aktiemarknaden kommer att värdera ett 
bolag som Eternali efter helt andra parametrar. En 
fond värderas bara utifrån det månatliga nettovärdet 
på tillgångarna. Ett bolag värderas utifrån framtida 
förväntningar.

2008 startade vi Jibréus Ölvestad Alternativa 
Investeringar AB. Med ABN Amro som partner 
satte vi ihop olika produkter baserade på modellen 
och prövade oss fram. Det gick så där. Vår tajming 
som entreprenörer visade sig sammanfalla med en 
jordbävning med Lehman Brothers som epicentrum. 
Marknaden var minst sagt trög, inte minst för nya 
finansiella produkter som i sammanhanget borde 
ha passat som hand i handske mot bakgrund av 
vad som orsakat kraschen. För det handlade ju om: 
obegripliga finansiella produkter med ”the sky is the 
limit” som löfte – versus - alternativa investeringar 
i reala tillgångar som man förstår sig på med en 
långsiktig möjligen måttlig men relativt säker tillväxt. 
Alternativa investeringar, bara namnet borde väl ha 
sålt i det läget efter ett komplett finansiellt haveri? 

Ett av tillgångsslagen vi hade var skog. Och 
ju mer vi lärde oss, desto mer intresserade blev vi av 
vilka möjligheter skogen innebar. 

2010 startade vi vår första renodlade skogs-
fond. Den investerade bara i Baltikum under ledning 
av Jonas Silfverschiöld som skogsförvaltare. Vid den 
här tiden hade vi fortfarande andra tillgångsslag, men 
två år senare 2012 öppnade sig tillfället som gjorde 
att vi helt hamnade i skogen. Vi tog över en fond som 
förvisso hade kapital, men som drev på finanshavet 
utan att någon egentligen stod vid rodret. Vår lösning 
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Marcus Jibréus och Marcus Ölvestad i en av Eternalis plantager i Brasilien.
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För att ännu bättre förstå skogens fantastiska möjlig-
heter som investering för framtiden, låt oss prata om 
kris. Om hur en hel industri såg sig omkullsprungen 
av utvecklingen, men likt Rocky Balboa reste sig upp 
och kom tillbaka. Och istället för att vara gårdagens 
tragik, snarare bli starkare än någonsin och faktiskt 
synonym med framtiden.

Som exempel för skogsindustrins remarkabla 
omställning, låt oss titta närmare på Stora Enso.  
Ett svenskt-finskt bolag, en av världens största skogs-
industrier med 26 000 anställda i över 30 länder och 
en omsättning på 10 miljarder Euro. 

Tänk dig att du var skogsägare för bara 
drygt 10-15 år sedan, och du stod där med din träbit 
i handen för att sälja den vidare till Stora Enso. Du 
visste en sak, denna träbit skulle bli antingen pap-
persmassa eller plank. För det var det som industrin 
i huvudsak hade producerat de senaste hundra åren. 
Industrin hade helt enkelt stått på två ben av plank 
och pappersmassa, men så började det ena benet vika 
sig. Pappersmarknaden åts upp allt mer av den globala 
digitaliseringen. Skogsindustrin började gå ner för 
räkning, av många förståsigpåare började den till och 
med att räknas ut. 

Men idag om du står med samma träbit i 
handen och erbjuder Stora Enso, har du ingen aning 
om vad denna träbit kommer att bli i slutänden. 

Från gårdagens industri 
till framtidens.
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Företagets omställning visat i siffror är 
häpnadsväckande, 2006 stod papper för 70% av 
försäljningen, 2017 var det 29%. Tänk bara på alla 
små och stora beslut som måste tas för en sådan här 
enorm omställning! 

Innovation är en gemensam ledstjärna för de 
fem olika divisionerna kartong, förpackning, bioma-
terial, träprodukter och papper. Varje område arbetar 
mot att följa och möta de globala megatrenderna och 
i dess spår den enorma efterfrågan på olika förnybara 
och hållbara lösningar. 

