
Digitalisering för ett grönare samhälle

Välkommen till workshopen
Bioeconomy and digitalization: shaping the Nordic future, 17 april 2018

FRAMTIDENS 
BIOEKONOMI



■ Digitalisering är en  del process i ett större teknologiskt 
 förlopp.  Digitisering avser  konverteringen från analog till 
digital (till exempel från pappers blanketter och manuella 
rutiner till digitala flöden som till exempel e-deklaration) 
medan digitalisering avser en process av genomgripan-
de samhälls förändringar (till exempel nya affärs modeller, 
kompetensbehov och infrastrukturlösningar).

Digitalisering
■ Bioekonomi är den del av den totala 
ekonomin som är  baserad på biomassa. I 
det här dokumentet ligger tyngd punkten på 
sektorerna jord- och skogsbruk. 
Bioekonomi skiljer sig  därmed något från 
närbesläktade koncept som grön ekonomi, 
cirkulär ekonomi och delningsekonomi.

Bioekonomi
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UPPDRAG
Digitaliseringens roll i utvecklingen 
av den nordiska bioekonomin
■ Det nordiska ministerrådet för fiske och 
vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk 
(MR-FJLS) lyfte under sommarmötet 2017 
fram digitalisering som ett viktigt område för 
sektorernas utveckling.

Samnordisk Skogsforskning (SNS) och Nord-
iska kommittén för jordbruk och matforskning 
(NKJ) ålades att förbereda underlag på temat 
”Digitalisering i den nordiska bioekonomin” 
för ämbetsmannakommittén för jordbruk 
och skogsbruk (ÄK-FJLS) och i förlängningen 
de nordiska ministrarna.

Uppdraget syftar till 
att identifiera aspekter 
av digitaliseringen med 
strategisk relevans för 
en konkurrenskraftig nordisk 
bioekonomi.

Nordisk mernytta står i fokus och baserat 
på gemensamma nordiska förutsättningar, 
möjligheter och utmaningar ska policyrelevan-
ta områden av digitaliseringen och dess roll i 
utvecklingen av bioekonomin och den nordis-
ka landsbygden identifieras.

Detta dokument, Underlag v. 1, utgör ett 
första steg i arbetet.

Nordiskt  

mervärde i fokus



NULÄGET Den digitala eran är här
■ De nordiska länderna arbetar aktivt för att 
ligga i framkant av den snabba digitala utvecklingen. 
Ambitionen är hög och flera av länderna anser sig 
ledande vad gäller digital kompetens. Den digita-

la mognaden i de nordiska länderna framgår även 
av 2017 års index för digital ekonomi och digitalt 
 samhälle där Danmark, följt av Norge, Finland, 
 Sverige och Island toppar listan.

Desi är EU-kommissionens indexundersökning för att mäta ländernas utveckling mot en digital ekonomi och ett digitalt 
 samhälle. Grafen inkluderar de nio länderna med högst index. Notera att index för 2017 saknas för Island varför 2015 års 
värden redovisas.

Hur arbetet är organiserat skiljer sig något åt 
mellan länderna, men samtliga lyfter digitaliseringen 
i sina nationella policydokument. I Finland utgör 
digitaliseringen en central del av landets förnyelse-
arbete och digitaliseringsaspekter genomsyrar 
flertalet av regeringens fokusområden, de så kallade 
spetsprojekten. I Sverige och Danmark har nationel-
la digitaliseringsstrategier tagits fram och i Norge 
presenterar regeringen sina digitaliseringssatsningar 
i en ”Digital agenda for Norge”. 

Danmark har en särskild myndighet 
för digitalisering medan Sverige och 
Norge tillsatt så kallade digitaliserings-
råd för att hantera olika aspekter av digitaliserings-
frågan. Sverige har även utsett en digitaliserings-
minister. Island har ingen specifik digitaliserings-
strategi, dock har insamling och analys av data varit 
viktig i framtagandet av landets strategi för bio-
ekonomin. 

Digitaliseringen genomsyrar alla sektorer och 
bioekonomin är inget undantag. I samtliga nordiska 
länder pågår arbete med att dels anpassa jord- och 
skogsbruket till de nya förutsättningar och möjlighe-
ter som digitaliseringen innebär, dels med att driva 
utvecklingen framåt.

En rad aktiviteter pågår, till exempel har 
Sverige genom satsningen ”Digitalt först” utsett 

livsmedelskedjan som ett av fem priorite-
rade områden vilket ska analyseras ur ett 
digitaliseringsperspektiv. Danmark har 

formulerat en vision för en digital livsmed-
elssektor, ”Digital vaekst i fødevarerklyngen”, 

och Finland arbetar inom ramen för sin nationella 
handelsplan med att ta fram digitala lösningar för 
hantering av skogsdata. I Norge arbetar Landbruks- 
og matdepartementet med flera aspekter av digitali-
seringen, till exempel har de uppdragit åt NIBIO att 
utveckla digitala kart- och geodatatjänster.

