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SAMMANFATTNING 
 
Denna studie handlar om pelletering som marginalaffär vid mindre sågverk/hyvlerier i 
Småland. 
Bakgrunden till studien är våra funderingar kring sågverkens traditionellt sett låga lönsamhet. 
En stor del av det överskott ca 50 % av virket, utöver de sågade trävarorna, som uppstår vid 
ett sågverk har traditionellt sett levererats till antingen massaindustrin, spånskiveindustrin 
eller som bränsle. Samtidigt har under hösten 2006 klimatdebatten tagit ordentlig fart bland 
annat genom att vi nu kan ana långsiktigt sinande oljetillgångar. Många oljepannor har också 
av miljöskäl och av ekonomiska skäl skiftats ut under de senaste åren mot dels värmepumpar 
men också till pelletbrännare. Med en växande pelletmarknad borde det vara en 
affärsmöjlighet för den som har tillgång till råvaran att förädla den vidare på plats. Vad krävs 
och vad innebär pelletering i mindre skala? Detta var våra utgångspunkter. 
 
Denna studie, vilken skett genom djupintervjuer på plats, omfattar fem olika mindre 
sågverk/hyvlerier i Småland. Verksamheterna är sinsemellan på många sätt olika men har 
satsat på pelletering av både ekonomiska och miljöskäl. 
 
Pelleteringen är lönsam men studien visar att för att nå detta krävs långsiktigt vissa 
förutsättningar. Den viktigaste förutsättningen är långsiktig tillgång till råvara men det krävs 
även ett genuint intresse för såväl teknik som trä eftersom pelleteringen är en komplicerad 
process. Eftersom komplexiteten är stor bör man också uppnå vissa minimikvantiteter i sin 
tillverkning. Studien visar att det också krävs ett antal övriga förutsättningar för att 
pelleteringen skall uppvisa den lönsamhet som en hastig förkalkyl ger vid handen.  
 
Klarar man att leva upp till de flesta av de kriterier som studien pekar på finns det goda 
förutsättningar för att pelleteringen över en konjunkturcykel kan medverka till att förbättra 
lönsamheten för den typa av mindre anläggningar som vi studerat. 
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1 INLEDNING 
I detta inledande kapitel ger vi en beskrivning av bakgrunden till det valda uppsatsämnet 
och de frågeställningar vi kommer att undersöka. Bakgrunden och frågeställningarna 
leder i sin tur fram till det huvudsyfte och de delsyften vi har med uppsatsen. Därefter 
går vi igenom de avgränsningar vi har gjort och redovisar hur uppsatsen i stort är 
disponerad. Slutligen går vi igenom den metod och det tillvägagångssätt vi har valt 
framför allt i samband med datainsamlingen. 

1.1 Bakgrund 
Det har traditionellt varit svårt för många mindre sågverk och hyvlerier att få acceptabel 
lönsamhet i sin affärsverksamhet. En viss del av råvaran, framför allt spån eller ytdelar 
av stocken, har inte kunnat vidareförädlas utan i stället gått till antingen massaindustrin 
eller som bränsle. Ett exempel på detta är Bergs Timber (publ) i Mörlunda där de senaste 
åren mellan 10 och 13 % av utbytet har kommit från dessa ”överskottsprodukter”.1  

Flera sågverk har varit missnöjda med det låga priset från massaindustrin som ju är en 
stor och ”mäktig” köpare. Med hänsyn till det upptagningsområde som de olika 
massafabrikerna har kan denna situation snarast betecknas som monopol eller oligopol.  

Sågverkens ekonomiska utveckling under den senaste 10- årsperioden kan utläsas från 
nedanstående graf:2 

 

 

Sågverkens lönsamhet 
enligt Skogsindustriernas undersökningar 
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Som framgår av denna graf har man enbart under några enstaka år kunnat uppvisa en 
acceptabel lönsamhet. Efter 2005 har lönsamheten förbättrats avsevärt både ”tack vare” 
stormarna i Södra Sverige och ett ökat tryck på priserna uppåt genom den goda 
byggkonjunkturen i Sverige och i övriga Europa. Beräkningen är gjord på ett antal 
köpsågverk eftersom det inte finns ett fullgott material att tillgå i de koncerner som 
dominerar på den svenska marknaden. De sågverk som finns inom SCA, Stora Enso och 
Södra levererar ju framför allt sitt överskott till respektive verksamhets massaindustri 
och finns inte separat redovisade i respektive företags årsredovisning. Dessutom kan 
dessa större aktörer via den interna prissättningen ”bestämma” vilka resultat de i så fall 
vill redovisa utåt.  

                                                 
1 Bergs Timber årsredovisningar 2001-2006 ex 2005-06 sid. 20 
2 Uppgifterna erhållna från Skogsindustrierna/Utredningsavdelningen 

Fig. 1 
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Sågverkens lönsamhet är till en mycket stor del beroende av konjunkturen och priset på 
råvaran då denna svarar för ca 70 % av sågverkens kostnader. En annan omständighet 
som gör det svårare att ha en hög lönsamhet i Sverige är de internationellt sett höga 
råvarukostnaderna, virkespriserna. Detta är säkerligen en effekt av de stora 
medlemsorganisationerna i form av skogsägareföreningar. Så dominerar t.ex. Södra 
virkesprissättningen i södra Sverige och har därmed ett dominerande inflytande på 
lönsamheten i såväl sågverks- som massaindustrin.  

Det sätt som sågverksnäringen varit tvingad att kompensera för denna situation är dels 
investeringar i effektivitet dels en ökad förädling. Denna ökade förädling eller 
kundanpassning har också medfört att sågverken behöver ha en större direkt kontakt 
med kunderna varför man har försökt minska antalet mellanhänder. Även detta har 
medfört att sågverken kunnat förbättra sin lönsamhet allt annat lika. Andra sätt att 
förbättra lönsamheten är genom att också försöka få mer betalt för ”överskottet” genom 
förädling och att produktifiera detta överskott. Ett exempel på detta senare är VIDA som 
levererar hyvelspån som strö till djurstallar. Andra exempel på förädling är investeringar 
i pelleteringsanläggningar samt att vissa större sågverk investerar i bränsleverk. Genom 
den producerade fjärrvärmen får då sågverken betalt för detta överskott. Under de 
senaste åren har ett flertal sågverk börjat investera i pelletteringsanläggningar i både 
större och mindre skala, ett faktum som gjort oss intresserade av att undersöka 
lönsamheten i denna marginalaffär. Hur viktigt det är för sågverksbranschen att 
maximalt utnyttja ett möjligt ekonomiskt överskott i varje del av verksamheten framgår 
klart av nedanstående graf. Den visar hur stor andel av råvaran som förädlas till sågat 
virke i sågverket. Sågverken måste således lära sig ta betalt för alternativt förädla även 
de resterande ca 50 % som faller utanför själva den sågade trävaran. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under de senaste åren har också debatten kring olje- och elkonsumtion tagit fart och i 
takt med ökade energipriser har allt fler, såväl företag som enskilda förbrukare, 
konverterat sina uppvärmningsanläggningar från olja/el till fjärrvärme, värmepumpar 
eller biobränsle. Biobränslemarknaden har expanderat kraftigt från ca 40 TWh4 på 1970-
talet till 110 TWh 2005 med en tillväxt på 4-5 TWh per år5.  

                                                 
3 SLU Inst. för skogens produkter och marknader. Såg 2000 
4 TWh Terrawattimmar (eller miljarder kilowattimmar (kWh) 
5 ”På väg mot ett oljefritt Sverige” : Kommissionen mot oljeberoende, juni 2005 sid. 27 Faktabakgrund, Sveriges 
bioenergipotential 

Fig. 2
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Den kommission som regeringen tillsatte för att belysa dessa frågor 
”Oljekommissionen”6 kom med sina förslag under våren 2006 och föreslår följande 
åtgärdsplan för uppvärmning av bostäder och lokaler fram till 2020:  

• Återstående oljeanvändning, ca 10 TWh, skall i stort sett elimineras och att denna 
oljeanvändning ersätts med biobränsle. I tätorter med fjärrvärme skall man i 
första hand anslutas till detta nät. 

• Effektivisering vid nybyggnation som syftar till att bygga hus med liten eller 
ingen extern värmetillförsel. Detta kan ske genom skärpta byggregler för 
energihushållning och ett energirelaterat avdrag på fastighetsskatten. 

• Effektivisering vid ombyggnation med krav på en lägre energianvändning. 

• Effektivisering i befintliga bostäder och lokaler t.ex. miljonprogrammet samt hela 
den del av uppvärmningen som idag sker genom direktverkande el genom 
uppvärmning med i första hand biobränsle. Dessutom vill man utbilda genom 
informationskampanjer kring energieffektivisering. 

Bara under det senaste året (2006) har det t.ex. sålts 3 000 pelletpannor och 26 000 
brännare7 vilket var en ökning på nästan 50 % jämfört med 2005. Pelletanvändningen 
uppgick till 7 TWh med en tillväxt på 19 % totalt och med 33 % på villamarknaden. 
Även många värmekraftverk (fjärrvärme) producerar idag värme med hjälp av 
biobränsle.  

Samtidigt har det startats pellettillverkning i stor skala och bara under 2006 ökade 
kapaciteten från 1 430 000 ton till ca 1 590 000 ton8.  

Oljekommissionen har också gjort en beräkning över hur biobränslets tillförsel och 
användning i termer av TWh kommer att utvecklas 2020 respektive 2050 vilket 
redovisas i nedanstående tabell (Tabell 1).9 

Tabell 1  Biobränslen, tillförd energi och användning* (TWh) 

                                                 
6 Ibid sid. 15 Mål för bostäder och lokaler: Ta bort uppvärmningsoljan till 2020 sid 15-17 
7 Uppgifterna från SBBA (Swedish Boiler & Burner Association) 
8 Uppgifterna från PIR 
9 Källa: Oljekommissionens sammanställning sid. 28 på väg mot ett Oljefritt Sverige, Kommissionen mot 
oljeberoende juni 2006 

 2005 2020 2050 

Tillförsel brutto    
Brännved, grot, stubbar 20 40 52 

Industrins biprodukter för avsalu 16 22 35 
Industrins biprodukter för intern användning 19 20 25 

Avlutar mm 44 45 45 

Avfall, tallbäck, torv, rivningsvirke,mm 8 15 31 

Åkerbränslen (inkl restprodukter och energived) 1 10 32 

Övrigt, mm  2 8 

Totalt 108 154 228 

*inklusive import/exportmöjlighet inom respektive sektor    
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Det finns således en övergripande ambition att konvertera olje- respektive 
eluppvärmning till biovärme. Miljöaspekterna på uppvärmning tillsammans med 
prisutvecklingen inklusive en kraftig energibeskattning på el och olja har drivit fram en 
omställning med ökad såväl konsumtion som produktion av biobränsle. Kan denna 
utveckling också ge en affärsmöjlighet för mindre aktörer att därigenom öka sin 
lönsamhet? 

1.2 Problemdiskussion och frågeställningar 
Som framgår av bakgrunden ovan finns en uttalad ambition från såväl samhällets som de 
enskilda konsumenternas sida att konvertera både bränsle och drivmedel från icke 
förnybar till förnybar bränsleråvara. Samtidigt pågår en debatt om hur stora 
avverkningsvolymer som kan tas ut ur den svenska skogen.  

Här konkurrerar inte bara olika nyttjande av råvaran med varandra utan en väsentlig del 
är också naturvårdsintresset som är en av de två huvuddelarna i Skogsvårdslagen.10  

Den del av produktionen som denna uppsats handlar om konkurrerar dock inte direkt 
utan snarare indirekt om råvaran. Den råvara vi fokuserar på är framför allt biprodukter 
från sågning av timmer samt hyvling av virke (se Tabell 1 rad Industrins biprodukter för 
avsalu).  

Det finns dock en indirekt konkurrens om denna råvara. I första hand gäller detta 
massaindustrin, men även andra industrier som använder spån som råvara som t.ex. 
skivindustrin, som genom prisnivån och behovet definierar den alternativa intäkten för 
pellettillverkningen. I ambitionen att komma ifrån oljeberoendet även på andra områden, 
som t.ex. drivmedel för fordon, kommer även dessa att konkurrera om råvaran. En hel 
del försök i både mindre och större skala sker idag och olika typer av biobränsle till 
fordon utvecklas såsom DME, etanol och FT-diesel.11 Om dessa bränslen kan konkurrera 
kommersiellt kommer även de kräva sin del av råvaran vilket också på sikt kan bidra till 
ett ökat pris. Kommer priserna på råvaran till massaindustrin att öka blir det mer 
intressant att sälja överskottet till denna industri. Idag köper också många mindre 
sågverk rotposter där en hel del av virket normalt sett har blivit massaved. Vad kan 
hända med massavedpriset om en väsentlig del av nuvarande kvantiteter går till 
biobränsle, förädlat eller oförädlat?  

Vårt antagande är att så länge ”överskottskvantiteter” går till biomassa kommer inte 
råvarupriset av detta skäl att påverkas. Det är först när biomassan börjar tära på vad som 
                                                 
10 Skogsvårdlagen § 1 Skogsskötselns allmänna inriktning samt Proposition 1992/93:226 
11 http://www.biofuelregion.se/biobransle/index.cfm?open=biobransle 

 

Användning brutto exklusive omvandlingsförluster    
Bostäder 11 16 20 

Fjärrvärme 20 26 36 

Skogsindustrin internt inkl avlutar mm 57 59 65 

Transporter (gas, flytande, el till plugg-in-hybrid etc.) 2 26 63 

Övrigt, mm 1 5 10 

Totalt 108 154 228 
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normalt sett går till sågtimmer och massaved man kan förvänta en prisreaktion. Enligt 
oljekommissionens uppgifter finns det fortfarande gott om mark att utnyttja för att odla 
biobränsle varför det inte borde bli en stark konkurrens inom de närmaste åren. 
Oljekommissionen föreslår bl.a. förbättrad och effektivare skogsskötsel samt att odla 
300 000 – 500 000 ha energigröda på nuvarande åkermark12. Man skall också hålla i 
minnet att de större skogsföretagen även tillverkar pellet i större skala och på detta sätt 
kan vara med och kontrollera marknaden. 

Under de senaste åren har, som framgått ovan, produktionskapaciteten hos de större 
pellettillverkarna ökat kraftigt. Även i det korta framtidsperspektivet kommer detta 
utbud att öka i och med att ny kapacitet kommer att tillföras de närmaste åren.13 
Kommer de större aktörerna vara intresserade av att ge utrymme för mindre tillverkare 
och hur skall dessa i så fall arrangera sin distribution? Riskerar vi att få ett överutbud 
och hur kommer då små aktörer kunna agera?  

Oavsett prisnivån på pellet och massaved finns det således ett antal andra faktorer att ta 
hänsyn till för den som funderar på en investering i pellettering. Vi tror därför att det är 
viktigt att fundera på hur pelletmarknadens utbud och efterfrågan kan tänkas utvecklas 
vilket är bakgrunden till att vi valt att belysa även denna i vårt arbete. 

1.3 Syfte 
Huvudsyftet med uppsatsen har vi valt att formulera enligt följande: 

Undersöka under vilka förutsättningar pellettillverkning kan bidra till att höja 
lönsamheten hos mindre sågverk och hyvlerier.  

Delsyften är: 
- Att beskriva de olika stegen i produktionen av pellet. 
- Göra en förenklad modell/checklista som kan användas av den som står i begrepp 

att investera i pelletering. 

Vi avser att nå huvud- och delsyften genom att göra en undersökning av företag som 
investerat i pelletering.  

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss inom området biobränsle på pellet. Det är då framför allt 
själva förädlingen från spån till pellet som genom förädlingsvärdet skulle kunna öka 
lönsamheten. I nuläget kan ju de mindre sågverken/hyvlerierna avyttra sitt ”överskott” 
till antingen oförädlat bränsle eller massaindustrin.  

En annan avgränsning är att vi kommer att sätta fokus till mindre produktionsenheter, 
med en ungefärlig produktionskapacitet på mellan 1 000 och 5 000 ton pellet per år. En 
sista avgränsning är att verksamheterna vilka vi undersöker alla är belägna i Småland. 
Den geografiska avgränsningen har skett av praktiska skäl då vi har våra egna 
skogsgårdar här.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen har disponerats enligt följande: 
I kapitel 2, Metod, beskrivs den metod som har använts i undersökningen därefter de 
teorier, kapitel 3 Teoretisk referensram, som kommer att användas/tillämpas på det 

                                                 
12 Oljekommissionen sid. 12 ff 
13 Se graf fig. 7 avsnitt 4.1 Pelletmarknaden i Sverige 



                                                                                                                                                             Sid 12 av (61) 

insamlade materialet. Det är dels olika investeringsmodeller dels marknadsmodellen 
Porters fem krafter som kommer att tillämpas. 

Kapitel 4, Empiri, kan sägas vara uppdelat i tre delar som skall ses tillsammans för att få 
förståelse för helheten. Den första delen handlar om den svenska pelletmarknaden vars 
beräknade utveckling är en viktig komponent för den som funderar på pelletering. Den 
andra delen är en beskrivning av tillverkningen vid en mindre pelleteringsenhet och ger 
en bakgrund till de investeringar som skall till för att pellet skall kunna produceras. 
Anledningen till denna beskrivning är att skapa insikt om att själva pelletpressen enbart 
är en, men en väsentlig del, i tillverkningsprocessen. För denna del har använts 
informationsmaterial från tillverkare samt intervjuer hos tillverkare och användare. Den 
sista delen av empirin är de intervjuer som skett hos fem mindre 
pelleteringsanläggningar i Småland. Denna del avslutas med en sammanfattande del som 
är upplagd efter teman på de problem och möjligheter en pelleterare har att möta samt 
råd till en kommande pelleterare från de undersökta företagen. Därefter kommer ett 
analyskapitel där det material som framkommit i undersökningen analyseras mot de 
uppställda teorierna. 
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2 METOD 
Detta kapitel ger en beskrivning av den metodik som använts vid insamladet av materialet till 
studien samt det praktiska tillvägagångssättet vid framför allt genomförandet av intervjuerna. 

2.1 Metodik 
Metoden vi valt för vår examensuppsats är att göra en så kallad fallstudie, eller case 
study. Fallstudien kommer också att kompletteras av litteraturstudier. 

Definitionen av en fallstudie är enligt Yin :14 

”En empirisk studie som undersöker ett samtida fenomen i sin verkliga kontext, speciellt 
då gränsen mellan fenomenet och kontexten inte är tydlig. Studien baseras på flera olika 
källor, där datainsamling och analys vägleds av teoretiska antaganden”. 

