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SAMMANFATTNING 

Rapporten har ett regionalt fokus, men flera delar är med all säkerhet tillämpbar bredare, på ett 

nationellt perspektiv. 

 

Digitaliseringen inom skogsbruket har kommit långt inom flera områden. Adekvat kart- och 

geografisk data (geodata) blir mer och mer detaljerad och informationen samlas in med fler typer av 

media som laser, bild, video och informationen uppdateras mer kontinuerligt. Informationen samlas 

in med hjälp av olika typer av systembärare såsom satellit, flyg, drönare och markburen laser och t o 

m mobiltelefon.  

Informationen har även blivit mer tillgänglig, dock råder det inte full samsyn inom domänens 

respondenter avseende i vilken omfattning information skall vara öppen och tillgänglig. 

Det finns redan idag en stor bredd av tillämpningar inom många områden för skogsbruket, där 

digitala kartor och geodata är självklar och i många fall oumbärlig. Branschen har redan teknologiskt 

möjliggjort en viss grad av sammanhängande, digitala flöden i sina processer, från att hämta ut 

grundläggande kartinformation och leverera förädlade kartunderlag för olika syften, till att kunna 

skicka information mellan maskiner och system i den skogliga processen.  

Skogsnäringen har kommit en god bit på vägen inom flera områden, branschen har även tagit steg i 

digitaliseringen för stöd åt skogsägare. Detta område har mer potential och utvecklas starkt just nu.    

Teknologier som vi tror på idag och satsar resurser och kapital på att utveckla och hitta nyttor med 

kan snabbt slås ut av nya företeelser. Jag är inte så säker på att det vi tänker oss att drönare kan 

bidra med idag kommer vara tillämplig och kostnadseffektivt inom en snar framtid.  

Virtual Reality (VR), förstärkt verklighet (AR) och 3D kartor finns idag och teknologin börjar bli 

mogen, än har inte de starka tillämpningarna kommit inom skogsbruket. Det finna dock flera 

satsningar som främst skogsbolagen står för, där man bland annat har tagit inspiration från 

spelvärlden (gaming). 

Inom nyare områden som Automatisering (Robotics), AI och Machine Learning finns det främst 

nyetablerade administrativa tillämpningar, dock än så länge få. Många projekt är fortfarande på test- 

och labbstadiet, dock är min bedömning är att dessa områden kommer växa starkt och vi kommer få 

se fler tillämpningar, även skogliga, som kommer skapa stor nytta inom de närmaste åren.    

 

Digitaliseringen har redan påverkat skogsbruket genomgripande och brett och ses på många håll 

som en naturlig del i verksamheten och utvecklingen. Digitaliseringen kommer även att vara den 

enskilt största påverkansfaktorn för förändring och innovation inom skogsbruket under de närmast 

åren och med all säkerhet även efter det. 

 
Jan Cserpes  
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INLEDNING 

DIGITALISERING 
 

Utan att gå in alltför djupt i en definieringsdiskussion, så upplever jag att det har gått inflation i 

begreppet digitalisering. Det beror på att begreppet har förts över till andra sammanhang än det 

enbart tekniska. Det förekommer i alla sammanhang och i alla konstellationer. Pragmatiskt kan man 

säga att när jag pratar om digitalisering ur ett tekniskt perspektiv är det en form av transformation 

från ett analogt beteende till en digital beteende, en digital representation av information. Dvs jag 

ser digitalisering som ett sätt att öka/förädla information och dess tillgänglighet, effektivisera flöden 

och processer, men även att skapa nya nyttor inom helt nya områden.  

Digitalisering kan beskrivas på ett mer fördjupat sätt och med flera olika perspektiv. 

Digitaliseringskommissionen ser digitaliseringen, och har brutit ned den, till flera differentierade 

områden:  

 

   Bild: Digitalisering enligt Digitaliseringskommissionen 

 

Jag vill inte i denna rapporten ha en alltför hård eller begränsande definition av digitalisering, utan 

har valt att ha en rätt förlåtande och accepterande syn på vad digitalisering är och vad en tillämpning 

av digitalisering är. Detta bland annat för att inte hamna i alltför långa definitionsdiskussion eller att 

begränsa respondenterna.     

BAKGRUND 
 

Den 25 januari 2018 sjösattes den första regionala skogsstrategin i Sverige; Smålands Regionala 

Skogsstrategi. Den har tagits fram i bred samverkan och dialog mellan 12 intressenter från offentliga 

myndigheter, näringslivet, intresseorganisationer och akademi. Styrgruppen bestod av 

representanter för de tre länens länsstyrelser, regionorganisationer, Skogsstyrelsen, 

Linnéuniversitetet, Sveaskog, Södra Skogsägarna och LRF. 