Norden
i framkant
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FRAMÅT Digitalisering i alla delar av samhället
■ Den megatrend som digitaliseringen utgör 
 påverkar vårt samhälle i grunden och berör allt 
från demokrati, sociala samspel, sysselsättning, 
lokal och regional utveckling, hållbar utveckling 
och konkurrenskraft. Bioekonomins alla aktörer 
behöver därför hålla sig à jour med utvecklingen 
och samarbeta för att ta till vara på de  möjligheter 
som digitaliseringen innebär och hantera de 
 utmaningar som den skapar. 

Utvecklingen går snabbt och experter menar att 
det inte längre är möjligt att fortsätta med ”business 
as usual”. Nya affärsmodeller uppstår där det inom 
ramen för dagens juridiska spelregler är oklart vem 
som är arbetsgivare, arbetstagare och kund.

Genom öppen innovation samverkar flera delar 
av samhället kring nya lösningar. Inte bara ny typ av 
kompetens, utan konstant uppdatering av kompeten-
sen, blir avgörande. Värdekedjorna inom jord- och 
skogssektorerna kan komma att förändras. Ny teknik 
medför nya möjligheter att samla in och analyse-
ra stora mängder data, vilket skapar frågor kring 
 integritet och säkerhet.

Dessa radikala förändringar tangerar allt ifrån 
systemaspekter som utbildning och industrins vär-
dekedjor till etik, moral och integritet. Bioekonomins 
framtid utmärks av snabb utveckling och förändring. 
Frågan är hur vi bäst rustar oss för detta och utnytt-
jar dess fulla potential. 
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På de följande sidorna presenteras 5 fokusområden
för digitaliseringen i de nordiska ländernaFokusområdena   

FOKUS Vad är avgörande för nordisk bioekonomi?
■ Uppdraget från MR-FJLS syftar till att identifiera 
aspekter av digitaliseringen med strategisk relevans 
för en konkurrenskraftig nordisk bioekonomi. Detta 
för att kunna fokusera eventuella insatser på relevan-
ta områden.

Då digitaliseringen påverkar en avgörande del 
av alla aktörer, aktiviteter och processer inom bioeko-
nomin behöver en analys göras av vilka aspekter som 
främst gynnas av ett gemensamt nordiskt fokus. Valet 
av aspekter kan till exempel ta avstamp i gemen-
samma utmaningar, gemensamma möjligheter, eller 
områden där möjligheter till kunskapsöverföringar 
identifieras.

Baserat på information från sakkunniga från de 

nordiska länderna, policydokument, samt officiella 
rapporter på ämnet presenteras på de kommande 
sidorna 15 aspekter av digitaliseringen som är av 
 relevans för de nordiska jord- och skogssektorerna.

Aspekterna är organiserade i fem områden: 
I Kompetens
II Trygghet
III Teknologi
IV Ledning och organisering
V Infrastruktur

Syftet med workshopen den 17 april är att disku-
tera aspekterna nedan, lägga till aspekter som saknas, 
samt identifiera de aspekter som anses av särskild 
strategisk relevans för den nordiska bioekonomins 
utveckling. 



■ Framtidens bioekonomi ställer nya krav på digital kompetens hos arbets-
givare, arbetstagare och  myndigheter. Att använda artificiell intelligens 
(AI) eller hantera stora datamängder kan medföra högre produktivitet och 
effektivisering men kräver samtidigt särskild kompetens och kontinuer-
lig kompetensutveckling. Det är därför centralt att näringslivets och det 
 offentligas behov av en alltmer digitalt kompetent arbetskraft tillgodoses.
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Viktiga aspekter är: 

■ Den kompetens som krävs 
i bioekonomin framöver måste 
vara möjlig att erhålla inom 
ramen för utbildningsprogram-
men. Det handlar dels om en 
allmän höjning av den digitala 
kompetensen, dels om spets-
kompetens i relation till olika 
aspekter av digitaliseringen så 
som till exempel AI.

■ I ett samhälle i snabb ut-
veckling behöver arbetskraften 
möjlighet till kontinuerlig upp-
datering av sin kompetens. 
Människor kommer att behöva 
uppdatera sin kompetens 
genom hela sin yrkeskarriär. 

■ Möjligheterna för arbets-
givare att hitta efterfrågad 
kompetens, den så kallade 
matchningsproblematiken, 
är central. Det gäller så väl 
inhemsk som internationell 
arbetskraft och rör därmed 
även arbetskraftens möjlighet 
till rörlighet på marknaden. 