 Anledningarna till att vi valt denna metod är bl.a. följande; 

• vi studerar ett relativt komplext fenomen där olika sammanhang och relationer 
måste förstås och tolkas. 

• som beskrivet under syftet ovan kommer vi också att utarbeta rekommendationer 
för pelletering i liten skala (”checklist”), vilket gör att man kan beteckna vår 
uppsats som normativ eller värderande. Fallstudier lämpar sig väl för just 
värderande uppsatser. 

• fallstudier lämpar sig väl när forskaren har liten eller ingen kontroll över 
fenomenet, vilket torde vara fallet för oss. 

Ett sätt att höja tillförlitligheten i alla former av undersökningar är triangulering. 
Triangulering innebär att man använder sig av flera olika metoder för att undersöka en 
och samma företeelse, för att därigenom få olika perspektiv på studieobjektet. En 
kritikpunkt mot fallstudier är att tillförlitligheten kan vara låg p.g.a. brist på objektivitet. 
Därav kan man dra slutsatsen att just vid fallstudier är triangulering extra viktigt. Vi 
kommer att försöka använda triangulering så långt det är möjligt, se vidare under punkt 
2.3 nedan. 

2.2  Metod 
Eftersom vi valt att försöka skaffa en djupare förståelse för ett specifikt ämne är vår 
uppsats snarare kvalitativ än kvantitativ till sin karaktär. Vid kvalitativa studier är 
observationer och intervjuer ofta mer lämpade. Mot bakgrund av att vi valt att göra en 
kvalitativ ansats kan man också tänka sig en tillämpning av fenomenologin15, vilket är 
en kvalitativ forskningsansats. En av fenomenologins grundteser är att forskaren skall 
distansera sig från materialet han studerar – undvika tolkningar av upplevelserna. Även 
om fenomenologin framstår som en intressant väg för en uppsats kändes den ändå lite 
för ”filosofisk” för relativt praktiska ämnesval. 

Vi har valt att genomföra ett antal djupintervjuer för att skaffa ingående kunskaper om 
vårt ämnesval. Vi har valt att besöka fem produktionsanläggningar och två 
tillverkare/distributörer av pelleteringsutrustning. 

Genom att vi måste tränga relativt djupt in i ett bestämt område har vi medvetet valt att 
inte genomföra några enkäter. Flera av våra frågeställningar rör delvis känsliga områden 

                                                 
14 Case Study Reasearch : Yin Robert K  
15 Wikipedia 
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som lönsamhet, prissättning och strategi. Med enkäter hade risken varit uppenbar att vi 
fått en mycket låg svarsfrekvens genom att vi begärt svar på en del förmodat känsliga 
ekonomiska frågor.  

Nackdelen med kvalitativa studier baserade på intervjuer är att det finns en uppenbar 
risk att generaliserbarheten blir låg. Vi har dock gjort bedömningen att det är viktigare 
för uppfyllandet av uppsatsens syfte att välja ett färre antal men säkrare 
primärdatakällor. Detta är att föredra framför ett flertal enkätsvar där både svarsfrekvens 
och säkerhet i svaren blir betydligt lägre jämfört med djupintervjuer. För att ändå uppnå 
en viss grad av generaliserbarhet har vi valt att göra en s.k. multiple-case study, d.v.s. vi 
kommer studera/intervjua ett antal företrädare för mindre sågverk. Förutom högre grad 
av generaliserbarhet ger multiple-case metoden andra fördelar som större tyngd i 
argumenteringen och mindre risk för att övertolka data. 

En annan kritikpunkt mot fallstudier är att de kan vara väldigt tids- och resurskrävande, 
för vår del innebär detta att vi noggrant måste överväga antalet intervjuer vi mäktar med 
att genomföra inom stipulerad tid. 

2.3  Praktiskt tillvägagångssätt 
I kapitel 1.4 ”Avgränsningar” ovan har beskrivits att studien koncentrerats till mindre 
sågverk i Småland.  

Under intervjuerna har vi utgått från en i förväg grovt upprättad frågemall. Dock har vi 
inte slaviskt följt en viss frågeordning, s.k. strukturerad intervju utan snarare ”har  
ämnesområdena varit bestämda och frågorna formulerats efterhand och tagits upp när 
undersökaren ansett det vara lämpligt med tanke på exempelvis respondentens svar eller 
reaktion på tidigare ställda frågor, s.k. semi-strukturerad intervju” 16. Frågemallen finns 
bifogad längst bak i uppsatsen under rubriken Bilagor.(Se Bilaga 1). Följande 
företrädare för användare har intervjuats: Jonas Bennsäter, Bennsäters Sågverk, Urban 
Svensson, Hällerums Trä, Bengt Andersson, Berghems Toffelfabrik, Niklas Andreasson, 
Andreasson AB samt Lars-Göran Andersson, JGA. Se också referenslista Kap 7.5 

Förutom intervjuer med den definierade målgruppen mindre sågverk/ 
produktionsenheter har vi inledningsvis också genomfört ingående intervjuer med två 
distributörer/tillverkare av den typ av maskinell utrustning för småskalig 
pellettillverkning som uppsatsen berör. De företrädare som intervjuats är: Anders 
Åkesson, Biopress, samt Jarl Mared och Mikael Bertilsson, Mared. 

Arbetet inleddes dock med en omfattande litteraturstudie för att vi skulle få en så god 
bakgrund som möjligt. Studier av sekundärdata som litteraturstudier möjliggör att under 
relativt kort tid (och till en låg kostnad) kunna ta del av mycket information.  

I Yins beskrivning av fallstudie listar han ett antal faktorer vilka han karakteriserar som 
kritiska för att kunna genomföra en bra fallstudie. De är: 

• kunna ställa bra (som ger förutsättning att få informativa svar) frågor och tolka 
dem 

• bra lyssnare och inte fastna i egna ideologier och föreställningar 
• anpassningsbar och flexibel 
• ha ett bra grepp om det som studeras 
• känslig och lyhörd för motsägande bevis 

Detta är alla faktorer vilka vi har övervägt innan vi genomfört våra intervjuer.  
                                                 
16 Seminariehandboken Björklund & Paulsson ISBN 911-44-04125-X sid. 68 
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För att höja tillförlitligheten i uppsatsen har vi således, förutom intervjuer med flera 
användare av den aktuella pelleteringsutrustningen, också att intervjuat 
tillverkare/distributörer av utrustningen. Vi har sedan diskuterat resultatet av 
intervjuerna med dem, triangulerat. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel kommer att handla om de teoretiska modeller som vi avser att använda oss 
av. Det gäller då dels de investeringsmodeller som vi kommer att arbeta med dels en 
modell för att bedöma hur pelletmarknaden fungerar. 

3.1 Investeringskalkyler 
Den teori som vår uppsats närmast baserar sig på är teoribildningen kring 
investeringskalkyler. Det finns flera olika metoder att beräkna värdet av en investering. 
Detta kan ske antingen genom diskontering av kassaflödet till nuvärde eller genom en 
ren pay-offkalkyl. Det finns en stor mängd av böcker som behandlar 
investeringskalkyler. Vi har i noten valt att ge ett exempel som kan tjäna som referens.17  

Skillnaden mellan de två modellerna är framför allt att pay-off kalkylen enbart tar 
hänsyn till hur snabbt eller hur långsamt investeringen är återbetald, medan 
nuvärdesmetoden även inkluderar en räntefaktor för att ta hänsyn till avkastningskravet. 
Pay-off metoden innebär också att man inte tar hänsyn till eventuella inbetalnings-  
över- eller underskott efter det att investeringen är återbetald. 

 
3.1.1 Nuvärdesmetoden 18 
Nuvärdesmetoden innebär att alla inbetalningar och utbetalningar diskonteras till dagens 
värde genom en ränte- eller diskonteringsfaktor. Denna faktor skall avspegla företagets 
alternativa avkastning på en investering med motsvarande risk. I praktiken innebär det 
an man använder sig av kostnaden för den mix av kapital (främmande respektive eget) 
som används i verksamheten.  

Tanken är att när nuvärdet är positivt är investeringen värd att genomföra och om man 
har olika investeringar att välja mellan skall man välja den med det högsta nuvärdet. I 
praktiken är det dock vår erfarenhet att företag även sätter det uppnådda nuvärdet i 
förhållande till investeringens storlek, då investeringskalkyler alltid handlar om en 
bedömning av en framtida utveckling. Varför riskera att genomföra en stor investering 
om man bara åstadkommer ett marginellt positivt nuvärde?  

Det finns även en hel del teoribildning kring hur man beräknar kapitalkostnaden (WACC 
eller Weighted Average Cost of Capital), hur man beräknar kostnaden för det egna 
kapitalet (CAPM eller Capital Asset Pricing Model) samt risken genom det s.k. 
βetavärdet.  

Eftersom vi kommer att analysera investeringar i mindre företag anser vi att det skulle 
föra för långt att gå in på dessa teoretiska modeller avseende kapitalkostnaden. Det är 
inga modeller som företag i vår empirigrupp använder sig av. En investeringskalkyl är 
framför allt beroende av att man skattar de framtida in- och utbetalningsströmmarna 
någorlunda riktigt. Det är när det gäller dessa, och inte på räntefaktorn som man gör 
felbedömningar för de investeringar som inte visar sig leva upp till sina ”förkalkyler”. 

 

 

 

 
                                                 
17 Corporate Finance 6th edition :Ross.Westerfield.Jaffe  
18 Ibid NPV kap. 7 sid. 169ff 
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Den matematiska formeln för nuvärdesberäkningen (fig. 3) är: 19 

          Fi. 3 

där 

NPV – Net Present Value eller nettonuvärde 

n – investeringens längd (den tid nettokassaflödet beräknas, oftast tio år, därefter 

beräknas residualvärdet för framtida nettokassaflöde)  

r – räntefaktor 

t- betecknar året 

Ct – nettokassaflödet för ett visst år 

C0 – ursprunglig investering 

 
3.1.2 Pay-off metoden 20 
Den andra aktuella metoden som är aktuell är pay-off metoden. Som nämnts ovan tar 
denna metod enbart hänsyn till de årliga in- respektive utbetalningsströmmarna. Det år 
summan av dessa är lika med grundinvesteringen har vi fått fram pay-off tiden i år och 
månader. Metoden säger att man skall välja den investering, som har den kortaste 
återbetalningstiden eller den investering som klarar i förväg uppställda krav på 
återbetalningstid. Denna metod tar dock inte hänsyn till de in- eller utbetalningar som 
ligger efter det att återbetalningstiden uppnåtts. 

Vi kommer senare i uppsatsen (Kapitel 5) föra en diskussion huruvida man skall välja 
den ena eller andra metoden eller eventuellt båda.  

3.2    Marknadens funktion 21 
I samband med att vi analyserar den svenska pelletmarknaden och perspektivet från en 
liten producent är det framför allt den generella modellen Porters fem krafter som vi 
använder oss av.  

Anledningen är dels att modellen är generell dels att bland de modeller vi träffat på är 
denna den som känns mest applicerbar ur just en liten ny aktörs perspektiv. Modellen 
kan grafiskt beskrivas enligt nedanstående figur 4: 

 
3.2.1 Porters fem krafter 22 
Enligt Porters modell är det fem krafter som definierar en marknad: 

• Hot från nya aktörer dvs. hur lätt eller hur svårt det är för nya aktörer att komma 
in på marknaden. Detta kan bero på t.ex. skalekonomi, investeringsbehov, 
kundernas kostnader för att byta leverantör, teknologihöjd, varumärkestrohet. 

• Hot från substitut kan vara: Kvalitet, relativpris eller kostnaden för att gå över till 
ett substitut. 

                                                 
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Net_present_value#Formula 
20 Corporate finance : Ross Westerfield Jaffe Pay off metoden (Payback period rule) Kap, 6 sid. 141ff  
21 Framför allt baserat på Michael Porters teorier Porters five forces Litteratur ffa Strategic Marketing in the 
Global Forest Industries Juslin Hansen 2003 update.  
22 Ibid 
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• Förhandlingsstyrkan hos leverantörerna kan bero på: Koncentration hos 
leverantörerna, varumärken, lönsamheten hos leverantörerna, leverantörernas hot 
att integrera framåt, köparnas brist på hot att integrera bakåt, leverantörerna 
omställningskostnader att byta kunder. 

• Förhandlingsstyrkan hos köparna kan bero på: Koncentration hos köparna, 
differentiering av produkterna eller standardprodukter, lönsamheten hos köparna, 
hot av integration omvänt mot för leverantörernas förhandlingsstyrka (se ovan), 
omställningskostnader att byta leverantör. 

• Konkurrensintensitet och rivalitet beror på: Konkurrensstruktur (många små 
konkurrenter eller tydlig marknadsledare), kostnadsstrukturen (rörliga respektive 
fasta kostnader), graden av produktdifferentiering, omställningskostnader samt 
utträdesbarriärer. 

         Porters Fem Krafter 

                               

Nya
aktörer

Hot från nya
aktörer

Rivalitet
Leverantörer Leverantörernas bland Köparnas Köpare

förhandlingsstyrka existerande förhandlingsstyrka
företag

Hot från
substitut

Substitut

Fig. 4 
3.2.2 Andra modeller vi värderat 
Vi har också diskuterat andra modeller som skulle kunna vara aktuella t.ex. PEST-
modellen23 och Intressentmodellen. PEST-modellen har ett mer macrobaserat perspektiv 
vilket inte är aktuellt för den ”nisch” av marknaden som vi kommer att arbeta med.  

Intressentmodellen24 är även den mindre relevant då den utgår från företagets närmiljö. 
Denna ändras i sig inte genom en eventuell investering i pellettillverkning, i alla fall inte 
mer än till små delar (finansiering, miljö).  

Den sista modell som vi värderat är Ansoffs omvärldsmodell25. Även denna har vi ratat 
då den mer handlar om företagets strategiska position än hur marknaden fungerar. För 
stora aktörer på pelletmarknaden kan dock Ansoffs omvärldsmodell vara av stort 
intresse, när man funderar på att gå in tungt i en marknad. För de företag vi kommer att 
analysera är dock pellettillverkningen snarare en marginalaffär för att få upp 
lönsamheten än ett tungt fokusområde. Vi avser dock försöka förstå hur företagen 
resonerat när de står inför investeringsbeslut. 

                                                 
23 Political Economical Social Technological Strategic Marketing in the Global Forest Industries 2003 update 
Juslin Hansen sid. 183 ff 
24 Intressentmodellen tar upp krav och aspekter från företagets intressenter och försöker åstadkomma en 
avvägning mellan olika intressenters intressen 
25  Strategic Marketing in the Global Forest Industries Juslin Hansen 2003 update sid. 243 ff 
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4 EMPIRI 
Inledningsvis i empirikapitlet kommer förbrukningen på den svenska pelletmarknaden 
att beskrivas, följt av en mer detaljerad beskrivning av tillverkningsprocessen för 
småskalig pelletproduktion. Kapitlet avslutas med en redogörelse av intervjuerna.   

4.1 Pelletmarknaden i Sverige     
Det senaste decenniet har den svenska pelletmarknaden genomgått en mycket snabb 
utveckling, med en enormt stark tillväxt framförallt under de senast tre till 
fyraårsperioden.  

Mellan år 1997 och 2005 har den sammanlagda svenska pelletkonsumtionen vuxit med 
ca 300 %, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt på 14 %. 

Förbrukning av pellet i Sverige
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Ur diagrammet ovan kan utläsas att den totala förbrukningen av pellet i Sverige uppgick 
till knappt 1,5 miljoner ton under 2005, vilket motsvarar ett energiinnehåll på 7,1 
terawattimmar (TWh). 

Traditionellt sett indelas den svenska pelletmarknaden i tre huvudsegment;  

- villor/småhus, < 25kW 

- mellanstora förbrukare, 25 kW-2 MW 

- stora förbrukare, värmeverk och pannor >2 MW 

Alla tre segmenten har ökat starkt de senaste åren, men allra starkast har utvecklingen 
varit för de allra största förbrukarna och för villor. Där har ökningen varit 45 % 
respektive 33 % under 2005 jämfört med året innan. 

Den starka utvecklingen för villasegmentet kan också utläsas i ökningen av antalet sålda 
pelletpannor och pelletbrännare. Ökningen av antalet pannor har varit i det närmaste 100 
% under 2006 jämfört med 2005.27  

Den främsta anledningen till denna ökning kan förklaras med energiprisutvecklingen i 
Sverige. Med denna som bakgrund kan man också sluta sig till att pelletpriserna 

                                                 
26 Källa: PiR (Pelletindustrins Riksförbund) och författarnas analys 
27 Nils-Erik Westermark, PiR 

Fig. 5
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trendmässigt följer prisutvecklingen på olja och el omräknat till kWh. Eftersom 
sannolikheten är stor att elpriserna ökar av många skäl, framför allt miljö, kan man sluta 
sig till att även priserna på pellet kommer att öka. Ökande pelletpriser kommer med stor 
sannolikhet också öka priset på råvaran och priserna på denna drivas upp. (Se i övrigt 
diskussion kring detta i avsnittet Bakgrund avsnitt 1.1) 

 

28 

 

Vid en studie av storleken på exporten respektive importen av pellet finner man att 
Sverige har ett handelsunderskott, tendens stigande. 
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Av Sveriges totala pelletkonsumtion på närmare 1,5 miljoner ton under 2005 täcktes 
knappt 25 % av import. Det kan synas vara en relativt hög importandel för ett skogsland 
som Sverige. 

                                                 
28 Material erhållet från Aritermgruppen (tillverkar och marknadsför bio-pannor och -brännare) 
29 Källa: PiR (Pelletindustrins Riksförbund) och författarnas analys 
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Ett alternativt sätt att mäta pelletförbrukningen är att beräkna vilken mängd energi som 
utvinns ur pelletförbränningen.  

30 

Trots en stark tillväxt under de senaste åren med en sammanlagd energiproduktion av 
knappt 6 TWh ur pelletförbränning varav ca 2 TWh för villor, står fortfarande pellet för 
en mindre del av den totala svenska energiframställningen. Som en jämförelse kan 
nämnas att energiproduktionen ur s.k. icke förädlade biobränslen som grot, toppar, 
rötved etc. stod för 7 TWh under 200531. 