Den regionala samordningsgruppen har tillsammans med intressenterna sökt pengar från det 

nationella skogsprogrammet i en ansökan med 14 delprojekt. I början av oktober tog Skogsstyrelsen 
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beslut att bevilja alla 14 delprojekten. En av dessa är ”Satsning för att ta tillvara möjligheterna med 

digitalisering” 

RAPPORTEN, DIGITALISERINGEN INOM SKOGSBRUKET 
 

I den regionala Skogsstrategin för Småland (se länsstyrelsens hemsida: 

http://extra.lansstyrelsen.se/skogsstrategismaland/sv/start/Sidor/default.aspx) har man bland 

annat beslutat att strategin ska verka för en ”Satsning för att ta tillvara möjligheterna med 

digitalisering” (bilaga 1, kap. 2.4).  

Linneuniversitetet fick uppdraget att genomföra en förstudie, en nulägesbeskrivning och kartlägga 

vad som pågår i Småland avseende digitalisering med skogligt perspektiv. Rapporten är främst en 

sammanställning av dagsläget och dels vad olika aktörer/intressenter ser som framtida potentiella 

utvecklingsområden. Rapporten ska ses som en förstudie att ha som underlag för fortsatt arbete. 

Arbetet, sammanställningen är tänkt att ske i huvudsak genom en intervjustudie med ett 

representativt urval av respondenter. 

  

http://extra.lansstyrelsen.se/skogsstrategismaland/sv/start/Sidor/default.aspx
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 METOD 

UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE 
 

Uppdraget har genomförts genom: 

• Kvalitativa intervjuer med kompletterande frågor (fysiskt, på Skype/Teams, Tfn och mail) 

• Inläsning av ett urval av dokument och hemsidor 

Rapporten är en sammanställning och en sammanvägning av alla respondenternas svar. I rapporten 

har jag även vägt in det jag har läst mig till från öppna källor.  

I min informationsinsamling har jag tagit mig friheten att inte enbart titta på Småland, flera av 

respondenterna har verksamhet nationellt och globalt, och vissa exempel och digitala tillämpningar 

är hämtade utanför regionen.  

Rapporten skall ses som en generisk redovisning för det regionala skogsbrukets digitalisering. 

RESPONDENTER/INTERVJUADE PERSONER 

 
• Anders Johansson, Utvecklingschef, SP Maskiner AB (Tunga fordon) 

• Andreas Oxenstierna, T-Kartor, Geospatial AB 

• Anton Granat, ansvarig styrsystem, SPMaskiner  

• Anton Holmström, Verksamhetsutvecklare, Skogsstyrelsen 

• Erik Willén, Processansvarig Digitalisering, Skogsforsk 

• Hans Thunander, Skoglig kompetens, Katam AB 

• Håkan Olsson, Professor, Institutet för skoglig resurshushållning, SLU 

• Jesper Andersson, Prefekt, Institutet för Datavetenskap och medieteknik, Linnéuniversitetet 

• Johan Thor, Head Digital Products and Services, Södra skogsägarna 

• Krister Tham, Grundare och ägare, Katam AB 

• Kristian Tomeby, IT chef Affärsområdet Skog, Södra Skogsägarna  

• Lars Kvarnström, systemutvecklare/projektledare, SWECO 

• Michael Tulldahl, Projektledare, FOI  

• Pär Lönnerhed, GIS ingenjör, Foran AB 

• Åke Sivertun, Professor, RISE SICS EAST 

• Örjan Voreij, IT-chef, Sydved 

Övriga kontaktpersoner 

• Björn Lang, Ordförande, DigiTri,   

• Johan Bergh, Linnéuniversitetet, uppdragsgivare delprojektet 

• Karin Nilsson, Verksamhets chef, Tunga Fordon 

• Malin Bentz-Hellgren, Länsstyrelsen, tf samordningsansvarig 
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DOKUMENT, ELLER MOTSVARANDE SOM HAR BEAKTATS 

 
• Regional skogsstrategi för Småland 

(http://extra.lansstyrelsen.se/skogsstrategismaland/sv/start/Sidor/default.aspx) 

o Vision, mål och delstrategier 

(http://extra.lansstyrelsen.se/skogsstrategismaland/sv/start/Documents/skogsstrat

egi_vision%20och%20m%c3%a5l_webb.pdf) 

• Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0 

( http://www.skogsindustrierna.se/siteassets/dokument/forskningsagendan/skogsnaringens

-forskningsagendan4.0.pdf) 

• Respondenternas hemsidor 

  

http://extra.lansstyrelsen.se/skogsstrategismaland/sv/start/Sidor/default.aspx
http://www.skogsindustrierna.se/siteassets/dokument/forskningsagendan/skogsnaringens-forskningsagendan4.0.pdf
http://www.skogsindustrierna.se/siteassets/dokument/forskningsagendan/skogsnaringens-forskningsagendan4.0.pdf
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NULÄGESBESKRIVNING/KARTLÄGGNING 

Respondenterna har generellt varit bra och öppna med att beskriva nuläget avseende deras syn vart 

vi står idag ur ett digitaliseringsperspektiv. Bolag/företag inom skogsnäringen (eller leverantörer till 

skogsnäringen) har varit något återhållsamma med information, detta för att information kan vara 

affärskritisk, eller på annat sätt förmedla information som endast är av intern karaktär.  Jag har varit 

tydlig med att min avsikt inte är att få detaljerad information om respektives organisations 

affärsplaner, eller motsvarande delar som kan vara affärskritisk för organisationen.  Det har även 

funnits en viss återhållsamhet att beskriva vad de (respondenterna) ser som digitaliseringens nästa 

steg och vad som kommer ytterligare längre bort runt hörnet. Det innebär att delar av min analys 

även bygger på inläst material från öppna källor såsom hemsidor och dokument.    