Matchning/rörlighetDigital kompetens Kompetensutveckling

Utmaningar
Hur kan utbildningssystemen anpassas för de nya utma-
ningarna och hur kan matchningsproblematiken lösas?

Fokusområde I: Kompetens



■ Digitaliseringsprocessen skapar en rad utmaningar relaterade till 
trygghet. Experter lyfter fram vikten av att ett demokratiskt synsätt   ge-
nomsyrar det digitala samhället och att alla ska känna en grundtrygghet 
i den digitala samhällsutvecklingen. För att alla ska både vilja och kun-
na bidra till användningen av digitala tjänster krävs säkra system som 
värnar den personliga integriteten. 

■ Alla aktörer inom bioekono-
min behöver utveckla medve-
tenheten om digital säkerhet, till 
exempel hur nätverk, infor-
mationssystem och data kan 
skyddas. Sammankopplingar 
mellan olika tekniska system 
skapar möjligheter men också 
sårbarhet eftersom störningar 
kan få långtgående konsekven-
ser som är svåra att förutse och 
hantera.

■ Den personliga integriteten 
behöver värnas i en allt mer 
digitaliserad bioekonomi och 
aktörernas förtroende och 
tillit till de digitala systemen 
måste tillgodoses. I takt med 
att stora datamängder kan 
samlas in och sammanställas, 
till exempel för skogsbestån-
den, behöver frågor angående 
integritet diskuteras.

■ I och med att nya affärs
modeller växer fram omformas 
också till exempel anställnings-
formerna. Det är i den framtida 
bioekonomin inte självklart att 
distinktionen mellan arbetsgiva-
re, arbetstagare och kund ser 
ut som idag. Nya modeller har 
redan växt fram i till exem-
pel hotellbranschen, så som 
Airbnb.

AnställningsformerDatasäkerhet Integritet

Utmaningar
Vem ska skydda, äga, och ha tillgång till insamlad data, hur 
ska arbetet organiseras, samt hur ska de juridiska aspekterna 
kring till exempel ansvar och relationen mellan arbetsgivare, 
 arbetstagare och myndigheter hanteras?
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Viktiga aspekter är: 

Fokusområde II: Trygghet



■ Den teknologiska utvecklingen möjliggör digitaliseringen av sam-
hället och inbegriper en rad olika aspekter. Aktörerna inom jord- och 
skogssektorerna har kommit olika långt med integreringen av digital 
teknik i sina verksamheter och olika aktörer fokuserar på skilda aspek-
ter av digitaliseringen. Förutom Internet of Things (IoT) lyfter experter 
upp Artificiell Intelligens (AI) möjligheter till robotisering i sektorn och 
3d-printing som ton givande i bioekonomins utveckling.

■ Den snabba utvecklingen 
ställer nya krav på samarbeten 
och finansiering inom forsk-
ning och utveckling. Resurser 
behövs till både grundforsk-
ning (till exempel kring nya 
teknologier som CRISPR/
Cas9 och datamodellering) 
och tillämpad utveckling 
(till exempel testbäddar för 
autonoma fordon eller data-
insamling genom till exempel 
genom flygplansscanning och 
långdistansdrönare). 

■ IoT, AI och möjligheten att 
samla in och hantera stora 
datamängder ställer stora krav 
på integration mellan olika 
tekniska system. System och 
strukturer som inte vanligtvis 
är sammankopplade, så som 
lantbruksmaskiner och forsk-
ningsdatabaser kring utsäde, 
behöver integreras. 

■ Digitaliseringen har stor 
effekt på produktionen inom 
bioekonomin. Automatise-
rade processer, självgående 
maskiner och 3d-printing 
skapar stora effektiviserings-
möjligheter, vilket till exempel  
kan skapa miljönytta och en 
mer hållbar bioekonomi. Om-
ställningen kräver dock både 
materiella och immateriella 
resurser samt ställer krav på 
användbarhet. 

Framtidens teknik
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ProduktionsutvecklingIntegrering av system

Fokusområde III: Teknologi

Viktiga aspekter är: 

Utmaningar
Vad krävs för att tillgodose behoven med avseende på grundforskning, tillämpad 
utveckling, integration av system, samt utveckling av produktionen?



■ Digitaliseringen är enligt flera experter inte främst en fråga om teknik 
eller IT utan om ledning och organisering. Tekniken är en möjliggörare 
men digitaliseringsprocessen är mer fundamental än så och påverkar själ-
va strukturen i samhället. De bioekonomiska sektorerna är inget undantag 
och de traditionella affärsmodellerna utmanas idag av nya sätt att leda och 
organisera. Allt från marknadsföring och försäljning till innovation och 
 finansiering påverkas.