4.2 Tillverkningsprocessen 32  
I detta avsnitt sker en beskrivning av dels processen vid pellettering dels vilken 
utrustning som kan krävas. Dessa är ett underlag för kommande ekonomiska 
beräkningar. Vi har valt att här beskriva hela processen inklusive torkning även om detta 
moment p.g.a. höga investeringskostnader kräver en stor anläggning. I beskrivningen 
kommer också att framgå vilka råvaror och andra insatser som normalt sett behövs 
(exempelvis energi och personal). Det är då själva pelleteringen som beskrivs, vilket 
innebär att hanteringen av råvaran fram till sågverket respektive hyvleriet inte kommer 
att ingå i beskrivningen. 

 
4.2.1 Olika moment i pelleteringen 
Råvara till pelletering för ett mindre sågverk/hyvleri är dels spån dels det överskott som 
sågas bort i samband med sönderdelningen av stockarna och senare vid justeringen av 
det torkade virket. Spån kan utgöras av sågspån eller hyvel- respektive kutterspån. 

• Först av allt måste stenar, grus och metall avskiljas från träråvaran, såg- 
respektive hyvelspån. Främmande partiklar kan annars skada framför allt 
pelletpressen vars matris kan få en kortare livslängd. Avskiljningen sker genom 
att metalldelarna elimineras genom en magnetisk metallavskiljare, vilken har 
visat sig vara en mycket säker process. Avskiljningen av stenar och grus sker i 
form av ett såll eller genom att stenarna/gruset kastas ut från transportbandet 
p.g.a. sin tyngd alternativt att spånet sugs upp via en luftström där tyngre 
partiklar stannar kvar och avskiljs mekaniskt. 

                                                 
30 Källa PiR 
31 Biobränsle från skogen – Tillgång och efterfrågan; Skogsindustrierna 
32 www.mared.se 
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• Efter denna avskiljning är det väsentligt att råvaran går direkt till den kvarn eller 
rivare som finfördelar den grövre råvaran så att inga främmande föremål kan 
blandas in i råvaran. 

• I rivaren eller kvarnen sönderdelas råvaran och i denna process rivs den så att den 
får en någorlunda enhetlig form innan den går in i nästa process som är 
torkningen. 

• Genom torkningen minskar sågspånens fukthalt från ca 50 % ner till mellan 8-10 
%. Detta sker i en tork som antingen kan vara en trumtork, bäddtork eller 
bandtork. Värme för att torka ner råvaran produceras i allmänhet av en brännare 
där värmen sedan transporteras över till en värmeväxlare. Den uppvärmda luften 
används sedan till att torka ner materialet. Den heta luften och gaser från det 
material som torkats ventileras ut och kan om så behövs också filtreras för att ta 
hand om de dammpartiklar som bildas vid finfördelningen och torkningen. 

• Det torkade materialet transporteras över i en mellanliggande behållare som har 
två funktioner. Dels skall den vara ett buffertlager mellan torkning och 
pelletering dels skapar man möjligheten att här tillföra redan torkat material 
såsom torrflis och kutterspån. 

• Ovanstående beskrivning är den generella för att få en förståelse för hela 
processen, inklusive torkningen av fuktigt material. I själva verket är det framför 
allt de nedan beskrivna stegen, vilka vi har studerat vid de mindre sågverken. 

• Därefter sker den slutliga malningen i en hammarkvarn där materialet 
sönderdelas till en partikelstorlek som är den lämpliga för pelletering. Även här 
kan man tillsätta grövre torkat material såsom torrflis, ytdelar, kubb och i övrigt 
kapat virke. 

                                         Exempel på kvarn   
 

• Efter detta går det söndermalda träet in i en silo eller ett buffertlager med 
doserare. Denna doserare gör det möjligt att belasta själva pelletpressen 
kontinuerligt. Detta är viktigt eftersom en pelletpress inte får köras utan material. 
Om detta sker måste man rensa pelletpressen (matrisen) från trämaterialet vilket 
tar lång tid och minskar produktionen. 

• Från silon matas råvaran in i pelletpressen via en matare som har en justerbar 
matningshastighet. I den mån man blandar in bindemedel (vilket man normalt sett 
inte behöver göra eftersom ligninet i råvaran fungerar som bindemedel) är det här 
detta sker. I pelletpressen sker själva produktionen av pellet. Det sker genom att 
råvaran utsätts för ett högt tryck och pressas till pellet genom en matris med hål i 
önskad diameterstorlek. I allmänhet är pelleten 6-8 mm.  

Fig. 9 
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• När pelletkorvarna kommer ut ur matrisen åstadkommer man den lämpliga 
längden genom att pelleten antingen skärs av eller att den ”ramlar” av i lämpliga 
längder genom centrifugalkraften. 

 

              Exempel på pelletpress 

 

• När pelleten kommer ut ur pelletpressen är den fortfarande varm och mjuka och 
därför känsliga för hantering och kan då lätt gå sönder. Därför kyls de ner i en 
kylare och får då både en förbättrad hållbarhet och en stabil fukthalt. Denna 
kylning är nödvändig för att få en acceptabel kvalitet på pelleten. Eftersom man 
inte kan undvika att det bildas små dammpartiklar vid tillverkningen måste dessa 
filtreras bort för att i första hand förbättra bränslets kvalitet. Speciellt viktigt 
anses detta vara vid leveranser till villakunder. Dammet kan nämligen orsaka 
problem i pelletbrännare och -kaminer. I den mån dammet kommer med den 
säckade pelleten sprids den också lätt. 

 

                                  
• Det finns två sätt att sälja och distribuera pellet. Det ena är i form av bulk som i 

allmänhet används till lite större förbrukare eller mindre förbrukare med större 
pelletförråd. Det andra sättet är i form av säckar. En villaägare som eldar med 
pellet använder sig ofta av ett mindre förråd och köper pellet i form av 16- 
kilossäckar. I mån av utrymme övergår man ofta till bulkleveranser och har då ett 
förråd som räcker i ett antal månader.   

• Eftersom pelleten framför allt används under vinterperioden och produktionen 
sker under i stort sett hela året behöver producenterna normalt sett ett lager som 

Fig. 10 

Fig. 11 

Exempel på kylare 
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kan ta hand om ungefär halva årsproduktionen eller i alla fall minst 40 % 33 
(maxlagret) av den. Lagret är som störst vid början av bränslesäsongen i oktober. 

• I samband med en investering i en anläggning måste man således också tänka på 
såväl lagerutrymme som att ha tillräckligt med rörelsekapital för att kunna 
finansiera detta lager utöver de fysiska investeringarna.  

    

4.3 Utrustningsleverantörer 
Det finns ett antal olika utrustningsleverantörer34 inom området brikett- pelletpressar. 
Det finns några svenska tillverkare, Sweden Power Chippers (SPC), Biopress, som även 
den emanerar ur SPC samt Mini-Pell i den storleksklass som kan vara lämplig för den 
verksamhet vi har undersökt. Dessutom finns det några utländska, tyska, tillverkare som 
har återförsäljare i Sverige. Det gäller då Münch via Mared (som även säljer 
träbearbetningsmaskiner och brikettpressar), Kahl via Roland Carlberg Processystem 
(som dock även har utrustning för helt andra applikationer) samt Salmatec via UNY 
Konsult. I vår begränsade undersökning har vi kommit i kontakt med Münch, SPC och 
Biopress. Samtliga har presstorlekar från ca 200 kg per timme upp till 1,2 ton per timme.   

Vi har i vår undersökning intervjuat företrädare för Biopress och Mared.  

Biopress 35säljer färdiga egentillverkade (man gör sammansättningen) lösningar 
antingen i form av utrustning på ”stativ”, där samtliga komponenter exklusive tork och 
säckningsanläggning ingår. Denna investering ligger för den mellanstora som pressar 
450 kg/timme på ca 1 050, tkr medan den större modellen som pressar 800 kilo per 
timme kostar ca 1,4 Mkr.  

Ett annat alternativ som marknadsförs är det man kallar factory-in-box där det är samma 
enheter som ingår men tillverkningsenheterna är inrymda i 2 – 4 containers. Biopress 
har tre olika storlekar på pressen, 150 kg, 450 kg och 800 kg pellet per timme. Från 
början var tron att man framför allt skulle sälja den minsta pressen men i själva verket är 
det de två större pressarna som säljs.  

Mared36 marknadsför Münchs program för pelletpressar. Marknaden tog ordentlig fart 
för ca ett år sedan. I likhet med Biopress har de flera pressar. Pressarna har en kapacitet 
från 100 kg per timme upp till 2 500 kg per timme. Man rekommenderar dock de större 
                                                 
33 Internationell jämförelse av produktionskostnader vid pelletstillverkning M Zakrisson, SLU Institutionen för 
Skogshushållning examnesarbete 39/2002 sid. 26 ff 
34 http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?kid=9&aid=251 
35 Intervju med företagets VD Anders Åkesson 
36 Intervju med företagets grundare Jarl Mared samt försäljningsansvarig Mikael Bertilsson 
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pressarna. Fördelen är enligt såväl tillverkare som pelleterare att det är i stort sett lika 
mycket arbete, om inte mer, med en liten press som med en stor. I stället för att köra 
utrustningen på maximal fart och därmed spara utrustningen, kan man med en större 
press också köra färre timmar.  

Man skall vara medveten om att det krävs mycket stora krafter för att komprimera och 
trycka pelleten genom matrisen. Erfarenheten hos Mared är att deras kunder kör 
pressarna 50-70 timmar per vecka och producerar kring 2 000 ton.  

En säckningsanläggning för små säckar kan vara från i stort sett helt manuell till helt 
automatiserad. Vi har i vår undersökning framför allt träffat på manuella och 
halvmanuella alternativ. 

Biopress marknadsför även mindre torkningsanläggningar men de har inte levererat 
någon ännu. Enligt de uppgifter som vi kunnat skaffa in från Mared finns ingen bra tork 
i en lägre prisklass dvs. under 1,5 Mkr. Biopress hävdar dock att deras press fungerar 
alldeles utmärkt och den innebär en investering mellan 1 och 2 Mkr beroende på storlek.  

På Mared tror man dock att det ganska snart kommer att finnas torkar tillgängliga för ca 
1 Mkr. Vid dessa nivåer, förutsatt att torkarna fungerar, finns goda förutsättningar att 
tjäna pengar på det våta sågspånet. I så fall kommer det inte heller att finnas någon brist 
på råvara att pelletera. 

4.4 Undersökta företag 
De företag vi har undersökt ligger samtliga i Småland. Vi har genom vårt urval önskat visa på 
lite olika verksamheter, typer och storlekar. Ett legosågverk, ett sågverk som arbetar med en 
mindre press, ett sågverk som t.o.m. hunnit byta ut sin utrustning och som ser pelleteringen 
som en del i en hel energisida, ett träskoföretag som köper in den största delen av sin råvara 
samt slutligen ett företag som avser att helt satsa på pelletering som en egen verksamhet 
genom huvudsaklig tillgång på råvaran från det intilliggande sågverket.  
Vi tror att vi genom urvalet kunnat spegla flera olika aspekter vilket kan medverka till att 
bredda kunskapen kring kritiska frågor. Trots att vi ansträngt oss att få detta relativt sett breda 
urval anser vi oss ha fått många gemensamma svar.  
 
4.4.1  Bennsäters Sågverk AB, Piggsmåla, Eringsboda 37 
 
4.4.1.1 Företaget 
Sågverket ligger vackert beläget i Kalmar län på gränsen till Blekinge län. Sågverket 
startade redan 1923 som såg och kvarn av nuvarande VD:s farföräldrar.38 I slutet av 
1950-talet köptes verksamheten av grundarnas son och kvarnverksamheten avvecklades. 
Efter en brand i slutet av 1970-talet uppfördes sågen på nytt och därefter har man 
kontinuerligt investerat i verksamheten.  

Från 1987 har man investerat i torkningsanläggning och hyvleri. Man arbetar sedan ett 
flertal år som legosågverk till Södra Skogsägarna och sågar ca 36 000 m3 färdighyvlad 
vara och 95 % av produktionen hyvlas. Av restprodukterna går enligt avtal all 
cellulosaflis till Södras massafabrik i Mörrum medan resterande delar i form av bark, 
pinnflis och spån tillfaller sågverket.  

Det totala kutterspånet uppgår till 2 500 ton per år varav en del, 500 ton, används till 
den egna uppvärmningen tillsammans med barken.  
                                                 
37 Intervju med företagets VD Jonas Bennsäter 
38 www.bennsater.se 
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Verksamheten har under de senaste åren haft en omsättnings- och resultatutveckling 
enligt nedan: 39 
Tabell 2  Omsättnings- och resultatutveckling Bennsäters Sågverk inkl antal anställda 2001 – 2005  

 

(belopp i tkr) 2005 2004 2003 2002 2001 

Omsättning 17 962 19 164 17 197 15 503 14 626

Resultat efter finansnetto 1 263 3 043 2 752 665 2 110

Antal anställda 22 23 23 23 21

 

Investeringen i pelleteringsutrustning skedde under slutet av 2006 och produktionen har 
startat i full skala från den 1 februari 2007. 

Skälen till att man började fundera på pelletering var flera. Det första var ekonomiskt då 
man ansåg sig få för lite betalt för sitt kutterspån. Man avyttrade också spånet till bland 
annat till en pelletfabrik och tanken dök upp ”kan de få en lönsam pellettillverkning 
trots transportkostnaderna för råvaran så borde vi också kunna tillverka pellet lönsamt”.  

Ett annat skäl var att man sett den ökande efterfrågan på pellet under det senaste året. I 
samband med dessa diskussioner kontaktades man också av en leverantör av 
pelleteringsutrustning.  

Efter en enkel marknadsstudie för att verifiera avyttringsmöjligheterna gjorde man 
industribesök på motsvarande anläggningar. På detta sätt blev man också en betydligt 
bättre kravställare när man slutligen gick in i förhandlingarna med en tilltänkt 
leverantör. De krav man ställde var dels teknisk tillförlitlighet dels att man inte skulle 
behöva nyanställa personal samt slutligen att anläggningen skulle levereras 
nyckelfärdig.  

Man valde slutligen en av de dyrare anläggningarna som man ansåg vara den mest 
robusta i sitt segment. Det tog således ca ett år från den första funderingen till dess att 
man påbörjade pelleteringen. 

Investeringen uppgår till totalt ca 3,5 Mkr och pressen har en kapacitet på 1 ton pellet 
per timme inklusive en del mindre anpassningar av befintliga lokaler. I lokalen fanns 
sedan tidigare en sprinkleranläggning.  

Man har heller inte investerat i någon säckningsanläggning då man tidigt kom i kontakt 
med ett flertal potentiella bulkavnämare och fastnade slutligen för ett företag i trakten. 
En fördel med detta är också att man kontinuerligt kan leverera sin pellet och således 
vare sig behöver ett eget lager eller finansiera detta. 

 
4.4.1.2 Råvaran 
Råvaran kommer helt och hållet från den egna tillverkningen och är en blandning av 
gran, 85 % och resten tall. Man har haft en någorlunda jämn kvalitet genom att 
råvarumixen hela tiden är densamma.  
 

                                                 
39 Uppgifterna hämtade från Bolagsverket/Näringslivsregistret 
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Vid några tillfällen per år kör man enbart med tall och då låter man denna del gå direkt 
till uppvärmningsdelen (500 ton som tillsätts i den egna barkpannan). 
Pellettillverkningen är känslig för mixen där olika mix kan kräva annan matrislängd.  

För att säkerställa att pelleten inte smular sig tillsätter man i nuläget 1 dl vatten per 
minut och kommer i framtiden säkerställa hållbarheten genom att tillsätta lignin under 
vissa perioder.  

 
4.4.1.3 Tillverkningen 
Produktionen pågår till ca 60 timmar per vecka dvs. nästan enbart när personalen i 
hyvleriet kan övervaka tillverkningen. Den tid utrustningen körs utan bevakning 
kontrolleras den ungefär en gång per timme. Man räknar dock med att efter några 
månaders inkörning kunna lämna tillverkningen obevakad under två timmar. Det finns 
olika larmfunktioner bl.a. via sms. 

 
4.4.1.4 Tekniska inkörningsproblem 
Man har haft en hel del inkörningsproblem, vilket man också hade förväntat sig, bland 
annat med hållbarheten på en matris. Dessutom har man haft ganska stora problem med 
slitaget på pressrullarna. Normalt sett bör en matris ha en teknisk livslängd på minst 
3 000 timmar och pressrullarna ungefär 1000.  

Dessutom har det varit problem med en transportör och en givare i silon. Hittills har det 
dock varit garantifrågor. En av anledningarna till att välja den dyrare utrustningen var 
den kraftigare dimensioneringen och man räknar med att när inkörningsproblemen är 
över kommer detta att betala sig i såväl kvalitet som verkningsgrad. 

 

 
 

4.4.1.5 Personal 
Som tidigare nämnts var ett av kraven vid investeringen att kunna köra anläggningen 
med befintlig personal. Hittills används ungefär en halvtid för att kontinuerligt 
kontrollera pelletkvaliteten, rengöring av vissa delar som har en tendens att bli igensatta, 
kontrollera värmevärdena så att pressen inte går varm etc.  

Man räknar med att kunna minska denna tid när produktionen satt sig och då kanske till 
ett par timmar par dag. 

 

Fig. 13 
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4.4.1.6 Vad har blivit bättre respektive sämre 
Utfallet på prissidan har blivit väsentligt än kalkylerat. I den kalkyl man gjorde för 
ungefär ett halvt år sedan räknade man med 300 kronor lägre per ton. Det finns således 
en hel del fallhöjd i beräkningen.  

Övriga kostnader som man med säljarens hjälp räknade fram stämmer hittills väl även 
om man inte har gjort en formell efterkalkyl ännu. Man räknar med att kunna göra denna 
efterkalkyl efter ca ett år. Något som hittills har blivit sämre är att ägaren fått ägna 
större tid än beräknat åt pelleteringen.  

I den ursprungliga kalkylen hade man dessutom inte tagit hänsyn till personalkostnader. 
En annan effekt som man inte heller haft med i kalkylen är de minskade kostnader man 
fått för sin hjullastare. I avtalet med den tidigare köparen ingick att man skulle hålla 
med lastare, inklusive underhåll och drivmedel. Man räknar men att spara ca 25 tkr per 
år. Något som också överraskat negativt är att tillverkningen är lite mer komplex än vad 
man förväntat. Därför är man mycket nöjd med att ha köpt anläggningen nyckelfärdig så 
att man haft en enda kontakt att vända sig till som också tagit ansvar för utrustningen.  

Man är också nöjd med att man kunnat täcka in även pelletproduktionen i tidigare 
försäkring utan ytterligare kostnad tack vare det tidigare sprinklersystemet. 

