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2 Inledning  

 

Frågan varför det sågas så lite björk i Sverige hade lika gärna kunnat formuleras: 

”Varför används inte mer sågad björk i Sverige?” eller ännu hellre ”Varför 

efterfrågas inte mer sågad björk i Sverige?”. Ursprungsfrågan, som den ställs 

markerar ett produktionsinriktat synsätt. Råvaran finns och alltså bör den sågas, 

oberoende av kundernas intresse för densamma, medan i frågans sista form 

också har införts begreppet efterfrågan. Frågeställningen eller möjligen 

problemställningen har därigenom fått en mer marknadsmässig ansats. 

 

Vad skulle konstituera att det är ett problem om det sågas för lite björk i landet? 

1. Det kan vara en misshushållning med en skoglig resurs, om den inte 

tillvaratas. 

2. Makroekonomiskt kan det vara ett resursslöseri att importera en råvara 

som vi själva, åtminstone teoretiskt, förfogar över. (Teoretiskt därför att det 

kan finnas kvalitetsöverväganden för importen). 

3. Miljömässigt innebär det ett slöseri att importera björk till Sverige samtidigt 

som Skogsvårdslagens (SVL) krav på ökad respekt för miljömålen möjligen 

åsidosätts därför att vi producerar för lite lövskog. SVL jämställer skogens 

produktionsmål med miljömålen.  

4. Miljömålen innehåller flera olika dimensioner som biologisk mångfald och 

genetisk variation. Ur klimatsynpunkt kan skogens betydelse som kolsänka 

för att lagra koldioxid framhävas. Det uthålliga skogsbruket satsar inte 

enbart på monokulturer utan innehåller diversifierade skogar inklusive 

lövträd. Ett ekonomiskt incitament för att uppnå dessa mål kan vara 

produktion, avverkning och försäljning av björktimmer.  

5. Skogsägaren kan gå miste om intäkter därför att björktimmer ej tillvaratas 

för sågning. 

Med tanke på skogens stora betydelse för svensk ekonomi är det viktigt att ett 

marknadsmässigt synsätt genomsyrar alla relevanta frågeställningar från 

skogsproduktion till slutkonsument. Skogens ekonomiska betydelse för landet 

kan illustreras med näringens totala produktionsvärde som under 2006 uppgick 

till SEK 209 miljarder. Exportvärdet för skogs- och skogsindustriprodukter var 

samma år SEK 122 miljarder, vilket var drygt 11 % av landets totala exportvärde 

motsvarande 4,2 % av BNP (Skogsstatistisk årsbok) 
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Enligt Skogsstyrelsen uppgick den totala nettoavverkningen (stammar som helt 

eller delvis tillvaratagits) under år 2007 till ca 78 milj. m³fub varav 40,0 milj. 

(52 %) blev sågtimmer, 30,8 milj. (40 %) massaved, 5,9 milj. brännved och 0,5 milj. 

övrigt virke. Bruttoavverkningen har ökat med 1.3 % p.a. sedan 1960. 

Skogsstyrelsen anger själv att ” skattningen är osäker” vad gäller 

avverkningssiffrorna, vilket genomgående skall beaktas. (Skogsstatistisk årsbok). 

Avverkningsvolymerna varierar över åren. 

 

I debatten förefaller det att råda stor enighet om att vi behöver öka produktionen 

i de svenska skogarna framöver och ökningstal mellan 15-50 % anges på 10-60 

års sikt. Som medel att uppnå målen anger Skogsindustrierna bl.a. ökad 

användning av gödsling, plantering av contortatall, svartgran och sitkagran samt 

att genteknik skall komma till användning i skogen. Därutöver anbefalls 

skogsägaren att förbättra skogsskötseln, bl. a. genom ökad röjning och gallring. 

 

Det är naturligt att förbättringsåtgärder främst inriktas mot de dominerande 

trädslagen tall och gran där virkesförrådet uppgår till 1 279 milj. m3sk respektive 

1 352 milj. m3sk av det totala virkesförrådet på 3 414 milj. m3sk. Även om 

volymerna är mindre finns också björken med en volym av 420 milj. m3sk. 

(Skogsdata 2009). Av den årliga tillväxten av skog om ca 100 milj. m3sk faller ca 35 

milj. m3sk på tall, ca 45 milj. m3sk på gran och ca 13 milj. m3sk på björk räknat 

som total över landet. 

 

Mot bakgrund av SVL miljömål, klimataspekter, behovet av ökad 

skogsproduktion, en god tillväxtpotential för björken och betydande 

virkesvolymer av densamma är det förvånande att exploateringsmöjligheterna 

av björken inte ägnas större uppmärksamhet.  

 

Sågat virke används huvudsakligen som konstruktionsvirke inom 

byggnadsindustrin eller som utgångspunkt för tillverkning av slutprodukt 

(snickerier, panel, möbler o. dyl.) I sistnämnda fall är ofta materialets utseende 

och egenskaper i kombination utslagsgivande för virkesvalet (t.ex. asp till en 

bastu) medan i förstnämnda fall materialets tekniska egenskaper och 

kvalitetsklassificering är utslagsgivande. Senare visas att björken har egenskaper 

som väl matchar såväl tall som gran och därför i många fall kan vara ett lönsamt 

och intressant alternativ i bägge de angivna fallen. 

 

 



 Institutionen för teknik och design 
_____ ”Varför sågas så lite björk i Sverige?”  

 5(52) 
 

3 Sammanfattning 

 

Björk kan ge ett bra virke och med undantag för sämre fukttålighet finns endast 

formella restriktioner i virkets användning i relation till tall och gran. Trots detta 

och trots att det finns gott om björkråvara i landet är den sågade och använda 

björkvolymen påfallande liten. Björken utgör därför en underskattad skoglig och 

industriell resurs vars utnyttjande skulle kunna öka kraftigt. 

 

Björken har varit ett lågprioriterat virke vilket sannolikt på grund av dålig 

skötsel påverkat kvalitén på våra nuvarande björkskogar och plantmaterialet. 

Det har också lett till att vi saknar tradition i vid mening att arbeta med björken. 

Forskning och utbildning fokuserar på barrvirke varför lövets, och då särskilt 

björkens möjligheter inte tillvaratas.  

 

Björken kräver andra skötselmetoder än barrträden men utnyttjas dessa finns 

förutsättningar att skapa bra produktionsskogar både med avseende på volym 

och kvalitet. Mer forskning behövs dock i frågan om betesskador och hur dessa 

kan reduceras. Bra björktimmer kan pris- och lönsamhetsmässigt vara 

intressantare för skogsägaren än motsvarande barrtimmer. Dessa kunskaper 

måste nå ut till skogsägarna för att de skall förstå att det finns attraktiva 

alternativ till att slentrianmässigt anlägga nya tall- eller granskogar efter en 

föryngringsavverkning. Utöver det goda arbetet som Skogsstyrelsen gör med 

allmänna skötselråd gällande björkskogen borde de mer aktivt arbeta med 

skogsägarna för att stimulera till ett mer kommersiellt utnyttjande av björken. 

Denna uppmaning gäller även andra berörda parter vilket inkluderar 

skogsägarens alla rådgivare.  

 

Den helt dominerande volymen av avverkad björk går i dagsläget till 

massabruken. Det finns flera skäl till detta. Ett kan vara att kvaliteten inte alltid 

svarar mot sågverkens krav men andra skäl är hanterings- och logistikproblem 

med att hantera små volymer sågtimmer och bristande kunskaper både hos 

skördarföraren och hos skogsägaren. Hade skogsägaren haft de goda 

förtjänstmöjligheterna på björktimmer klar för sig vid avverkningen hade han 

kunnat ge noggrannare instruktioner om hur björkvirket skulle hanteras.  

 

Sågverken som hanterar björk är få och relativt små. För en verklig 

volymproduktion av björktimmer behövs en resurs- och teknikutbyggnad. Vissa 

satsningar görs men mer behövs. Dessa satsningar måste göras utifrån ett 

verkligt marknadsmässigt perspektiv. Vem skall svara för nödvändiga 
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investeringar? Var finns industrin, riskkapitalisterna och investerarna som är 

beredda att satsa på en fabrik för svensk björkplywood eller byggsystem som 

inkluderar björk? Lönsamheten är inget att skryta med och branschen utövar 

ingen stor lockelse för nya entreprenörer. Även här kommer 

marknadsaspekterna in. Det behövs industriell efterfrågan på stora volymer 

sågad björk för att konstituera en verklig marknad. För att skapa denna räcker 

det inte med en satsning på snickeriindustrin utan björk måste även i Sverige 

användas som ett naturligt virke i byggsammanhang. Boverket har här en 

nyckelroll och måste anpassa svenska normer till motsvarande europeiska så att 

det blir möjligt att interiört bygga också med björk. Vem driver den frågan? Vem 

stimulerar arkitekter och byggnadskonstruktörer till att bygga med björk? På 

samma sätt som det sätts upp priser för bästa trähus kunde det möjligen också 

skapas ett pris för bästa anläggning byggd i björk. Hur kan man skapa intresse 

hos en kommun, ett företag eller organisation att genomföra ett profilbygge i 

björk? Sveriges Träbyggnadskansli är en lämplig mottagare av detta budskap 

men det borde finnas fler. 

 

I takt med att skogens miljömål accentueras blir lövskogen än viktigare. Lika 

viktigt är då att alla parter samverkar för att skogsägaren som sköter sin lövskog 

på ett bra sätt skall få avsättning för sitt virke till acceptabla villkor. 

Skogsstyrelsen måste också ha en positiv syn på lövavverkningen och inte av 

miljöskäl i en framtid stoppa denna när den blir aktuell. Blotta misstanken hos 

skogsägaren att så kan bli fallet kommer att leda till ett minskat intresse för 

lövskogen.  

 

Lövträ är inget homogent begrepp och egenskaperna skiljer sig märkbart mellan 

t.ex. al, alm, ask, lönn å ena sidan och björk å den andra. Det finns ingen 

anledning att i detta sammanhang tala om björk i allmänna ordalag som ett 

lövträd utan björk är björk och inget annat och skall så behandlas. 

 

Sammanfattningsvis har vi gott om björk vars virke kan användas på 

mångahanda sätt. Att så inte sker kan inte förklaras av någon enstaka faktor. För 

att få en ändring till stånd krävs i första hand ett renodlat marknadsmässigt 

tänkesätt med ökad information och kunskap i alla led. Det talas om att 

skogsnäringen måste marknadsorientera sig i sin verksamhet. Detta gäller hela 

kedjan från skogsägaren till slutkonsumenten av skogsprodukten.  
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4 Summary in English 

 

Sweden is a forest country with a standing wood balance of more than 3 000 

million m3sk. Pine and spruce are dominating species but there is also a wood 

balance of some 420 million m3sk of birch. Birch is offering excellent timber 

properties and is well matching both pine and spruce with the exception of its 

sensitivity to moisture. Despite of this, quite small quantities of birch timber are 

being used in Sweden. Most birch wood being cut is used for the production of 

paper and pulp (95%). Although the birch tree is an old species in Sweden it was 

during the 2000th century until the end of the 1970s treated as a weed and was 

struggled with by means of herbicides. Subsequently Sweden lost knowledge 

and experience in how to deal with this wood which in turn leads to a poor 

quality of now existing clumps of birch trees. Compared to coniferous trees little 

research has been done of broadleaf trees but it’s anyhow known that the 

clearing and thinning of birch trees have to be stricter than that of softwood. 

Birch trees have an interesting potential with a shorter production cycle than 

pine and spruce. Used for timber the yield for the forest owner could be quite 

interesting. Broadleaf trees are also playing an important role to improve the 

overall environment.  

 

To increase the use of birch wood more information about this specific timber 

has to be spread to all parties concerned. That involves owners of forest land, 

silviculture, sawmills, industry and distributors. Activities along the chain of 

actors have to be market oriented and include economic incentives for parties 

concerned. To be able to increase the volume of birch timber used new areas of 

deployment have to be found outside the traditional production of furniture etc. 

An interesting area is then the building industry. 

5 Marknadsföring 

 

När skogsbruket och dess näringar har svårt med konkurrens, lönsamhet och 

avsättning hävdas att näringen är alltför produktionsinriktad i sin verksamhet 

och det talas om att en marknadsorientering måste ske (Baudin, 1999). Det känns 

då angeläget att försöka precisera begreppen marknadsföring och 

marknadsorientering. 

 

Det finns många teorier och idéer omkring dessa begrepp. Avsikten är inte att 

här utförligt redogöra för dessa utan mer att lyfta fram några grundläggande 

aspekter som bedöms relevanta i detta sammanhang. 
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Marknadsföring kan översättas till engelska (amerikanska) med begreppet 

”marketing”, som har fått sin definition av ”American Marketing Association 

(AMA  2007)” som....”the activity, set of institutions, and process for creating, 

communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for 

customers, clients, partners and society at large”. Begreppet har således en vidare 

mening än att köpa och sälja och inkluderar t.ex. analys, reklam och distribution. 

En förutsättning för framgång med marknadsföringen är således enligt 

definitionen ovan, att man har en uppfattning om den potentiella kundens behov 

och önskemål. 

 

Kotler (Kotler et al. 2002) definierar marknadsföring som ..”delivery of customer 

satisfaction at a profit”. Marknadsföringen kan avse såväl en produkt som en 

service men lägg märke till kvalifikationen ”at a profit”. 

 

I den process som marknadsföringsarbetet utgör kan olika ansatser eller idéer 

urskiljas: 

 

1. Produktionsorienterat; denna definition förutsätter att kunden kommer att 

välja den produkt som är tillgänglig till acceptabelt pris och till en kvalitet 

som möter angivna krav. Producenten koncentrerar sig på att effektivisera 

produktion och den fysiska distributionen. Exempel på produkt från 

sågverksindustrin kan vara okantat, rått virke medan det ur skogsägarens 

perspektiv kan röra sig om snabbväxande salix till värmeverk. 

 

2. Produktidén är att leverera en produkt som bäst motsvarar kundens förväntan 

på pris, kvalitet och funktion. Säljaren koncentrerar sig på kontinuerliga 

produktförbättringar. (Ex. Virket levereras hyvlat i exakta längder, förpackat 

och streckkodsmärkt 

 

3. Försäljningsansatsen. Här förutsätts att kunden inte kommer att köpa 

produkten eller servicen med mindre än att massiva reklam- och 

försäljningsinsatser görs. (Ex. Trägolv lämpliga att lägga för 

”hemmasnickaren”) 

 

4. Marknadsorientering. Säljaren definierar noggrant sin målgrupp och dess 

behov och speciella önskemål. Utifrån denna analys levereras sedan 

”behovstillfredsställelse” med vinst på ett effektivt och bättre sätt än 

konkurrenterna. (Ex. Målad ytterpanel. Panelen har fått grund och 
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mellanstrykning.) I marknadsorienteringen ligger ett positivt och konsistent  

förhållningssätt inom hela organisationen till marknadsföringen. 