Ta bara ett område som träprodukter för 
byggnation. Traditionellt så det förslår, människan har 
ju byggt hus av trä sedan hon började stå på två ben. 
Men hur kan man möta en allt snabbare global urba-
niseringstakt och byggnation med behov av hållbara 
förnybara lösningar med trä? Jo, genom att utveckla 
träprodukter för byggnation vilket kan handla om nya 
laminerade produkter eller materialkombinationer som 
också kan ersätta stål och betong. Två av dom största 
bovarna i sammanhanget klimat och hållbarhet. 

Även om Stora Ensos försäljning idag fort-
farande vilar på de traditionella områdena kartong, 
papper och trä är fokus på divisionen för biomaterial. 
Här sker utvecklingen av nya material och lösningar. 
Det är helt enkelt motorn för Stora Ensos väg mot 
framtiden. 

För på kort tid har möjligheterna att skapa olika 
produkter utifrån trä och dess egenskaper formligen 
exploderat. Och för dig som skogsägare innebär 
utvecklingen att efterfrågan på trä, inte bara är större 
än tidigare, utan även om att du har en efterfrågan 
som är mer diversifierad än tidigare. Kalla det 
för riskspridning av efterfrågan. Se bara på hur 
Stora Enso har utvecklats, trä har aldrig tidigare 
varit plattform för så många produktions- och 
användningsområden. 

På drygt tio år har Stora Enso transforme-
rats från det traditionella skogsindustriföretaget till 
dagens ”the renewable materials company”.

I grunden handlar denna omställning om att 
man har lyckats med att helt förändra synsätt på sig 
själv och sin verksamhet. Från att se sig själv som ett 
företag som främst producerar papper och plank, till 
ett företag med utgångspunkten att leverera förnybara 
material baserat på trä. Precis det som utgör hjärtlan-
det av bioekonomi. 

Utifrån de teknologiska landvinningarna om 
vad trä som råvara kan användas till utgår Stora Enso 
från ”vad trä kan göra”. Och det är en hel del som Stora 
Enso och skogsindustrin konstaterar – allt som görs idag 
av fossilbaserade material, kan göras av trä imorgon.  
Ny kunskap, ny teknologi och nytt synsätt. Och en 
värld av möjligheter har öppnat sig för Stora Enso.  
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Här finns fyra teknik- eller produktplatt-
formar: den första där man vidareutvecklar fluffmassa 
för hygienartiklar, bomullsersättning samt nya 
förpackningsmaterial. Den andra handlar om nya 
material och tekniker för textilindustri och MFC 
(mikrofillibrär cellusa) förpackningsmaterial för 
främst matindustri. Den tredje är lignin – det som 
tidigare var en restprodukt från trä som idag ses som 
ett superämne – och som kan användas till kolfiber, 
lim, batterier och mer därtill! Den fjärde plattformen 
handlar om biobaserade kemikalier. Och vad kan det 
handla om? Jo, till exempel material som ersätter 
plaster. Tänk PET-flaskor. Med den globala årsför-
brukningen av PET-flaskor kan du bygga ett torn av 
flaskor från jorden till månen. 25 gånger om! 

Med Stora Enso som exempel visar det hur 
en hel industri ställde om sig från gårdag till fram-
tid. Genom ny kunskap, ny teknologi, nytt synsätt. 
Från pappersmassa och plank till biomaterial och 
bioekonomi. 

Dagens skogsindustri handlar om nanotek-
nik. Det var i trädets minsta beståndsdelar man fann 
det största. Lösningen för att inte bara lyfta en hel 
industri, utan även en hel planet. Och med efter-
frågan på trä som för alltid lyfter vilken skogsägare 
som helst. 
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Så här långt i vår vandring genom skogen vill vi ge 
dig en uppmuntrande klapp på axeln. Här går vi och 
bara pratar på om skogen - men du håller jämna steg 
– vilket tyder på att du är nyfiken och villig att lära 
nytt. Så låt oss ta upp det här med skogsförvaltning, 
själva grunden för vår verksamhet. 

Man kan säga att det finns två huvudspår 
inom skogsförvaltning, den klassiska och den 
finansiella. Eternali står som bolag för den senare, 
finansiell skogsförvaltning. Här är det främsta målet 
att maximera avkastningen på kapital. Vi ska förstås 
berätta mer om den, men för att ge dig perspektiv, låt 
oss först berätta om den klassiska skogsförvaltningen. 