 
4.4.1.7 Distribution 
Distributionen sker i bulk och man har inget eget lager. Hämtning sker ungefär var 
tredje dag och man får för närvarande knappt 1 500 kronor per ton. En del leveranser till 
närområdet sker men då framför allt i storsäck, 800 kg till ett pris av ca 1 600 kronor. En 
fördel man nämner är minskad miljöpåverkan. Inte bara att den pellet man tillverkar 
medverkar till att minska oljeberoendet, utan också att de transporter som skedde till 
pellettillverkaren medförde miljöstörningar i form av utsläpp (tillverkaren fanns ca 15 
mil bort). Huvudsakligen transporterades då luft p.g.a. kutterspånets låga volymvikt. 

 
4.4.1.8 Kommande utveckling 
De tankar man har på en kommande utveckling är framför allt kring en 
säckningsanläggning, en investering man har valt att avvakta med till dess att 
produktionen flyter på bra. Man inser också att detta kommer att kräva en helt annan 
hantering och att man i så fall måste avsätta resurser för att kunna marknadsföra och 
leverera direkt till privatkund.  

Torkning har man hittills inte funderat då man har uppfattningen att det blir sämre 
pelletkvalitet av tidigare blött spån.  

 
4.4.2 Hällerums Trä, Hällerum 40 
 
4.4.2.1 Företaget 
Sågverksföretaget Hällerums Trä är beläget ca 15 km sydost om Vimmerby i Kalmar 
län. Råvaran handlas framför allt upp i den kringliggande bygden. Produktionen uppgår 
till ca 25 000 m3 varav 40 % furu och 60 % gran. Ungefär 65 %, eller 15 000 m3, av 
produktionen hyvlas. Den största delen av produktionen säljs på export och ca 30 % 
säljs vidare i Sverige. Företaget startades 1918 av Karl Svensson och drivs sedan mitten 
på 1990-talet av tredje och fjärde generationen. Under 1990-talet har företaget investerat 
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i såväl torkning som hyvling, vilket tidigt gav förutsättningar för att investera i 
pelletering.41 

Verksamheten har under de senaste åren uppvisat en omsättnings- och resultatutveckling 
enligt nedan:42 
Tabell 3 Omsättnings- och resultatutveckling Hällerums Trä inkl. antal anställda 2001-05  

 
 
(belopp i tkr) 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02

Omsättning 50 330 42 592 39 894 46 057 40 936 

Resultat efter finansnetto 3 056 2 240 1 937 2 716 2 983 

Antal anställda 21 21 21 21 20 

 

Hällerums Trä var tidigt att pelletera. Man började fundera på detta i början av 2003 och 
startade tillverkningen i december samma år. Investeringen uppgick till omkring 1,5 
Mkr. Här ingick förutom pelleteringsutrustningen och den i stort sett manuella 
säckningsutrustningen även en sprinklad lokal.  

Eftersom spånet går direkt från hyvleriet till pelletering har man inte behövt investera i 
någon metall- och stenavskiljning. Den pelletpress man använder skall kunna leverera 
250 kg pellet per timme. Efter den ursprungliga investeringen har man av 
försäkringsskäl behövt investera i ytterligare 500-600 tkr i en 
gnistsläckningsanläggning. Utrustningen är svensktillverkad. 

Anledningen till att börja pelletera var framför allt det låga spånpriset samt miljöskäl. 
Förutom att pellet är ett miljövänligt bränsle sparar man miljön genom att pelletera på 
plats i stället för att skicka spånet vidare. Tidigare levererade men både till andra 
pelletfabriker och som strö till de kringliggande gårdarna.  

Slutligen såg man att pellet börjat bli alltmer populärt för uppvärmning. Eftersom man 
ville vända sig till den omkringliggande privatmarknaden, med bl.a. Vimmerby inom 15 
km avstånd, beslutade man sig för att investera i en säckningsanläggning. 

Man gjorde ingen större marknadsundersökning före beslutet, men en del lokal 
annonsering och fick snabbt en bra efterfrågan. Under en introduktionsperiod levererade 
man också ett visst antal pallar utan fraktkostnad. Man har senare haft öppet hus, där 
man bjudit in allmänhet och utställare i form av utrustningsleverantörer vilket fått ett bra 
genomslag i försäljningen.  

 
4.4.2.2 Råvaran 
Råvaran kommer från den egna hyvlingen. Man har inga intentioner att ta in extern 
råvara, då man är osäker på hur ”spånhygienen” är hos en eventuell säljare. Stenar och 
metall i spånet kan slå sönder kvarnen och skada pressen.  

Hällerums Trä ser pelleteringen som en ren marginalaffär och har inga avsikter att bygga 
ut denna verksamhet i den mån man inte producerar mer råvara. Råvaran uppgår till 40 
% furu och 60 % gran. Eftersom blandningen inte är jämn hela tiden varierar kvaliteten i 
pellet. Man har dock inga intentioner på att styra råvarutillförseln på något annat sätt, 
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eftersom sågning/hyvling är huvudaffären. Den del av råvaran som inte används i 
pelleteringen säljs i första hand som strö. 

 
4.4.2.3 Tillverkningen 
Företaget tillverkar 8 mm pellet men de kan genom matrisbyte även åstadkomma 6 mm. 
Man har dock inte haft några planer på att byta, då de föredrar att tillverka denna 
dimension, som också är svensk standard.  

Pressen, byggd för att producera 250 kr per timme, är relativt liten i förhållande till vad 
man avser att producera, 1 500 – 1 800 ton. Det innebär att pressen i stort sett går i 
kontinuerlig drift under 11 månader. Med hänsyn till driftavbrott tror man att 
anläggningen går motsvarande 10 månader och då inte med full kapacitet. 
Tillverkningen är inrymd i en särskild, rymlig lokal vilken också inrymmer delar av 
lagret. Under helger och nätter går anläggningen obemannad varför företaget har en stor 
silo som kan lagra denna tillverkning utan att pressen stannar. 

 
4.4.2.4 Teknik 
Till en början hade man en del mindre problem med läckande packningar som fick 
åtgärdas. Man har hela tiden en del mindre problem trots att driften nu har varit igång 
under mer än tre år.  

Ett problem är kompetensen och servicen från utrustningsleverantören så man har fått 
lära sig att lösa problemen på egen hand. Hällerums Trä är nöjt med kvaliteten på 
matriserna där man haft en hållbarhet långt över den förväntade (3 000 timmar). Man 
har hela tiden haft en tillräcklig kvalitet på pelleten men en del problem med längden på 
pelleten. För långa pellet har haft en negativ påverkan på funktionen i en del 
pelletkaminer, där alltför långa pellet har en tendens att fastna.  

 
Lignin tillsätts för att förbättra bindningen och motverka att pelleten smular sig.  

 
4.4.2.5 Personal 
Eftersom man har en manuell säckninganläggning kräver detta i stort sett en 
heltidsanställd. Man måste se till anläggningen då och då och vår bedömning är att detta 
tar ytterligare ett par timmar per dag inklusive tekniska frågor och problemlösning.  

Den person som säckar hanterar dock ca 6 ton per dag men man är medveten om att 
detta i längden inte kommer att fungera av arbetsmiljöskäl. Därför funderar man nu på 

Fig. 14 
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en mer automatiserad anläggning för säckning. Man har inga funderingar på att enbart 
gå över till storsäck eller leverera i bulk, eftersom det är villakunderna man vill nå.  

Den person som hanterar säckningen tar också hand om distributionen. Därutöver 
uppstår en del kontorsarbete under bränslesäsongen. Man räknar med att ha mellan 200 
och 225 villakunder som då är helkunder hos företaget. 

 
4.4.2.6 Lagring 
Pelleten lagras i första hand i den lokal där den tillverkas. Den lagras dels på pall med 
800 kg per pall och dels i form av storsäck även detta 800 kg. För privatkunder som inte 
köper i småsäckar tömmer man i allmänhet en storsäck på en släpkärra och kunden 
skyfflar sedan själv pelleten till sitt förråd. Detta kräver dock att pelleten skyddas om 
det inte regnar. Den pellet som inte ryms i lokalen, under uppbyggnadsperioden april – 
september, lagrar man på lastplanen under presenning.  

För att minimera lagret under icke eldningssäsong har man avyttrat en större 
bulkkvantitet till Danmark. Man levererar dessutom som en serviceåtgärd en del mindre 
kvantiteter till de byggmaterialhandlare som köper virke. 

 
4.4.2.7 Övriga kostnader 
Man har inte gjort någon större efterkalkyl men tror att de tekniska kostnaderna uppgår 
till ca 50 kronor per ton. Matriserna har hållit längre än man väntat sig medan 
pressrullarna hållit något kortare tid.  

Hällerums Trä är så pass tekniskt kunniga att man kan åtgärda en hel del problem själva. 
En kostnad som man inte räknat med eller estimerat är lagringskostnaderna. De 
kompenseras till viss del av att villakunderna ofta betalar kontant.  

 
4.4.2.8 Distribution 
Man levererar både från lagret, under bestämda utleveranstider, och bulk via lastbil 
direkt till kund. Småsäckarna svarar för 85 % och storsäckarna 15 %. Ambitionen är att 
ha en fast kundkrets om ca 200 – 250 privatkunder som tar 6-7 ton vardera, man är dock 
inte riktigt där ännu. 

 
4.4.2.9 Utveckling 
Man vill framför allt utveckla säckningen till ett mer automatiserat system och det är i 
första hand av arbetsmiljöskäl. Man har dock inte räknat på detta. Dessutom är företaget 
missnöjt med nuvarande utrustningsleverantör. Vår tolkning är att när nuvarande 
anläggning fungerar sämre kommer man att byta till både ett större system och en ny 
leverantör. Det finns inga planer att torka sågspånen.  

För det första har man sett pelleteringen som en förädling av hyvelspånen, en 
marginalaffär, dessutom är uppfattningen att torkningsutrustning innebär för stora 
investeringar. Det tredje skälet är att man i så fall måste hantera råvaran på ett annat sätt 
än idag för att inte riskera att främmande föremål kommer in bland spånen.  

Med nuvarande kapacitet på pressen är det heller inte möjligt att pelletera mer än idag, 
varför detta inte kan bli aktuellt förrän i samband med att man byter till en större press.  
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4.4.3 Berghems Toffelfabrik, Ljungby 43 
 
4.4.3.1 Företaget 
Verksamheten är belägen i Berghems industriområde strax söder om Ljungby. Företaget 
har för närvarande totalt 8 anställda och startades av Börje Andersson och hans bror 
1974 med syfte att tillverka trätofflor.  I denna form fortsatte verksamheten fram till 
andra halvan av 1990-talet.  

I samband med en Vi-i-Villamässa i Jönköping träffade man ett företag som tillverkade 
pelletbrännare. Eftersom ägaren sedan tidigare haft ett intresse för bioenergi blev han 
återförsäljare för denna pelletbrännartillverkare, Pellex.  

Efterhand utvecklades just denna verksamhet och sedan ett antal år finns det två delar i 
Berghems Toffelfabrik, trätoffeltillverkningen och biobränslesidan där man förutom 
brännare, biopannor och pelletkaminer också började marknadsföra VIDA:s pellet. 
Energisidan svarar idag för ca 35 % av verksamhetens omsättning 

Omsättnings- och resultatutveckling för de senaste åren framgår av nedanstående 
tabell44: 
Tabell 4 Omsättnings- och resultatutveckling Berghems Toffelfabrik inkl. antal anställda 2001-
2005 

 

(belopp i tkr) 2005 2004 2003 2002 2001 

Omsättning 8 232 6 261 6 422 7 732 7 340

Resultat efter finansnetto  218 - 281 - 262 - 79 - 467

Antal anställda 7 7 7 7 7

 

Man kan också tolka resultatutvecklingen i verksamheten så att det i längden inte är 
speciellt lönsamt att bedriva trätoffeltillverkning och att energisidan, inklusive den egna 
pellettillverkningen, kan vara ett sätt att åter kunna visa långsiktigt positivt resultat. Då 
man genom samarbetet med VIDA hade förvärvat kunskap om pellet förstod man att det 
borde finnas affärsmöjligheter i att producera pellet. Dessutom upptäckte man att man 
enbart fick marginellt betalt för det egna överskottet. Ett överskott som i första hand 
gick som strö till närbelägna bondgårdar.  

Spånskiveindustrin eller andra pelleteringsfabriker var inte aktuella då man dels hade en 
speciell råvara, al, dels hade förhållandevis små kvantiteter.  

För ett antal år sedan gjorde man också ett första försök med en tidigt utvecklad 
pelletpress för mindre kvantiteter, Träpressen, där man kunde pressa ungefär 50 kg 
pellet per timme. Detta var dock en för liten kvantitet för att det skulle vara 
affärsmässigt intressant men man förstod att området skulle kunna ge en bra lönsamhet.  

I samband med detta fick Berghem också kontakt med en annan svensk tillverkare av 
pelleteringsutrustning och gjorde försök i större skala. 

 

                                                 
43 Intervju med företagets VD Börje Andersson 
44  Uppgifterna hämtade från Bolagsverket/Näringslivsregistret 
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4.4.3.2 Marknad och marknadsbearbetning 
Det som är speciellt för denna verksamhet är att man har sedan ett antal år byggt upp en 
kundkrets genom att vara distributör för VIDA. Företaget är alltså känt i närområdet. 
Dessutom har man en hemsida, där man annonserar ut såväl pellet som brännare, pannor 
och kaminer. Kostnaden upplevs vara marginell men en ny tillverkare måste skapa sig 
en kundkrets.  

 
4.4.3.3 Investering 
Den totala investeringen för Berghem uppgår till ca 1,5 Mkr exklusive 
byggnadsinvesteringar vilka var ganska marginella och i form av lokalanpassning. 
Förutom pelletpress, 450 kg per timme, med kringutrustning har man också investerat i 
en sten- och metallavskiljare då man köper merparten av råvaran externt. Man har också 
en manuell säckningsutrustning för småsäckar. 

 
4.4.3.4 Råvaran 
Råvaran till trätofflorna är den traditionellt använda alen vilken inte gick att pelletera 
utan vidare då alen inte innehåller bindemedlet lignin. Dagens råvara är dels till ca 10 % 
från den egna produktionen dels material som man köper in från Gapro (Södra). Denna 
senare råvara är till ca 60 % ek och till resterande delar furu och björk. Dessutom 
kompletteringsköper de spån av gran. Råvaran blandas till 50 % gran och till resterande 
delar råvaran från Gapro och det egna spånet. För att få en jämn och bra kvalitet på 
pelleten är det viktigt att hålla ungefär dessa proportioner även om utrustningen inte 
anses vara alltför känslig. Med hänsyn till råvaran föredrar man att producera 6 mm 
pellet mot normala 8 mm. Med hänsyn till råmaterialet får man också anpassa matrisens 
djup. 

 
4.4.3.5 Tillverkningen 
Berghems Toffelfabrik siktar på att kunna producera ca 2 000 ton pellet per år. Detta 
innebär att man producerar 125 timmar per vecka. För att kunna göra detta producerar 
man också under helgerna utan bemanning. Eftersom man då inte säckar stannar pressen 
när den fyllt lagringssilon.  

För övervakningen under de tider anläggningen går obemannad har man övervakning i 
form av larm och för det mesta en viss tillsyn. 

 
4.4.3.6 Tekniska problem och frågor 
Hittills har man inte haft några större tekniska problem och har under uppbyggnaden 
arbetat nära den som konstruerat utrustningen. Företaget har även haft en del egna idéer 
kring partikelavskiljaren i början av processen. Det framkom dock att man i början av 
tillverkningen hade en del mindre läckage från packningar. Det kan snarast sättas upp på 
kontot för barnsjukdomar och introduktion.  

Berghems Toffelfabrik har som en av de få vi intervjuat gjort en ordentlig efterkalkyl på 
bl.a. service- och underhållskostnaderna. Tillverkaren uppger ca 50 kronor per 
producerat ton pellet, men detta har man inte riktigt uppnått ännu. När det gäller större 
reservdelar är det framför allt matriserna och pressrullarna som slits.  
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4.4.3.7 Personal 
Idag svarar pelletverksamheten för ungefär 35 % av omsättningen och sysselsätter en 
person på heltid samt ytterligare en person några timmar per dag. Det gäller då 
påfyllning av material i början av processen, viss tillsyn för att kontrollera oljenivåer 
(för smörjning) samt kontroll av de olika processtegen. 

Den heltidsanställde är främst sysselsatt med säckningen, vilket kan betecknas som en 
manuell hantering. Det innebär att denna person även har en viss kontinuerlig 
övervakning av anläggningen  

 
Dessutom lägger man en del timmar under bränslesäsongen i form av telefonsamtal och 
övriga kundkontakter. Vi har uppskattat den totala tiden till en och en halv tjänst. 
Utrustningen behöver ingen kontinuerlig övervakning utan ett antal olika larmfunktioner 
och stopp har byggts in i den. 

 
4.4.3.8 Lager 
Man har inte investerat i ett eget lager och detta var något man inte ens funderade på i 
samband med investeringen. Man har nu kunnat konstatera att från april månad börjar 
man bygga lager och de uppgifter som vi kunnat få fram via utrustningssäljare och 
genom tidigare undersökningar 45 visar att man behöver ha en lagringskapacitet på 36 – 
40 % av årstillverkningen. I Berghems fall har man valt att lagra externt.  

 
4.4.3.9 Distribution 
Berghems har flera distributionsformer. Antingen kan kunderna själva hämta i affären 
eller få pelleten utkörd, fraktfritt förutsatt att kunden tar minst 4 pallar eller 3,3 ton. 
Distributionen har vållat en del bekymmer. Det första problemet var när man byggde 
upp verksamheten och fick ett antal kunder som inte låg i närområdet. Det betydde att 
transporterna inte blev särskilt effektiva med ökade kostnader som följd. Det är således 
viktigt att bygga upp ett eget kundnät i form av ”kluster” så att man får en effektiv 
distribution.  

I fortsättningen kommer man i stället att sköta närtransporterna i egen regi men 
samtidigt bygga upp ett visst nät av distributörer. Detta innebär att man kan leverera 
fulla bilar och hålla nere lagret genom att distributörerna kommer att hålla ett visst 
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buffertlager. En annan idé man har är att kombinera försäljningen av brännare/ kaminer 
med pelleten i form av serviceavtal.  

Ett problem man har är att kunderna är vana vid att få en snabb leverans. Tidigare hade 
man en viss dag som stoppdag men det var alltför många som inte hade sett över sitt 
pelletförråd förrän i slutet av veckan och skulle bli strandsatta över helgen om man inte 
levererade. Även ur denna aspekt är det bättre att koncentrera sig på närområdet. Man 
märkte också, som nämnts ovan, en ordentligt ökad telefontrafik under bränslesäsongen 
vilket gör att man kommer att investera i en bättre växelfunktion, då den tidigare växeln 
bara hade en enda ingående linje.  

