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Anslagspolicy för Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond 
(Sundbladsfonden) 

Antagen av styrelsen 2018-12-05 

Hittillsvarande policy reviderades 2008-10-15 

Bakgrund 

Sundbladsfonden grundades av Cellulosaföreningen och Trämasseföreningen 1957.  
Fonden ska enligt nuvarande stadga ha som ändamål att ”främja forskning och utveckling inom 
svensk massa- och pappersindustri”. Vad som idag utgör svensk massa- och pappersindustri är 
inte alldeles entydigt. Styrelsen gör tolkningen att fonden ska främja de massa- och 
pappersproducerande företag i föreningen Skogsindustrierna med avseende på deras utveckling 
och nyttiggörande av processer, produkter och biströmmar. Sundbladsfonden stödjer inte 
skoglig eller träteknisk forskning. Den är inte begränsad till att stödja teknisk-vetenskaplig 
forskning.  

Under senare år har styrelsen, i syfte att främja förnyelse, lagt särskilt fokus på projekt som kan 
bidra till nya produktmöjligheter och därtill hörande processteknik. Vidare har styrelsen 
prioriterat insatser som inom ramen för stadgans ändamål stimulerar studeranden på minst 
högskolenivå till att välja inriktning som stödjer branschens utveckling.  

Allmänna riktlinjer  

Övergripande ska Sundbladsfonden i första hand bidra till att förverkliga Skogsnäringens 
Forskningsagenda 4.0 som offentliggjordes i januari 2018 och då inom de områden som 
avgränsas under Bakgrund ovan.  

Fonden strävar efter att arbeta nischinriktat, katalyserande och initierande. Vid sidan av 
Sundbladsfondens årliga Kompetensutvecklingspris finns inga fasta ansökningstidpunkter.  
Vid behov fattas beslut per capsulam i syfte att agera snabbt.  

Nyckelord för fonden är: förnyelse, nya insikter om produktkrav och produktmöjligheter.  

Anslagspolicy 

Stöd kan ges till projekt som innefattar en eller flera av följande komponenter: skapande av nya 
forskningssamarbeten och/eller nya forskningsnätverk, initiativ som är gränsöverskridande 
eller som främjar branschens kompetensförsörjning.  
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Fonden stödjer årligen: 

 Sundbladsfondens Kompetensutvecklingspris.  

 ”The Gunnar Sundblad session for young researchers” vid SPCIs Ekmandagar.  

 Sundbladsfondens Kommunikationspris.  

Utöver ovanstående tar Sundbladsfonden emot alla anslagsansökningar som kan bidra till 
förnyelse inom svensk skogsindustri.  

Sundbladsfonden lämnar inte bidrag till resor och/eller konferensdeltagande såvida detta inte 
är en del i en större satsning från fondens sida.  

 

Mer om Sundbladsfonden: www.sundbladsfonden.se. 

 

 

 