 

Processen i det marknadsorienterade arbetet kan schematiskt beskrivas enligt 

nedan: 

 
 Fig. 1 

 

Utvecklingen i samhället går hela tiden mot en mer avancerad marknadsföring 

där inte bara lokala producenter tävlar om kundens gunst utan där många säljare 

är internationella och varuflödena globala och mäktiga lobbyorganisationer 

verkar för enskilda branscher eller företags intressen. IKEA kan nämnas som ett 

exempel där råvaruflöden, produktion och distribution hela tiden vandrar i ett 

globalt kretslopp i syfte att nå billigaste produkt.  Mot den bakgrunden är det lätt 

att hålla med om att en ordentlig marknadsorientering måste till hos skogens 

aktörer. Vad är det då som skall marknadsorienteras? Det skogsbolag, med stora 

egna skogar, som förädlar råvaran och i tuff internationell konkurrens säljer sina 

marknadsanpassade konsumentprodukter har gått långt i sin 

marknadsorientering. Annorlunda är det för många andra aktörer, som inte i 

samma utsträckning utvecklat en vertikal integration av sin verksamhet eller på 

annat sätt, direkt eller indirekt, når ut till kunderna. 

 

Bilden är komplex i det faktum, att en skogsprodukt har en lång väg att vandra 

innan den når en slutgiltig konsument och under denna väg fattas många av 

varandra oberoende beslut, som alla i sig har en bäring på marknaden. I bilaga 1 

redovisas 10 beslutspunkter under ett träds produktionscykel fram till en 

Analys (bl. a kundbehov och konkurrens) 

Planera 

 Utveckla planer 
 strategiska 
 taktiska 

(marknad) 
 

Implementera 

 

 Verkställ 

planerna 

Kontrollera 

 

 Mät resultat 

 Värdera 

 Vidtag åtgärd 
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konsumentprodukt, vilka i någon mening kräver en ”marknadsorientering”. 

Några kritiska faser och överväganden diskuteras här nedan: 

 

 Beslutet att anlägga en ny skog kan ses som ett investeringsbeslut med syfte 

att i framtiden med lönsamhet leverera ”kundnytta” (customer satisfaction). 

Enligt marknadsorienteringens principer skall skogsägaren inför sitt beslut 

definiera den framtida, tilltänkta ”köparen” (målgruppen) och dennes behov 

och anpassa sin produktion, så att han kan sälja den med vinst.  

 

o För vinstbedömningen skall i teorin en kalkyl göras, förslagsvis i form av 

en nuvärdesberäkning där antagna framtida kostnader och intäkter 

diskonteras till dagsläget. 

 

o Begrepp som ”time-to-market (TTM)” och ”supply-chain-management” 

är idag viktiga inom näringslivet för att hålla den egna 

konkurrenskraften intakt. Man försöker hela tiden att accelerera 

produktlanseringar för att på så sätt snabbt nå ut till kunderna samtidigt 

som kostnaderna skall pressas och produkter av högre kvalitet 

efterfrågas. (Nevison 2009). TTM förstås som den tid det tar från det att en 

ny produkt är uttänkt tills den är tillgänglig för försäljning. Som exempel 

på den snabba utvecklingen inom TTM kan nämnas, att på sin tid 

behövde Hewlett Packard 54 månader för att utveckla en datorprinter. 

Denna tid reducerades till 22 månader för deras bläckstråleskrivare och 

när den första färgskrivaren togs fram skedde det på 10 månader. (Lewis 

et al. 2004) Skogsägaren talar inte om TTM men väl om produktionstider 

på 60-80 år, beroende på vad han planterar. Med förädlad björk kan 

denna tid och därmed osäkerheten kanske kortas till 40 år men visar 

ändå under vilken osäkerhet skogsägaren fattar sitt investeringsbeslut. 

 

TTM är också aktuellt i senare led i kedjan som mellan byggvaruhandeln 

och konsumenten. Det kanske gäller att vara först på en marknad med 

den färdigmålade panelen från exemplet ovan, vilket är lätt att bejaka 

men svårare att hantera med tanke på logistik och lagringsproblem när 

man kanske talar om 10 olika profiler och 4 olika färger. 

 

o Osäkerheten för skogsbrukaren gäller vilket virke, om något, kunderna 

kommer att efterfråga när produkten (virket) finns på marknaden och 

vad man då är beredd att betala för densamma. Idag kan generellt tre 

huvudsakliga kundsegment urskiljas, nämligen virke för sågning, 
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pappersmassa och skogsbränsle. Därtill kommer specialsortiment som 

exempelvis ledningsstolpar och fanérstock. Kommer dessa kundsegment 

att finnas kvar när skogen är färdig att skördas och har möjligen något 

nytt tillkommit? Kanske har vi då en ökad efterfrågan på fanérvirke eller 

är det så att trädets cellulosa och hemicellulosa med nanoteknik i stället 

används för att skapa nya superstarka kompositmaterial? 

 

Skogsägaren måste ha en idé om vad han vill åstadkomma men 

samtidigt vara så flexibel som möjligt så att han inte låser sig i ett 

olämpligt alternativ. Vill man ha grova stammar för timmer skall det 

röjas medan skogsbränslet inte ställer några sådana krav. Och hur 

påverkar en eventuell klimatförändring skogsproduktionen? 

 

o Ett önskvärt kriterium vid beslutsfattande är att beslutet fattas under så 

stor objektiv säkerhet som möjligt, dvs. riskerna för misslyckande skall i 

möjligaste mån minimeras. Enligt denna ”dominansstruktureringsteori” 

syftar beslutet till att kunna försvara det valda alternativet och att 

beslutsfattaren skall hitta en struktur där det valda alternativet skall vara 

bättre än andra på minst ett attribut och inte sämre på övriga attribut. 

(Montgomery 2005). 

 

Med den stora osäkerheten och avsaknaden av objektiva kriterier ser vi i 

de allra flesta fallen ett automatiserat ”ryggmärgstänkande” hos 

beslutsfattaren vid beslut om anläggning av ny skog. En antagen 

”nyttomaximering” ger reflexmässigt nya tall- eller granskogar, trots att 

all kunskap saknas om framtida priser och efterfrågan. Detta må vara 

resultatet av att beslutsfattaren förlitar sig på en heuristisk beslutsmetod 

med ett antal förenklade strategier och tumregler. Beslutsteorin säger, att 

vi tenderar att lägga större vikt vid dagens intressen och underviktar 

framtida förutsättningar. (Bazerman 2002) Det torde också vara som Reine 

Karlsson anger i en artikel om inbyggt förändringsmotstånd hos 

människan att: ”De flesta inom skogsbranschen är nu hårt inskolade på 

stordriftsfördelarna med granbaserad massproduktion”. (Karlsson 2009) 

 

Beslutsmodellerna ser i princip likadana ut för alla skogsägare oberoende 

av om det rör sig om ”bolagsskogar” eller privata skogsägare. Privata 

skogsägare äger cirka hälften av landets skogsmark. Generellt är den 

privata skogsägaren inte en lika välinformerad och kompetent 
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beslutsfattare som representanterna för ”bolagsskogarna”. Han är 

däremot en oerhört lojal kund till ”sitt” skogsföretag som ofta är både 

köpare av hans virke och säljare av skogsvårdtjänster. En tjänst som 

skogsföretaget erbjuder med långtgående konsekvenser för skogens 

utveckling är skogsvårdsplaner. Har skogsägaren inte mycket klara egna 

önskemål och uppfattningar om vad han vill åstadkomma finns en 

påtaglig risk att skogsföretaget rekommenderar åtgärder, vilka mer 

gagnar skogsföretaget än skogsägaren. Denna jävssituation har belysts 

av (Barrstrand 2009)  

 

 Skogsägaren köper under skogens produktionstid flera slags tjänster från 

olika serviceföretag. Typiska exempel är plantering, röjning, gallring och 

slutavverkning. Sättet på vilka dessa tjänster levereras kan ha en avgörande 

betydelse för slutproduktens (virkets) kvalitet. Köp av dessa tjänster kan 

jämföras med ett avtal ett industriföretag ingår med en underleverantör om 

utförandet av vissa tjänster. Industriföretaget har normalt noga preciserat 

vad underleverantören skall göra för att slutprodukten skall kunna motsvara 

industriföretagets produktkrav, som marknaden i sin tur angivit. Även om 

skogsägaren preciserar arbetets omfattning och kräver att den anlitade 

entreprenören skall ha någon ”grundutbildning” inom sitt område kommer 

mycket att lämnas till dennes godtycke. Detta kan vara speciellt känsligt i 

samband med slutavverkning, där entreprenören bör ha ett incitament för att 

uppnå den för skogsägaren bästa sortimentssorteringen. Att bara lita till ett 

avtalat timpris är mot den bakgrunden inte att rekommendera. I de fall då 

”udda” sortiment som t.ex. björk skall tas ut ur ett grandominerat bestånd 

finns risken att timmer kommer att sorteras som massaved.  

 
Liksom övriga parter i leveranskedjan skogsbruk-slutkund måste 

entreprenören anpassa sitt tjänsteutbud på ett marknadsmässigt sätt. En 

modell som förekommer och som möjligen kan utvecklas är en 

resultatbaserad ersättning till entreprenören, där ersättningen blir beroende 

av det ekonomiska utfallet av uppdraget.  

 

 Skogsägaren säljer sitt timmer, direkt eller indirekt till ett sågverk. Han borde 

dock fråga sig vem som egentligen är den slutliga köparen och vilka behov 

denne har. Transaktionen mellan skogsägaren och sågverket är en affär 

mellan två företag (B2B i dagens populära språkbruk) men bakom denna 

transaktion finns ändå i ett senare första eller andra led ett konsumentbehov. 

Ett enkelt marknadsföringssystem kan schematiskt beskrivas enligt nedan 
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(Kotler et al. 2002) Ett viktigt konstaterande är att marknadsföringen börjar i 

skogen. 

 

                 a 

                            Kommunikation                              b                
                                                                   

                Produkt           

                                                                                                                                                    c 

                                               Betalning 

 

                                               Information                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                             

  
Fig. 2 

 

Skogsägaren som kollektiv benämns ovan ”Industri” och säljer sitt virke till 

”Marknaden” som kan vara sågverken. (översta lagret ”a”) På nästa nivå ”b” 

säljer sågverket i form av en insatsvara vidare till ett industriföretag som kan 

vara ett snickeri eller byggföretag, vilka slutligen på nivå ”c” säljer vidare till 

konsument. För framgång måste alla led i kedjan samverka och alla måste förstå 

varandra. Detta blir lättare om det finns gemensamma standarders, normer och 

språk (Palm et al. 2008).  

 

Varianter kan naturligtvis förekomma i ovanstående flöden liksom inblandning 

av mellanhänder som grossister och byggvaruhus. Talar man om en 

marknadsorientering för ursprungsprodukten björktimmer skall man dock veta 

att det slutgiltigt är konsumenten som väljer och använder den förädlade 

produkten men inte nödvändigtvis är den som gjort det specifika materialvalet. 

Detta kan illustreras med inköp av en stol, som konsumenten köper därför att 

den är prisvärd eller ser snygg ut utan att konsumenten över huvudtaget är 

medveten om vilket träslag som har använts vid dess tillverkning. 

 

Det som driver affären är kundens behov och kunden finns på olika nivåer. 

Nöjda kunder på alla nivåer är en avgörande faktor för att få nya förfrågningar 

och beställningar. 

 

De centrala flödena ”produkt och betalning” i figur 2 ovan är enkla att förstå och 

kräver inte några särskilda kommentarer. Kunden köper en produkt och betalar 

för den. Begreppen ”information och kommunikation” skall dock kommenteras 

något utförligare.  

Marknad Industri 

Marknad 

Marknad 
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Nedanstående bild som bygger på en skiss från Träcentrum i Nässjö illustrerar 

ett fullständigt flöde inom lövträindustrin. Pedagogiken är intressant eftersom 

kunden är placerad överst. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 

5.1 Information                   

Processen för en kunds acceptans av en ny produkt, leverantör eller tjänst kan 

beskrivas i följande utvecklingssteg:   MEDVETEN      INTRESSERAD             

VÄRDERA      TESTA      ACCEPTERA. (Kotler et al. 2002) För att påverka 

kunden initierar leverantören en informationsprocess, som alltså är enkelriktad 

till skillnad mot den senare beskrivna dubbelriktade kommunikationsprocessen. 

Informationen kan leda till att en inköpsprocess startar. Omfattningen i 

inköpsarbetet är normalt olika hos den professionella företagsinköparen och den 

enskilde konsumenten. Generellt är inköpsarbetet mer komplext hos de 

förstnämnde köparkategorierna men gemensamt är att de från den amerikanska 

marknadsföringslitteraturen kända ”4P” respektive ”4C” är relevanta: 

 

 

’P’ ’C’ 

Product Customer needs and wants 

Price Cost to the customer 

Place Convenience 

Promotion Communication 

                    Fig. 4 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det gäller att leverera rätt vara/tjänst vid rätt 

tid och till rätt pris. Den rationelle och professionelle köparen förutsätts själv hela 

tiden söka information för att kunna tillfredsställa det berörda företagets behov. 

Medan den enskilde konsumenten inte är beroende av full säkerhet i sitt 

inköpsbeslut strävar den professionelle inköparen efter detta för att reducera så 

mycket osäkerhet som möjligt. Ett felaktigt materialval eller en försenad leverans 
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kan leda till negativa konsekvenser inte bara för det köpande företaget utan 

också för inköparen personligen. Inköparen kommer därför att sträva efter att 

reducera sin egen riskexponering och som ovan angivits kan man därför anta att 

inköparen är förändringsobenägen t.ex. i den meningen att han inte utan 

nödvändig säkerhet vill skifta från ett virkesslag till ett annat. 

Informationskraven gällande virket minskar ju närmare konsumenten man 

kommer och medan möbelindustrin kan efterfråga bl.a. värden för fukt och 

hållfasthet kanske konsumenten bara vill veta hur han bäst håller produkten ren. 

 

Producenten i varje led väljer hur han skall positionera sin produkt. 

Komponenter kan då vara pris, tillgänglighet, service, leverans, förpackning, 

etikettering och materialkvalitet. Materialkvaliteten presenteras i en teknisk 

specifikation och möjligen i en användarinstruktion. Som senare konstateras har 

björken mycket goda materialegenskaper (se avsnitt 13). Att användningen av 

björk ändå är begränsad kan bero på att det hos potentiella användare finns ett 

stort behov av vidare teknisk och praktisk information om träslaget och dess 

användningsmöjligheter.  

 

I avsnitt 9 kommenteras björkens tekniska kvaliteter och tillhörande 

specifikationer. Denna typ av specifikationer är en del av det viktiga 

informationsmaterialet. Detta informationsmaterial skall inte bara finnas 

tillgängligt utan minst lika viktigt är att det finns tillgängligt på ett 

marknadsanpassat sätt. Informationskravens marknadsanpassning varierar 

mellan distributionssystemets olika aktörer. Som antytts ovan behöver snickeriet 

en typ av information medan sågverket kräver en annan. För en ökning av björk i 

sågad form krävs säkert att också grossister av olika slag involveras i 

informations- och utbildningsaktiviteter.  

 

Det är omvittnat, att den svenska skogliga utbildningen i allt väsentligt fokuserar 

på våra barrträd varför behovet av lövträinformation torde vara stort i 

användarledet om en ökad björkanvändning skall komma till stånd. Åren 1990-

1999 avsåg 84 % av alla trärelaterade forskningsrapporter i Sverige gran och tall 

medan björk representerade 3,4 %. På internationell nivå var motsvarande siffror 

60 % respektive 9 %. (Karlsson et al. 2006) Behovet av information i form av 

utbildning kan inte nog betonas. Denna aktivitet kräver sin egen pedagogik och 

teknik. 