Många av de stora och medelstora organisationerna i rapporten har relevanta styrande dokument 

som IT-strategi, Digitaliseringsstrategi, eller så har man integrerat IT/digitalisering i 

affärsplanen/verksamhetsplanen. Flera av de små organisationerna så ÄR hela affärsplanen baserat 

på digitala lösningar, vilket gör att det blir irrelevant med IT-strategi/Digitaliseringsstrategi (eller 

motsvarande). Flera av respondenterna jobbar med omvärldsbevakning, dock inte systematiskt. 

Flera kände inte till den regionala skogsstrategin, eller regionala samordningsinitiativ.   

DATA OCH INFORMATION 

Datainsamling 

En förutsättning för digitalisering inom skogsbruk är att det finns data som kan bli information. En 
viktig grunddata för digitalisering inom skogsbruket är då skoglig kart- och geodata. 
Ett av de stora digitala sprången inom nationella skogsbruket var när Lantmäteriet, på uppdrag av 
Skogsstyrelsen, genomförde den första nationella laserscanningen (flygburen) av hela Sveriges yta 
2010-2012. Eftersom den datan är öppen möjliggjorde den att alla intressenter kunde ta fram 
tillämpningar. 
Den nationella laserscanning skall göras om vart 7:e år, den andra påbörjades sommaren 2018, dvs 

ny flygburen laserscanning av hela Sveriges yta.  

Utöver laserscanningen så producerar även Lantmäteriet ytmodeller vartannat/varje år genom att 

använda nya flygfoton. Genom att med dessa flygfoton har tillräckligt med överlapp kan man 

beräkna en bra trädhöjds-ytmodell.     

Förutom den nationella gemensamma datainsamlingen så genomför många aktörer insamling av 

skoglig data. Skogsbolagen, skogsägarna, entreprenörer och andra aktörer.   

Förmågan att samla in skoglig information har ökat mångfalt de senaste åren. Möjligheten att samla 

in information och data med hjälp av luftburna system såsom satellit, flyg och drönare och tekniker 

som laser och flygfoto har gett många intressenter möjligheten att få data som både är mer exakt 

och förfinat, vilket har gett information som gör att vi idag kan bearbeta och utläsa mer detaljer och 

bättre kvalité bland annat avseende markbeskaffenhet såsom fuktighet, underlag, markens 

hållbarhet, och även skogens biotoper, dvs trädslag, höjd, täthet, etc, etc.  

Möjligheten med olika typer av markburna enheter att genomföra bl a laserskannning, från bärbar 

utrustning till utrustning på skördare, ger ytterligare dimension till data och information.  Detta 

bidrar till fler möjligheter att samla in och bearbeta data och tillföra ytterligare perspektiv på 

informationen och i nästa steg ökar möjligheten att tillhandahålla bättre beslutsstöd. 
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Informationsstandarder 

Idag finns det ett antal standarder som används för att jobba med skoglig data och information.  

Forestand 

Forestand ( https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2015/standardstaendeskog/) är en 

nationell standard för geografisk information avseende stående skog. I standarden, som är relativt 

ny, finns möjlighet att beskriva den stående skogen utifrån flera parametrar såsom; bestånd, 

åtgärder, hänsyn (i form av fornminne, etc). Standaren nyttjas ännu inte av branschen i så stor 

utsträckning, främst på grund av att den anses inte tillräckligt väl specificerad och svår att tillämpa.   

StanForD 

StanForD (Standard för skogsmaskinens data och kommunikation). Standarden stödjer 

kommunikation mellan datorer i skogsmaskiner. Idag används StanForD i flera länder och utgör en 

de facto-standard, utan att ha någon officiell status och standarden har en stark position i Sverige 

och används brett av branschen här. Ambitionen är att standarden skall användas i alla typer av 

datakommunikation med skogsmaskiner, med fokus på:  

- skogsmaskiner (skördare, speditörer, etc)  

- Kontroll, rapportering och uppföljning  

PapiNet 

PapiNet är en standard som används globalt för elektronisk dokumentation för skoglig 

råvaruförsörjning och pappers- och skogsindustrin. Standarden specificerar vilka elektroniska 

dokument och vilken terminologi som skall användas. Utifrån detta tar SDC (Skogsbrukets 

DataCentral) fram riktlinjer för hur svenska intressenter (skogsnäringen) skall jobba med standarden 

på ett enhetligt sätt.  

Väg standard, SNVDB 

Utöver ovanstående standarder finns det även en ”väg standard”, SNVDB (Skoglig Nationell 

VägDataBas), som används inom skogsbruket. SNVDB är egentligen bara en anpassad, uppdaterad 

kopia av den Nationella Vägdatabasen som är anpassad för skogsnäringen. I SNVDB ingår även 

information såsom skogsbilvägar. SNVDB används brett inom skogsnäringen för att hantera logistik 

och transporter. 