Även belastningen på administrationen har accentuerats efter det man satt igång den 
egna tillverkningen. Däremot ser man ingen anledning att anställa ytterligare personal 
under eldningssäsongen. 

 
4.4.3.10 Kommande utveckling 
Berghems Toffelfabrik är lite speciell i vår undersökning så till vida att de använder 
inköpt råvara till bortåt 90 % av pelleteringen. Därför ser också Berghems andra 
utvecklingsmöjligheter. Man ser till exempel en möjlighet att i framtiden både torka 
sågspån, som man i så fall kan skaffa billigt, och att tom att flisa ved, torka flisen och 
sedan pelletera.  

Nästa steg i utvecklingen är dock att skaffa en pelletpress som har dubbel kapacitet 
jämfört med dagens samt att investera i en automatiserad säckningsanläggning. 

 
4.4.4 JG Anderssons Söner AB Linneryd 46 
 
4.4.4.1 Företaget 
Sågverksföretaget JG Anderssons Söner (JGA) ligger i Linneryd i södra delen av 
Kronobergs län. Verksamheten startades 1928 av Johan Gustaf och Olivia Andersson 
och dagens ägare är tredje generationen Andersson47. Företaget producerar ca 160 000 
m3 sågat virke per år. Ungefär 60 % av produktionen hyvlas i det egna hyvleriet. Inköp 
av råvaran sker framför allt från den kringliggande bygden och en stor del av 
produktionen säljs på export bl.a. Holland, England och Danmark.  

Sedan stormen Gudrun är i stort sett allt virke gran. Omsättnings- och 
resultatutvecklingen för de senaste fem åren framgår av nedanstående tabell:48 
Tabell 5 Omsättnings- och resultatutveckling JGA inkl antal anställda 2001-2005 

 

(belopp i tkr) 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 

Omsättning (Mkr) 289 304 209 218 179 269 179 084 154 053

Resultat efter finansnetto 18 541 5 463 11 051 14 166 4 434

Antal anställda 91 81 68 68 68

JGA har hållit på med pelletering sedan 2003 och är således inne på sin fjärde säsong. 
Man har tillgång till kutterspån för en tillverkning på upp till 4 000 ton per år men i 
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47 www.jga.se 
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nuläget räknar man med att komma upp till ungefär 1 500- 2 000 ton. Resterande delar 
säljer man som strö och till andra pellettillverkare.  

Förutom pelleteringen har man byggt upp en energisida där man levererar fjärrvärme till 
Linneryds samhälle, överskottsvärme från pannan, samt levererar bark till Tingsryds 
kommuns fjärrvärmeverk. Man har inga långa avtal när det gäller ”restprodukterna” 
förutom ovan nämnda energileveranser till Tingsryds kommun. Man anser att det går att 
tjäna mer genom att vara mer flexibel på en föränderlig marknad.  

Inte ens för cellulosaflisen har man avtal med Södra utan levererar där man får det bästa 
priset. Vi fick uppfattningen att det för närvarande inte var till cellulosaindustrin. Denna 
”restmarknad” har förändrats under de senaste åren genom att det har kommit in 
betydligt flera sinsemellan konkurrerande aktörer. Man diskuterar också att mer formellt 
tillsätta en ansvarig för energisidan eftersom den nu börjar bli så stor. 

 
4.4.4.2 Investeringen  
Skälet till att JGA började fundera på pelletering var att man ansåg sig få ut för låga 
priser på kutterspånen. Man ville därför kunna förädla en del av detta spån och ansåg i 
likhet med flera av dem vi intervjuat att kan man skicka spånet för pelletering och få 
detta lönsamt så måste det väl vara en bra affär att pelletera på plats.  

JGA gjorde inte någon större marknadsundersökning då man menade att med de 
förhållandevis låga kvantiteter man vid detta tillfälle avsåg att pelletera borde det inte 
vara något större problem att avyttra pelleten.  

Det fanns också en baktanke med pelleteringen vilket var att marknadsföra JGA:s 
varumärke i form av pelletsäckar eftersom företaget är stor uppköpare av virke från den 
närliggande bygden.   

Den första investeringen, vilken gjordes för ca fyra år sedan, uppgick då till ca 1,2 Mkr 
men man har under hösten 2006 bytt ut denna mot en större pelletpress. Samtidigt har 
man bytt utrustningsleverantör.  

I dagsläget har JGA en press med en kapacitet att pressa drygt 1 ton per timme. Denna 
nya investering uppgick till ca 3 Mkr och man kunde då använda sig av en del av den 
tidigare utrustningen. En annan anledning till den nya investeringen var det bristande 
engagemang och kompetens som man upplevt sig ha fått hos den tidigare leverantören.  

 
4.4.4.3 Råvaran 
Idag använder JGA huvudsakligen gran som råvara. Efter stormarna Gudrun och Per 
uppgår andelen gran till omkring 80 % och tall till resterande del. Till denna råvara har 
man för att hålla en bra kvalitet på pelleten tidigare tillsatt 3 % lignin men det har man 
numera upphört med. Idag tillsätts i stället 1 % havre vilket i likhet med ligninet medfört 
en stabilitet i kvaliteten.  

Tillverkningen är känslig för luftfuktighet och kyla. Detta visar sig då vissa delar i 
anläggningen inte ligger inomhus och hyvleri och pellettillverkningen finns i olika 
byggnader. Man diskuterar av detta skäl att bland annat bygga in vissa känsliga delar 
som t.ex. transportbanor vilka idag är relativt oskyddade för värme, kyla och torka. 

  
4.4.4.4 Tillverkningen 
Produktionen sker i ett dagskift Det innebär att pressningen sker ungefär 50 timmar per vecka. 
Man tillverkar, när det fungerar bra ca 120 pallar på ett skift eller ca 100 ton per månad. Med 
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hänsyn till den kapacitet pressen har kan man för närvarande räkna med att kapaciteten är 
utnyttjad till ca 60 %. 

4.4.4.5 Tekniska frågor 
Liksom med den tidigare utrustningen är man inte heller helt tillfredsställd med dagens. Bland 
annat pressrullarna har en tendens att ha en mycket kort livslängd. Däremot verkar matriserna 
hålla längre än vad man räknat med. Man har haft en hel del inkörningsproblem även med sin 
nya anläggning.  
Man har t.ex. helt plötsligt fått problem med kvaliteten på pelleten som ibland inte hållit ihop 
eller blivit alltför hård. Problem med för hårda pellet blir det i de pelletbrännare som har 
tekniken att först smula sönder pelleten innan de förbränns. Man har också fått testa sig fram 
till en acceptabel blandning mellan träspånen och havre, lignin etc.  
Man tycker att det är besvärande att tillverkarna/säljarna inte har bättre kompetens på de olika 
komponenterna, inklusive råvara, och hur de samverkar. Därför krävs det en hel del eget både 
teknik- och träkunnande.  
Även säckningen har man haft problem med, kanske för att den valda 
säckmaskinsleverantören i allmänhet levererar till grönsaksindustrin. Problemen man har haft 
har att göra med damm och statisk elektricitet vilket innebär att det ofta har blivit problem 
med förslutningen av säckarna.  
Ett annat problem är att man varje dag måste kontrollera vikten på pelleten eftersom man 
säckar i 16-kilossäckar. Är pelleten alltför lätt innebär det att man riskerar att säckarna blir 
överfyllda och inte går att försluta av detta skäl.  

4.4.4.6 Personal 
En person är heltidsanställd dagtid för pelletering och säckning. Man har investerat i en 
småsäckningsanläggning men det krävs att den person som sköter anläggningen hela 
tiden manuellt lyfter över säckarna till pallar. Av bland annat av detta skäl har man 
börjat diskutera en mer automatiserad säckning. Dessutom finns det andra personer som 
hjälper till vid behov samt en del administrativa sysslor som sköts på kontoret.  
Vi uppskattar nuvarande arbetsinsats att omfatta ungefär en heltid och en halvtid. I den 
mån man börjar med ytterligare ett skift pelletering samt investerar i en mer 
automatiserad säckning tror vi att JGA kan få ner personalbehovet till två och en halv 
tjänster. 
 
4.4.4.7 Lager och Distribution 
JGA har en viss lagringskapacitet i den lokal där produktionen sker. Huvudsakligen sker 
försäljningen i form av småsäckar, 16 kg, med JGA:s märke på.  

Merparten hämtas på plats men man levererar också pallvis på lastbil. Det finns även en 
del kunder som får bulkleveranser när de hämtar pelleten (bulk på t.ex. egen släpkärra). 
Man har viss lagringskapacitet under tak men undviker att lagra på lastplanen, då man 
riskerar att pelleten kan skadas av fukt. Anledningen är att säckarna är perforerade och 
pallarna inte helt inplastade.  

För att undvika alltför stora lager inför bränslesäsongen planerar man att producera i ett 
skift fram till efter sommaren och sedan öka produktionen till två skift under 
eldningssäsongen. 
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4.4.4.8 Kommande utveckling 
Man har inga planer på att torka sågspån eller att köpa in råvara externt. Vad man 
planerar för är att bygga in vissa delar av utrustningen för att få en jämnare pelletkvalitet 
samt att öka automatiseringen i säckningen.  

Man kommer också att fördubbla hyvlingskapaciteten och kan så småningom pelletera 
upp till 8 000 ton. För JGA är pelleteringen verkligen en marginalaffär, i alla fall så 
länge man inte känner sig helt nöjd med produktionen och verkningsgraden. Däremot 
kan denna marginalaffär spela en större roll för lönsamheten i framtiden. 

 
4.4.5 Andreasson AB / Andreassons Sågverk49 
 
4.4.5.1 Företaget 
De till familjen Andreasson tillhörande företagen Andreasson Såg AB och Andreassons 
AB ligger båda i byn Fållinge strax utanför Smålandsstenar. Närheten till Nissan och 
dess gamla flottningsleder har tidigt skapat goda förutsättningar för de många sågverk 
vilka grundats utmed Nissans långa lopp från Ryd strax söder om Jönköping ned till 
Halmstad.  Eftersom pelleteringen kommer att ske i ett helt nystartat företag finns inga 
ekonomiska siffror att tillgå. Sågverket och trävaruhandeln är separerade från 
pelleteringen men pelleteringen baserar sig huvudsakligen på sågverkets spån. 

Andreassons Såg AB startades på 1960 talet av Niklas Andreassons farfar. Stormen 
1969 gav god tillgång till råvara vilket gav en injektion till ett antal investeringar i 
sågverket, investeringar med vilka man till stor del fortfarande driver sågverket idag.   

2005 kom nästa stora storm, Gudrun, och skapade återigen förutsättningar för sågverken 
att köpa in stora mängder råvara till låga priser. Tredje generationen Andreasson 
(Niklas) hade från början inga planer på en sågverkskarriär utan var vid denna tid fullt 
sysselsatt med civilingenjörsstudier vid Chalmers och påföljande doktorsstudier i 
matematik. Men när familjesågverket översvämmades av virke återvände han hem till 
Smålandsstenar för att hjälpa till med ”stormbearbetningen”. 

Båda företagen ligger på ett och samma fabriksområde. Andreassons Såg är ett mindre 
klentimmersågverk och producerar runt 10 000 m3 sågad trävara per år. Driften sköts av 
fyra personer varav två är familjemedlemmar. I anslutning till sågverket har man 
dessutom en trävaruhandel genom vilken en stor del av sågverkets produktion säljs.  

                                                 
49 Intervju med företagets VD Niklas Andreasson 

Fig. 16 

Pelletlager 
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Den hemvändande sonen Niklas grundade på hösten 2006 det egna bolaget Andreasson 
AB med syfte att tillverka och marknadsföra pellets. 

Investeringen i pelleteringsutrustning skedde under slutet av 2006 och efter en viss 
inkörningsfas startades serieproduktionen i januari 2007. 

Niklas gick mycket metodiskt tillväga. Innan han bestämde sig för tillverkningsmetod 
och leverantör av pelleteringsutrustningen, gjorde han mängd besök både hos potentiella 
leverantörer av utrustningen samt inte minst hos andra småskaliga pellettillverkare. 

Liksom Bennsäters Sågverk valde Andreasson AB slutligen att investera i en av de 
dyrare anläggningarna, den tysktillverkade Münch, levererad av den svenska 
återförsäljaren Mared AB i Huskvarna.  

Den totala investeringen uppgår till ca 3 Mkr och pressen har en kapacitet på 500 kg 
pellet per timme. Till anläggningen hör också en enklare manuell säckningslinje med 
möjlighet att antingen säcka i 16 kg säckar eller att köra i stora bulksäckar om 700 kg. 
Investeringen har kunnat hållas nere genom att Niklas gjort mycket av 
installationsarbetet själv.  

Niklas har valt att också investera i en spånficka nedsänkt i marken i direkt anslutning 
till den byggnad som används för pelletering. Fickan rymmer ungefär 200 m3 och är 
tillräckligt lång för att en lastbil skall kunna tippa ett komplett släp direkt i fickan. 
Företaget täcker i dagsläget in ungefär tre fjärdedelar av sitt råvarubehov från familjens 
sågverk, resterande en fjärdedel kommer från externa leverantörer. Men i framtiden 
förväntas behovet av externa leveranser stiga till runt två tredjedelar av det totala 
råvarubehovet.  

 
4.4.5.2 Råvaran 
Liksom fallet är för flera av de övriga intervjuade pellettillverkarna kommer råvaran till 
största delen från den egna tillverkningen, eller om man skall vara noggrann från det 
andra familjeföretaget, Andreassons Såg AB. Då man har i stort sett samma råvarumix 
hela tiden, 90 % gran och 10 % tall, är kvaliteten någorlunda jämn. 

Till skillnad från flera av de andra aktörerna har Andreasson valt att inte tillsätta några 
bindemedel, som lignin, havre etc. Argumenten för detta är bl.a. kostnadsskäl samt att man 
inte sett något större behov ur ren teknisk synpunkt.  

Som nämnts ovan köper man i dagsläget in ungefär en fjärdedel av sitt råvarubehov. Den 
begränsande faktorn upplevs vara transportavståndet. Företagets bedömning är att kalkylen 
för extern råvara är försvarbar upp till ett upptagningsområde på max 50 km. Ett ytterligare 
problem med extern råvara är den ojämna kvaliteten. Efter en del initiala missöden med 
havererade matriser p.g.a. för stora bitar i spånet har man nu som rutin att alltid 
grovkontrollera varje leverans. 

 
4.4.5.3 Tillverkningen 
Niklas är idag helt ensam att arbeta med pelleteringen. Att anställa någon ytterligare 
medarbetare känns ännu som ett alltför stort steg att ta. Någon 40 timmars vecka är det 
inte tal om, mer mellan 60-70 timmar per vecka. Då brandrisken alltid är överhängande 
vid pellettillverkning är Niklas mycket försiktig att lämna utrustningen utan tillsyn. 
Maximalt en timma utan tillsyn är hans grundregel. Riskerna med pellettillverkning 
understryks av att det bara fanns ett enda försäkringsbolag som var villigt att försäkra 
utrustningen och lokalen.  
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4.4.5.4 Tekniska inkörningsproblem 
Niklas är i stort sett nöjd med den utrustning han köpt. Maskinen är robust och relativt 
tålig. Men man har trots allt haft en hel del inkörningsproblem 

• Styrningen (mjukvaran) fungerar fortfarande inte tillfredställande, enligt uppgift 
skall programmeraren av programmet ha brutit samarbetet med tillverkaren 
(Münch) och därmed fanns det ingen som kunde genomföra de nödvändiga 
modifieringarna 

• man har haft ganska stora problem med slitage av pressrullarna, vilket bl.a. lett 
till att man bränt tre lager på dem  

En annan liten ”besvikelse” är att återförsäljaren av utrustningen lovat att kapaciteten är 
minst 500 kg per timme, men vid en noggrannare läsning av originalbruksanvisningen 
står det att läsa att 500 kg per timme är max kapacitet. I praktiken ligger Andreasson AB 
idag ytterst sällan över 400 kg/timme. Huvudanledningen till detta är att man i dagsläget 
sällan har en perfekt jämn spånkvalité, vilket tillsammans med de rena tekniska 
inkörningsproblemen medför många produktionsstopp 

Företaget bedömer att utnyttjandegraden ligger någonstans mellan 60-70 % med en 
stigande tendens. På en 14 timmars arbetsdag och förutsatt att inga större 
produktionsstopp inträffar kan man då nå upp till en produktionstakt på mellan 5 och 6 
ton om dagen. 

Vad det gäller själva driftskostnaderna för produktionen räknar Niklas med ungefär 400 
SEK/ton. De stora posterna är; 

• el 
• byte av reservdelar och reparationskostnader, läs rullar 
• hög-temperatur fett 

Flera längre stopp, orsakade av att Niklas blivit tvungen att vänta in transporter av 
reservdelar, har lärt honom att alltid ha en extra uppsättning av de mest kritiska delarna 
på lager.  

 
4.4.5.5 Personal 
Personalstyrkan består av en enda person, Niklas Andreassson. Han är om man så vill 
både VD, produktionspersonal, lageransvarig och ekonomiansvarig. Ytterligare personal 
är i dagsläget inte aktuellt. 
 
4.4.5.6 Distribution och Lager 
En stor missräkning för Niklas har varit att hans ursprungliga plan att huvudsakligen 
leverera storsäck om 700 kg har gått om intet. En någorlunda stabil produktion med 
fokus på storsäcksdistribution hade möjliggjort för Niklas att kunna lämna produktionen 
utan direkt tillsyn stora delar av dagen och därmed kunna nyttja den friställda tiden till 
att ta upp matematikstudierna igen. Verkligheten blev dock en annan. Kundkretsen, 
vilken har möjlighet att köpa och hantera storsäck, har visat sig vara relativt begränsad. 
Däremot låter sig allt som packas i småsäck säljas i den egna Trävaruhandeln utan någon 
som helst marknadsföring. Nackdelen med småsäck är dock att det är en mer eller 
mindre ren manuell hantering och därtill ett enormt fysiskt krävande.  Till detta kommer 
att logistiken på sågverksområdet inte är den mest optimala. Niklas får sätta av en hel 
del tid att frakta säckar fram och tillbaka mellan provisoriska lagerutrymmen och själva 
tillverkningsbyggnaden.  
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I klartext betyder det att den ursprungliga planen på en åtminstone halvautomatisk 
produktion inte infriats utan Niklas är i dagsläget mer eller mindre bunden 100 % till 
pelleteringsanläggningen. Försök från Niklas sida att ”omvända” kundkretsen från 
småsäck till storsäck har visat sig vara mycket svårt. Folk drar sig för de investeringar 
som krävs för att kunna hantera storsäck. 