Svårigheterna med informationsstrategin kan illustreras med den kända stolen 

Lilla Åland, tillverkad av Stolab i Smålandsstenar. (Umeland et al. 2009). Stolab 

poängterar att de tillverkar alla sina möbler i massiv björk och att de till sina 
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stolar använder ”rillade tappar i sammanfogningarna, vilket ger större fästyta för 

limmet”. Ett ambitiöst försök att ”bygga” varumärket björk och föra fram 

yrkeskunnande. Ut mot slutkund hos en av Stockholms större möbelhandlare 

marknadsförs dock stolen som ”.... har sitt ursprung i Finnströms kyrka på 

Åland där Carl Malmsten höll slöjdkurs 1938. Inspirerad av förlagan skapade 

Malmsten den klassiker som blivit hans mest sålda möbel. Tillverkas sedan 

starten av Stolab, Smålandsstenar”. Inte ett ord om att stolen är i björk eller om 

rillade tappar! På motsvarande sätt förefaller de flesta möbelkatalogerna att 

genom fantasinamn på produkterna och stämningsbilder mer appellera till 

köparens känslor än till ”hårda” fakta. Känslor kan dock skapas runt virket 

björk.  

 

Vem skall ta på sig arbetet och kostnaden för att informera om björken? Är det 

skogsägaren eller sågverket? Eller skall Stolab och andra producenter göra detta? 

Vem har störst nytta av att få leverera björken i någon form? Förutsatt att det 

erbjuder ett mervärde för kunden bör det ske och då på ett systematiskt sätt. 

Skulle man kunna sälja fler stolar om man talade om att de var tillverkade av 

svensk björk än att bara säga att de är av trä?  

 

Skogsstyrelsen är landets högsta skogliga myndighet och har att tillse att 

Skogsvårdslagens bestämmelser efterlevs. Utvecklingen av lövskogen omfattas 

av lagens miljömål men också inom ramen för produktionsmålet som 

Skogsstyrelsen definierar enligt följande: ”Skogen och skogsmarken skall 

utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthållig god avkastning. 

Skogsproduktionens inriktning skall ge handlingsfrihet i fråga om användningen 

av vad skogen producerar” inom vilken definition björkskogen kan inkluderas. 

(Skogsvårdslagen, 1999) Skogsstyrelsen har föredömligt utvecklat olika program 

för skötseln av lövskogen men med tanke på hur styvmoderligt lövskogen 

tidigare behandlats kan man fråga sig om Skogsstyrelsen inte har ett längre 

gående ansvar att aktivt informera skogsägaren om de ekonomiska 

möjligheterna som kan erbjudas genom en utvecklad björkskog. 

 

Ovan har påpekats behovet av att det finns etablerade normer, standards och 

språk för att effektivisera och underlätta informationen. Ett exempel på 

motsatsen är när skogsindustrin behandlas i börs- och nyhetssammanhang. 

Referens görs då normalt till ”skogen” eller ”skogsbolagen” trots att man avser 

massa och pappersindustrin. Rubriksättningen kan bli smått parodisk som när 

man refererar till att ”skogen faller” när man avser prissänkningar hos massa- 

och pappersföretagen. Eftersom skogsbrukare, sågverk och annan träindustri 

också är beroende av riskkapital från ”marknaden” borde en bättre stringens 
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med definitionerna eftersträvas så att potentiella investerare kan få en korrekt 

uppfattning om branschens struktur och möjligheter. 

5.2 Kommunikation 

Mot ovanstående bakgrund är behovet hos säljaren stort att effektivt 

kommunicera med marknaden. Häri ingår då, att genom analys och annan 

informationsinsamling förstå kundbehoven och då inte enbart gällande köparen i 

första ledet utan ända fram till slutkonsumenten. Med ett exempel kan sägas att 

producenten av björktimmer kan behöva tala om för IKEA-kunden att denne 

skall välja en stol i björk eller att den som skall lägga om sitt trägolv skall välja ett 

nytt i björk och VARFÖR detta val skall göras? För att produkterbjudandet skall 

bli bra måste säljaren förstå kundens behov och förutsättningar. Denna kunskap 

kan inhämtas genom olika former av analys av kunden. 

 

Tyvärr räcker inte den ovan skisserade strukturen för marknadsföringssystemet 

till för att ge en heltäckande bild av hur kommunikationen skall organiseras. 

Förutom marknadens direkta aktörer finns viktiga opinionsbildare och indirekta 

beslutsfattare, vilka måste involveras i processen. Till denna grupp kan bl.a. 

räknas arkitekter, konstruktörer och journalister. Även för dessa måste 

kommunikationen anpassas och möjligen utbildningsinsatser sättas in eftersom 

kunskapsspridningen idag kan betraktas som dålig. Det behövs omfattande 

insatser för att höja kunskapsnivån på alla organisatoriska nivåer hos inblandade 

parter. (Brege et al. 2002) 

 

Det har skett en ökad marknadsorientering i strategierna hos större och mer 

specialiserade branschföretag och en ökad integration mellan olika led i 

förädlingskedjan. Ett exempel på detta är Södras dotterbolag Gapros förvärv av 

Skandinaviens största lövsågverk Werner Trä år 2009. Argumenten för förvärvet 

enligt det kortfattade pressmeddelandet är intressanta: ”1) Södra hoppas kunna 

ta tillvara och öka avsättningen från medlemmarnas skogar, 2) det finns en stor 

potential i al, björk, asp och ek när det gäller att ta fram nya produkter och 

slutligen bedöms affären som strategiskt viktig även om den kommer att ta tid 

att utveckla. Det finns också ett antal lovande utvecklingsprojekt som spänner 

över flera förädlingsled och en bredare akademisk forskningsplattform”.  

 

I figurerna 2 och 3 har marknadens traditionella aktörer presenterats. Ett viktigt 

tillägg när branschens utveckling diskuteras är, som också antytts ovan, de 

finansiella aktörerna. Här inkluderas bl.a. banker och riskkapitalister, vilka är 

viktiga för entreprenörskap och innovation. Tyvärr får konstateras att den 
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trämekaniska sektorn inte utövar någon större lockelse för dessa finansiella 

aktörer. (Brege et al. 2007) I avsaknad av dessa aktörer blir bolagens nyutveckling 

helt beroende av ägarkapitalet, vilket förutsätter en stark soliditet skapad av en 

god lönsamhet om det inte finns stabila aktieägare som är beredda att satsa nytt 

kapital. Även mot dessa aktörer måste marknadskommunikationen utvecklas 

även om, som senare visas, räntabiliteten hos en av huvudaktörerna, nämligen 

sågverken, är tämligen medioker. 

 

I nedanstående figur, som bygger på (Karlsson et al. 2006) illustreras behovet av 

den innovativa komponenten som ett inslag i hela processen från skog till 

konsumentprodukt.  Genom innovationer och nytänkande kan värdet på skogen 

öka men genom ökad förädling i hela kedjan kan alla inblandade parter ta del av 

en värdetillväxt. Innovationen som ett resultat av entreprenörens arbete 

diskuteras vidare i avsnitt 7.2  Här betonas kommunikationens roll för att nå 

framgång i alla led i kedjan ända fram till slutkund. Finns kunskapsbrist eller 

informationsgap i något led måste det åtgärdas. 

 
 

Fig. 5 

 

Sammanfattningsvis kan påstås att ”innovationssystemet” i någon ökad grad har 

övergått gått till ett ”demand pull” system där slutmarknadens krav översätts till 

krav på de olika förädlingsleden i kedjan i stället för ett ”supplier push”. Detta 

innebär dock inte att den teknologiska utvecklingen kan hållas tillbaka utan den 

måste fortsatt stimuleras för att kontinuerligt förbättra materialegenskaper hos 

träet och distributionsformerna, vari ingår sådant som komponenttillverkning, 

förädling, märkning och förpackning. Nya affärsmodeller för 

marknadsorientering ger inte med automatik en lönsamhet i vidareförädlingen. 

En ogenomtänkt vidareförädling skapar lätt mer kostnader än intäkter. 
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Oplanerad kundanpassning är sällan lönsam vilket också kan sägas om 

omotiverad introduktion av ”high tech”. Det sistnämnda kan möjligen ha ett 

egenvärde vad gäller branschens image. (Brege et al. 2007) 

5.3 Branding (eller varumärke) 

Varumärket Coca-Cola bedömdes i början av 2000-talet ha ett marknadsvärde av 

drygt USD 70 miljarder. Beloppet gäller endast namnet och har inget med 

maskiner, anläggningar eller fyllda flaskor att göra. Varumärket Microsoft 

värderades i samma storleksordning. (Kotler et al. 2002) Det är naturligt att i 

första hand tänka på varumärken i samband med konsumentförsäljning men 

betydelsen av dessa är också stor inom segmentet för produkter som 

marknadsförs till industri och andra företag. Scania säljer inte bara lastbilar utan 

de säljer Scania Trucks och på motsvarande sätt köper man inte bara ett 

skrivbord utan Kinnarps skrivbord och borrstålet är inte bara en legering och 

tillverkningsprocess utan Sandvik Coromant. Mera näraliggande exempel kan 

vara ett varumärke som Gapro eller Bergslagspanel. Varumärket ökar i betydelse 

när handeln globaliseras och effektiviseras genom utnyttjande av internet. Södra 

tar f.ö. konsekvenserna av detta tänkesätt och byter namn på Gapro till Södra 

Interiör. Begreppet ”Södra” är väletablerat på marknaden och genom tillägget 

”Interiör” beskriver man en verksamhetsinriktning på ett positivt sätt.  

 

Ett varumärke kan vara ett namn, ett begrepp, ett tecken, en symbol, en ”design” 

eller en kombination av dessa, som gör det möjligt att identifiera produkten vid 

sidan av konkurrerande sådana och förenklar kommunikationen med kunden. 

(Kotler et al. 2002) Varumärket skall ”laddas” med begrepp som kunden upplever 

som värdefulla och kan t.ex. vara kvalitet, leveranssäkerhet eller prisnivå. 

Varumärkets egenskaper får inte endast vara en skrivbordsprodukt utan måste 

genomsyra hela det levererande företagets verksamhet för att skapa en harmoni. 

Kongruens måste således föreligga mellan önskad och av kunden upplevd 

”image” på företaget. Därigenom kan en kundlojalitet byggas. IKEA har en 

uttalad policy att ”björk” skall vara ett viktigt uttryck för bolagets identitet, även 

internationellt. 

5.4 Produkten 

Ovan har generella tankar om marknadsföring diskuterats och särskilt 

informations- och kommunikationsfrågor behandlats. Det skall också påpekas att 

”produkten” – vad som skall säljas – måste definieras eftersom den varierar 

beroende på var i kedjan den befinner sig. I sin första fas som skogsråvara är 

risken stor att björktimret likställs med vilken ”commodity” som helst. Denna 
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”commodity” övergår till att bli ett halvfabrikat eller insatsvara för att i sista 

fasen vara en konsumentprodukt. Varje fas kräver sina särskilda 

marknadsmässiga överväganden men i idealfallet skall representativa 

kärnvärden för produkten finnas med redan från början.  

 

Några relevanta produktattribut representerande kärnvärden för björk kan vara: 

 hållfasthet 

 utseende 

 lämplig att lacka/måla 

6 Forskning och utveckling (FoU) 

Genomgående i denna uppsats refereras till utmaningar gällande teknik, 

konkurrens, globala marknader, substitut och behovet av innovationer och låga 

produktionskostnader. Med ett sammanfattande begrepp skulle man kunna tala 

om behovet av FoU. Många av verksamhetskedjans aktörer är små och har 

begränsade resurser att sätta in i sådan utveckling samtidigt som man kan utgå 

ifrån att hela branschen är traditionsbunden. Detta innebär sannolikt också att 

branschens aktörer kan ha svårt för att på ett naturligt sätt ta till sig tillgänglig 

information. ”Samhället” är engagerat i olika FoU-projekt genom många 

organisationer och en stor utmaning ligger i att lyckas föra ut aktuell information 

och se till att den kommersialiseras eller åtminstone kommer till praktisk 

användning. (Palm 2007) Ett första steg vore att lyckas medvetandegöra 

processens olika aktörer på att det finns värdefull information och kunskap lätt 

tillgänglig på olika ställen, vilken skulle kunna utnyttjas för att utveckla den 

egna verksamheten. Exempel på sådana källor till information är SkogForsk, 

Skogsstyrelsen och Träcentrum Nässjö. 

7 Strukturfrågor 

7.1 Kompetens och generationsväxling 

En dimension av FoU-komplexet gäller strukturer och frågan i vilken 

utsträckning lövträindustrin har tagit initiativ till samverkan och konsolidering. 

Detta inkluderar såväl horisontell som vertikal integration av verksamheter. 

Finland lyfts ofta fram som ett gott exempel där denna process hunnit längre än i 

Sverige. (Brege et al. 2002) 

 

Det har ovan konstaterats att den traditionella skogsutbildningen behandlar 

lövträindustrin styvmoderligt i förhållande till all verksamhet relaterad till barr. 
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Om inga åtgärder vidtages blir risken då påtaglig, att kunskapsbrister uppstår i 

samhället. Eftersom samtidigt antalet sågverk, vilka sågar lövtimmer har minskat 

drastiskt och dessa huvudsakligen varit familjeägda är risken stor att tidigare 

ackumulerade kunskaper gällande hela produktionskedjan också försvinner. De 

minskade volymerna sågad lövtimmer kan illustreras med hjälp av statistik från 

Skogsstatistisk årsbok -76 med komplettering gällande år 2000. År 1953 

förbrukades för sågning 250 000 m3 fub vilket till 1973 hade ökat till 

546 000 m3 fub för att år 2000 åter ha sjunkit till ca 200 000 m3 fub. 

7.2 Entreprenörskap 

Inom skogsindustrin talas ofta om entreprenörer och därmed avses företag 

(underleverantörer) som t.ex. markbereder, planterar eller avverkar. 

Skogsindustrin behöver också en helt annan typ av entreprenörer. 

 

Industriell utveckling kräver innovationer enligt den framstående österrikiske 

nationalekonomen Joseph Schumpeter (1883-1950) och kritisk för innovationen är 

entreprenören. Entreprenören är en person som inte bara ser möjligheter utan 

också utnyttjar dessa och skapar en ny produkt, ändrar en produktionsprocess 

eller på annat sätt lämnar ett marknadsmässigt bidrag till den ekonomiska 

utvecklingen. Schumpeter beskriver fyra fall där det finns anledning för ett 

företag att engagera sig i och implementera innovationer. I det första fallet 

befinner sig företaget på en konkurrensutsatt marknad, där det är ”marknaden” 

och inte det säljande företaget som bestämmer priset. Sannolikt säljer företaget 

då till ett pris som motsvarar marginalkostnaden, varför all ökning av 

försäljningen kommer att leda till en minskad vinst. I denna situation är enda 

möjligheten att öka vinsten att genomföra kostnadsreduktioner, vilket kräver ett 

nytänkande i form av innovation. I detta fall är inte en ökad marknadsandel 

vägen till förbättrad lönsamhet utan reducerad styckkostnad i produktionen. 

 

I det andra fallet verkar företaget på en generösare marknad, där 

marginalkostnaden är lägre än marknadspriset. En ökning av marknadsandelen 

förbättrar här företagets lönsamhet varför innovativa åtgärder för att uppnå 

detta, som att förbättra produkten, leveranssystemet eller sänkt pris är påkallade. 

 

I det tredje fallet tjänar de innovativa åtgärderna till att befästa ett monopol eller 

ett oligopol för att hålla nya aktörer utanför en marknad. Den nya situationen 

kan skapas genom introduktionen av en ny produkt, ny produktionsprocess eller 

ny teknologi, innebärande avskräckande höga introduktionskostnader för en ny 

aktör. 
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En sista anledning till att satsa på en innovativ verksamhet kan vara att man 

skall göra sig oberoende av en kritisk underleverantör, licensgivare eller 

liknande. 