Utöver ovanstående vill jag bara kort nämna filformat.  Filformat är inte en specifik utmaning för 

skogsbruket, utan en generell utmaning för all digitalisering, där skogsindustrin har samma 

förutsättningar och hänsyn och utmaningar att hantera som alla andra branscher. Det innebär att 

branschen har samma behov och samma önskemål om att det skall finnas gemensamma filformat 

som underlättar hantering av data, information. Det för att skapa goda förutsättningar för 

integration och informationsöverföring mellan datorer och system. 

GENERELLA TILLÄMPNINGSOMRÅDEN 
 

Digitaliseringen inom skogsbruket kan beskrivas ur ett tillämpningsperspektiv. Modellen nedan 

beskriver de olika, generella aspekterna av tillämpningar, grupperade i områden. En vanlig 

uppfattning är att digitalisering erbjuder nya digitala tjänster, innovationer som kan tillämpas för att 

skapa nya affärer eller mot nya kunder. Så är det givetvis, men självklart kan man även digitalisera 

https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2015/standardstaendeskog/
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och förbättra befintliga, redan etablerade arbetssätt, utan att detta går att använda mot nya kunder 

eller nya affärer. Digitalisering slår igenom inom alla områden och är brett tillämpbart.    

 

Bild:  Goodwin, Digitalisering ur flera perspektiv  

 

Generellt har de digitala tillämpningarna ökat kontinuerligt för skogsbruket de senaste 10 åren och 

har blivit mer och mer påtagliga och konkreta de senaste åren. Om man vill, kan man se att 

tillämpningarna har kommit i samband med att förutsättningar ändras eller förbättras. Ett sådan 

händelse som har givit många tillämpningar är den nationella laserscanningen av Sverige. Utifrån 

den nationella laserscanningen har det växt fram tillämpningar baserat på karttjänster och geo data 

(såsom markfuktighetskarta, skogsbrukskarta, traktdirektiv, hyggesanmälan, etc) som nyttjar denna 

data.  

Efterhand har fjärranalyser blivit bättre, att med hjälp av både laser och foto/bild kunna leverera 

information oftare, med noggrannare mätningar. Med mer information (avseende trädhöjd, krontak, 

beståndsstorlekar, etc) och med bättre kvalité kan man skapa bättre förutsättningar för bearbetning 

och analys av datan. Det har givit möjligheter att ta fram bättre underlag för dialog och för beslut av 

allt ifrån gallring, värdering och när det är lämpligt att skörda.   

Vidare har mobiliteten bidragit till många tjänster inom alla skogliga områden och för nästan alla 

typer av brukare. Mobilitet är den enskilda teknologin/företeelsen med störst genomslag och 

påverkat på skogsbruket de senaste åren. Numera kan man med hjälp av mobila enheter ta med dig 

kontoret ut i fält och arbeta med karta och information direkt i en applikation när du står i den 

aktuella terrängen. En mobil enhet med applikationer på, ses som ett naturligt verktyg idag och är en 

självklar del i det skogliga arbetet. Idag finns det även applikationer, tillämpningar där mobilen kan 

användas som informationsinhämtare, än så länge på prototypstadiet, men under 2018-2019 

kommer det komma kommersiella tjänster.    

Drönare 

Drönare är den företeelse och teknik som just nu är det mest heta innovationsområdet inom 

skogsbruket idag. Idag är det ett bra verktyg för att använda som en ”kikare i luften”. Man får en 
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kompletterande vy mot den vy man kan få från marken, i realtid. Man kan snabbt få en uppfattning, 

utan att fysiskt behöva ta sig hela vägen fram till det aktuella området. Man kan även på ett enkelt 

sätt dokumentera med foto/film. 

Har man tillgång till kompetensen kan man även bygga upp högupplösta terrängmodeller, beräkna 

volymer, räkna djur såsom älgar, men även på individnivå räkna förekomsten av andra biotoper.  

Än så länge (slutet av 2018) har inte drönartillämpningarna riktigt fått det stora genombrottet och 

än har man inte riktigt kunna hitta de stora nyttorna med tekniken, bland annat på grund av 

kapacitet i luften (begränsningar av batterikraft). Dock kommer fler och fler tillämpningar, det 

kommer till exempel lösningar som provas för att identifiera barkborreangrepp med hjälp av 

multispektrala bilder tagna av drönare (se bland annat Tietos arbete tillsammans med Metsä). 

Inom en snar framtid kommer det finnas tillgång till självflygande drönare som kontinuerligt kan 

samla in relevant skoglig information, räknar träd, inventera skador, identifierar nyckelbiotoper och 

mer där till.   

Väder och klimat 

Idag kan man med bättre väderprognoser kortsiktig göra bättre prediktion för hur man skall hantera 

det dagliga arbetet i skogen. Idag kan man redan, med kombinationen bättre kartdata och en ökad 

förmåga att leverera mer exakta väderprognoser hantera och planera skogsbrukets alla faser (när är 

det mest optimalt att gallra, skörda, etc ).  