Ren bulkförsäljning är enligt Niklas inte intressant ur en lönsamhetssynpunkt. Priserna 
är alltför låga för bulk för att motivera en övergång från säck till bulk. 

En grundregel vid all pellettillverkning är att sörja för ordentliga lagerutrymmen, detta 
torde särskilt vara fallet vid småsäckstillverkning. Lageruppbyggnad under det varma 
halvåret garanterar leveranssäkerhet under eldningssäsongen. För Andreassons AB 
räknar Niklas med att behöva ungefär 300 m2 lager. Småsäckarna staplas på pallar som 
ställs på ett höglager, 3 pallar högt. Under en 10-veckors period räknar Niklas med att 
bygga upp ett lager på ungefär 300 pallar. 

 
4.4.5.7 Kommande utveckling 
Funderingar kring framtiden kretsar främst kring två saker. Den första och mest 
konkreta är en automatiserad säckningslinje. Detta skulle innebära en oerhörd 
arbetsbesparing på en i längden ohållbar arbetssituation. En ”reguljär” helautomatisk 
säckningslinje ligger komplett någonstans mellan 1,5-2,0 Mkr, vilket i dagsläget skulle 
vara ett alltför stort steg för det nystartade företaget. Hoppet står i stället till en 
begagnad lina eller alternativt en ”lågprislinje” från Kina.  Niklas har sett information på 
nätet på linjer som kan köpas för ned till en fjärdedel av priset för en reguljär linje. Där 
måste dock kvaliteten säkerställas innan han vågar ta en sådan investering. 
 
Nästa framtida vision gäller torkningsmöjligheter. Sågverket producerar en hel del flis, 
vilken idag säljs till massatillverkning. Att på ett kostnadseffektivt sätt kunna torka ned 
flisen till den nödvändiga 15 % fukthalten skulle ge tillgång till ”obegränsad” råvara. I 
dagsläget är en traditionell torkningsanläggning för mellan 5-10 Mkr emellertid alltför 
dyr i inköp. Hoppet står där till den utveckling som sker med småskalig 
torkningsanläggning till betydligt lägre investeringssummor.  
 
Sammantaget har investeringen i en småskalig pelleteringsanläggnings visat vara 
betydligt mer komplicerad och arbetskrävande än vad Niklas ursprungligen räknat med. 
Mycket p.g.a. känsligheten för råvarumixen vi pressningen och missräkningen med den 
begränsade marknaden för storsäck, vilket tvingat Niklas att binda sig vid den 
arbetsintensiva småsäckningen.  Niklas är dock snabb med att lyfta fram pellets som en 
fantastisk produkt. Miljövänlig och ekonomisk ligger den helt rätt i tiden. Detta 
understryks också av att avsättningen inte har krävt någon som helst marknadsföring – 
allt som produceras säljs… 
 
4.4.6   Sammanfattning 
I nedanstående del görs en sammanställning av de olika delar som diskuterats med 
pellettillverkarna och de erfarenheter som har inhämtats hos dem. Från anledningen till 
att man startade tillverkningen till val av distributionsform.  

Efter denna sammanfattning görs en sammanställning av de råd dessa pelleterare har att 
ge en potentiell tillverkare av pellet. Detta har också varit ett av delsyftena med 
undersökningen. 
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4.4.6.1 Anledningen till att starta pellettillverkning 
Samtliga som intervjuats hade egentligen två skäl att starta. Det första är att öka lönsamheten 
eftersom man tidigare i stor utsträckning levererade sitt spån till större pelletfabriker. När det 
gäller lönsamhetsberäkningarna för att pelletera hänvisas till särskilt avsnitt om detta.  
Flera uppger också det slående argumentet att ”om vi som har råvaran och inte behöver 
transportera iväg spånet inte kan få lönsamhet så borde det inte heller vara möjligt att få 
rimlig lönsamhet i en större pelletfabrik och nu görs ju stora investeringar i dessa fabriker”. 
Den ekonomiska aspekten innehåller också, både från de intervjuade företagen och vad vi 
förstått från andra sågverk, att man varit ordentligt missnöjda med det pris som erhållits för 
det hyvlade spånet. Detta har säkert medfört att man aktivt sett sig om efter möjligheter att få 
ett bättre utbyte av överskottsmaterialet.  
 
Det andra gemensamma argumentet har med miljö att göra.  
Eftersom man tidigare levererade spån kanske upp till 10-15 mil bort kunde man genom 
pelleteringen i anslutning till den egna anläggningen reducera transportvolymen med fem 
sjättedelar. Ett vidare miljöargument har också varit att flera av de intervjuade personerna 
gärna önskat vara med att satsa på en ökad användning av biobränsle som en ersättning för i 
första hand oljan.  
Det finns också andra argument vi träffat på som t.ex. JGA som genom att sälja pellet i 
bygden även ser detta som en del i sin marknadsföring då man är stor virkesinköpare.   
 
4.4.6.2 Inhämtande av marknadsinformation/marknadsföring 
Det är slående att flertalet av de undersökta företagen inte lagt några större resurser för 
att undersöka marknaden och dess förutsättningar. Man kan ha viss förståelse för detta 
för de företag som började pelletera 2003 men flera av de intervjuade har ju börjat eller 
utökat sin verksamhet så sent som 2006 och 2007.  

Det argument som de flesta ger är att de har gjort en relativt begränsad undersökning för 
att verifiera vad man redan tycker sig veta. Det gäller dock också att förstå hur den 
lokala marknaden ser ut i termer av leveranser. Detta hade t.ex. givit Andreasson ett 
bättre beslutsunderlag. Man hävdar också att de kvantiteter man pelleterar både är små 
och att dessa inte innebär något egentligt tillskott till marknaden eftersom merparten 
pelleterats även tidigare. Några har dock sett att de kan leverera till större 
uppköpare/distributörer men då till väsentligt lägre priser än vad man kunnat få ut 
själva.  

De företag som levererar i mindre säckar har dock varit tvungna att marknadsföra sin 
produktion både i den lokala pressen och via hemsidorna på Internet. 

Samtliga som vi intervjuat är dock av åsikten att det för närvarande framför allt är 
kunderna som söker upp tillverkarna. I en ökande konkurrens kan förhållandena dock 
komma att ändras. 

 
4.4.6.3 Investeringen 
Pelletproducenterna vi intervjuat har haft en ganska spridd storlek på sina investeringar. 
Detta beror på i vilken mån man behöver förändra befintliga byggnader eller bygga nya 
lokaler. De flesta av företagen har, med hänsyn till att det rör sig om en marginalaffär, 
också inrymt produktionen i befintliga lokaler, truckar annan utrustning etc.  

En annan viktig skillnad är i vilken mån man använder sig av säckning. En sådan 
innebär både en extra investering och att man behöver ha en person anställd på heltid för 
att sköta den manuella eller semimanuella hanteringen. Flera av företagen som idag har 
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en manuell hantering av säckarna inser också att man kommer att behöva göra 
ytterligare investeringar då det i längden inte är acceptabelt för en person att hantera upp 
till sex ton per dag för en person.  

Slutligen är investeringen beroende på vilken leverantör man väljer och storleken på 
pelletpressen. Totalt befinner sig dock en total investering i ett spann på mellan 2 – 4 
Mkr beroende av ovanstående faktorer. 

4.4.6.4 Råvaran 
Med undantag av Berghems Toffelfabrik och delvis Andreassons använder sig samtliga av de 
undersökta företagen av egen råvara för pelleteringen. Råvaran är framför allt gran vilket 
blivit ännu mer accentuerat efter stormarna Gudrun och Per. En viktig slutsats av studien är 
att pelleteringen är relativt känslig för råvarumixen och hur denna påverkats av 
klimatförändringarna fukt, torrt, kallt. Det betyder att man i samtliga fall behöver testa sig 
fram beträffande pelletkvaliteten och olika väderleksförhållanden. Som tidigare redovisats 
sker en hel del tillsatser i olika form. Från havre och vatten till lignin och djurfett, allt 
syftande till att öka hållfastheten på pelleten. Detta har också medfört att pelleten ibland har 
blivit alltför hållfast vilket vållat problem för konsumenterna (en del brännare och 
pelletkaminer). Det kan tyckas anmärkningsvärt att det är svårt att få denna råvarukompetens 
för de mindre tillverkarna då den heller inte finns i så stor utsträckning hos 
utrustningsleverantörerna.  
 
Tillgång till egen råvara har varit en av de grundläggande förutsättningarna för de flesta även 
om Berghems Toffelfabrik köper in merparten av sin råvara och Andreassons en del. Med 
tillgång till egen råvara är företagen dessutom mindre utsatta för risker i form av 
begränsningar i tillgång respektive ökade priser samt riskerar inte att drabbas av stopp p.g.a. 
främmande material i råvaran. Råvarupriserna visar sig inte slå igenom helt i pelletpriserna då 
dessa i första hand är beroende av el- och oljeprisutvecklingen.  
Det är också slående att samtliga undersökta företag, vilka helt har tillgång till egen råvara 
inte avser att i framtiden investera i torkning medan de som köper råvara utifrån ser detta som 
en mycket trolig utveckling. Detta beror delvis på att torkning av spån och flis idag innebär en 
stor investering medan flertalet diskuterar verksamheten i termer av att vara en tilläggs-
/marginalaffär och så skall förbli. 
 
4.4.6.5 Tillverkningen och tekniska frågor 
De undersökta företagen har som utgångspunkt haft att tillverkningen i stort sett skall 
sköta sig själv. I inget fall har detta visat sig vara fallet. Tillverkningen är beroende av 
regelmässig tillsyn i annat fall kan resultatet vara att utrustningen plötsligt producerar 
ingenting eller enbart pulver. Vad detta beror på har vare sig tillverkarna eller 
utrustningsleverantörerna i allmänhet ett svar på. I flertalet fall har det inte varit 
mekaniska fel utan framför allt problem som troligen har att göra med råvaran.  

Företagen har, trots att deras ambition är att tillverka ungefär samma kvantiteter, valt 
olika storlek på pressarna. Från den minsta med 250 kg per timme upp till över ett ton 
per timme i presskapacitet. Det innebär att man också har olika belastning på pressarna 
från den mest utnyttjade 125 timmar per vecka ner till ca 50-60 timmar per vecka.  

Den samstämmiga uppfattningen hos företagen är att det är väsentligt bättre med en viss 
överkapacitet på pressen och i så fall utnyttja den något mindre. Investeringsbeloppen 
skiljer sig inte dramatiskt mellan presstorlekarna och uppfattningen är att med de stora 
krafter som behövs för att pressa är det bättre att överdimensionera utrustningen.  
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Trots detta kan man inte se att matriser eller pressrullar har en längre livslängd hos de 
pressar som producerar större volymer. Ett ytterligare argument är att ”det är lika 
mycket arbete med en press som producerar 450 kg som en som producerar 1 ton”. I 
något fall hade man för några år sedan provat med en 50 kg-press men den betecknades 
närmast som en ”leksak”.  

De tekniska problemen finns redovisade under respektive undersökt företag men kan 
sammanfattas med att den som pelleterar måste ha ett genuint intresse för tillverkningen 
och vara tekniskt kunnig och intresserad. Anledningen är att tillverkningen kräver tid, 
intresse, kunskap och förmåga till okonventionella lösningar. 

4.4.6.6 Personal 
Hur mycket personal som behövs för att driva anläggningen är i första hand beroende av 
om man säckar eller inte. För den som säckar krävs en heltid om man inte har en 
helautomatiserad säckningsanläggning vilket inget av de undersökta företagen har.  
Dessutom krävs det ungefär en halvtid för teknik, tillsyn och kvalitetskontroller. I den 
mån man dessutom levererar i säckar krävs det också tillräckliga resurser under 
bränslesäsongen för att kunna serva kunderna. Planeringen hos kunderna är inte heller 
den bästa varför man ibland behöver ställa upp utanför normala öppettider.  
Hos något av de undersökta företagen har man för att minimera personalåtgången också 
placerat anläggningen så att den kan övervakas av den personal som hyvlar virket. De 
flesta har någon sorts övervakning genom larm under de tider de inte direkt kan 
övervaka anläggningen. 

4.4.6.7 Lager och distribution 
Det framgår att man inte funderat så mycket på vare sig lager eller distributionsfrågorna innan 
man investerat. Samtliga undersökta företag har dock behövt hantera detta problem både 
avseende lagringsutrymme och i form av kapitalbindning.  
Olika aktörer har löst detta på olika sätt. Hällerums Trä har gjort ett bulkavtal med en dansk 
köpare där syftet är att hålla igång pelleteringen även under lågsäsongen utan att behöva lagra 
pelleten under någon längre tid. JGA i sin tur avser att arbeta i ett skift under tiden fram till 
dess att högsäsongen börjar för att då gå upp till tvåskift.  
Bennsäter har säkerställt att inte behöva fundera på problemet eftersom man levererar i bulk 
till en återförsäljare som i sin tur säljer till slutförbrukarna. På så sätt undviker man inte bara 
lagring utan också eventuella distributionsproblem/-hantering och en eventuell investering i 
säckningsanläggning.  
Berghems Toffelfabrik har dock, vilket framgår av redogörelsen kring Berghems, både haft 
svårigheter med att kortsiktigt bygga upp ett bra distributionsnät och har behov av extra 
lagringskapacitet/rörelsekapital under den låga eldningssäsongen (april – september). 
Andreasson slutligen har visserligen en distributör i närmiljön men även här uppstår såväl 
lagerproblematiken under lågsäsongen.  

4.4.6.8 Kalkylmodell och ekonomisk utvärdering 
Först och främst kan konstateras att det inte gjorts några mer sofistikerade kalkyler vare sig 
för eller efter investeringen. Vi har i vårt begränsade urval fått del av en förkalkyl från en 
tillverkare och en enda efterkalkyl från en av pelleterarna. Med hänsyn till att det i de allra 
flesta fall är en marginalaffär och marginalinvestering kan kanske detta vara förståeligt men 
det är ändå lite överraskande eftersom det rör sig om privat ägda företag där ägaren är nära 
verksamheten. 
Utgångspunkten har för de flesta varit den mellanskillnad som finns mellan råvarupriset och 
pelletpriserna. Man har i stort sett multiplicerat denna mellanskillnad med antalet producerade 
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ton och fått fram en kort återbetalningstid på investeringen. Det är också framför allt 
återbetalningstiden som framhålls när lönsamheten kommer på tal.  
För den som investerar i pelletering är det därför viktigt att ha en uppfattning om hur 
pelletmarknaden kommer att utvecklas de närmaste åren. Flertalet av de intervjuade har också 
haft en uppfattning om utvecklingen för de närmaste åren. De har bl.a. nämnt siffror nära dem 
som redovisats ovan (kap 4.1 sid 19). I den utvärdering vi kommer att göra kommer vi både 
fokusera på återbetalningstiden och nuvärdet och översiktligt beräkna internräntan. 
 
4.4.6.9 Kommande utveckling 
De flesta av de undersökta företagen har investerat i pelleteringsutrustning under det senaste 
året. Några har hållit på några år och ett av företagen som investerat nyligen har bytt 
anläggning. Därför finns det inga omedelbara planer på att i framtiden utveckla verksamheten 
eftersom, vilken framgår ovan, det tar ganska lång tid att trimma in anläggningarna.  
Det som dock framkommit under intervjuerna att de företag som har en manuell eller semi-
manuell säckningsutrustning i framtiden har planer att investera i en mer automatiserad 
säckningsutrustning. I första hand har planerna kommit till av arbetsmiljöskäl, eftersom det i 
längden inte är görligt att en person lyfter ca sex ton pellet per dag. 
Vidare nämns investering i en utökad kapacitet på pressen i möjliga utvecklingsplaner. 
Samtliga anser att en större press också är väsentligt mer stabil än en mindre. Med de stora 
krafter som behövs för att tillverka pelleten anses hållbarheten på utrustningen ökar betydligt 
och väl motiverar den ökande investeringen. Det finns naturligtvis också en ekonomisk gräns 
med hänsyn till hur mycket pellet som verksamheten kan tillverka genom tillgången på 
råvara. 
Som framgått tidigare ser framför allt de integrerade sågverken denna del av verksamheten 
som en marginalverksamhet, ett sätt att förbättra lönsamheten med tilläggsinvesteringar. 
Därför finns bland dessa heller inga planer på att torka sågpån och på detta sätt utöka 
verksamheten. Detta kan naturligtvis ändra sig i framtiden med en ökande 
råvarukostnad/alternativintäkt och med lägre investeringar i en torkanläggning.  
Bland de undersökta företagen är det Berghems Toffelfabrik och Andreassons, som ser 
torkningen och t.o.m. flisning som en ökad möjlighet att förbättra lönsamheten. Just dessa 
företag är också de som är eller kommer att vara beroende av att köpa in råvara. 
Verksamheten som egentligen emanerar ur ett överskott på råvaran utvecklas för dessa 
verksamheter till snarast en huvudaffär. 
 

4.5 Råd till en kommande pelleterare 
Baserat på de synpunkter vilka kommit fram under de genomförda intervjuerna har vi 
definierat ett antal punkter att tänka på för en kommande pelleterare. Vi har nedan gjort en 
sammanställning av de viktigaste råden. 

4.5.1 Långsiktig tillgång till råvara 
Samtliga intervjuade utom Berghems Toffelfabrik anser att tillgången till råvaran är den 
viktigaste faktorn för en kommande pelleterare. Har man inte tillgång till råvaran är man på 
ett helt annat sätt utsatt för marknadens förändringar. Berghems är ju också den verksamhet 
som ser pelleteringen en del i en huvudaffär. Här har man också framtida planer att både flisa 
och torka råvaran. 