För om den finansiella skogsförvaltningens 
mål nu är maximerad avkastning, vad är då målet för 
den klassiska? 

Målet är evighetsperspektivet, att äga och 
sköta skogen för evigt bruk. 

Båda dessa spår, den klassiska skogsförvalt-
ningen med sitt eviga perspektiv och den finansiella 
med sin maximerade avkastning, ryms faktiskt inom 
Eternali. 

De möts i Jonas Silfverschiöld, vår styrelse-
ordförande och skogliga förvaltare av den baltiska 
delen. För bolagets räkning har han den finansiella 
synen på skogsförvaltning, för den egna privata 
har han den klassiska. Så låt oss vandra vidare i vår 

Finansiell 
skogsförvaltning  
versus evigheten.  
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om flera hundra år. Hisnande perspektiv. Hur många 
privatpersoner har en sådan horisont? Eller samhället 
i övrigt? Ta klimatförändringar som exempel. För den 
klassiska skogsförvaltaren ingår detta som en del av 
planeringen för framtiden. Om temperaturen liksom 
nederbörden har ökat i Skandinavien om 50-150 år, 
vilka träd och varianter bör planteras idag för att ge 
bäst avkastning då? 

För en traditionell skogsförvaltare har skogen 
dessutom två värden, ett som handlar om pengar 
och ett som handlar om känslor. Jonas brukar prata 
om skogens ”härlighetsvärde”. Skogen för sin egen 
skönhets skull. 

Det handlar inte om att låta skog växa 
naturligt, där allt växande får ha sin gilla gång. 
En sådan skog må vara naturlig och vara ett ord 
och tillstånd med viss romantisk innebörd, men i 
verkligheten är det något som snarare förskräcker. 
Det blir en skog som är högst oromantisk för såväl 
människa som djur. För en skog som bara får stå blir i 
princip igenväxt och ogenomtränglig med träd, gamla 
fallna stammar, torra grenar och sly. Skogen följer 
förvisso sin naturliga cykel, men i det ingår även att 
en dag slår blixten ner. Och skogen brinner upp med 
allt torrt virrvarr som krut, blir en öken av aska, där 
livet återigen snart slår rot. För att fortsätta sin cykel. 

En förvaltad skog med härlighetsvärden 

färd genom skogen och genom Jonas Silfverschiöld 
se perspektiven mellan klassisk kontra finansiell 
skogsförvaltning. 

Jonas Silfverschiöld föddes med skog. Han 
tillhör en av Sveriges äldsta adliga släkter med rötter 
som sträcker sig fyrahundra år genom tiden ända 
till 1600-talet. Den skog som hans förfäder ägde, 
äger han idag som en av Sveriges största privata 
skogsägare. Och precis som alla före honom har Jonas 
samma syn som sina förfäder på sin skog och sitt 
ägande. Evighetsperspektivet. 

Släkten är som en uråldrig stenbro mellan 
historia och framtid, där han själv är en av alla de 
stenar som bär traditioner, ansvar och skog mellan de 
som har varit och de som komma skall. I fyrahundra 
år har skogen förvaltats från generation till generation 
med samma syfte. Dels för att skapa en inkomst för 
de levande, dels för att alla ofödda generationer ska 
kunna skapa sig både en inkomst och i sin tur förvalta 
och överlämna skogen till kommande generationer 
för samma ändamål. 

Den skog som avverkas vid en given tidpunkt 
är resultatet av för länge sedan fattade beslut om 
skogliga åtgärder. Och det som Jonas Silfverschiöld 
genomför i skogen, handlar inte bara om väl och 
ve för hans barn, inte heller deras barn, eller deras 
barn. Utan för barn som kommer till världen först 



102 103

köpa billig råmark som vi kan beskoga - en relativt 
kostsam åtgärd men som i sig kan höja värdet på 
marken för en eventuell försäljning bara inom några 
år. Skulle någon vilja hyra mark för vindkraftverk 
eller köpa den, vår skog sätter inga hinder för en 
försäljning. Så länge vi ser att det är den bästa värde-
skapande åtgärden för Eternalis aktieägare! 