Möjligheterna att med ett utvecklat systemstöd, göra bättre beräkningar kan vi fortsätta 

klimatanpassa skogsbruket (val av trädslag, planteringszoner, etc) och vi kan göra skogens 

ekosystem mer hållbar och öka buffertkapaciteten för ett ändrat klimat.  

Den globala uppvärmningen kan påverka skogsbruket, kanske t o m mer än vad vi tror idag. Att med 

avancerade beräkningar av stora mängder insamlad data förstå hur det framtida vädret och klimatet 

påverkar vår skog och förutsättningarna för att bruka skogen kommer bli allt mer viktig, kanske t o m 

en grundförutsättning för att i huvud taget ha en bärkraftig och hållbart skogsbruk i framtiden. 

Virtuell skog med 3D, VR och AR 

Idag har kommersiella bolag med hjälp av markburen laserscanning tagit fram virtuella 3D modeller 

av skog ( ex-vis http://ctrlreality.fi/works/virtual-forest/). Denna virtuella skog kan du ”besöka” med 

VR-glasögon eller uppleva på en mobil enhet/dator. Med hjälp av tekniken kan du besöka din skog, 

göra virtuella gallringar, avverkningar, etc för att få en visuell uppfattning hur det påverkar skogen. 

Eftersom varje individ (träd) även är indexerad kan man få en uppfattning av värdet på individnivå 

och kan en bedömning av värdet på hela arenan. Tillämpningen kan ge en värdering, av gallring och 

avverkning, dock kanske inte gallring och avverkning på individnivå (det blir för ineffektivt), utan mer 

på avdelning och område.  

Idag finns det även AR (Augemented  Reality = förstärkt verklighet), Trivselhus har en applikation 

som gör att du kan se en digital representation av ett hus direkt i en mobil enhet, fysiskt på den 

tilltänkta tomten (https://www.sodra.com/sv/om-sodra/pressrum/nyheter/2017/apples-vd-testade-

sodras-app-movehome/).  

Machine Learning 

Machiner learning (ML) kan man kort säga innebär att se till att en dator med hjälp av mjukvara blir 

smartare och smartare ju mer information den får bearbeta och behandla. Sedan kan man använda 

dessa ML datorer för olika processer inom skogsbruket, alltifrån att kontinuerligt förbättra 

planeringen och/eller följa upp skogsbruksåtgärder mer och mer effektivt eller för att kontinuerligt 

optimera rörelsemönster i styrsystem för skogsmaskiner. Vidare kan man med ML-stöd kunna 

fortlöpande ställa in och justera styrsystem för maskiner för att optimera service, drift och underhåll.     

http://ctrlreality.fi/works/virtual-forest/
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Automation och Robotics  

Automation och Robotics är ett av de heta IT innovationsområdena just nu. Området har även blivit 

ett viktigt prioriterat område för flera bolag inom skogsnäringen i regionen.  Att automatisera 

återkommande, repetitiva arbetsflöden kan man göra bland annat med robotics/RPA (Robotic 

Process Automation). Idag jobbar flertalet företag med att automatisera administrativa arbetsflöden 

som idag utförs av en person vid en dator. Detta kan göras för ekonomifunktioner, 

kommunikationsfunktioner, inköpsfunktioner, etc. Att även, efter en analys, applicera det på mer 

specifika skogliga tjänster borde vara görligt utifrån perspektivet att hitta repetitiva arbetsflöden 

som kan automatiseras (ex-vis en Avverkningsanmälan kan ta 6 veckor idag, med en automatiserad 

process borde det gå på mindre än en minut).   

TILLÄMPNINGAR FÖR SKOGSBOLAG 
 

Generellt har skogsbolagen en ambition att vilja utveckla nya tjänster, nya affärer och hitta de nya 

innovationerna med hjälp av digitalisering (övre högra hörnet enl Goodwins modell). Där har även 

arbetsinsatser gjorts, men mycket av arbetet har legat både på att förbättra interna och externa 

processer (de två nedre delarna i Goodwins modell). Tjänster som skogsbolag har utvecklat har de 

senaste åren accelererat och blivit fler och fler. Skogsbolagen jobbar intensivt med att digitalisera 

sina interna processer, optimera alla typer av skoglig transaktionshantering med nya affärssystem, 

eller uppdateringar och anpassningar av befintliga. Ambitionen är även att skogsbolagen vill erbjuda 

skogsägarna ett heltäckande och fullödigt digitaliserat stöd för att vårda och bruka skogen. Under de 

senaste åren har tjänsterna för skogsbolagen utvecklats inom flera områden såsom: 

- Interna och branschgemensamma processer och administration där man har 

jobbar med att:  

o effektivisera arbete, minska ledtiderna och sänka kostnaderna för att få 

ett mer samordnat flöde av information till och från SDC (bl a Viol 2, Viol 

3)  

o att ge skogsinspektorer bra verktyg och applikationer för att kunna jobba 

effektivt, bland annat mobilt att ha med sig rätt underlag och kunna 

producera information direkt ute hos kund 

o att underlätta för hantering, dialog och stöd till kunder, skogsägare 

(skogsägarapp, digitala möten, etc) 