4.5.2 Säkra försäljning av en viss del av produktionen 
Hittills har marknaden upplevts som i stort sett obegränsad och de pelletterare vi intervjuat är 
av den uppfattningen att marknaden kommer öka med 25-30 % per år de närmaste åren. Det 
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borde därför inte vara alltför komplicerat att avsätta merparten av produktionen i företagets 
närområde. Dock menar några av företagen att det är väsentligt att verifiera den lokala 
marknaden, eftersom denna typ av marknad just är mycket lokal.  
Ett råd i samband med att man startar är att säkerställa i fall en del av produktionen, siffror på 
50 % har nämnts. Detta kan ske genom avtal med de större distributörerna där dock 
lönsamheten är låg.  
Det kan dock vara klokt att avstå en del av intäkterna under den tid man bygger den egna 
marknaden, i varje fall om man avser att leverera i småsäck. Andra möjligheter är att göra 
som Bennsäter och helt satsa på bulkleveranser. Det visar sig också vara väsentligt att 
kontrollera hur den lokala marknaden ser ut så att man är medveten om i vilken mån det krävs 
säckning i småsäck eller om det fungerar med bulk/storsäck. Erfarenheten både ovan och från 
andra marknader är att på denna punkt kan det skilja sig även på relativt korta avstånd. Detta 
beror antagligen på tradition och i vilken mån slutanvändarna satsat på bulkförråd. 
 
4.5.3 Verifiera andras erfarenheter  
Inför en investering är det nödvändigt, för att nå ett så bra resultat som möjligt, att kontakta 
andra tillverkare av ungefär samma storlek för att få reda på vad som fungerar bra och vad 
man bör tänka på både avseende marknad, tillverkning, utrustningsleverantör och distribution.  
Man bör också göra ett industribesök på plats hos en pelleterare med i alla fall något års 
erfarenhet. Flera av de intervjuade har gjort just detta och lärt sig av andras misstag. Man har 
då bland annat lärt sig att hanteringen är mer komplicerad än vad kanske 
utrustningstillverkarna hävdar, och man blir definitivt, med tidigare erfarenhet i ryggen, en 
bättre upphandlare av utrustningen. 

4.5.4 Totalupphandla anläggningen 
Ett råd är att totalupphandla hela utrustningen. Om man har kontakt med flera leverantörer 
hävdar dessa ofta att ansvaret ligger hos någon annan leverantör. Eftersom processen är 
komplicerad är det bra att lägga till en del på investeringen och därigenom förhoppningsvis, få 
enbart en leverantör som tar ansvar för den kompletta utrustningen. Detta kommer att spara 
både tid och kostnader när sedan problemen uppstår. 
 
4.5.5 Kontrollera serviceorganisationen hos leverantören 
Även om en av de viktiga förutsättningarna för en lönsam verksamhet är den tekniska 
kompetensen hos pelleteraren understryker de intervjuade vikten av att serviceorganisationen 
hos utrustningsleverantören har både tillräcklig storlek och en bra kompetens. I vår 
undersökning har vi träffat på både nöjda och missnöjda pelleterare.  
Det bästa är att kontrollera hur det fungerar med tidigare kunder. En möjlighet som ett av de 
undersökta företagen diskuterat är att teckna serviceavtal med sin leverantör och då till en fast 
kostnad. I den mån utrustningsleverantörerna erbjuder detta är det dock för närvarande alltför 
kostsamt. Detta skulle dock kunna vara en utveckling av branschen för både pelleterare och 
utrustningsleverantörer. 
 
4.5.6 Tillverkningen kräver både träintresse och teknisk kompetens 
Som framgått tidigare är detta ingenting för den som enbart är ”en glad amatör”. Det krävs 
både teknisk kompetens för att avhjälpa mindre problem, samtidigt som det krävs att man 
också sätter sig in i hur olika råvaror samverkar.  
Uppbyggnaden av det tekniska kunnandet och råvarukunskapen har för de intervjuade 
företagen framför allt skett genom ”trial-and-error”. Det gäller att testa ut vad som fungerar 
bäst med tillverkarens egen råvara och vid olika väderlek så att man förstår varför 
pelletkvaliteten varierar. På så sätt kan man genom olika tillsatser som vatten, lignin, djurfett 
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och havre påverka och förbättra kvaliteten. Man kan också behöva variera matrislängden vid 
olika hårdhet på råvaran.  
Ett annat sätt att förädla råvaran till bränsle är brikettering. Detta är dock en helt annan och 
väsentligt enklare process, vilket man som potentiell pelleterare måste förstå. Lönsamheten 
för brikettering är också helt annorlunda. 
 
4.5.7 Respektera att inkörningen tar tid och personella resurser 
Genom den relativt komplexa processen måste man också förstå att det tar tid innan man dels 
har lärt sig att behärska processen dels förstår hur råvaran fungerar. Denna inlärningsprocess 
är väsentligt längre än vad de intervjuade företagen hade förväntat sig.  
Bennsäter hade t.ex. kravet att inga ytterligare personella resurser skulle behövas för 
pelleteringen. Trots att man inte säckar ägnas idag ca en halvtid åt verksamheten. Även de 
övriga företagen uppger att pressningen visserligen kan lämnas utan tillsyn under vissa 
perioder, men att man då inte vet, om man inte har larm, i vilken mån den producerar eller 
inte.  
Trots allt går det efter en inkörningsperiod att köra anläggningen utan tillsyn som t.ex. 
Berghems Toffelfabrik där man idag försöker köra anläggningen ungefär dubbelt så mycket 
som övriga. 
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5 ANALYS 
I detta kapitel kommer de data vilka redovisats i kapitel 4 Empiri att analyseras mot de 
teorier vilka valts och beskrivits under kapitel 3. Inledningsvis beskrivs den svenska 
pelleteringsmarknaden för små och medelstora tillverkare med hjälp av Porters Fem 
Krafter, därefter analyseras lönsamheten för denna typ av pellettillverkare med hjälp av 
pay-off och nuvärdesmetoden. 

5.1 Porters Fem Krafter 
Porters fem krafter modell är väl lämpad för att beskriva en marknad med många nya 
mindre aktörer. Modellens uppbyggnad tvingar fram ett närmast ”holistiskt” 
betraktningssätt. 

Marknaden som analyserats är den för småskaliga tillverkare av pellet. Med småskalig 
förstås en årsproduktion på mellan 1 000-6 000 ton. 

Nya
aktörer

Hot från nya
aktörer

Rivalitet
Leverantörer Leverantörernas bland Köparnas Köpare

förhandlingsstyrka existerande förhandlingsstyrka
företag

Hot från
substitut

Substitut

 
 
5.1.1 Hot från nya aktörer 
Hur lätt eller svårt är det för nya aktörer att ta sig in på denna marknad? Svaret är inte 
givet. Flera faktorer talar för att inträdesbarriärerna är relativt låga. Kapitalbehovet är 
relativt lågt, med en investering på runt 2-3MSEK, diverse kringutrustning för kanske 1 
MSEK samt rörelsekapital för runt ytterligare 0,5 MSEK, dvs. sammanlagt 4,5 MSEK är 
man väl rustad att starta småskalig pellettillverkning.  
Då produkten ifråga närmast kan beskrivas som en ”commodity” med inga eller ringa 
varumärken är trösklarna låga också ur denna aspekt. Skalekonomi finns givetvis, men 
inte till den grad som för exempelvis ett sågverk eller ett pappersbruk. Det är 
författarnas bedömning att man redan vid en mindre tillverkning kan nå lönsamhet. 

Den starkaste faktorn som talar emot inträdet av nya aktörer är säkerligen tillgången till 
råvara. Tillgång på torkat spån (kutterspån) kommer att förbli en begränsade faktor för 
lönsam tillverkning av pellet. Visserligen ökar utbudet av råvara drastiskt om man också 
tar in fuktigt sågspån i bilden, men då krävs också en kostsam investering i form av en 
torkningsanläggning, vilket har en stor inverkan på kalkylens lönsamhet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att på de flesta bedömningskriterier finns det inga eller i 
varje fall små hinder för nya aktörer att ta sig in på denna marknad och hota de redan 
etablerade aktörerna. I praktiken blir ändå detta hot tämligen begränsat då en god 
tillgång till lämplig råvara är och förblir en grundförutsättning. Därmed är hotet från nya 
aktörer för de etablerade tillverkarna i praktiken begränsat till att utgöras av andra 
sågverk.    

Fig. 17 
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5.1.2 Hot från substitut 
I dessa tider med en i medierna ständigt pågående debatt om vilket eller vilka 
uppvärmningsalternativ som är det mest optimala utifrån energi-, ekonomi- och 
miljösynpunkt kräver eventuella hot från substitut en närmare granskning. 

Miljövänliga och tillika ekonomiska alternativ till pellet är naturligtvis vedeldning och 
briketter. Men den stora fördelen med pellet jämfört med vedeldning är dess relativt 
höga automatiseringsgrad. Tillförseln av pellet till en pelletbrännare är normalt sett helt 
eller delvis automatiserad. I princip den enda regelmässiga skötsel som krävs är 
”uraskning” ungefär en gång i veckan.  Vedeldning är därför säkerligen inget seriöst hot 
mot pelleteldning, i alla fall inte i någon större skala. 

Vad som däremot utgör ett reellt ”substituellt hot” mot pelleteldning är värmepumpar. 
Värmepumpar är ett kostnadseffektivt och bekvämt sätt att snabbt få ned 
uppvärmningskostnaden av villor. Allt billigare och effektivare värmepumpar i 
kombination med stabila (och delvis sjunkande) elpriser har bidragit till att 
nyförsäljningen av pelletbrännare varit stagnerande under första delen av 2007.  

 
5.1.3 Leverantörernas förhandlingsstyrka 
För den grupp av aktörer vi valt att definiera som vår studiegrupp – små och mindre sågverk – 
finns det i princip ingen direkt leverantörsgrupp. Detta eftersom råvaran till 
pellettillverkningen (spån) uppstår som en restprodukt vid sågverkens egen huvudverksamhet, 
sågning och hyvling. I ett vidare perspektiv skulle man kunna se leverantörerna av timret, 
d.v.s. skogsägarna, också vara leverantörer av insatsvaran för pellettillverkning. Ur det 
perspektivet kan man argumentera att stigande timmerpriser medför fördyrad tillverkning av 
pellet. En allt starkare skogsägarkooperation (läs Södra) bidrar säkerligen också till att hålla 
prisbilden på timret uppe för de små privata sågverken.  
 
En integration framåt av privata skogsägare, d.v.s. att de skulle börja själva att tillverka pellet 
är av många skäl inget realistiskt hot. 
 
5.1.4 Kundernas förhandlingsstyrka 
Koncentrationen hos köparna är för de flesta av de i studien ingående pellettillverkarna 
mycket liten. Då pelletmarknaden ännu är en mycket ung marknad, vilken befinner sig i snabb 
tillväxt finns den ännu inga starka koncentrationer på köparsidan. Strukturerna är fortfarande 
relativt odefinierade, men på sikt kan givetvis ”hot” uppstå för många mindre leverantörer 
vilka blir alltför beroende av en stor kund, exempelvis en grossist.   
 
Om större aktörer på grossist/distributörssidan skulle bestämma sig för att koncentrera sig på 
import av billig pellet från exempelvis Östeuropa, kan detta naturligtvis också medföra sänkt 
lönsamhet för de mindre svenska tillverkarna. I dagsläget verkar detta dock inte vara något 
problem, främst pga. av den snabba tillväxten på pelletmarknaden men också pga. av den 
sämre kvalitet som importerad pellet anses ha. 
 

5.1.5 Konkurrensintensitet och rivalitet 
Då marknaden för tillverkning av pellet fortfarande är en ung marknad som befinner sig i 
snabb tillväxt är konkurrensintensiteten är fortfarande låg. Med en efterfrågan som överstiger 
utbudet har ännu ingen av pellettillverkarna haft problem med att finna avsättning för sina 
produkter, samtidigt har de också gynnats av ständigt stigande prisbild för pellet. 

Konkurrensstrukturen är mycket fragmenterad. Utbud sidan kännetecknas av många 
mindre tillverkare, ingen tydlig marknadsledare låter sig identifieras. 
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Graden av produktdifferentiering är som tidigare nämnts mycket låg, man kan i stort sett 
tala om en ”commodity”. En naturlig konsekvens av detta är att det ännu inte finns några 
starka varumärken som styr kundernas köp beteende. 

Kostnadsstrukturen å andra sidan med den relativt låga investeringskostnaden medför en 
i teorin låg inträdesbarriär för nya aktörer och därmed en intensiv konkurrenssituation. 
Emellertid då tillgången på lämplig råvara i princip är den helt dominerande 
framgångsfaktorn innebär detta i praktiken en mycket effektiv inträdesbarriär för nya 
aktörer och därmed hålls konkurrensintensiteten ned.  

Sammanfattningsvis ger en samlad analys av Porters fem krafter slutsatsen att de 
sågverk som idag har tillgång till råvaran (läs kutterspån) har en mycket god möjlighet 
att nå god lönsamhet. Detta med relativt begränsande hot från andra konkurrenter, 
kunder, leverantörer eller substitut.  

5.2 Kalkylförutsättningar 
Nedan följer de förutsättningar som ligger till grund för kalkylerna. Man måste ha i åtanke att 
de utrustningar som studerats haft en relativt kort produktionstid varför vi infört en del 
antaganden efter diskussioner med såväl tillverkare som pelleterare. Med hänsyn till den korta 
erfarenheten är bedömningarna snarast konservativa. Resultaten av studierna har även 
diskuterats med de intervjuade, framför allt med utrustningsleverantörerna. Detta har varit det 
sätt att verifiera resultaten vilket benämns triangulering. 
 

5.2.1 Investering 
Eftersom det finns olika tillverkare av utrustning har beräkningen skett med en mindre och en 
större variant. De två investeringarna har olika produktionskapacitet per timme. Ingen av de 
allra minsta varianterna har beräknats då intervjuerna visat att de som redan investerat 
föredrar ett mer robust material. I kalkylen har inte antagits några egentliga nya 
lokalinvesteringar eller investering i ett nytt lager. Det är ju i första hand en marginalaffär 
som beräknas. Beloppen ger dock möjlighet att investera något i förändring av lokalerna. De 
belopp som använts är för bulkalternativet 1,8 Mkr respektive 3,5 Mkr och för 
säckningsalternativet 2,5 Mkr respektive 4,2 Mkr. 
 

5.2.2 Intäkter 
Det finns tre möjligheter att distribuera pelleten. I bulk, i storsäck eller i småsäckar. Priserna 
varierar en del och ofta finns erbjudanden som ”ta fyra pallar (3,3 ton) vi levererar fritt”. 
Baserat på priserna hos dels de undersökta företagen dels på marknaden i övrigt används 
följande försäljningspriser per ton exklusive moms: 
Småsäckar 1 900 
Storsäck  1 650 
Bulk  1 450 (lokala återförsäljare) 
Observera att den som normalt levererar i bulk eller i storsäck också levererar en mindre del i 
små säckar och att den som levererar i bulk också levererar en mindre del i storsäck. För 
kalkylens skull ha följande snittpriser används: 
För säckningsalternativet 1 850 
För bulkalternativet 1 500 
Observera dock att den som levererar till de verkligt stora grossisterna i bulk kan räkna med 
ytterligare lägre pris. 
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5.2.3 Materialkostnader 
Bland de undersökta företagen använder samtliga utom Berghems Toffelfabrik den egna 
råvaran. Eftersom uppsatsen i första hand tar sikte på verksamhet som ser pelleteringen som 
en marginalaffär används i beräkningen enbart alternativintäkten för den hyvlade råvaran. I 
den mån den egna råvaran kompletteras med extern råvara måste man inkludera 
hemtagningskostnaderna för denna på ca 180 kronor per ton. I kalkylen beräknas råvaran ha 
ett värde av 600 kronor per ton.  
 
5.2.4 Tekniska kostnader 
De tekniska kostnaderna har varit ganska komplicerade att beräkna. Detta speciellt eftersom 
flera av de intervjuade företagen har investerat i anläggningarna för en ganska kort tid sedan 
och fortfarande har inkörnings-/anpassningsproblem. De tekniska kostnaderna uppkommer 
dels genom pressrullarna vilka borde räcka 500 – 700 timmar dels genom slitaget av 
matriserna. Till detta kommer även olja, fett etc. för smörjning. De efterkalkyler som erhållits 
varierar mellan ca 50 och 200 kronor per ton och när det gäller förkalkyl ca 60 kronor. För att 
ta höjd för de utökade tekniska kostnaderna har vi räknat med 100 kronor per ton och om 
säckning ingå 120 kronor per ton. De kostnader som gäller den egna personalen har vi ansett 
oss ta höjd för inom personalkostnaderna. Eftersom kalkylen är baserad på en livslängd av 10 
år har dessutom i kalkylen inräknats kostnader för utbyte av delar som motor etc. Därför sker i 
kalkylen en avsättning med 35 % (för det dyrare alternativet) respektive 50 % av 
investeringen exklusive rörelsekapital.  
 
5.2.5 Energikostnader 
Baserat på de uppgifter som kommit från tillverkarna samt upprättad efterkalkyl i ett fall har 
75 kronor per ton använts för att beräkna elkostnaderna. För att markera skillnaden mellan 
bulk och säckat har för det senare alternativet använts 80 kronor per ton. 
 
5.2.6 Personalkostnader 
Baserat på den information som kommit fram genom intervjuerna har personalkostnaderna 
baserats på en halvtid i den mån säckning inte sker och 1,5 heltider i den mån säckning sker. I 
den mån man bedriver verksamheten i tvåskift bör enbart en heltid läggas till. Varje heltid har 
beräknats till 1 740 timmar. Därefter har timmarna räknats om till ett timpris av 200 kronor 
per timme. För de första åren har antalet timmar behållits trots att produktionen är väsentligt 
lägre. Antagandet görs då att tiden används för att avhjälpa fel. 
 
5.2.7 Distributionskostnader 
För den som säckar är det framför allt säckkostnaderna och plastfilm och i viss mån även ett 
pallbehov som ingår i denna post. Plastsäckar kostar ca 1,25 kr per säck och om säckningen är 
automatiserad ca 65 öre i löpande bana. Till detta kommer plastfilm som uppskattas till 7 
kronor per ton. För kalkylen har använts 50 kronor per ton. 
 
5.2.8 Lagringskostnader 
För bulkalternativet har inga lagringskostnader beräknats dessa kostnader . För 
säckningsalternativet har beräkningen skett enligt följande: 
Genomsnittligt lager: 
Säkerhetslager 20 ton eller 25 pallar 
Maxlager 36 % av tillverkningen med 832 kg per pall 
Lagervärde har beräknats till den genomsnittliga kostnaden för produktionen under år 3. 
Som lagringskostnad har beräknats 100 kronor per m2 med i genomsnitt tre pallar. Varje 
pallplats har beräknats kräva dubbelt utrymme med hänsyn till tillgänglighet. 
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5.2.9 Övriga kostnader 
För övriga kostnader har i kalkylen beräknats för bulkalternativet 50 tkr per år och för 
säckalternativet 150 tkr per år. Dessa kostnader skall i första hand ses som ett uttryck för att 
det finns en del dolda kostnader inom framför allt administrationen. Skillnaden mellan de två 
alternativen är framför allt den belastning som sker i samband med att man servar 
privatkunder. Det kan handla om extra öppettider, fakturering, krav, kontanthantering och 
kundkontakter. Beloppen är schablonartat beräknade men i samband med intervjuerna har det 
framgått att viss belastning på organisationen faller utanför de traditionellt ingående 
komponenterna. 
 