 

Sammanfattningsvis definierar Schumpeter innovation som en verksamhet 

syftande till: 

1. introduktion av en ny produkt eller tjänst 

2. introduktion av en ny produktionsprocess 

3. öppnandet av en ny marknad 

4. finna nya leverantörer av komponenter och råmaterial 

5. skapa en ny industristruktur; organisera arbetet på ett nytt sätt 

(McDaniel 2002) 

 

Med Schumpeters definitioner torde det finnas behov av innovationer i samtliga 

led från skogsbruk till slutkund. Innovationspotentialen ökar sannolikt ju 

närmare slutkunden man kommer. 

 
7.3 Komponent- och systemtänkande 

Bil-, flyg- och telekomindustrin är exempel på industrier inom vilka funktions- 

och systemtänkande utvecklas. Motsvarande utveckling kan nu iakttas inom 

byggnadsindustrin där framgångsrika företag driver en utveckling mot leverans 

av hela byggsystem. Med detta följer en utveckling bort från ett projekttänkande 

mot ett mer processinriktat arbetssätt. Också från möbelindustrin ställs krav på 

leverans av färdiga komponenter, vilka kan användas i ett system som bygger på 

slutmontering av produkter. Det är viktigt att förädlingskedjan uppmärksammar 

denna utveckling och anpassar sin produktion därefter. Detta kan gälla som en 

generell kommentar men gäller i lika hög grad producenterna inom 

björksegmentet, som andra trävaruproducenter. Sågverksindustrins leverans av 

färdiga ämnen till snickeriindustrin är ett exempel på sådan 

marknadsanpassning. 

 

En viktig komponent i teknisk industriell utveckling gäller 

standardiseringsfrågor. Med gemensamma standards och normer skapas 

förutsättningar för en utvecklad industriell produktion. Branschen bör därför 

samordnat verka för att skapa sådana regler. Med etablerade standards är det 
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även lättare för branschen att föra fram fördelarna och öka kunskapen om i detta 

fall björken som virke. 

 

7.4 Legala förutsättningar 

Hela verksamhetskedjan från planta till slutkonsument är naturligtvis 

underställd normala och allmängiltiga lagar och statliga förordningar. Dessa kan 

t.ex. avse konsumentskydd, arbets- eller avtalsrätt. Det finns dock ett lagkomplex 

som är specifikt i sammanhanget och det är Skogsvårdslagen. Lagens 

portalparagraf anger att ”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs 

som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den 

biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till allmänna 

intressen” 

 

Skogsvårdslagen talar om skog utan att ange trädslag medan Skogsstyrelsen 

föreskrifter anger att: ”Vid anläggning av ny skog skall sådana trädslag 

användas som med hänsyn till växtplatsens förutsättningar kan ge en 

tillfredsställande virkesproduktion”. Uppgift finns om minsta antal 

huvudplantor vid en föryngring och där specificeras dessa för tall, gran och 

björk, vilket innebär att björken formellt och produktionstekniskt är likställd med 

angivna barrträd. Skogsstyrelsen driver, som nämnts en allmän 

informationsverksamhet riktad mot skogsägarna som också omfattar lövträd. 

8 Marknadssynpunkter 

Samtidigt som behovet påkallas av innovationer och entreprenörskap inom hela 

kedjan från skogsägare till konsument (Karlsson et al. 2006) är det hugnesamt att 

konstatera att viss utveckling ändå sker. Företaget Scandinavian Fine Wood i 

Värmland har utvecklat en teknik för att genom värmebehandling ge björken ett 

ökat förädlingsvärde. Genom värmebehandling kan björken fås att likna både 

teak och mahogny och får därigenom ökad användning 

 

Att skidor tidigare skulle vara av björk var en självklarhet men sedan kom nya 

tekniker och nya material. Lite spännande är det att man i Sverige nu tagit upp 

tillverkning av ”häftiga” skidor under märket ”Soul” för utförsåkning, vilka 

bygger på björk. Det kommer säkert inte att påverka avverkningsvolymerna i de 

svenska skogarna men är ett exempel på innovation och entreprenörsanda, som 

kanske också hjälper till att göra björken som virke ”coolare”. 
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Prästbols Såg & Bygg i Värmland sågar s.k. 57 mm ”Jordanplank” i björk av 

högsta kvalitet för tillverkning av tandpetare i Norge. Ny bandsåg har 

införskaffats för ändamålet. Totalt sågar man 5 000 m3 fub varav 2 000 m3 fub 

åtgår till tandpetarna. 1 m3 räcker till 1 miljon tandpetare. 

 

Användning av björk i större skala har nu skett vid ombyggnaden av en terminal 

vid Charles De Gaulle flygplatsen i Paris där Finnforest Merk har levererat 

80 000 m2 noga utvald björkplywood. 

 

Samtidigt anger snickeriföretaget G.A.D, som tillverkar exklusiva möbler i 

Sverige att man av kvalitetsskäl importerar björkråvaran från Finland/Baltikum. 

IKEA som stor konsument av björk köper också i utlandet beroende på bristande 

kapacitet i Sverige. Möjligen finns såg- men inte torkkapaciteten. Anders 

Hörberg vid IKEA anger att de för 2009 räknar med att använda en björkvolym 

av 1,2 milj. m3fub och 2012 skall denna volym ha ökat till 1,6 milj. m3fub. 

Huvudmarknad för dessa leveranser är idag Ryssland. 

9 Att använda björk 

Björk är det träslag som haft det bredaste användningsområdet av alla svenska 

träslag. Historiskt har virket använts till möbler, inredningar, husgeråd, verktyg, 

slöjdföremål, arbetsredskap och skidor. Idag finner vi också att björk används till 

golv, paneler och lister. Däremot har björken inte använts till konstruktionsvirke, 

även om förutsättningar finns för detta i torra miljöer.  

 

Det finns många aktörer som kan samverka för att framgångsrikt utnyttja 

björkråvaran. En sådan grupp är maskintillverkarna som inte räknas in i sektorn 

men ända har en viktig roll i innovationsprocessen. Sålunda kan de stora 

framgångarna hos italiensk möbelindustri förklaras med ett nära och 

förtroendefullt samarbete mellan möbel- och maskintillverkare. (Brege et al. 2002) 

Det finns inget som talar för att denna allmängilltiga iakttagelse inte också skulle 

gälla Sverige och den björkrelaterade möbelindustrin men också 

byggnadsindustrin. 

 

Även om det finns skillnader mellan vårt- och glasbjörk går de oftast under 

gemensamt namn (björk) i handeln med virke. Virket köps normalt i 

standardlängder, vilket kan vara 3 meters kubb eller i olika längder mellan 3,1 

och 5,5 meter med en toppdiameter av 18-20 cm. Det finns dessutom flera olika 

specialsortiment som fanertimmer, plywoodkubb eller tumstocksvirke (främst 

glasbjörk). 



 Institutionen för teknik och design 
_____ ”Varför sågas så lite björk i Sverige?”  

 25(52) 
 

 

Vid val av virke för särskilt ändamål är det olika egenskaper som skall beaktas. 

Egenskaperna som kan vara aktuella är: 

 estetik 

 hållfasthet 

 hårdhet 

 bearbetning 

 formbeständighet 

 beständighet 

 ytbehandlingslämplighet 

 åldrande/mognad 

Enligt mångas mening har björkveden ett attraktivt utseende. Veden är gulvit till 

svagt gulbrun och saknar kärna. Årsringarna är svagt synliga. Glasbjörkens ved 

är mer rakfibrig än vårtbjörkens och därför lättare att mekaniskt bearbeta. 

Björkens fysikaliska egenskaper redovisas i avsnitt 13. Därav framgår att björken 

väl kan mäta sig med såväl gran som tall. Marginellt är krympningen för björk 

något större än för de angivna träslagen vid torkning från rått till absolut torrt 

virke, vilket kan behöva beaktas vid konstruktioner med massivträ.  

 

Björken är i övrigt lätt att bearbeta och ett rakfibrigt virke som lätt kan basas och 

böjas. Vid kanter med vresig fiberstruktur kan förborrning rekommenderas för 

att undvika sprickbildning vid spikning. Virket går i övrigt lätt att limma och 

ytbehandla. (Dahlgren et al, 2004) . Till skillnad mot furu riskerar man inte vid 

målning att få kvistgenomslag eller genomblödning av terpener (främst 

terpentin), vilken kan förenkla ytbehandlingen. 

 

Med fokus på miljöfaktorer kan man förvänta en ökad användning av trä. 

Kundpreferensen är företrädesvis massivträ.( Roos et al. 2008) Den ökande 

användningen sker i sådana fall för björken från en låg nivå. Av sektorn för 

trärelaterade produkter svarar byggnation inklusive byggkomponenter för ca 

85 % av volymen och 74 % av sektorns omsättning. Möbler svarar för ca 5 % av 

trävolymen och 22 % av omsättningen. Förpackningar svarar för 10 % respektive 

4 %. Enligt PRV-relaterad statistik omsatte branschen Trärelaterade produkter 

SEK 80 miljarder år 2000. (Brege et al. 2007). Denna typ av uppgifter är något 

osäker, vilket också Vinnova anger i sin promemoria.  
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Limträbalk 

Ett naturligt byggmaterial som blivit populärt under senare år är limträbalken 

och det finns goda skäl för detta. Förutom ett tilltalande utseende har limträet 

samma bärförmåga som stål men väger bara hälften så mycket. Det klarar också 

brand bättre än många motsvarande material. Standardträslaget vid svensk 

limträtillverkning är gran (Picea Abies). Som specialbeställning kan limträet 

tillverkas av furu. (Limträguide) Intressant nog har en studie vid Luleå Tekniska 

Universitet visat att det finns en potential att använda även björk som limträ 

(Pettersson 2000). Norsk Treteknisk Institutt  har i en rapport ”Björk i synlige 

konstruksjoner” (Kilde et al. 2006) redovisat ett motsvarande resultat. Rapporten 

anger också att nordisk björk bör få en egen norm då dess egenskaper skiljer sig 

från normvärdena i den europeiska lövtränormen EN 338. Som redovisats nedan 

har björken en avsevärt bättre böjhållfasthet och E-modul än såväl gran som furu 

varför björken skulle lämpa sig väl för limträbalkar med krav på hög belastning. 

Alternativt kan vid en given belastning klenare dimensioner väljas. 

10 Björken som träd 

 

Glasbjörken invandrade efter istiden som första trädart till Sverige söderifrån. 

Björksläktet har omkring 60 arter varav tre förekommer i Sverige. Det är arterna 

vårtbjörk (Betula pendula), glasbjörk (Betula pubescens) samt den buskformade 

dvärgbjörken (Betula nana), som i detta sammanhang helt saknar betydelse. 

Fjällbjörken är en underart till glasbjörken; även den i dessa sammanhang 

betydelselös. 

 

Vårtbjörken har 28 kromosomer i de vegetativa cellerna medan glasbjörken har 

56. Även om de två arterna skiljer sig åt vad avser morfologiska egenskaper, 

utvecklingsrytm och ståndortskrav kan det ibland vara svårt att skilja dem åt. 

Enligt tidigare dokumentation kunde man räkna med att glasbjörkens höjd- och 

diametertillväxt är 75-80 % av vårtbjörkens. Den totala virkesproduktionen vid 

50 års beståndsålder beräknades för glasbjörk till 70-80 % av vårtbjörken. 

Vårtbjörkens produktion skulle således vara bättre än glasbjörkens. Björken har 

en högre torrdensitet än gran och tall och glasbjörkens veddensitet är ca 10 % 

lägre än vårtbjörkens. (Almgren 1990) Pettersson Ståhl ifrågasätter dock 

skillnaderna mellan de två björkslagen och hävdar att den vetenskapliga 

dokumentationen är bristfällig för angivna värden och att de två björkarterna 

producerar lika men prefererar olika ståndorter och att de förekommer i olika 

grad på olika marker. (Pettersson 2007) 
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Glasbjörken kan bli 30 meter hög men en rimligare skördehöjd torde vara 24-

26 meter efter en produktionstid på 50-60 år. 

 

Den snabbväxande björkens ekologiska roll förtjänar att uppmärksammas. Ett 

sekundärträd som granen trivs i björkens skyddande skugga och björken kan 

också erbjuda skydd mot hårda vindar genom sin stormfasthet. Björkförnan 

hjälper till att förbättra marktillståndet bl.a. genom att den nyttiga daggmasken 

trivs i björkmiljön. Björkförnan är också mindre sur, vilket bidrar till att marken 

får ett högre pH-värde än den skulle ha fått i en ren barrskog. (Almgren 1990) 

Sveaskog AB anger att de av dessa ekologiska skäl strävar efter en 

lövinblandning på 10-20 % i sin barrskog. 

 
Fig. 6 Oröjt och ogallrat! 

11 Björkbestånd 

 

Medeltillväxten för (vårt)björk kan uppskattas till 10 m3sk/ha och år. (Kunskap 

Direkt) Med förädlat plantmaterial kan volymen bli större. Björken har en 

utbredning över norra halvklotet i företrädesvis nordliga och svala områden. 

(Almgren 1990) Mot den bakgrunden är det kanske förvånande att björkbeståndet 

är så litet i landet och utgör drygt 12 % av samtliga trädslag (Skogsdata 2009). 

Mellan åren 1938-1979 låg virkesförrådet omkring 250 milj. m3sk för att därefter 

öka till dagens 420 milj. m3sk. Den redovisade tillväxten kan till stor del förklaras 

av att den skedde från en låg nivå till följd av den aktiva lövbekämpning som 

inleddes med kemikalier år 1947, eftersom man då ansåg att produktion av 

barrträd var värdefullare och skulle prioriteras. År 1962 besprutades 100 000 ha, 

under senare delen av 60-talet 60 000-90 000 ha per år för att 1979 vara nere i 

35 000 ha (2/3 i Norrland). Under 70-talets senare år användes årligen ca 100 ton 
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verksam substans för kemisk bekämpning men 1984 infördes ett totalförbud för 

denna. (Kardell 2004 och Skogsstatistisk årsbok) Det var först i början på 1990-talet 

som björken accepterades som huvudplanta i Skogsvårdslagens mening. Mot 

denna bakgrund vågar man påstå att vi i landet saknar en modern tradition av 

storskalig björkproduktion och detta är möjligen en förklaring till att det svenska 

naturliga plantmaterialet och björkbestånden inte är av bästa kvalitet utan ofta 

uppvisar en dålig kvalitet med t.ex. krokiga och smala stammar. 

 

Parentetiskt kan nämnas att björken tillsammans med framför allt boken utgjorde 

råvara till produktion av pottaska, vilket ledde till avverkning jämförbar med 

”skogsskövling” inom vissa delar av landet under 1600-1800 talet. (Kardell 2003) 

Lövträden utgjorde tidigare också ett attraktivt skogsbete. 

 

Av nedanstående tabell framgår att mer än hälften av all björk idag finns i 

Norrland men om man endast ser till björk med en diameter överstigande 25 cm 

finns 2/3-delar i Svealand och Götaland med klar dominans för Götaland. 