- Entreprenörer, (skördare, åkerier etc) 

o Digitaliserat kartstöd både för att ta emot uppdrag, genomföra uppdrag 

och även administrativa tjänster efter att tjänsten är utförd.  

o Tjänsterna utvecklas idag mot att bli helt flödesintegrerade från 

traktdirektiv tills virket är på rätt bruk eller sågverk, dvs att maskinernas 

datorer kommunicerar med varandra så att ex.vis skördaren talar om för 

skotaren när den är klar och lämnar ifrån sig all relevant information för 

fortsatt arbete.   

o Med ett utvecklat system stöd, fortsätta optimera de skogliga 

transporterna för att minska transporterna, öka effektiviseringsgraden 

(bland annat genom att sträva efter att ha last även på returresor, etc)  

- Mot skogsägare 

o Skogsbolagen kan idag leverera digitalt stöd för flera olika tjänster, 

alltifrån olika typer av ”digitala” möten, ta fram kartstöd för att vårda, 
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avverka, administrera och även erbjuda olika typer av appar för att 

stödja skogsägaren  

TILLÄMPNINGAR FÖR SKOGSÄGARE 
 

Regionalt i Småland är den stora representationen av skogsägare ofta ett litet familjeföretag, vilket 

gör att de flesta är beroende av de tjänster som skogsbolagen tillhandahåller. Idag kan skogsägare få 

en bred palett av digitala tjänster, t o m heltäckande tjänster för hela livscykeln i skogsbruket. Det är 

t o m möjligt att få sin skog förvaltad som tjänst med ett brett digitalt stöd för hela processen från 

första kontakt till ekonomisk uppföljning, se exempelvis SCA Skogsvinge (dock ingen verksamhet i 

Småland). Dock kvarstår det stöd i närtid för att det skall vara optimalt utifrån dagens 

förutsättningar, bland annat att kunna få adekvat, relativt exakt prisförslag på skogen innan den är 

fälld.   

Tjänster för andra intresseorganisationer 

Att informationen har blivit mer tillgänglig gör att andra intresseorganisationer kan ta del av skogen 

och nyttja dess värde bland annat ur rekreationsperspektiv (friluftsliv, svamp och bär).  

Eftersom det kommersiella värdet inte är lika framträdande inom detta området är tjänster och 

tillämpningar mer av karaktären en positiv bieffekt än någon som branschen satsar på. 
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ANALYS OCH SLUTSATSER 

 

Någonstans i Småland, en mil utanför närmaste samhälle ligger en röd stuga, ja, det är väl mer än 

gård, egentligen, med lada och uthus. Det börjar ryka, sådär lite småtrevligt från skorstenen, strax 

efter tänds kökslampan innanför det spröjsade fönstret.  

 -god morgon Granqvist! (Kurt har valt att kalla sin röststyrning för Granqvist, han tyckte att det lät 

lite vitsigt).  

- god morgon Kurt.  

- Granqvist, ge mig en skoglig status  

Grankvist beskriver lugnt och metodiskt statusen i Kurts skog ( 4 400 ha, mest gran).  

- Gallringen av de 180 ha runt Göljemaden är klar, jag har precis fått in informationen från 

entreprenören. Det gav ett överskott på 110 000 SEK, precis enligt prognosen. Vidare har stormen 

som gick över våra marker fällt 3000 kubik, vilket medfört ett behov av extra gallring, skall jag 

beställa det?  

- Ja, beställ det, grymtar Kurt. Fortsätt! 

- Mitt förslag på avverkning på 1200 ha från förra månaden är fortfarande optimal, det ekonomiska 

värdet på veden är maximalt. Skall vi beställa avverkning?  

- hm…., nej jag vill avvakta, påminn mig igenom om ett par veckor. Fortsätt! 

- De naturvårdande åtgärderna som du tog beslut för två år sedan har ökat den biologiska 

mångfalden på dina marker med 15% och har även gjort att din skog är mer hållbar och 30% mindre 

känslig för kraftig vind och stormar nu.    

- Vidare har jag indikationer på att vi har ett angrepp av Granbarkborre på beståndet nere i 

sydvästra hörnet, det var 8% för en vecka sedan, det är uppe på 10% idag, är min bedömning. Skall 

jag skicka ut drönare så att vi har live bilder?  

- Ja, gör det, suckade Kurt, och insåg i samma sekund att det var bara en 20 minuters promenad ifrån 

gården.  

- Granqvist! 

- Ja, Kurt? 

-  Släpp inte iväg någon drönare, jag kan behöva lite frisk luft, jag går själv! Du kan passa på och 

beräkna om det är lämpligt att ställa ut biologiska fällor och om det då är möjligt att låta drönare 

ställa ut dem. OK? 

- Ja, Kurt. Jag beräknar om det är lämpligt att ställa ut biologiska fällor för granbarkborre och om vi 

då skall sätta ut dessa med drönare eller om vi måste göra det med fordon och manuellt. 

- Gott, Granqvist! Ring upp mig om en timme, jag går ut! 