En traditionell skogsägare och förvaltare 
vill ha sammanhängande skog. Där ligger det största 
värdet, för såväl känslor som plånbok. För oss 
som finansiell skogsförvaltare är däremot spridda 
arronderingar snarare att föredra. Det minskar 
risker med skadeinsekter och bränder, och ökar 
möjligheterna att angränsande markägare säljer sina 
delar till oss. 

Vår skogsförvaltning, att just sköta om 
skogen, innebär att hela tiden ha värdeskapande 
för ögonen. Årsplaner upprättas med vad som ska 
planteras och vad som ska gallras, jämförelser mellan 
gallringskostnader och intäkter, hur ser marknaden 
ut för de olika trädslagen? Ett rullande arbete som 
handlar både om kort och lång sikt. Och framförallt 
– att maximera den biologiska tillväxten. Just det som 
i slutänden utgör 60% av en skogsfastighets värde. Så 
ju bättre skogen mår, desto mer växer kapitalet. 

En enkel naturlag för alla aktörer inom 
skog. För skogsbruk handlar helt enkelt om några få 

handlar om att ta hand om skogen ungefär som en 
trädgårdsmästare. En del kan skötas för att på sikt 
bygga upp en biologisk mångfald bland såväl växter 
som djur, en annan kan handla om att bygga upp 
rätt förutsättningar för en viss typ av jakt, och 
ytterligare en för att ströva i en vacker skogsmark 
som rekreation. Så även när det gäller att skapa 
”härlighetsvärden” handlar det om medvetna och 
långsiktiga beslut idag, för andra att njuta i framtiden. 

När du nu står mitt i en skog och njuter av 
härlighetsvärden och fått perspektivet på den klassiska 
skogsförvaltningen; låt oss då återigen byta perspek-
tiv. Till den finansiella skogsförvaltningen och hur vi 
på Eternali skapar våra finansiella härlighetsvärden. 

Skog, mark och trä är de fysiska bestånds-
delarna som vi arbetar med. Hur vi än väljer att 
arbeta sinsemellan med dessa delar, är målet just att 
maximera avkastningen. Skog, mark och trä främst 
som byggstenar för finansiella härlighetsvärden. 
Målet är avkastning. Punkt slut. 

 Vad vi väljer att göra med mark och skog 
handlar hela tiden om vilka värdeskapande åtgärder 
som är bäst. I det är vi opportunistiska. I Baltikum 
där vi äger skog och mark (som sagt, i Brasilien 
arrenderar vi plantager) är detta tydligast. 

Det kan handla om att köpa mark till ett bra 
pris där skogen på kort sikt är avverkningsbar, eller 
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handfasta faktorer som val av arter, växtförhållanden 
och logistik. Inte om någon slags ”svart magilåda” där 
avkastning kan trollas fram lite hur som helst. Ändå 
kan det låta så när många skogs- och fondförvaltare 
kryddar sina löften på avkastning från skogen med 
prat om unika strategier, erfarenheter eller speciella 
system! 

Vi behöver inte krydda med någonting annat 
än skogens biologiska tillväxt. Se det gärna som 
långsiktiga ekonomiska ”härlighetsvärden”, öppna för 
dig att ta del av. 

Jonas Silfverschiöld, Eternalis styrelseordförande. 
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Svenskarnas hjärta bor i skogen. Det må låta som en 
slogan tagen från Svenska Turistföreningen, men det 
är sant. Denna längtan och kärlek till skogen kanske 
inte är så konstig, eftersom det är ett folk vars väsen 
är sprunget ur trä. 

I den nordiska mytologin gick gudarna 
Oden, Vile och Ven längs havsstranden. De såg ett 
par trästockar i vattnet och från dessa skapade de 
en man och en kvinna, Ask och Embla. De första 
människorna. 

Få nutida svenskar och nordbor känner dock 
till att deras förfäder en gång skapades ur trä, men 
deras kollektiva medvetna tycks ändå ha detta helt 
klart för sig. Ur skog är jag kommen, till skog jag 
längtar. 

80% av svenskarna besöker skogen någon 
gång under året, och hela 20% är i skogen varje 
vecka. 50% anger att de vill ha sin bostad med  
promenadavstånd till skog.  