 
 

Virkesförråd inom landsdelar av björk med fördelning på diameterklasser under perioden 2002-2006  

 Samtliga ägoslag         

    Landsdel Diameterklass (cm på bark) Summa 

 
Procent      

  
   

  av samtliga  

per 

landsdel andel 25+ 

  0-14,9 15,0-24,9 25+   trädslag 

 
  

  milj m³sk  milj m³sk  milj m³sk    
  

  

N Norrland 62,9 33,2 7,1 103,1 15,6% 27% 9% 

andel 61% 32% 7% 100% 
   

S Norrland 47,6 34,4 15,1 97,1 11,8% 26% 20% 

andel 49% 35% 16% 100% 
   

Svealand 31,4 29,5 21,7 82,7 10,3% 22% 28% 

andel 38% 36% 26% 100% 
   

Götaland 29,6 34,5 32,5 96,7 10,2% 25% 43% 

andel 31% 36% 34% 100% 

   
  

   
  

   
Hela landet 171,6 131,6 76,4 379,5 11,7% 

  
andel 45% 35% 20% 100% 

 

100% 100% 

              Källa: Riksskogstaxeringen 

           Fig. 6 

 

Virkesförrådet för björk med diameter ≥ 30 cm i brösthöjd utgjorde år 2007, 

46,4 milj. m3sk. I diameterspannet 20-29 cm var förrådet 98,8 milj. m3sk vilket på 

några års sikt indikerar en stor potential för möjlig sågning av björk i större 

kvantiteter. (Skogsdata 2009) 
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I södra Sverige är andelen vårtbjörk 30–50 % medan den i norra Sverige sjunker 

till mellan 10 och 20 %. Stora regionala skillnader kan förekomma. (Almgren 

1990) 

 

Under perioden från 1985 till 2007 har nettoavverkningen i landet avseende all 

stamved ökat med 49,7 milj. m3fub till 77,6 milj. m3fub. Avverkningen av 

sågtimmer av lövträd har under motsvarande period i genomsnitt årligen 

uppgått till 0,31 milj. m3fub medan andelen av den totala nettoavverkningen 

sjunkit från 0,8 % till 0,3 %. 2007 exporterades inget sågtimmer av lövträd men 

väl 15 000 m³ sågade och hyvlade varor och vi importerade sågtimmer av lövträd 

motsvarande 35 000 m3fub, huvudsakligen ek. (Skogsstatistisk årsbok)  

12 Björkproduktion 

Björken är vårt vanligaste lövträd och förekommer över hela landet (Martinsson 

2004). Mätt som virkesförråd är björken 4 gånger så vanlig som alla andra 

lövträd tillsammans. Björken är ett ljusälskande pionjärträd som snabbt etablerar 

sig på öppna och avverkade ytor om de rätta ståndortsförutsättningarna 

föreligger. Det innebär för vårtbjörken torra och friska marker med blåbärstyp 

(BLÅ) eller bättre och med rörligt markvatten. Exkluderat är våta marker med 

styv lera eller andra förutsättningar för dålig syretillgång för rötterna. 

Glasbjörken har något lägre ljuskrav och klarar att växa på blöta och syrefattigare 

marker. (Almgren 1990) 

 

Stor variation föreligger vad gäller björkens produktionskapacitet beroende på 

ståndort, bonitet, skötsel och föryngring. För vårtbjörk redovisas dock 

medeltillväxter på 10-11 m³sk/ha och år, vilket vid en omloppstid av 45 år ger en 

totalproduktion av 500 m³sk (Pettersson 2007). Intressant nog anges, att till 

skillnad mot de flesta andra trädslag har vårtbjörken ungefär samma 

produktionskapacitet i Norrland som i södra Sverige (Elfving 1985). Den högsta 

löpande tillväxten som uppmätts ligger på ca 18 m3sk/ ha och år (Kunskap Direkt) 

Den årliga totala tillväxten för björk uppgår till 17 milj. m3sk.  Idag (-07) avverkas 

7,0 milj. m3fub lövträd varav lövtimmer utgör 0,6 milj. milj. m3fub. Skillnaden 

utgör massa och skogsbränsle. För perioden 2010 – 2019 bedöms avverkningen 

kunna öka till 8,9 milj. milj. m3fub varav lövtimmer utgör 0,9 milj. milj. m3fub. 

2/3 därav bedöms bli avverkat i Balansområde 4, vilket i stort motsvarar 

Götaland och Sörmland. För perioden 2020 – 2029 beräknas avverkningen till 

10,4 milj. m3fub (SKA 08) varav timmerdelen borde kunna bli minst 1 milj. m3fub. 
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Trots att det finns gott om björk i landet råder det brist på sågtimmer. 

(Martinsson 2004, Nylinder et al.2006).  Skälen därtill kan vara flera. Några kan 

vara att föryngringen sker okontrollerat från moderträd av dålig kvalitet, felaktig 

skötsel, viltskador eller endast sporadisk förekomst av björken i framförallt 

granbestånd. Exempel på sistnämnda är den s.k. Kronobergsmetoden, där 

björken tjänar som amträd till granen. Skogsskötseln är i detta fall inriktad på 

produktion av den understående granen. Den sporadiskt stående björken 

riskerar att beroende på logistikproblem få följa med omkringstående ved till 

massabruket även om den är av god timmerkvalitet. Björktimmer som lagras 

under sommarmånaderna missfärgas efter några veckor. Avsaknaden av 

ändamålsenliga lagringsmetoder bidrar till att lövsågverken upplever tillgången 

till björktimmer som en flaskhals. (Nylinder et al. 2006) 

 

Denna uppsats behandlar björken utifrån ett timmerperspektiv, vilket innebär en 

begränsning. Det kan ändå nämnas, att det finns en ambition i samhället att av 

miljöskäl öka andelen lövskog, där björken är ett naturligt inslag. Det kan då 

finnas anledning att också diskutera de ekonomiska förutsättningarna för denna 

ökade lövandel om dessa kvantiteter inte kan tas om hand av industrin på ett 

kommersiellt intressant sätt. Om det är ett samhällsintresse att öka 

lövskogsandelen vem skall då betala för denna produktion och skötsel? Och 

finns risken att välskötta lövbestånd kommer att tas över av staten av miljöskäl 

när avverkningen blir aktuell? Utöver miljöskälen för att odla björk kan dess 

betydelse som skogsbränsle nämnas. 

12.1 Föryngring 

Med fröträd av god kvalitet, vilket skall beaktas vid avverkningen, kan ny 

björkskog anläggas genom självföryngring (naturlig föryngring). Har ett 

björkbestånd avverkats kommer resterna av detta att ge stubbskott. Kvaliteten på 

träden som utvecklats från stubbskotten är normalt sämre än annan föryngring.  

Rätt skött kan dock sådan föryngring vara användbar och ekonomiskt 

försvarbar. Mängden stubbskott skall inte vara för stort och en naturlig 

begränsning kan erhållas om fällning sker under perioden maj-mitten juni. 

(Almgren 1990). Inför självföryngringen respektive sådd eller plantering bör 

markberedning ske. Enligt all vedertagen praxis finns idag risk för viltskador på 

ung lövskog varför sådana områden bör hägnas med höga kostnader som följd. 

Det finns dock anledning att pröva denna etablerade ”sanning”, som 

björkproduktionen på Melskog söder om Linköping visar. Den första 

björkplanteringen anlades där för 25 år sedan utan stängsling och det rikligt 

förekommande viltet har där lämnat björken ifred och istället betat kvarlämnat 
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aspsly. (Skogsland 2009). För jämförbarhetens skull kan också anges att gran 

huvudsakligen planteras i södra Sverige i stället för tall, som också betas hårt. 

Den ökande populationen av hjort är dock attraherad av granplantorna och 

skadar gärna dessa. Vildsvinen har genom sitt bökande i skogen upplevts som 

attraktiva ”markberedare” men nyare kunskap visar, att de därigenom också 

skapar förutsättningar för rötsvampar att etablera sig genom att öppna 

”landningsplatser” för sporer och också bökar upp nysatta plantor. 

Sammanfattningsvis kanske vi måste ha ett mer generellt synsätt när vi värderar 

betesskadorna och inte selektivt belasta lövvirket med dess kostnader? 

 

Runt de unga och nyplanterade plantorna skall hållas rent från sly och gräs för 

att förhindra konkurrens om vatten och näring. Som alternativ eller komplement 

till gräsröjning kan plantskydd i form av vegetationskrage användas.  Någon 

forskningsrapport som bekräftar nyttan av dessa vegetationskragar saknas men 

enlig reklamen (Skogma) uppnås följande fördelar: 

 

 minskad plantavgång 

 förbättrad tillväxt och kvalitet 

 reducerar kostnaden för gräsbekämpning 

 begränsar avdunstningen och håller plantan fuktig längre 

 skyddar mot sork 

 

För att kompensera för kvalitetsbristerna hos frögivande träd enligt ovan 

startade förädlingsförsök med vårtbjörk i Sverige under 1980-talet. Sådana försök 

hade tidigare startats i Finland. I dagsläget bedöms det finnas en stor potential 

för genetisk förbättring av frömaterialet. Frö framställt i växthusfröplantagen i 

Ekebo ger uppskattningsvis 15 % högre vedproduktion än oförädlat material. 

Det gäller inte bara att producera volym utan för slutproduktens värde är det 

också viktigt att få en bra kvalitet. Det förädlade frömaterialet har visat sig också 

kunna ge denna högre kvalitet. Rätt skött bedöms björkens omloppstid baserat 

på förädlat material kunna sänkas från dagens 50 till ca 40 år. År 2020 hoppas 

man ha framme ett frömaterial som ger 30 % högre produktion än med dagens 

oförädlade. (Stener et al. 2005) 

 

12.2 Skötsel av björkbestånd 

Målsättningen med skötseln av björkskog bör vara att producera virke av hög 

kvalitet för användning till sågning eller svarvning till faner. Björk som ej 

kvalificerar för denna användning kan användas till massaproduktion eller som 
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skogsbränsle och det kan då påpekas, att björkens torrdensitet är högre än 

granens eller ca 650 mot respektive 400 kg/m3  (Dahlgren et al. 2004). Med ett högt 

värmevärde (18,9 MJ/kg) tjänar björken väl som skogsbränsle eller brännved. 

Frånvaron av kvistar eliminerar risken för gnistbildning vid eldning. Virke av 

hög kvalitet kännetecknas av raka, kvistfria stammar med ingen eller begränsad 

rödkärna med en minsta diameter av 18-22 cm.  

 

Som all annan skog måste även björken skötas professionellt för att få ett gott 

virkesutbyte. Beroende på bristande kunskap har björkbestånd tidigare ofta 

skötts som barrbestånd med avseende på röjning och gallring. (Martinsson 2004) 

Ny forskning visar dock att björken med sin snabba tillväxt i ungdomsfasen mår 

bra av att röjas tidigt och hårt. Med en sådan röjningsregim kan både bättre 

diametertillväxt och en högre andel grön krona uppnås, vilken utgör trädets 

”tillväxtmotor”. (Rytter et al. 2006) . 

 

Stöd för en stark gallring får man också bl.a. från Sveaskogs försök i Osby (Lokal 

nr. 4 Bökö, Örsjön). Här utfördes gallring med tre olika styrkor och redan tre år 

efter gallringen var medeldiametern och volymen i de starkt gallrade ytorna 

signifikant större än i de svaga och konventionellt gallrade. Svag gallring innebar 

att man kvarlämnade 1600 stammar/ha, konventionellt 1250 samt starkt gallrat 

800. Det är naturligtvis fel att dra några långtgående slutsatser från endast ett 

ännu icke avslutat försök som detta men det stöder på ett illustrativt sätt den 

rekommendation som lämnas i nyare skötselanvisningar om hård gallring. 

 

Glesare bestånd ger i och för sig en högre diametertillväxt men kan också leda till 

oönskat antal kvistar. För att få en kvalitetsstam kan då stamkvistning bli aktuell. 

Torrkvistningen kan utföras under hela året medan grönkvistningen bör göras 

alldeles efter savningstidens slut i maj/juni eller under augusti månad. Kvistning 

av mer än 1,5 cm tjocka, levande kvistar rekommenderas ej. (Almgren 1990) 

12.3 Drivningsfrågor 

För högsta möjliga effektivitet i skogsbruket har man i modern tid strävat efter 

bestånd med monokulturer, dvs. trädslagsrena bestånd. Eftersom björken inte 

har prioriterats som sådant anläggningsbestånd innebär det att förekommande 

björk i stor utsträckning utgör inblandning i barrbestånd. Vid en avverkning är 

det därför ofta mindre volymer björktimmer som kommer fram. Transporterna 

av de små volymerna björktimmer som skall till lövsågverken kan bli dyra och 

därför tas ibland över huvudtaget inget sågtimmer ut utan timret levereras i 
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stället till massaindustrin (Nylinder et al. 2006). Detta kan vara en förklaring till 

att så mycket som 95-97% av avverkad björk går till massaindustrin.  

 

Lika viktigt som antagna dyra transporter kan slentrian och bristande 

instruktioner till skördarföraren vara. Som framgår nedan är hela 

avverkningskedjan inrättad på att så snabbt och billigt som möjligt leverera 

barrved. Man kan också anta att den ”privata” skogsägaren i genomsnitt ofta inte 

är medveten om förtjänstmöjligheterna på förekommande björkbestånd varför 

denne inte lämnar adekvata instruktioner till entreprenören som avverkar. 

 

Med den dominans som föreligger för barrskogen är det naturligt att den 

huvudsakliga tekniska utvecklingen sker för att optimera dess utbyte. Som ett 

exempel utvecklas tekniken för att göra detaljerade volymuppskattningar av 

skogsbestånd från luften med hjälp av laserdata. När volymen skattas per träd i 

skogen arbetar man idag med tall, gran och löv och metoden anges som särskilt 

grov för lövträden. (Barth 2008) 

 

Skogsbrukarens netto har över åren kunnat ökas eller minst vidmakthållas 

genom en ökad effektivisering i alla led. En sådan aktivitet är införandet av 

skördarmätning av avverkat virke. Med denna teknik skapas förutsättningar för 

nya modeller för prissättning av virket. Kvalitetstimmer av t.ex. björk skulle 

genom denna teknik kunna lyftas fram och bidra till en bättre avkastning för 

skogsägaren. (Möller et al. 2003). Med kvalitetssäkrad skördarmätning blir inte 

bara längd- och diametermätning säkrare utan apteringen blir också mer 

tillförlitlig. (Arlinger et al 2006). Dagens teknik för skördarmätning fungerar dock 

bäst på barrträd eftersom systemen utvecklats för att hantera dessa. (Thor 2009). 

Södra anger dock att de med egen utveckling tillämpar skördarmätning med 

särskilda apteringsfiler också för de olika lövtimmersortimenten (Ekstrand 2009) 

 

Genom björkens högre densitet jämfört med barrträd tar kapningen teoretiskt 

och marginellt något längre tid. Björkens kraftigare savning verkar dock i 

motsatt riktning och både ”smörjer” och kyler kedjan och svärdet. Totalt sett har 

man vid avverkningen en tidsmässig fördel för björken jämfört med granen, då 

björken normalt sett har färre kvistar och det är kvistningsmomentet som tar 

längst tid. Det är ingen skillnad mellan björk, gran och tall vad avser slipning av 

kedjan eftersom det är externa faktorer som smuts, damm, sand och jord som 

bestämmer slipningsintervallet. (Fransson 2009) 
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12.4 Ekonomi 

Redan inledningsvis under avsnittet Marknadsföring påpekades vikten av att det 

finns med ett lönsamhetsmoment i affärsprocessen. Detta är självklart relevant i 

samtliga faser och kommenteras här med avseende på skogsbrukaren. 