- Jag ringer upp dig om en timme, Kurt, trevlig promenad. 
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Scenariot ovan ligger inte precis runt hörnet, men är ändå en inte helt främmande verklighet längre. 

Att med hjälp av röststyrning, integrerade system, tillgång till all relevant information kunna skapa 

tjänster som totalt omformar och förnyar skogsbruket av idag med helt nya processer och nya 

tjänster kommer att komma, frågan är inte om, utan när.      

DATA OCH INFORMATION 
 

Den tillgängliga informationsmängden kan variera beroende på om du är ett stort skogsbolag eller 

ett litet. Ett stort skogsbolag med stora arealer äger mer information, har mer resurser och har ett 

större urval av data att arbeta med för att göra mer exakta uträkningar, prognoser och 

beslutsunderlag.  

Den nationellt tillgängliga kart- och geo datan som Lantmäteriet tillhandahåller har blivit mer 

tillgänglig, samtidigt som behovet och möjligheterna ökar. Det finns ett behov av att öka 

tillgängligheten genom att stärka infrastrukturen (prestanda, lagring, överföring), stärka samarbetet 

mellan myndigheter, öka den nationella samordningen och skapa mer öppen data. Det skulle kunna 

gynna alla intressenter, främst de små aktörerna som inte har egen kapacitet eller kraft att bygga 

upp strukturer och informationsmängder. I frågan runt tillgång till skoglig information och data är 

det inte samsyn bland intressenterna. Vissa vill öka tillgängligheten av öppen data, andra ser inte 

behovet lika tydligt. Generellt är det ändock så att Sverige ligger långt framme i förmågan att utbyta 

skoglig information.  

En av förutsättningarna för att öka digitaliseringsgraden inom skogsbruket är att det finns god 

tillgång på adekvat information. Att sedan bygga tillämpningar för en bransch, för en större marknad 

med många aktörer och intressenter krävs det tillgång till gemensamma standarder.   

Utifrån standarder för skoglig informationshantering har vi i Sverige relativt goda förutsättningar att 

hantera information och kunna förädla den. Det bygger dock på att branschen måste fortsätta att 

förtydliga standarderna och göra de mer tillämpbara.  

Öppen data, tillgänglighet 

Sverige har historiskt varit framstående och ledande på digital kartografi/kartdata, flera länder i EU 

har kommit ikapp och förbi och har idag en mkt god kompetens runt geografisk data och kartografi. I 

Sverige idag har vi mycket stora informationsmängder, men stora delar av informationen har 

begränsad tillgänglighet (bland annat på grund av kostnad), ägs av olika intressenter, i icke öppna 

informationskällor.  

Det finns EU-länder idag, såsom Finland som är mer progressiva och har mer öppna 

informationskällor där Geografisk data och kartor är mer tillgängliga. Exempelvis, direkt utifrån 

laserscanning beräknas och tas det fram digitala skogsbruksplaner för alla fastigheter nationellt och 

sedan publiceras planerna öppet för alla att se.  

Hur har det påverkat forskning och utveckling i skogsbranschen i exempelvis Finland (som 

geografiskt är jämförbart med oss)? Hur har en mer öppen data påverkat skogsnäringen, företagen i 

Finland? Vilka positiva och negativa effekter har man kunnat se för intressenter såsom forskning, 

organisationer och kommersiella bolag?  

Finns det behov av en mer öppen data för att gynna Sverige och den regionala konkurrenskraften? 

Finns det behov av nya affärsmodeller för att tillhandahålla kart- och geodata? 
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SKOGSBRUKET IDAG 
 

Skogsnäringen har kommit långt inom flera områden. Idag pågår många digitaliseringsprojekt 

nationellt och regionalt. Alla intressenter alltifrån myndigheter, skogsbolag, universitet, 

forskningsinstitut till samägda organisationer är engagerade. Det har implementerats tjänster och 

applikationer för alla typer av intressenter. Dessa tjänster fördelar sig brett och finns bland annat för 

administrativa-, operativa-, samordnande- och strategiska tjänster.   

Att jobba mobilt med olika typer av tjänster och kartor i appar har slagit igenom stort och på bred 

front. Idag finns mobila applikationer för i princip alla arbetsområden och intressenter inom 

skogsbruket; för skogsägaren, skogsbolaget och skogsinspektören, entreprenören, åkeriet och 

myndigheter. Förmågan, möjligheterna och behovet kommer att öka. 

En del initiativ och innovationer är samordnade från gemensamma samarbetsorganisationer eller 

myndigheter, men huvuddelen är initiativ drivet från skogsnäringens olika aktörer eller leverantörer 

till skogsnäringen. Det ger en mångfacetterad bild av utvecklingen. Där potentialen delvis är 

utnyttjad, men där det kvarstår möjligheter inom alla områden. Mer fokus läggs på att i närtid 

erbjuda heltäckande, kundnära digitala tjänster till skogsägare. Vidare finns det möjligheter att göra 

mer bland annat inom informationshantering (öppen data och standarder) transport, logistik och 

arbetsflöden.  