Två tredjedelar av landets yta består av skog. 
Det är väldigt mycket. Men fråga vilken svensk som 
helst om hur de tror Sverige såg ut för drygt hund-
rafemtio år sedan och bakåt. Svaret du får kommer 
garanterat vara att landet i stort sett bara bestod 
av skog och möjligen några åkerlappar här och var. 
Skogen härskade, mörk och tättväxt, mossig och 
trolsk. 

Hjärtat i skogen. 
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än på medeltiden.  
Industrialisering och urbanisering i Sverige 

är en relativ kort historia, från senare hälften av 
1800-talet gick det i bara några steg från åker och 
landsort till fabriker och stad. Med det moderna livet 
uppstod nya begrepp som ”fritid”. Den skulle ägnas 
åt stärkande saker för såväl kropp som själ (så att även 
arbetet skulle påverkas gynnsamt!). Var lutade detta 
åt samtidigt parat med en stark nationalromantisk 
strömning? Jo, skogen. Friluftsliv uppstod som 
nationell rörelse. Det var i skogen och naturen man 
återhämtade sig, fann ro och hittade hem i sig själv. 
Nästan som en andlig upplevelse. Och gärna där i 
skogen på egna strövtåg. För tänk på det svenska 
kynnet med uttryck som att ”vara i fred” och ”slippa 
folk”. På andra språk skulle det handla om ensamhet 
och olycka, men på svenska är det något positivt. En 
stund att få vara sig själv. 

Skogen och naturen lever i folksjälen. Och i 
den svenska grundlagen. Under kapitlet om grund-
läggande fri och rättigheter står det att ”alla ska ha 
tillgång till naturen enligt allemansrätten”. Det vill 
säga att kunna ströva fritt i skog och mark, tälta 
och plocka bär och annat, oavsett vem som äger 
marken. 

Många sätter sina barn i Skogsmulle, lek och 
lära i skog för barnen, det finns speciella ”Ur och 

Inget kunde vara mer fel. 
För om du frågar någon som kan, blir svaret: 

för 150 år sedan och bakåt fanns knappt någon skog 
kvar i södra Sverige där det stora flertalet människor 
bodde. I vissa landsdelar var naturen helt renrakad på 
skog. Skog hade bränts ner och marken beretts för att 
odlas upp, skog användes till virke och bränsle. Där 
gruvor och metaller fanns, var det tomt med skog. 
Trä hade använts för att elda med både i gruvgångar 
och vid framställning av järn och koppar i många 
hundra år. 

På 1600-talet var Sverige världens största pro-
ducent av järn, och redan då insåg staten att järnfram-
ställningen måste regleras för att skogen skulle finnas 
kvar som resurs. Under 1800-talet och den tekniska 
utvecklingen blev så de stora skogarna i norra Sverige 
åtkomliga för huggning. Skogen fälldes i inlandet och 
flottades på älvarna ner till kusten där otaliga sågverk, 
massaindustrier och pappersbruk hungrigt väntade. 
Som en skald skrev: ”såg vid såg varthelst jag såg”. 

Runt 1870 var Sverige världens största 
exportör av sågade produkter. Skogen glesnade allt 
snabbare. Något måste göras. 1903 antogs den första 
moderna skogslagen som även anses vara den första 
i sitt slag i världen. Skogsägarna blev skyldiga att 
återplantera områden som avverkats. Skogen fick 
hjälp att återhämta sig, idag finns mer skog i Sverige 
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avlossats. Det ger ro. Det är att ”slippa folk” och 
få ”vara ifred”. Det är rena rama terapin från det 
moderna samhället och staden. 