Anläggningen av ett nytt skogsbestånd kan likställas med en investering i en 

annan intäktsgenererande tillgång. Lönsamheten är beroende av investeringens 

storlek, kostnaderna för att producera avsedd produkt samt produktens 

marknadspris vid den kommande försäljningen. 

 

I detta avsnitt nämns olika priser och det görs jämförelser mellan björk- och 

barrtimmer. Avsikten är inte att presentera underlag för precisa 

lönsamhetsanalyser för olika virkesslag utan att visa, att det finns en marknad, 

där björktimmer av god kvalitet kan betala sig bra och att prisnivåerna på björk, 

med angivna restriktioner, väl kan mäta sig med barrtimmer. 

 

Anläggning av ett lövbestånd kan dra höga kostnader om föryngringen måste 

göras på ny mark med hängning. Görs hängning blir det den helt dominerande 

kostnadsposten. Författaren har själv i en tidigare uppsats redovisat en 

anläggningskostnad på SEK 95 230 för en hektar hägnad åkermark med 

förädlade finska plantor. Med en nuvärdesberäkning på 6 %, blir det ett totalt 

underskott i samma storleksordnig över en 50-årscykel, där 

föryngringsavverkningen beräknas inbringa 500:-/m3fub. Sätts räntefaktorn till 

4% reduceras underskottet till fortfarande avskräckande dryga SEK 80 000. 

(Ödlund 2008) Självföryngring i någon form men med noggrann skötsel är det 

ekonomiska framkomliga alternativet vid anläggning av björkskog. 

 

Timmerpriset på björk bör för skogsägaren bedömas i relation till priset på 

sågtimmer av tall och gran. Alla skarpa prisjämförelser är svåra att göra då 

många olika faktorer spelar in för det aktuella priset. Kvalitet och dimension är 

två avgörande faktorer men framför allt är björkvolymerna mycket små i 

förhållande till barrvolymerna och direkta jämförelser blir därför svåra att göra. 

Representanter för lövsågsbranschen talar om genomsnittspriser på nivån 550:-

/m3to för björktimmer motsvarande ca 450:- /m3fub. Vanhälls Sågs prislista för 

säsongen 08/09 anger 740:-/m3to för tumstocksbjörk med diametern ≥ 30 cm. 

Dessa siffror illustrerar endast att björktimmer av god kvalitet kan ge 

skogsägaren ett gott utbyte. 
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Björktimmerpriset i relation till motsvarande barrtimmer belyses nedan. 

Björktimmerpriserna har erhållits från Wedaskog och avser samtliga 3 

timmerklasser (omräkning har skett från m3to till m3fub; prissänkningen 2007 är 

beroende på att man då tog bort begränsningsregeln på andelen tillåten C-

kvalitet). För barrtimmer har genomsnittspriset hämtats från Skogsstatistisk 

Årsbok avseende Mellansverige. 

År Björk Tall Gran 

2006 460 409 391 

2007 421 460 438 

2008 395 500 450 

2009 405 4341) 3271) 

         Här har genomsnittspriser från standardprislista publicerad i tidningen Skogen avseende            

månaderna mars och maj för Mellansverige använts. 

Fig. 8 

Eftersom det endast är ca 5 % av den avverkade björken som går till sågning 

(Stener et al. 1997) är det mer relevant är att jämföra björkens timmerpris med 

motsvarande pris för massaved. Baserat på samma prislista som anges under 1) 

ovan uppgick björkens massapris till 250:- att jämföra med 405:-/ m3fub för 

sågtimmer. Till denna prisdifferens på 155:- kan ofta adderas olika 

kvalitetstillägg. Differensen utan kvalitetstillägg kan således motsvara en 

ytterligare intäkt för skogsägaren på drygt 60 %! 

 

I början av 2000-talet skrev studenten Urban Dahlman vid 

Skogmästarprogrammet i Skinnskatteberg en uppsats om prisutvecklingen på 

lövtimmer i relation till barrtimmer. Nedanstående diagram visar utvecklingen 

för björk i relation till barrtimmer rensat för inflation. Priset år 1985 sattes för 

bägge alternativen till 100. Hans slutsats är att: ”Studien visar tydligt att 

prisutvecklingen har varit gynnsammare för lövträ, än för barrträ de senaste 

femton åren.”  (Fig. 9 nedan) 
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I en rapport från virkesmarknaden i oktober 2009 går att läsa: ”Utropstecknet är 

björken. Här finns nämligen konkurrens - från energisektorn och vedhandlarna. 

Många tror att det blir brist på björk i vinter. Situationen är ganska likartad i hela 

Sverige. Priserna i Baltikum rusar.....Sedan dess har priset rusat med över 60 

procent – och priset ökar ännu mer för björken” (Juntikka 2009) 

12.5 Kvalitetskrav och priser 

VMR, fd Virkesmätningsrådet, ingår sedan hösten 2001 i SDCs organisation och 

har sedermera delats upp i två funktioner nämligen VMU och VMK, där 

sistnämnda har hand om kontrollfrågor. SDC, tidigare Skogsbrukens Datacentral 

har utvecklats till skogsnäringens IT-företag. Verksamhetsområdet i tidigare 

VMR företräder skogsnäringen i frågor som berör virkesmätning och 

redovisning. VMR skall verka för en gemensam, enhetlig, rättvis, relevant och 

effektiv virkesmätning och virkesredovisning. VMRs verksamhet finansieras via 

virkesmätningsföreningarna vilka även utser ledamöterna i rådet för 

virkesmätning och redovisning (VMR-rådet). Nya sågtimmerinstruktionen, VMR 

1-07, börjar tillämpas under 2008. Som så ofta i de skogliga sammanhangen är 

denna instruktion inriktad på tall och gran och vägledande för lövsågverken är 

huvudsakligen sågverkens egna specifikationer. För kategorisering i de 

etablerade, tre kvalitetsklasserna A, B och C gäller begreppen krökar, kvistar och 

rödkärna. 

 

  

13 Björkens egenskaper 

 

Även om barr och lövträd är uppbyggda på i princip samma sätt så skiljer sig 

träets makro- och mikrostruktur åt och följaktligen skiljer sig björkvirket från de i 

sågade sammanhang vanligare furu och gran. Lövträdens och därmed björkens 

ved har en mer komplex struktur i sin uppbyggnad än barrveden och av olika 

celltyper förekommer libriformcellen endast hos lövträden. Denna cell med ofta 

extremt tjocka väggar har en mekanisk funktion och ger veden och stammen dess 

stadga. Lövträdens celler är i de flesta fall kortare än barrträdens. Björkveden är 

strökärlig (ströporig), vilket innebär att den har rörliknande ”ledningsbanor” för 

näringstillförsel jämt fördelade över hela årsringens och trädets tvärsnittsyta. Det 

kan därigenom vara svårt att urskilja en tydlig gräns mellan vår- och 

sommarved.  (Sandberg). 
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Generellt behandlas i denna uppsats glas- och vårtbjörk som jämförbara material. 

Vissa skillnader finns dock innebärande bl.a. att glasbjörken har rakare fiber, 

vilket gör den lämplig som råvara för tillverkning av tumstock och tandpetare 

medan vårtbjörkens utseende gör den attraktiv som möbelvirke. 

 

Ovanstående tjänar endast som en introduktion till att beskriva några i detta 

sammanhang relevanta egenskaper hos björk och i förekommande fall i 

jämförelse med furu och gran. Nedanstående tabell sammanfattar olika 

egenskaper men därutöver lämnas senare ytterligare kommentarer. 

 

 
1:Torrdensitet i kg/m³ 3:Böjhållfasthet i Mpa 5:Tryckhållfast i fiberriktn Mpa 

7:Draghållfast i fiberriktn MPa 9:Draghållfasthet tvärs fiberriktn Mpa   

11:Slaghållfasth¹ kJ/m² 13:E-modul¹ i fiberriktn Mpa 15:Hårdhet¹ Brinell längsyta 

17:Hårdhet¹ Janka ändyta 19:Hårdhet Janka längsyta¹ 21:Krympning² volym % 

23:Krympning² radiell % 

25:Krympning² tangentiellt % (OBS 
björk sämre än gran)    

         

¹) vid 12-15 % fuktkvot;        

²) från rått till absolut torrt       

         

I ovanstående sammanställning har ett medelvärde räknats fram för de olika trädslagen baserat på  

gränsvärden angivna av Dahlgren et al, 2004.   
Björkens medelvärde har sedan satts till 100 och granen och tallen har relaterats till detta värde. Samma värden anges 

för glas- och vårtbjörken. 

   

Fig. 10 

 

Utöver ovanstående graf lämnas nedan kommentarer gällande fuktkänslighet 

och mikrobiell nedbrytning.  
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Den longitudinella permeabiliteten är ofta hög hos lövträden (Dinwoodie, 2000) 

varför dessa bör undvikas i fuktiga miljöer. Björkens ved kan exempelvis vara 

cirka 1000 gånger mer permeabel än granens splintved (Dahlgren et al. 2004). Om 

träets fuktkvot ligger >20 % och den relativa luftfuktigheten varierar är risken 

stor att träet angrips av bakterier och svampar (Thörnqvist). För björkvirke anges 

en livslängd upp till 5 år om det står i kontakt med marken medan gran och tall 

ges en livslängd på 5-10 år. Som jämförelse har lövträdet teak en livslängd under 

motsvarande förhållanden på mer än 25 år (Dinwoodie, 2000). 

 

Trä är ett hygroskopiskt och anisotropt material. Med tanke på björkens relativa 

fuktkänslighet måste detta beaktas vid användningen för att komma ifrån 

oönskade materialrörelser vid förändrad fuktkvot.  

 

Skogsindustrierna har tagit många berömvärda initiativ för att stimulera till ökad 

användning av trä i byggsammanhang. Två exempel på detta är den webb-

baserade informationssidan TräGuiden 2009 samt skriften Att välja trä 2004. På 

den förstnämnda omnämns lövträ i samband med golv och panelanvändning 

(plywood) och i den sistnämnda inte alls. Man kan därav förledas tro att lövträ 

överhuvudtaget inte kan vara aktuellt i byggsammanhang. Den svenska normen 

SS-EN 338 av den 2003-11-14 anger dock grundläggande hållfasthetsvärden och 

densitet för såväl barr- som lövträ, där vissa lövträ väl förefaller att kunna 

motsvara kraven. Normen SS-EN 14951:2006 ger värden för hyvlade paneler och 

beklädnadsvirke av lövträ. Angivna regler har sin europeiska motsvarighet. 

 

Det räcker inte med att det finns en etablerad standard för virke utan därtill 

kommer i byggsammanhang, att Boverkets konstruktionsregler, BKR  är av 

avgörande betydelse. Dessa specificerar ”K-virke”, som sorteras enligt svensk 

standard SS 23 01 20. Denna standard gäller dock endast för furu, gran, ädelgran 

och lärkträ. Skälet till denna begränsning anger Boverket (Önsten 2009) som 

”gammal tradition” och antyder, att en överbearbetning kan vara aktuell för att 

få en svensk anpassning till det europeiska regelsystemet, som också tillåter 

lövträ som uppfyller normens kvalitetskrav. På motsvarande sätt, som var fallet 

med det svenska förbudet att bygga trähus högre än två våningar fram till år 

1994, vilken norm fick ändras för en EU-anpassning, lever vi här fortfarande med 

en onödig restriktion gällande björken. 

 

http://www.traguiden.se/
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14 Sågning av björk 

14.1 Allmänt om sågverksindustrin 

Landets totala sågverksproduktion uppgick år 2008 till 17,5 miljoner m³ 

(Skogsindustrierna 2009), en ökning från 16,4 miljoner m³ år 2000. Skogsnäringens 

samlade exportvärde uppgick år 2005 till SEK 114 miljarder (Skogsstatistisk årsbok) 

varav sektorn Trärelaterade produkter (Trä- och möbelindustrin, dvs. sågverk 

plus vidareförädling i manufakturerande led) svarade för ca SEK 35 miljarder. 

(Brege et al. 2002). Sektorn har otvivelaktigt en stor betydelse för landets samlade 

produktionsvärde, sysselsättning, export och handelsbalans. 

  

År 2000 sågades 97 % av allt virke hos sågverk med en årlig produktion över 

5000 m³. I genomsnitt producerades per sågverk år 2008 110 000 m3. De tio 

största sågverksföretagen svarade samma år för cirka 45 % av den svenska 

årsproduktionen medan motsvarande andel i Finland var ca 75 %. Utvecklingen 

är entydig och går mot färre och större sågverksföretag. (Navrén et al. 2002 och 

Skogsindustrierna 2009). Holmens nya sågverk vid Braviken som startar 

produktion runt årsskiftet 2010-2011 beräknas fullt utbyggd såga 750 000 m3 gran 

per år. Dessa större sågverk går ifrån att ha varit arbetsintensiva till att bli 

moderna och kapitalintensiva där produktionssystemen utformas för att ta hand 

om ett optimalt och enhetligt flöde av insatsvaror. (Lindman 2005). I dessa 

trädslagsrena anläggningar finns inget utrymme att ta emot de 

marginalkvantiteter som björktimret utgör samtidigt som de flesta småsågarna 

har för dålig kapacitet för att kunna säkerställa ett större löpande virkesflöde till 

marknaden. Av de fem största sågverken för björk kommer sannolikt endast ett 

upp i en årlig produktion överstigande 20 000 m3fub. 

 

14.2 Allmänt om lövsågning 

Även om sågverksindustrin har traditioner som sträcker sig mer än 500 år 

tillbaka i tiden så är det först under 1900-talet som intresset kom för att såga 

björk och då till möbelindustrin. Den första ”kommersiella” sågningen av björk 

skedde hos barrsågverken och det var först i mitten på 1900-talet som rena 

björksågverk etablerades. (Nylinder 2006) 

 

År 2000 producerades drygt 200 0000 m³ sågat lövvirke, vilket var en nedgång 

med ca 7 % jämfört med år 1995 och som utgjorde 2 % av den totala sågvolymen. 

(Navrén 2002) År 2008 konsumerade vi ca 235 000 m3 sågad vara varav 110 000 m3 

var inhemsk. (United Nations, 2008) 
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Vid ett seminarium på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin den 21 aug 2009 

refererades till statistik från Föreningen svenska lövsågverk, vilka angav att man 

år 2008 förbrukat 235 000 m3fub lövvirke men att man förutsåg en minskning för 

år 2009 till 175 000 m3fub. Av den förbrukade volymen 2008 utgjorde björk 75 000 

m3 respektive beräknades uppgå till 55 000 m3 år 2009 (Woxblom 2009). Johansson 

(2008) anger att det finns 10 sågverk som sågar björk i landet varav 3 st. sågar 

mindre än 500 m3fub och vi har endast 5 björksågverk med en 

produktionskapacitet överstigande 1 000 m³. 2 sågverk finns geografiskt norr om 

Mälardalen och resten i södra Sverige trots att enligt fig. 7 >50 % av landets 

björkbestånd finns i Norrland. Branschrepresentanter anger dessutom att den 

sydsvenska björken är av något sämre kvalitet än den norrländska (Studiebesök 

2009). Ett upptagningsområde för ett björksågverk anges till max. 20 mil, vilket 

innebär att uppskattningsvis 150 000 km2 av landets 450 000 km2 (1/3-del) 

geografiskt kan komma i fråga för leverans av råvara till befintliga sågverk. 

 

 

Nedgången omkring år 2000 i den svenska sågproduktionen förklaras av ny och 

ökande konkurrens från framför allt Baltikum. Ur marknadssynpunkt är detta i 

modern tid en ny parameter nämligen internationell konkurrens för lövvirke, 

som gör sig märkbar på den svenska marknaden. 