5.2.10 Hänsyn till inkörning 
I kalkylen har intagits inkörningskostnader. Vid intervjuerna har framkommit att det under en 
inkörningsperiod dels kan vara en lägre verkningsgrad dels ökade kostnader beroende på 
material- respektive teknisk kunnande i organisationen. Beräkningen har skett genom 
multiplicera de tekniska kostnaderna, exklusive långsiktig avsättning, med 2 (utan säckning) 
respektive 2,5 gånger år 1 och hälften av detta år 2. Dessutom har i kalkylen beräknats en 
väsentligt lägre verkningsgrad under de första två åren med 60 % respektive 75 % för att 
därefter komma upp i 85 % av kapaciteten. 
 
5.2.11 Tillgängliga timmar 
För att kalkylen ta höjd för att man efter en inkörningsperiod kan producera utan tillsyn har 
kapaciteten i timmar ökat från år 4 och framåt för att som maximalt vara 3 500 timmar från år 
6 och därefter. Detta är en kvalificerad uppskattning fån vår sida men redan idag körs viss 
produktion utan personal. Vår uppfattning är dock att man inte kan räkna kalkylmässigt att 
göra detta förrän efter några års produktion. En tillverkare skulle anse att denna bedömning är 
väl konservativ. 
 
5.2.12 Kalkylränta 
Den kalkylränta (WACC) som använts för att beräkna nuvärdet är 8 %. För att beräkna denna 
har använts en förenklad modell av CAPM (Capital Asset Pricing Model) eftersom avsikten 
med uppsatsen inte är finansiell teori utan en mer praktisk användning. Dessutom är i första 
hand utvärderingen av investeringen baserad på återbetalningstiden vilket framgått tidigare av 
undersökningen. 
Underlaget till ränteberäkningen: 
Långsiktig ränta 5 % 
Riskpremie  4 % 
βeta 1,5 (för att markera att denna verksamhet traditionellt har volatila 

kassaflöden) 
Andel eget kapital 0,6 (beräknad enligt årsredovisningar från de undersökta 

företagen) 
Skattesats 28 % 
WACC (5+4*1,5)*,6+5*(1-,28)*(1-0,6)= 8,04 = 8 % 
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5.3 Slutsatser 
Ett antal olika alternativ har beräknats. Dessa är dels två låginvesteringsalternativ på 1,8 Mkr 
utan säckning och 2,5 Mkr med. Detta alternativ har en kapacitet på 800 kg per timme. Ett 
höginvesteringsalternativ med 3,5 Mkr respektive 4,2 Mkr. Detta senare har beräknats ha en 
kapacitet på 1 200 kg per timme. Samtliga har beräknats ha en teknisk livslängd på 10 år med 
kompletteringar enligt ovan under 10-årsperioden.  
 

5.3.1 Pay-off 
Pay-off kalkylerna visar att den som satsar på en pelleteringsanläggning vare sig det gäller det 
höga eller låga investeringsalternativet men utan säckning bör kunna räkna med att ha en pay-
off tid på omkring tre år med en några månader kortare för låginvesteringsalternativet.  
Den som dessutom investerar i en säckningsanläggning kan räkna med en pay-off tid på 
ytterligare drygt ett halvt år. 
 
5.3.2 Nuvärde 
När det gäller nuvärdet är detta över 10 år ca 5,4 Mkr för låginvesteringsalternativet medan 
motsvarande höginvesteringsalternativ utan säckning har ett positivt nuvärde om ca 2,7 Mkr 
mer. När det gäller säckningsalternativen visar dessa följande värden 6,4 Mkr för den lägre 
investeringen och 8,2 Mkr för den högre. Internräntan för samtliga alternativ är mycket hög 
mellan 40 % till 60 %. 
 
5.3.3 Kritisk volym 
I samband med dessa kalkyler har även en kritisk massa beräknats. Utgångspunkten har då 
varit låginvesteringsalternativet utan säckning med en maximal tillverkningsvolym på 1 000 
ton, vilket är den siffra som nämnts som kritisk volym från såväl tillverkare som användare. 
Även detta ger ett positivt nuvärde på ca 0,8 Mkr men har en återbetalningstid på fem år. 
Denna investering är dock väsentligt mer känslig än de övriga eftersom en prisförändring på 
pellet på minus 8 % skulle innebära att kalkylen precis går ihop och får en återbetalningstid på 
mer än sju år. Den bedömda kritiska volymen kan därmed anses vara ca 1 000 ton per år. 
 
5.3.4 Känslighetsanalys 
För att beräkna hur känslig kalkylen är för variationer av olika parametrar har nedanstående 
analyser genomförts.   
 
Tabell 6  Känslighetsanalys för olika parametrar vid olika investeringsalternativ ej säck 
Investeringsalternativ Investeringsalternativ  1,8 

Mkr  kap 800 kg / tim 
Investeringsalternativ  3,5 
Mkr  kap  1200 kg / tim 

 Pay-off Nuvärde Pay-off Nuvärde 
Ursprungligt värde 3 år 5,4 Mkr 3 år 3 mån 8,1 Mkr 
                                                      P å v e r k a n  p å  d e t  u r s p r u n g l i g a  v ä r d e t 
Pelletpris ändras 10 % +/- 9 mån +/- 2,0 Mkr +/- 9 mån +/- 2,9 Mkr 
Teknikkostnad ändras 10 % +/- 1 mån +/- 0,2 Mkr +/- 0 mån +/- 0,2 Mkr 
Energikostnaden ändras 10 % +/- >1 mån +/- 0,1 Mkr +/- 0 mån +/- 0,1 Mkr 
Utnyttjandegraden ändras 10 % +/- 3 mån +/- 1,0 Mkr +/- 3 mån +/- 1,3 Mkr 
Ränta ändras 1 % -enhet +/- 0 mån +/- 0,4 Mkr +/- 0 mån +/- 0,5 Mkr 
Tillgängligheten 2 475 timmar 
per år under hela perioden 

+/- 0 mån  
+/- 1,8 Mkr 

 
+/- 0 mån 

 
+/- 2,6 Mkr 

Allt ovanstående händer +/- 1 år 9 
mån 

+/- 4,5 Mkr +/- 1 år 9 
mån 

+/- 6,4 Mkr 
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Slutsatsen med de förutsättningar som ställts upp är att återbetalningstiden är något kortare för 
den lägre investeringen medan nuvärdet är väsentligt högre för det högre 
investeringsalternativet. I ovanstående siffror har inte inarbetats någon begränsning för 
tillgången på råvara vilken maximalt uppgår till 3 500 ton från år 6 i det högre 
investeringsalternativet. I den mån begränsningen av råvara skulle uppgå till 2 500 ton (som i 
låginvesteringsalternativet) minskar i höginvesteringsalternativet nuvärdet till ca 6,4 Mkr 
medan pay-off tiden ökar marginellt (med en månad). Anledningen till detta är ju att man inte 
utnyttjar den kapacitet som den kraftfullare pressen har och vår uppfattning är att man i så fall 
kommer att ha såväl lägre tekniska kostnader som personalkostnader varför den slutliga 
kalkylen kommer att vara bättre. Detta är dock inte något vi spekulerat i. 
 
Tabell 7  Känslighetsanalys för olika parametrar vid olika investeringsalternativ 
Investeringsalternativ Investeringsalternativ  2,5 

Mkr  kap 800 kg / tim 
Investeringsalternativ  4,2 
Mkr  kap  1200 kg / tim 

 Pay-off Nuvärde Pay-off Nuvärde 
Ursprungligt värde 3 år 6 mån 6,4 Mkr 3 år 9 mån 8,2 Mkr 
                                                      P å v e r k a n  p å  d e t  u r s p r u n g l i g a  v ä r d e t 
Pelletpris ändras 10 % +/- 10 mån +/- 2,4 Mkr +/- 11 mån +/- 3,6 Mkr 
Teknikkostnad ändras 10 % +/- 1 mån +/- 0,2 Mkr +/- 2 mån +/- 0,3 Mkr 
Energikostnaden ändras 10 % +/- 3 mån +/- 0,1 Mkr +/- 1 mån +/- 0,2 Mkr 
Utnyttjandegraden ändras 10 % +/- 4 mån +/- 1,1 Mkr +/- 3 mån +/- 1,8 Mkr 
Ränta ändras 1 % -enhet +/- 0 mån +/- 0,4 Mkr +/- 0 mån +/- 0,5 Mkr 
Tillgängligheten 2 475 timmar 
per år under hela perioden 

 
+/- 1 mån 

 
+/- 2,0 Mkr 

 
+/- 3 mån 

 
+/- 3,4 Mkr 

Allt ovanstående händer +/- 2år +/- 5,4 Mkr +/- 3 år 1 
mån 

+/- 8,0 Mkr 

 
Slutsatsen med de förutsättningar som ställts upp är att återbetalningstiden även här är något 
kortare för den lägre investeringen medan nuvärdet är ca 2 Mkr högre för det högre 
investeringsalternativet. Det är naturligtvis en pelletprisförändring som innebär den största 
skillnaden på nuvärde och återbetalningstid. Därefter kommer tillgänglighet och 
utnyttjandegrad. Av tabellen framgår att med de förutsättningar som ställts upp finns det ett 
positivt nuvärde kvar om allt negativt skulle hända. I det lägre investeringsalternativet finns 
ett större nuvärde medan om allt positivt skulle hända är utväxlingen i nuvärde stor till det 
högre investeringsalternativets fördel. 
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6 Sammanfattning och resultat 
Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten av studien. 

6.1 Ekonomiskt resultat 
Som framgår ovan är en investering i pelleteringsanläggningen en mycket god affär. 
Resultaten visar ju att återbetalningstiden bör ligga kring 3 år och om man kan snabba på 
inkörningsprocessen och komma ifrån barnsjukdomarna väsentligt kortare. De 
utvärderingskriterier som flertalet av de intervjuade uppgivit är återbetalningstiden och då 
innebär en lägre investering en något snabbare återbetalning. Denna skillnad är relativt 
marginell. När det gäller nuvärdet ligger de två investeringarna i stort sett lika vid 2 500 tons 
produktion. Kalkylerna har inte tagit hänsyn till vid dessa kvantiteter finns en del 
överkapacitet i den större investeringen och att man kan utnyttja den betydligt skonsammare. 
Det borde också betyda en lägre teknisk kostnad. Oavsett alternativ visar de ekonomiska 
resultaten att det är en god investering för ett mindre sågverk under förutsättning att 
nedanstående komponenter är för handen. 

6.2 Förutsättningar för att nå de ekonomiska resultaten 
Som framgår av kapitel 4.5 är följande de vikigaste kriterierna för att nå de ekonomiska 
resultat som skissats i föregående avsnitt: 

• Se till att ha långsiktig tillgång till råvaran. Den som är beroende av extern råvara 
kommer dels att få betala ett högre pris (inklusive hemtagningskostnader) dels vara 
beroende av långsiktig tillgång till torkat material. Eftersom dessutom råvarumix i viss 
mån definierar pelletkvaliteten kan detta också påverka de priser man kan få ut på 
marknaden. Slutligen kan man inte vara säker på den externa spånhygienen” vilket gör 
att man kan behöva investera i metall- och stenavskiljning för att inte skada 
utrustningen. Detta anser vi vara prioritet 1. 

• Säkra till en början avsättningen för en viss del av produktionen. Eftersom detta 
är en marginell men långsiktig investering är det bättre att direkt få avsättning för sin 
produktion även om det till en början handlar om lägre priser när man levererar till en 
återförsäljare. 

• Räkna med ett visst lager under icke bränslesäsong eftersom tillverkningen 
pågår året om. 

• Skaffa erfarenhet genom att träffa andra pelleterare med motsvarande 
verksamhet. Man kan undvika många fallgropar genom att lyssna på andras 
erfarenheter. 

• Totalupphandla utrustningen och se till att det finns en enda replikpunkt hos 
leverantören. Hamna inte i en situation där olika leverantörer av utrustning pekar på 
varandra.  

• Kontrollera serviceorganisationen och kontrollera om det finns möjlighet till 
serviceavtal. Eftersom tillverkningen är komplicerad är det viktigt inte bara med 
kompetensen hos leverantören utan också att denne har kapacitet att hjälpa till när 
problem uppstår. 

• Ha ett genuint intresse för såväl teknik som trä och inse att 
inkörningsperioden/lärandet tar sin tid. 

• Om det går börja gärna med bulkleveranser/storsäck för att när detta fungerar 
tillfredsställande fundera på säckning. Ta gärna ett steg i taget även säckningen har 
en del barnsjukdomar som man kommer behöva ägna sig åt. 

• Verifiera hur den lokala marknaden fungerar distributionsmässigt, krävs t.ex. 
småsäckning. 
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6.3 Framtida utveckling 
Med hänsyn den goda lönsamheten i pelletering och med de framtidsutsikter som skissas 
av pelletbranschens olika aktörer kommer flera sågverk- såväl mindre som större 
säkerligen börja pelletera. Tillgången på råvara och prisutvecklingen på denna kan göra 
lönsamheten mindre i framtiden. Det finns dock en stor reserv av ”blött” sågspån som 
kan vara ett ytterligare alternativ när torkningskostnaderna och torkinvesteringarna 
kommit ner på lägre nivåer. 

6.4 Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning har varit att studera i vilken mån pelletering kan vara ett 
alternativ att förbättra lönsamheten för mindre sågverk och hyvlerier. Svaret på denna 
frågeställning är ett obetingat ja under förutsättning att man kan uppfylla förutsättningarna 
enligt ovan. 
 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
Det finns ett antal olika förslag till fortsatt forskning inom området.  

o Lönsamhet i pelletering av sågspån. Kan torkning lyfta pellettillverkningen alternativt 
bryta dagens råvaruberoende.Vad krävs i form av investeringar och när lönar det sig. 
Hur fungerar torkning av sågspånet och hur blir kvaliteten på pelleten med torkat 
sågspån. 

o Utvärdering och uppdatering av uppsatsens undersökning efter 1 – 2 år då flertalet av 
de undersökta företagen varit igång med nuvarande utrustning under en kort tid 6-12 
månader. 

o Skalfördelar vid pellettillverkning. En jämförelse mellan stora och små anläggningar. 
o Vilka faktorer påverkar pelletkvaliteten och den tekniska funktionaliteten på mindre 

pelletutrustning. Råvara, klimat, tillsatser etc. Hur är tex. energivärdet i olika former 
av råvarumix. 

o Lönsamhetsjämförelse mellan brikettering och pelletering vid mindre anläggningar. 
o Transporter 

o Hur kritiska är transporter för pellettillverkning. En studie av dagens 
upptagningsområde för både in- och utleveranser av råvara respektive pellet. 

o Vilka faktorer påverkar den maximala distansen (in och ut) och hur kan man 
minska transportkostnaderna och få större upptagningsområden. 

o Prissättning av pellet beroende på energivärde. Leverera kWh i stället för säck eller 
bulk. 

o Den svenska pelletmarknaden. Idag finns ingen bra statistik i pelletbranschen. Vilka är 
de stora aktörerna? Import/export? Hur ser distributionen ut? Ta fram faktorer och 
relationstal för att kunna bedöma en framtida utveckling. 
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Bilaga 1 FRÅGEMALL - Sågverket 
 

1. Typ av företag/Klassificering 
a. Pelleterare idag 
b. Aktivt ”valt bort pelletering” 
c. Potentiell pelleterare 
 

2. Företagsdata 
a. Antal produktionsenheter 
b. Antal anställda 
c. Omsättning (senaste 5 åren) 
d. Rörelseresultat (senast 5 åren) 
e. Ägarbild 

 
3. Verksamhet 

a. Kubikmeter sågad trävara/år 
b. Typ av Råvara (gran, furu etc.) 
c. Sortiment, specialisering 
d. Vilka processer  

i. Hyvling/tork  
ii. sågning.  

iii. Sågning och hyvling 
 

4. Överskottsprodukter/Restprodukter 
a. Typ och mängd (m3) 
b. Nuvarande avsättningskanal (köpare, volymer och pris) 

i. Massa 
ii. Spånskiveindustrin 

iii. Pelleteringsindustrin 
iv. Bränsle (typ Värmeverk etc.) 

 
5. Överskottsprodukter/Restprodukter  

a. Pelletering 
i. Startpunkt 

ii. Investeringsbelopp 
iii. Vilka delar har man investerat i 
iv. Maskinleverantör 
v. Volymer (ton) 

vi. Lagringskapacitet 
vii. Avsättningskanal/distribution 

1. Bulk eller Säck  
viii. Pris (sek/ton) 

ix. Beskriv tillverkningsprocessen 
x. Svårigheter 

1. teknisk funktionalitet, service 
2. torkningsprocessen 
3. kvalité, returer 

xi. utnyttjandegrad, skiftproduktion etc. 
1. befintlig personal eller krävs nyanställning 

xii. Kapitalbehov 
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1. uppbyggnad av pelletlager fram till eldningssäsongen 
xiii. Hur hanterar man kunderna om man har en direktförsäljning 
xiv. Annat som man inte tänkt på före investeringen tex. försäkringar etc. 

b. Råvaran 
i. Bara egna överskottsprodukter 

ii. Köper ni till råvara 
1. GROT från virkesleverantörer 
2. spån från konkurrenter 

c. Annan typ av vidareförädling 
d. Kalkyl före/efter 

i. Cost drivers (man hours, el, råvaran ?) 
 

e. Utvärdering 
i. Har investeringen motsvarat era förväntningar 

1. faktorer – bättre/sämre 
2. payback 
3. höjt lönsamheten? 

ii. Key learnings 
iii. Råd till någon som planerar att starta pelletering (i liten skala) 

 
6. Utvärdering 

a. Framtidsbedömning 
i. Marknad, distribution 

ii. Lokalt 
 

b. Ställningstagande till egen pelletering 
c. Viktigare i framtiden för er sammanlagda lönsamhet? 
d. Upplevda Hot för pelletering i liten skala 
e. Upplevda Möjligheter för pelletering i liten skala 
 
 
Utvärdera mallen mot 

1. Intervjuresultat 
a. Mared 
b. Sågverksföreningen 

2. Porters modell 
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Bilaga 2 Kalkylmodell 
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