Svenskarnas kärlek till skogen är så stor, att 
den till och med går igen när de söker kärleken via 
dejtingsajter. Personbeskrivningarna må innehålla 
allt möjligt för att väcka intresse, men ”gillar långa 
skogspromenader” är snarast en norm som finns i 
var och varannan annons. För svenskarnas hjärta 
bor i skogen. Ask och Embla, söker varandra. Fast 
egentligen är nog båda parter mer lockade av ”netflix 
and chill” än tall och gran.

skur”-dagis som tillbringar större delen av dagarna i 
skogen, klassutflykter till skogen är obligatorisk. För 
vuxna handlar det bara om att komma ut i skogen, 
korta och långa promenader. Och om höstarna skörda 
vad skogens guld ger i form av lingon, blåbär och 
svamp. Vid fikat på jobbet sitter var och varannan och 
pratar om sitt ”hemliga svampställe” där gula kanta-
reller kan skördas lika rikligt som guld med täljkniv i 
Klondyke. 

Men det finns annat att skörda i skogen. Kött. 
I Sverige finns ungefär 300 000 licensierade jägare 
och årligen fälls ungefär 100 000 var av älg, rådjur 
och vildsvin. Det kan tyckas orimligt mycket, men 
antalet är noga reglererat. Vissa år fälls mer eller 
mindre, allt beroende på hur stammarna utvecklas, 
för att en balans mellan skog och djur ska behållas. 
Men det viktigaste för de flesta jägare handlar inte 
om att skörda kött, snarare om att skörda upplevelser. 
Vi på Eternali vet, för de flesta av oss jagar själva. Ett 
intresse som vårt arbete med skogen också gett oss. 
Vad finner vi med jakten? Ja, kanske inte så mycket 
kött, utan framför allt ro. 

Att sitta där stilla på ett pass vid skog och 
glänta, se natt gå över till gryning eller dag mot 
skymning, höra fåglar, känna dofter, vänta med 
förhoppningar om vilt, ta en kopp kaffe, och kanske 
sedan bara få gå tillbaka utan att ett enda skott 
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Det här kapitlet handlar om hur skog och skogsbruk 
bidrar till en bättre miljö. Världen är som din 
mage, den behöver mer fibrer. Men först ett avbrott 
för reklam. För som aktieägare i Eternali, gör du 
inte bara en bra investering pengamässigt. Med 
din investering, blir du även automatiskt en riktig 
miljöhjälte! För ett aktivt skogsbruk är en av de 
viktigaste faktorerna för att komma tillrätta med 
klimatproblemen. Så, slut på reklamen! Låt oss nu 
istället titta på hur viktig skogen och skogsbruk är 
för miljön. Hur det hänger ihop är det faktiskt få 
som har kunskap om. Men du ska självklart tillhöra 
kunskaparna. Så låt oss börja från början!

Skog och trä som råvara är ett resultat 
skapat av fotosyntesen av de eviga råvarorna solljus, 
koldioxid och vatten. Den koldioxid som andas in i 
bladen och barren ingår redan i kolets eviga kretslopp 
mellan atmosfären och allt levande på jorden. Det 
är alltså kol(dioxid) som till stor del är själva trädet, 
precis som en människa till största delen består av kol. 
Man kan se trädet som en storrökare, den förbrukar 
och behöver koldioxid för att växa, i processen avger 
den syre. Till skillnad mot en mänsklig storrökare är 
ett träd således betydligt smartare. Träd och växter 
lagrar kol och avger kolet när de dör och ruttnar eller 
brinner upp. I ett naturligt stabilt kretslopp. Vad vi 
människor gjort, är att tillföra kol(dioxid) till detta 

Vill du rädda världen?
Bruka skog. 



118 119

människorna i byggnaderna. Och det handlar inte om 
radhus. 

I Norge har Mjöstornet byggts, världens 
högsta träbyggnad med sina 18 våningar och 85 
meter som huserar hotell, kontor och lägenheter. I 
Japan planeras dock en skyskrapa på 350 meters höjd. 
Det kanske är att ta i. Men ett är säkert, trä som 
ersättning och komplement till stål och betong är ett 
säkert kort för framtiden. 

Så här på slutraden. Är ökad koldioxid bara 
dåliga nyheter? Nja, det beror på vem du frågar. Ställ 
frågan till skogen. Den kommer att svara att det är 
jättebra. För den växer så det knakar! Det till synes 
paradoxala med ökad koldioxid är att man kan säga att 
växtligheten får mer att äta, koldioxidgödning, skogen 
växer mer. Biomassan ökar och med det även skogens 
hjälp till ”klimatkompensation”. 