  

Lövsågverken använder sig i första hand av cirkel- och bandsåg följt av 

ramsågsteknik. Postningen sker ofta för genomsågning (Johansson 2008). Som 

framgått av Figur 10 ovan har björken en högre densitet än våra vanliga barrträd. 

Detta kan, beroende på fuktighetskvoten, innebära en nackdel för björken vid 

sågning, därför att sågklingan kan behöva slipas med kortare intervall än för 

motsvarande barrträd. Densiteten har också betydelse för energiåtgången vid 

sågningsprocessen inklusive hyvlingen. (Dinwoodie, 2000) I genomsnitt anges ett 

sågutbyte av 48,7 % för björken (Johansson 2008), vilket kan jämföras med 49,7 % 

som Sågfakta 2000 redovisar för samtliga sågar. Man skulle möjligen tro att 

sågutbytet är en kritisk faktor för sågverkets lönsamhet men (Johansson 2008) 

visar att den kritiska faktorn är hur sågen lyckas optimera det totala 

virkesutbytet ur sågstocken med avseende på kvalitetsegenskaper. Även om man 

har en bra scanningutrustning med vars hjälp man kan få fram de bästa bitarna 

(A-kvalitet) ur en stock gäller det för sågverkets ekonomi att också finna 

avsättning för resterande material, t.ex. kärnan. Sämre kvalitet (C-kvalitet) kan 

möjligen finna avsättning som dolt mellanvirke i möbelkonstruktioner eller som 

emballagematerial till stålindustrin. Det hårda björkvirket är där attraktivt. IKEA 
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når detta resultat genom att till 80-90% utnyttja kvistvirke och optimerar 

råvaruutbytet genom att också finna användning för material med rödkärna. 

 

Som annat virke för snickeri- eller inomhusanvändning bör björken torkas ner till 

7-10 % fuktkvot, vilket normalt sker i en kombination av ”brädgårds-” och 

kammartork. En färgförändring kan uppstå hos björken vid långsam torkning 

innebärande att virket blir mörkare. Det kan få en rödare ton om det utsätts för 

förhöjda temperaturer om fuktkvoten är ca 20 %. Virket bör därför helst torka 

snabbt vid en låg temperatur. Torkprogrammet för björken är således viktigt för 

att kontrollera eventuella färgförändringar. Färgförändringarna är ett problem 

vid osågat timmer under de varma sommarmånaderna, då timret inte kan lagras 

i mer än 3 veckor innan missfärgning inträder; man säger att veden brinner. 

(Nylinder et al. 2006) Innan ekonomiskt tillgängliga lagringsmetoder för 

björktimret utvecklas innebär detta att sågning av björktimmer i princip inte sker 

under perioden från midsommar till oktober. Som annan industri är sågverken i 

behov av kontinuerliga råvaruleveranser och det förekommer att sågverk om 

björkvirket inte finns tillgängligt sågar annat lövvirke som ek och al, där inte 

samma missfärgningsproblem föreligger. Om man inte kan såga innebär det 

naturligtvis en ekonomisk nackdel både i form av uteblivna produktionsintäkter 

och outnyttjade kapitalkostnader. 

14.3 Lövsågverken och marknaden 

Det har ovan poängterats att marknadsaspekterna är viktiga i alla led i kedjan 

från skogsbrukaren till den slutlige konsumenten. Den mest kritiska aktören i 

denna kedja är kanske sågverket. Där ”produktifieras” råvaran och exponeras för 

en vidare marknad och kunder, var och en med sina krav och specifikationer. 

 

Ur regional synvinkel är våra lövsågverk viktiga även om de inte ger direkt 

sysselsättning till mer än ett 60-tal medarbetare. Den sammanlagda årliga 

omsättningen uppgick till ca MSEK 100 (åren 2007 respektive 2008 beroende på 

bokslutsår). Redovisad vinstmarginal under de senaste tre verksamhetsåren har 

varierat mellan 3,10 – 34%. Hälften av vinstobservationerna understiger 10 % och 

det är endast två observationer som överstiger 20 %. På något undantag när är 

den redovisade soliditeten god. Utifrån officiella årsredovisningar måste dock ett 

stort frågetecken sättas för upptagna värden på anläggningstillgångar och gjorda 

avskrivningar. Bara anläggningsutrustning för en traditionell såg som skall 

producera 10 000 m3 torde uppgå till MSEK 10 även om inte senast tillgängliga 

utrustning används (ca 1 000: -/m3). Det årliga avskrivningsbehovet kan 

beräknas i intervallet MSEK 0,5-1. Som jämförelse kan nämnas Holmens 
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investering i en ny gransåglinje i Braviken. Denna investering som skall bli en 

”state-of-the-art” anläggning kostnadsberäknas till SEK 1,1 miljarder för 750 000 

m3 (ca 1 500:-/m³) enligt pressmeddelande. I det angivna beloppet ingår dock 

mycket infrastruktur och värmeverk.  

 

Man kan troligen hävda att en underhållen såg har en ekonomisk livslängd 

överstigande 10 år men samtidigt kommer kunderna med all säkerhet att kräva 

investering i ny utrustning för både förädling och kvalitet av allehanda slag, 

vilket kommer att ställa stora krav på bolagens intjäning och 

balansräkningskapacitet. Exempel på sådan utrustning kan vara CT-scanners för 

sortering och kvalitetsbestämning, hyvlingsutrustning och utrustning för 

fingerskarvning. 

 

En granskning av lövsågverkens balansräkningar över en 3-årsperiod ger med ett 

undantag när en dyster bild av nyinvesteringstakten. Vanhälls Såg AB sticker 

dock ut på ett positivt sätt bl.a. genom sin satsning på en CT-scanner, Wood-Eye.  

 

Lövsågverken arbetar med begränsade personella resurser. Detta är naturligtvis 

positivt ur kostnadssynpunkt men ger begränsade resurser för utvecklings- och 

strategiska frågor. Exempel på sådana är marknadsföring och finansiell strategi. 

När det gäller marknadsföring är det inte fråga om kataloger och annonser utan 

enligt definitionen ovan mer fråga om nära samarbete med existerande och 

potentiella kunder för att förstå deras behov, anpassa den egna produktionen 

och tillsammans med kunden driva en utveckling i partnerskap. Ett sådant 

samarbete kan resultera i att sågverket levererar särskilda kvaliteter, 

dimensioner och fuktkvot. Specialhyvling och fingerskarvning kan vara andra 

förädlingsformer. Sågverket skall dock akta sig för att driva en utveckling som 

kan komma att konkurrera med kunderna. 

 

Den finansiella strategin är viktig i hela sin bredd men särskilt kan påpekas 

behovet att hantera utländska valutor för exportvolymerna för att säkerställa att 

inga obehagliga valutakursdifferenser dyker upp, som kan erodera en i övrigt 

bra resultaträkning. Frågan är högaktuell i dessa dagar när den svenska kronan 

har en låg notering mot t.ex. euron och ger svenska exportföretag fördelar 

jämfört med de finska. Ett nära samarbeta med banken kan rekommenderas 

liksom tillskapandet av en effektiv styrelse. De små lövsågverken kan säkert 

också ha fördelar i att samarbeta med varandra, vilket till del också sker i den 

egna föreningen. 
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15 Erfa Östersjöområdet 

Björken uppfattas som ett nordiskt träslag och det är därför naturligt att se på 

användningen av detta material i länderna runt Östersjön. Lite ironiskt får dock 

det första exemplet komma från Österrike där arkitekterna Lang & Vonier skapat 

nedanstående hus i samhället Rankwil. 

 

 
(www.lang-vonier.com) 
Fig. 10 

Finland omnämns ofta som ett föregångsland när det gäller björken och dess 

produkter. Av det finska skogsbeståndet utgör björken ca 17 % att jämföra med 

Sveriges ca 12 %. Övrigt löv är i Finland huvudsakligen asp med ca 3 %. Finland 

förbrukar årligen totalt drygt 14 milj. m3 björk varav 6,8 milj. m3 är inhemsk och 

resten är importerad, framförallt från Ryssland. Merparten av totalvolymen går 

till pappers-/massaindustrin. (Metla) 

 

Finland har utvecklat en särskild kompetens för att tillverka plywood och då 

särskilt björkplywood. Björkplywooden finns i flera varianter för olika 

applikationer och för särskilda behov har särskilda lösningar utvecklats. 

Plywoodindustrin förbrukar årligen 300 000 m3, varav merparten utgörs av 

björk. I dagsläget räcker inte björktimret till utan man tvingas att i ökande 

omfattning använda furu i plywoodtillverkningen. Likson propellerblad till 

flygplan en gång i tiden tillverkats av björkfaner producerar det finska företaget 

UPM nu vingar till vindkraftverk i björkfaner. 

 

Så sent som 2008 upplevdes en ökad efterfrågan på björkplywood i Europa med 

ökade priser som följd, eftersom tillgången av högkvalitativt material är 

begränsad. Ovanstående information baseras på information från den finska 

skogsorganisationen Metla. Den finska plywoodindustrin har producerat en 

Det rör sig om ett s.k. 

passivhus, byggt för minimal 

energiförbrukning, där hela 

interiören utförts helt i björk. 

Samtidigt som tidningen Trä 

från Skogsindustrierna (nr 1, -

09) nämner detta exempel har 

man en artikel om fördelarna 

med att bygga i trä ur 

klimatsynpunkt, där dock inte 

björken finns omnämnd. 

http://www.lang-vonier.com/
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omfattande handbok gällande användningen av plywood och från denna citeras 

nedan: 

 
“Birch plywood 
Birch plywood is characterised by its excellent strength, stiffness and resistance to creep. 
It has a high planar shear strength and impact resistance, which make it especially suitable 
for heavy-duty floor and wall structures. Oriented plywood construction has a high 
wheel carrying capacity. Birch plywood has excellent surface hardness, damage and 
wear resistance. Sanded birch plywood has a smooth and durable surface. Its pleasant, 
light-coloured visual appearance offers the best base for finishing. Properly surfaced and 
edge sealed birch plywood also offers excellent weather and moisture resistance. 
Typical end uses of birch plywood are concrete formwork systems, floors, walls and roofs 
in transport vehicles, container floors, floors subjected to heavy wear in various buildings 
and factories, scaffolding materials, shelves, load bearing special structures, traffic signs, 
furniture and die boards. 
 

H A N D B O O K  O F  F I N N I S H  P LY WO O D” 

 

Andra länder där plywoodindustrin utvecklats gäller i första hand Lettland och i 

någon mån Litauen. Den lettiska koncernen Latvijas Fineris förbrukar årligen 

600 000 m3 björktimmer till sina 4 fabriker, som producerar 240 000 m3 

björkplywood. Björkens bättre egenskaper vad gäller styrka och styvhet jämfört 

med barrplywood framhålls som framgångsfaktorer. Fuktegenskaperna 

kompenseras genom olika ytbehandlingstekniker. Inte heller för denna 

producent räcker den inhemska björkproduktionen till utan man undersöker 

möjligheten att importera från Sverige. Dock anger man att de svenska 

naturvuxna björkarna ofta inte är lämpliga att sätta i svarvarna, eftersom de är 

för krokiga. (Skogsvärden) 

 

Ovanstående exempel visar att det finns utvecklingsmöjligheter för björken men 

framförallt att man genom en högre grad av förädling kan göra produkten mer 

prisokänslig. För att fokusera på björken också i Sverige kan man överväga att 

instifta pris för profilskapande aktiviteter som ”bästa björkhus” etc. 

16 Diskussion 

 

Det finns många olika svar på frågan varför det sågas så lite björktimmer i 

Sverige. Ett uppenbart svar kunde vara att det inte finns någon efterfrågan på 

björk för sågning eller i sågad/hyvlad form, dvs. marknaden saknas. Detta är 

dock fel eftersom det sågas björk i landet och vi har dessutom import av sådan 

björk. Det finns vidare åtminstone en köpare i landet av björk, som har årliga 

behov överstigande den samlade svenska sågverksproduktionen (av björk). Man 

kan också anta att det finns en stor marknadspotential men mer därom senare. 
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Det finns idag björk i tillräckliga kvantiteter inom landet också för en ökad 

avverkning. Finns det då något fel eller brist hos björken jämfört med idag 

använda virkesalternativ som förklarar den låga förbrukningen? Genomgången i 

denna uppsats har visat på motsatsen nämligen att alla fysiska och visuella 

värden för björkvirket väl matchar och t.o.m. överträffar värdena för tall och 

gran med undantag för fuktkänsligheten. Detta kan vara ett problem vid exteriör 

men inte normal interiör användning. 

 

Det är inte svårare att avverka, transportera, såga eller hyvla björk än barrvirket. 

Möjligen har man ett ekonomiskt problem med transporten, därför att björken 

ofta finns att tillgå i begränsade kvantiteter. Lagring och sågning av björk under 

sommarmånaderna kräver också särskilda hänsyn. Råvarubaserad 

industriproduktion kräver normalt stora kapitalinvesteringar. För att dessa skall 

komma till stånd måste man kunna påvisa goda förräntningsmöjligheter. 

Kapitalet är en knapp resurs och söker sig hela tiden till de lönsammaste 

investeringarna i en marknadsekonomi. Här finns uppenbara problem. 

Sågverksindustrin för lövträd är liten, fragmenterad och uppvisar en medioker 

lönsamhet.  

 

Om det nu finns en marknadspotential skulle man hoppas och tro att en skicklig 

entreprenör/innovatör skulle se affärsmöjligheter inom området. Att så inte är 

fallet kan säkert skyllas på brist på tradition, kunskap, erfarenhet och 

information inom skogens alla led.  

 

För skogsägaren är det inte naturligt att anlägga björkskog även om 

produktionsförutsättningarna är mycket goda för björken förutsatt rätt ståndort 

och proveniens. Eventuella hängningskostnader utgör ett allvarligt memento och 

denna fråga behöver utredas vidare. Vi har ju ändå lyckats få upp isolerade 

bestånd av god kvalitet även om betestryck föreligger. Skogsägaren har inga 

särskilda ekonomiska incitament att arbeta med björkskogen så länge som den 

helt övervägande volymen försvinner till massabruken och avräknas till ett lägre 

pris än timret. Björk måste också skötas efter sin egen regim vilket inte alltid sker 

idag . Detta kan leda till att vi i Sverige utvecklar bestånd av dålig kvalitet. 

Vetskap hos skogsägaren om förtjänstmöjligheterna på björken skulle sannolikt 

leda till en annan produktionsinriktning och avverkningsinstruktion än vad vi 

ser idag. Att man kan skapa kvalitetsskogar har visats i Finnland och de baltiska 

länderna. Denna svenska brist på kunskap, erfarenhet och information bottnar 

sannolikt i det faktum att lövskogen tidigare inte tillmättes något värde. Det är 

först under senare år som björken har accepterats för virkesproduktion enligt 

Skogsvårdslagen bestämmelser. Ända in på 1980-talet bekämpades lövet med 
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hjälp av kemiska medel som ett ogräs och det är först nu som lövträden röner 

intresse. Intresset avser också lövträden som skogsbränsle och dess betydelse av 

miljöskäl. Fortfarande är lövskogen dock en underskattad industriell resurs. Vad 

är orsak och vad är verkan? Ett resultat är i alla fall att lövskogen är lågt 

prioriterad både vad gäller skoglig –, arkitekt – och teknisk utbildning. 

Detsamma gäller den skogliga forskningen. 