Det framgår av nuläget att en mer tydlig regional samordning av digitaliseringen inom skogsbruket 

skulle möjliggöra gemensam omvärldsbevakning, samordna och effektivisera gemensamma 

initiativ/satsningarna och därmed korta ledtiderna och öka digitaliseringsgraden som därigenom 

skulle stärka det regionala skogsbruket. 

  

Drönarteknologin har än så länge vissa begränsningar, bland annat med lagliga restriktioner, 

batterikapacitet och manuell körning. Till det kommer utmaningen att hitta självklara nyttoeffekter. 

En delmängd av drönarnas fördelar kommer möjligtvis även att försvinna när nya eller befintliga 

informationskällors möjligheter till ytterligare högre grad av detaljerad information och bearbetning 

av den skogliga informationen blir tillgänglig. Dock kommer det finnas goda möjligheter att hitta 

tillämpningar inom områden, bland annat områden som är mer av operativ/daglig 

beställningskaraktär (såsom uppföljning på avverkning, storm, etc).  

Redan idag har automatisering/robotiseringen tagit över en delmängd av de enkla och repetitiva 

administrativa arbetena inom administration (såsom löneadministration, fakturahantering), denna 

utveckling kommer fortsätta och kommer beröra fler och fler områden, det lär även komma 

tillämpningar som är mer specifika för arbetsflöden inom skogsnäringen.   

Idag har digitaliseringen kommit så långt inom skogsbruket att vi står inför ett nytt paradigmskifte. 

Fram till nu har digitaliseringen givit oss ett bra komplement till manuell hantering och i vissa fall 

ersatt den manuella hanteringen. Vi kommer strax kliva från att digitaliseringen har kompletterat 

vårt beslutsstöd till att vara huvudspåret för allt vårt beslutsstöd som möjligtvis kompletteras med 

manuellt arbete.  

Det innebär även att dagens huvudverksamhet för skogsbolaget kan bli morgondagens bi-tjänster. 

Nya tjänster, affärsområden och affärsmodeller växer fram. 



Digitaliseringen inom Smålands Skogsbruk 2018   

SKOGSBRUKET I MORGON 
 

Inte alltför långt bort så kommer flera av dagens tjänster försvinna. Alla våra enheter, maskiner och 

relevanta system kommer vara uppkopplade (redan 2020 kommer 50 miljarder enheter vara 

uppkopplade globalt enligt Gartner). Med en alltigenom ”digital skog” där skogen är 

informationsklassad fullt ut och där den skogliga informationen kontinuerligt uppdateras innebär det 

även att göra analyser och generera tjänster med automatik blir enklare utan mänsklig inverkan. 

Med integrerade system som är självlärande (machine learning) och med AI, kan vi skapa tjänster 

såsom ”ekonomisk rådgivning för ditt skogsbruk” där dialogen sker med en robot (se bl a Googles 

Duplex som redan finns idag), som genomför samtalet t o m effektivare än en människa. Där den 

ekonomiska rådgivningen blir mer och mer effektiv, efter som systemet lär sig själv efterhand som 

den får tillgång till mer och mer information som den kan bearbeta och bygga sina prognoser och 

svar på. Som skogsägare kan du i framtiden självklart välja att antingen ta samtalet med roboten 

eller att bara lägga in din fråga (om du nu inte känner för att prata med en robot, eller om det en 

enkel förfrågan).   

Slutkundens krav på hållbarhet och transparens kommer innebära att hen kan få veta exakt vart 

trädet växte innan det sågades till trä detaljer och används i slutprodukten, nya typer av tjänster och 

affärsmodeller växer fram.   

Än så länge körs skogsmaskinerna av människor. Redan idag finns det lösningar i andra branscher för 

att avläsa föraren/operatören i syfte att skapa effektivare processer. Informationen skulle även 

kunna användas för att övervaka föraren, vilket skulle kunna vara en integritetsfråga och kopplat till 

olika lagrum (GDPR, PUL, motsv.). Med självkörande fordon kan man bortse från lagrum som man 

måste ta hänsyn till när människor kör fordonet.  

SKOGSBRUKET ÅR 2100  
 

När skogen är genomgripande och fullt ut digitaliserat kan man optimera resursen/skogen ur 

perspektivet finansiellt värde vid skörd, naturbiotopiskt värde, frilufts- eller rekreationsvärde, eller 

värde ur något helt annat perspektiv. När skogen är fullt ut indexerad och digitaliserad då kan man 

även koppla det mot andra digitaliserade processer och sätta upp regler för att styra skörden så att 

den sammanfaller när det har som högst värde och optimalt/finansiellt fördelaktigt att satsa på 

fastigheter/ny skogsmark/aktier eller något helt annat.  

Genom att beskriva sig själv (som skogsägare) och sin profil (vinstoptimering och/eller kanske med 

fokus på hållbarhet) kan ett självlärande system, som kopplar upp sig mot nya informationsmängder 

och maskiner kontinuerligt förbättra sig för att optimera din skog för din profil, dina önskemål och t 

o m dina värdegrunder.  

Det självlärande systemet forskar, testar och hitta nya tillämpningar, gör självständigt teknologiska 

genombrott och förändrar skogsbruket fundamentalt. Skogsbrukets singularitet.  