Nu vet du mer om vad skogen betyder för 
miljön och hur det hänger ihop. Och att du faktiskt som 
investerare kan bidra till betydligt mer än bara till din 
egen plånbok.  

kretslopp via till exempel förbränning av kol och olja. 
Kolets naturliga mängd i atmosfären rubbas och blir 
högre, med en temperaturhöjning som följd. 

Men.
Om hälften av all skog som avverkades också 

återplanterades skulle det inte finnas något problem 
med ”övergödningen” av mänsklig koldioxid. Det här 
avspeglar hur viktig skogen är som ”koldioxidätare” 
och hur viktig roll en seriös skogsbrukare har bara 
sett från miljöperspektiv och klimat. 

Med allt större kunskap och medvetenhet 
kring klimat och klimatpåverkan, vänds världens 
blickar mot skogen. Här finns en råvara som är evig 
och aldrig tar slut förutsatt att det sköts på rätt sätt. 
Som inte påverkar klimatet. Här finns förnybar 
energi, råvara som kan ersätta oljebaserade produkter 
alltifrån förpackningar till drivmedel. Här finns det 
som kan bygga hållbara samhällen rent fysiskt och 
ersätta energi- och klimatslukande stål och betong. 
Stål tillverkas med stenkol, och betong som innehåller 
cement består i sin tur av kalksten, förstenad olja 
skulle man kunna säga eftersom såväl kalk som olja 
kommer från organiskt material. Stål och betong 
står vardera för ungefär sex-sju procent av de totala 
globala koldioxidutsläppen. Att bygga mer med trä 
är en tydlig trend världen över. Dels med tanke på 
miljö, dels med tanke på ”inomhusklimatet” för 
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För drygt 390 miljoner år sedan uppfann naturen 
träd. Plötsligt (nåja) fanns där en växt som var 
mer robust för olika miljöer och förutsättningar, 
som förvandlade landskap och biomassa, och som 
fundamentalt förändrade den globala cykeln av vatten, 
mineraler och kol. Träd skapade helt enkelt nya 
förutsättningar för liv. Kanske handlar det om Livets 
träd som så många kulturer talar om från djupet av 
sitt minne. Trä har åtminstone varit en förutsättning 
för människans utveckling sedan urminnes tider. 
Som energi, byggmaterial och verktyg. Träd har alltid 
funnits med oss. Och kanske är det just därför som 
många tänker på trä som något gammalt alldagligt 
material.  

Sanningen är dock en helt annan. Trä är 
framtidens material. Faktum är, att av trä kan man 
idag göra allt man har kunnat göra av olja och mer 
därtill. Trä är för framtiden vad oljan var för 1900-
talet. Utan baksmällan från allt vad miljöpåverkan 
heter. 

Undan för undan har träets hemligheter 
avslöjats de senaste åren - cellulosans (själva vedens) 
förunderliga nanostruktur som skapar enorm 
styrka, och hur de olika ämnena från trä har 
närmast mirakulösa egenskaper. Både i sig själva, i 
förädlad form och tillsammans med andra material. 
I forskarvärlden har trä gått från en gäspning till 

Är det trä som ska  
ta människan mot  

stjärnorna? 



124 125

ett munstycke till en tråd som karboniseras. Voila! 
En biobaserad kolfiber med samma egenskaper 
som oljebaserad kolfiber – utan dess miljömässiga 
nackdelar. Det här är tre exempel på ”starkt som 
stål”, men lättare, energisnålare, miljövänligt och 
förnybart. Och som kan användas till i princip allt där 
”starkt och lätt” behövs, exempelvis flygplans- och 
bilkarosser samt byggnation.

Trä som glas. Det låter förstås som en 
omöjlighet, men så här går det till. Det transparenta 
träet är som en tunn träfanér där lignin tagits bort 
på kemisk väg, sedan har det impregnerats med en 
transparant polymer som matchar träet. Att till 
exempel kombinera transparent trä med solpaneler 
ger fördelar genom att man drar nytta av träets 
låga kostnad, tillgängligheten och som förnybar 
miljövänlig råvara. Allt annat än genomskinliga 
argument när solceller kommer att täcka in allt större 
ytor i framtiden. 