■ Tjänstefieringen innebär ett 
skifte från att sälja en pro-
dukt till att sälja en tjänst, en 
lösning på ett problem. Detta 
ställer nya krav på bioeko-
nomins aktörer och för att 
förbli konkurrenskraftig i det 
digitala samhället kan aktörer-
na behöva omdefiniera sina 
affärsmodeller. 

■ Digitaliseringen skapar ut-
rymme för att omdefiniera de 
traditionella värdekedjorna in-
om jord- och skogssektorerna. 
Avståndet mellan producent 
och konsument krymper och 
hela block i dagens värde-
kedjor spås försvinna. 

■ Snabb utveckling och korta 
avstånd mellan olika aktörer 
skapar nya möjligheter för 
innovation. Bioekonomins 
innovationsscen håller till 
exempel på att förflytta sig från 
de stora etablerade aktörerna 
till små innovativa start-ups 
och öppna kontaktytor mellan 
olika aktörer (så kallad öppen 
innovation). 

Nya innovationsscenerTjänstefieringen Nya värdekedjor
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Fokusområde IV: Ledning och organisering

Utmaningar
Vad krävs för att underlätta den omställning som tjänstefieringen, omdefinieringen av 
värdekedjorna, samt de nya innovationsscenerna innebär för den nordiska bioekonomin?

Viktiga aspekter är: 



■ Infrastrukturen är central i den digitala utvecklingen av bioekonomin. 
Det handlar dels om hård infrastruktur så som 4 och 5G-mobil  nätet och 
fiberutbyggnaden, dels om mjuk infrastruktur så som samverkan mel-
lan olika aktörer och harmonisering av standarder. Både de hårda och 
de mjuka delarna är avgörande för digitaliseringsprocessen. 

■ Den hårda infrastrukturen 
rör tekniska faktorer men 
på ett systemplan. Viktiga 
frågor är hur utbyggnaden av 
mobilnätet så väl som fiber 
kan underlättas. Flera av de 
nordiska länderna har stora 
glesbefolkade områden där ut-
vecklingen av hård infrastruk-
tur släpar efter. Detta påverkar 
jord- och skogssektorerna och 
riskerar att skapa konkurrens-
nackdelar. 

■ Att tillgängliggöra och ut-
veckla system och plattformar 
för samverkan (för till exempel 
datainsamling och analys) är 
viktiga komponenter för en kon-
kurrenskraftig bioekonomi. Ge-
nom nordisk samverkan kan till 
exempel arbetet med geo- data 
och spårbarhet i mat effektivi-
seras. Vidare efterfrågas bättre 
samverkan mellan privata och 
offentliga aktörer, bland annat för 
att effektivisera myndighetsutöv-
ningen och skapa gemensamma 
förutsättningar för näringslivet. 

■ För att information ska 
kunna samlas, användas och 
spridas på ett effektivt sätt 
krävs harmonisering i alla steg. 
Standarder behöver utvecklas 
och implementeras, ett arbete 
som gynnas av samarbeten 
över nationsgränser. 

StandarderMobilnät och fiber Samverkan
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Fokusområde V: Infrastruktur

Utmaningar
Hur kan den hårda och den mjuka infrastruk-
turen organiseras och utvecklas för att stödja 
den framtida nordiska bioekonomin?

Viktiga aspekter är: 
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KällorSammanfattning
■ Den digitala eran är här och experter 
pratar om en samhällsförändring överlägsen 
den industriella revolutionen. Digitaliseringen 
påverkar vårt samhälle i grunden och ’business 
as usual’ är inte längre ett alternativ. För att 
säkra en framtida konkurrenskraftig nordisk 
bioekonomi behöver vi aktivt möta och driva 
utvecklingen.

Samnordisk Skogsforskning (SNS) och 
Nordiska kommittén för jordbruk och 
matforskning (NKJ) har fått i uppdrag 
av Nordiska ministerrådet att ta fram underlag 
på temat digitalisering i den nordiska bioeko-
nomin till ministermötet i juni 2018. Detta 
dokument utgör en del i detta arbete och ligger 
som grund för workshopen: Bioeconomy and 
digitalization: shaping the Nordic future, 17 
april 2018.

 
Nordisk mervärde står i fokus och 

baserat på gemensamma förutsättningar, 
möjligheter, samt utmaningar ska policyre-
levanta områden av digitaliseringen och dess 
roll i utvecklingen av den nordiska bioeko-
nomin och landsbygden identifieras. Utifrån 
policy dokument, rapporter och intervjuer med 
sakkunniga presenteras i detta dokument fem 
områden av strategisk relevans för jord- och 
skogssektorerna: 

I Kompetens
II Trygghet
III Teknologi
IV Ledning och organisering
V Infrastruktur

Dessa områden utgör grunden för fortsatta 
diskussioner.