Trä som plast. Plast hör till vår tids absolut 
största miljöbovar. Enligt beräkningar 2016 från 
University of California har åtta miljarder ton plast 
producerats sedan 50-talet. Endast 12 procent har 
eldats upp och 9 procent återvunnits. Resten har 
slängts och letat sig ut i havet. Som plast eller mikro-
plast. 10 miljoner ton om året dumpas fortfarande i 
havet. Om inget görs kommer det om 25 år att finnas 

att vara hur hippt som helst och det sjätte mest 
efterforskade materialet. I trä göms säkerligen flera 
Nobelpris. 

Så vad upptäcks och händer i forskarnas 
laboratorier? Låt oss ge några exempel som för 
tankarna mer till Star Trek än furumöbler. 

Trä starkare än stål. Det finns flera 
metoder att få trä lika starkt eller starkare än stål. 
En är att hetta upp cellulosan och utsätta den för 
tryck, cellerna pressas samman på nanonivå och 
bildar ett trä tolv gånger starkare än vanligt trä 
men bara en femtedel så tjockt. En annan metod 
är att skapa nanofibrillär cellulosa (CNF), vars 
styrka överträffar alla kända biobaserade material, 
inklusive spindeltråd som räknas som naturens 
starkaste material. CNF har extrema egenskaper 
men skapas genom en relativt enkel metod där träets 
nanofibrer först delas upp för att sedan pusslas ihop 
igen i en ny struktur. CNF är åtta gånger styvare 
och starkare än spindeltråd och överstiger därmed 
egenskaperna hos de flesta metaller, legeringar 
samt keramik och är fullt jämförbart med kevlar. 
Ytterligare en metod utgår från lignin, det ämne som 
kan sägas vara klistret mellan cellulosans cellväggar 
och som i massafabrikerna är en restprodukt (dock 
mycket användbar i vår nya tid som bas för många 
forskningsframsteg). Ligninet smälts, pressas genom 
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Men det händer ännu mer kring trä i 
forskarnas laboratorier. Trä för batterier och bräns-
leceller där lignin (återigen!) har förmågan att lagra 
energi. Nanocellulosa som biokompatibla material 
för sjukvård och medicinsk utrustning. Listan kan 
göras mycket längre, ett är dock säkert. Trä har nog 
aldrig betytt mer för mänskligheten än idag, ändå har 
forskarna bara skrapat på barken kring de möjligheter 
som finns. 

Nycklarna till en ljusare framtid är gjorda av 
trä. Och skulle människan en dag svinga sig ut mot 
stjärnorna, kommer säkerligen en naturens uppfin-
ning som såg ljuset för 390 miljoner år sedan, vara 
med även då. 

mer plast än fisk i haven. Mycket handlar om påsar 
och förpackningar. Trä kan vara vägen att lösa ”plast-
beroendet”. Idag finns flera material som baseras på 
trä med samma egenskaper som plast. Förpackningar 
kan tillverkas liksom kassar, barriärer och filmer för 
matindustrin. Förnybara material som bryts ned i 
naturen, även om det i sig inte ska användas som ett 
framtida alibi för att fortsätta med en global slit och 
släng kultur. 

Trä som biodrivmedel. Av trä kan flera olika 
sorters biodrivmedel framställas. Ta till exempel 
lignin återigen, limmet mellan cellulosan. Ett träd 
består till 30 procent av lignin, för massafabrikerna 
är det en restprodukt som bränns och används som 
energi. Istället fungerar det alldeles utmärkt som 
förnybar diesel och bensin. Tallolja är ytterligare en 
produkt, även den kommer från samma restprodukt 
som lignin vid massatillverkning. Två produkter med 
betydligt mindre miljöpåverkan än olja. Beräkningar 
visar att biodrivmedel skulle kunna ersätta bensin 
och diesel med 44 procent till 2030, och på sikt ca 
55 procent. Klarar skogen en så stor efterfrågan? 
Ja, dels för att mycket av tillverkningen handlar om 
restprodukter från skogen och massatillverkning, 
samt att skogen är – förnybar. Den växer hela tiden, 
till skillnad mot olja. 
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