 

För att locka kapital och entreprenörer/innovatörer till branschens alla led 

behövs volymproduktion. Denna återfinns inte i den traditionella 

snickeriindustrin utan marknader måste skapas inom byggnadsindustrin. 

17 Bakgrund 

 

Varför denna uppsats? Jag själv som författare till densamma är pensionerad 

bankman med omfattande internationell erfarenhet. Marknadsaspekter och 

kundbehov har alltid varit vägledande under hela min karriär. Den tidigare 

formella utbildningen är ekonom och ingenjör. Vid sidan om styrelseuppdrag 

som pensionär fick jag tid att engagera mig i några egna skogsfastigheter. Den 

första utbildningsinsatsen gällde en praktisk skogsbrukarexamen i 

Skogsstyrelsens regi. När Växjö Universitet sedan annonserade sin 

distansutbildning gällande ”Hållbart familjeskogsbruket” var det naturligt för 

mig att fortsätta förkovringen, som lett fram till denna ”magisteruppsats”.  

 

Under hela min skogliga utbildningstid har jag dels förvånat mig över synsättet 

att skogsägaren skall ”förse” industrin med skogsråvara och dels hur 

skogsproduktionen för pappers- och massaindustrins intressen dominerat.  70 % 

av skogsägarens netto kommer från timmerskogen och för mig som skogsägare 

hade det då varit naturligt att en fokusering skett på kvalitetsproduktion i 

skogen. Jag har också förvånat mig över hur lite intresse som rent allmänt ägnats 

lövskogen och dess produktionsmöjligheter. Växjö Universitets studiemodul 

”Lövskog” (30 hp) utgör därvidlag ett undantag liksom det arbete som bedrivs 

vid Träcentrum i Nässjö och JiLU i Bispgården (Jämtlands Institut för 

Landsbygdsutveckling) .  

 

Med hjälp av medel från industrin och Vinnova administrerar Träcentrum ett 

mångårigt projekt:” Affärssystem för konkurrenskraftig och kundanpassad 

björkämnesproduktion för möbeltillverkning.” Jag har fått många värdefulla 

synpunkter och inspiration av projektledaren vid Träcentrum, Skog.lic. Johan 

Palm. Likaledes har professor Reine Karlsson vid Stiftelsen TEM vid Lunds 
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Universitet uppmuntrat mig och delat med sig av värdefulla artiklar och 

synpunkter.  

 

Min handledare professor Anders Bauer vid Växjö Universitet har varit ett stort 

stöd för mig. Inte bara genom att komma med konstruktiva påpekanden utan 

också med uppmuntrande kommentarer när hindren med uppsatsen känts som 

näst intill oöverstigliga. Tack till min hustru Madeleine, som positivt accepterat 

att jag under lång tid dragit mig tillbaka till ”studielyan” på vinden. Tack också 

till alla goda vänner som med uppmuntrande tillrop stimulerat mig att arbeta 

vidare. 

 

Jag är glad om min uppsats kan hjälpa till och stimulera till ett ökat intresse för 

att på ett kommersiellt sätt utnyttja vår björkråvara. 

  

18 Källor  

 

Almgren, G. 1990: Lövskog. Skogsstyrelsen. ISBN 91-85748-84-6 

 

AMA. American Marketing Association. www.marketingpower.com 

 

Andreas, B.; 2009: Skogforsk;  e-post 18/5 

 

Arlinger, J.; Möller, J. J.; 2006: Kvalitetssäkring av skördarnas mätning.  Resultat, Skogsforsk  nr 
20, 2006 

Barrstrand, T.; 2009: Oberoende aktörer och customer perceptions of value. 

Examensarbete 30 hp på avancerad D-nivå i ämnet företagsekonomi (EX0485); 

Jägmästarprogrammet 04/09; Fakulteten för skogsvetenskap, Institutionen för skogens produkter 

 

Barth, A. 2008: Flygburen laser gav bättre data om träden. Resultat nr 15, 2008. Skogforsk  

 

Baudin, A; 1999: Studium av marknadsfrågor och utveckling för träbranschen. Institutionen för 

skogshushållning. SLU. Uppsats nr 3, 1999 

 

Bazerman, M.H.; 2002: Judgment in managerial decision making. John Wiley & Sons, ISBN 0-471-

39887-X. Professor Harvard Business School  

 

Brege S, Börjeson KJ och Edin M. 2007: Innovationssystemet Trärelaterade produkter - 

Omfattning och betydelse. Idépromemoria till Vinnova. 2002-04-30 (Vinnova) 

 

Dahlgren, T.; Wistrand, S.; Wiström, M.; 2004: Nordiska träd och träslag. Byggförlaget, ISBN 91-

973626-2-X  

http://www.marketingpower.com/
http://www.skogforsk.se/sv/butiken/Resultat/18047/Kvalitetssakring-av-skordarnas-matning/?sm=1
http://www.skogforsk.se/sv/butiken/Resultat/22721/Flygburen-laser-gav-battre-data-om-traden/?sm=1


 Institutionen för teknik och design 
_____ ”Varför sågas så lite björk i Sverige?”  

 48(52) 
 

 

Dinwoodie, J.M.; 2000: Timber: Its nature and behavior. E & FN Spon, London, ISBN 0—419-

23580-9 

 

Ekstrand, A.; 2009: Södra;  e-post 

 

Elving, B. 1985: Odlingsvärdet av björk, asp ooch al på nedlagd jordbruksmark i Sydsverige. 

Sveriges skogsvårdsförbunds tidskrift 2, 1989 

 

Finnish Forest Research Institute (Metla) 

 

Fransson, H.; 2009: Husqvarna AB; e-post den 28 april 2009 

 

Juntikka, M.; 2009: Skogsvärden nr. 3 2009 

 

Johansson, J.; 2008: Mechanical processing for improved products made from Swedish 

hardwood. Acta Wexionensia No. 157/2008 

 

Kardell, L.; 2003: Svenskarna och skogen, del 1. Skogsstyrelsen ISBN 91 88462-55-2 

 

Kardell, L.; 2004: Svenskarna och skogen, del 2. Skogsstyrelsen ISBN 91 88462-57-9 

 

Karlsson, R. 2009: En viktig orsak till förändringsmotstånd. PM 2009-08-26 

 

Karlsson, R.; Löf, M.; Huisingh, D.; 2006: Product design as a key to a business system 

perspective that promotes sustainable forestry, Sonoma State University, July 9th - 14th 2006, 

annual meeting. 

 

 

Kilde, V.; Solli, H.K.; Pitzner, B.; Lind, P.; Bramming, J.; 2006: Björk i synlige konstruksjoner. 

Norsk Treteknisk Institutt, rapport 67 år 2006;  

 

 

Kotler, P.; Armstrong, G.; Saunders, J.; Wong, V.; 2002: Principles of marketing, Pearson 

Education Ltd. ISBN 0 273 64662 1 

 

Kunskap direkt. Internet. Skogsstyrelsen: www.skogforsk.se/kunskapdirekt/ 

 

Lewis, J. P.; Wong, L.: 2004: Accelerated Project Management. McGraw-Hill;  

ISBN: 9780071423243 9780071442930 

 

Limträguide. 2007: Handbok. Svenskt Limträ AB, Stockholm. ISBN 91-630-3868-4 

 

Lindman, M.; 2005: "Sågutbytets påverkan för den svenska sågverksindustrins lönsamhet." C-

Uppsats Nationalekonomi Luleå Tekniska Universitet ISSN 1402-1773; 2005:098 

 

Martinsson, O. 2004: Odla björk för din privata ekonomi och för landskapet och miljön. 

Lövträdtidningen nr. 3 januari 2004. 

http://www.diesel-ebooks.com/cgi-bin/category/search&query=McGraw-Hill&searchfields=misc1&match=fulltext


 Institutionen för teknik och design 
_____ ”Varför sågas så lite björk i Sverige?”  

 49(52) 
 

 

McDaniel, B. A.; 2002: Entrepreneurship and Innovation. M.E. Sharpe,  Inc. New York. ISBN 0-

7656-0709-3 

 

Montgomery, H. Professor. 2005, föreläsning Stockholms Universitet 

 

Möller, J.J.; Sondell, J.; 2003: Betalningsgrundande skördarmätning.  Resultat, Skogforsk nr 10, 

2003 

 

Navrén, M.; Nylinder, M.; Gustavsson, G.; 2002: Sågfakta 2000. SLU, Instutionen för skogens 

produkter och marknader. 

 

Nevison, S; 2009: The Worldwide Time-to-Market Race (artikel)  

http://news.thomasnet.com/IMT/archives/2009/02/the-worldwide-time-to-market-launch-

race.html. February 18, 2009 

 

Nylinder, Mats.; Pape, Rolf.; Fryk, Hans.; 2006: Björktimmer. Sveriges Lantbruksuniversitet 

(SLU). ISBN 91-576-6024-7 

 
Palm, J. 2007: Kunskapsbildning mellan träindustri och akademi– en studie av dess 
förutsättningar och möjligheter. Licentiatavhandlinng. 
 

Palm, J.; Woxblom, L.; 2008: Kvalitetsspråk för sågat lövträ, , Träcentrum Nässjö 

 

Pettersson,N.  Ståhl, E.G.; 2007: Björkens ståndortskrav och produktion i Södra 

skogslänsregionen. Högskolan Dalarna och Jämtlands Institut för Landsbygdsutveckling. 

 

Pettersson, J.; 2000: Limträ: en studie av materialets utvecklingspotential. ISSN 1402-1617 / ISRN 

LTU-EX--00/256--SE / NR 2000:256 

 

Roos, A.; Qvale Nyrud, A.; 2008: Kundens syn på trä. Fakta Skog nr. 8. SLU 

 

Rytter, L.; Werner, M.; 2006: Resultat nr 17, 2006. Skogforsk. Skogsforsk röjning björk 

 

Sandberg, D.; Odaterad: Kompendium i träets uppbyggnad, struktur och identifiering. 

Kursmaterial VXU, Virkeslära 

 

SKA 08; Rundvirkes- och skogsbränslebalanser för år 2007. Skogsstyrelsen meddelande nr. 4, 
2008 
 

Skogma; Katalog för 2007-2008 

 

Skogsland, 2009: På Melskog spelar björken huvudrollen. Tidningsartikel den 24 april 2009 (nr 

18) 

 

Skogsstatistisk årsbok 2009 (och tidigare). Skogsstyrelsen: 

 

 

http://www.skogforsk.se/sv/butiken/Resultat/2572/Betalningsgrundande-skordarmatning/?sm=1
http://news.thomasnet.com/IMT/archives/2009/02/the-worldwide-time-to-market-launch-race.html
http://news.thomasnet.com/IMT/archives/2009/02/the-worldwide-time-to-market-launch-race.html


 Institutionen för teknik och design 
_____ ”Varför sågas så lite björk i Sverige?”  

 50(52) 
 

Skogsdata 2009; Sveriges officiella statistik. SLU. Fakulteten för skogsvetenskap. ISSN 0280-0543; 

www-riksskogstaxeringen.slu.se 

 

Skogsindustrierna. 2004: Att välja trä. ISBN 91-631-3348-2 

 

Skogsindustrierna; 2009: En faktasamling 2008. ISSN 1402-6740 

 

Skogsvårdslagen, 1999: Handbok. Skogsstyrelsen 

 

Skogsvärden, 2008/2009: Baltikum vill ha svensk björk. Tidningsartikel 

 

Stener, L-G.  Karlsson, B.; 2005: Förädlad björk och hybridasp, snabbt växande alternativ för 

södra Sverige.  Skogforsk. Resultat nr. 7 2005 

 

Stener, L-G.; Werner, M.; 1997: Skogsodlingsmaterial av björk – Vad finns i dag och vad kommer 

att finnas i morgon? Skogforsk Nr 6 1997. 

 

Studiebesök 2009: Vanhälls Såg AB den 29 juni 2009; Pär Stål; Gapro i Grimslöv(Södra) den 26 

november 2009, bl.a. Anders Ekstrand 

 

 

Thor, M.; 2009: Skogforsk;  e-post  25/5 

 

TräGuiden 2009: www.traguiden.se 

 

Tidningen Land, Skogsland nr 17, 2009 

 

Törnqvist, T.; Odaterad: PM: Allmänt om trä. Kursmaterial VXU, Virkeslära 

 

Umeland, C.; Thörn, A 2009: Björkämnesförsörjning i ett möbelproducerande företag. 

Examensarbete vid Växjö Universitet. Avdelningen för skog och Träteknik. 

 

United Nations, 2008: Economic and Social Council, TIMBER COMMITTEE, 21-24 October 2008 

 

Woxblom, L.; 2008: Lövträ – tillgångar och förädling. Presentation vid skogskonferens på Alnarp 

den 25-26 november 2008. 

 

Woxblom, L.; 2009: Förbrukning av lövråvara i Sverige – en översikt. Presentation vid 

skogskonferens på KSLA den 21 augusti 2009 

 

Ödlund, L-O.; 2008: Finns det fortsatt liv i lövskogen? Uppgift inom ramen för kursen Hållbart 

familjeskogsbruk, Lövskog. Växjö Universitet, Institutionen för teknik och design. 

 

Önsten, U.; 2009: telefon 10/2 2009  Boverket, Karlskrona 

 

 

 

http://www.skogforsk.se/sv/butiken/Resultat/15573/Foradlad-bjork-och-hybridasp-snabbt-vaxande-alternativ-for-sodra-Sverige/?sm=1
http://www.skogforsk.se/sv/butiken/Resultat/15573/Foradlad-bjork-och-hybridasp-snabbt-vaxande-alternativ-for-sodra-Sverige/?sm=1
http://www.skogforsk.se/sv/butiken/Resultat/2742/Skogsodlingsmaterial-av-bjork--Vad-finns-i-dag-och-vad-kommer-att-finnas-i-morgon-/?sm=1
http://www.skogforsk.se/sv/butiken/Resultat/2742/Skogsodlingsmaterial-av-bjork--Vad-finns-i-dag-och-vad-kommer-att-finnas-i-morgon-/?sm=1
http://www.gulex.se/firmainfo/vanh%E4lls_saag_ab/931124778242.htm
http://www.traguiden.se/
http://www.traguiden.se/


 Institutionen för teknik och design 
_____ ”Varför sågas så lite björk i Sverige?”  

 51(52) 
 

19 Bilaga 1 

 

Beslut relaterade till ”marknaden” under ett träds (björks) livscykel. I de fall 

markägaren utför arbete själv har han i nedanstående uppställning bedömts 

”köpa” av sig själv 

 

1. Markägaren köper sådd eller plantering alternativt låter beståndet 

självföryngras. Köp av markberedning och eventuell hängning ingår i 

processen. 

 Vad har markägaren för vision om kommande (50 år) försäljningsmöjligheter 

av det etablerade beståndet? 

 Markägaren förutsätts ge instruktioner till entreprenörer för att skapa 

förutsättningar för en kvalitetsproduktion.  

 I förekommande fall har markägaren sett till att ett förädlat planmaterial 

respektive frön har inköpts. 

 

2. Markägaren köper in service gällande röjning och gallring (x2).  

 Markägaren förutsätts ge instruktioner till entreprenörer för att skapa 

förutsättningar för en kvalitetsproduktion.  

 

3. Markägaren säljer sitt avverkningsmogna virke till sågverk/massafabrik 

 

4. Markägaren köper in tjänsten avverkning och transport. 

 Instruktionen till entreprenören är här av största vikt. Hur säkerställa att 

entreprenören verkligen avverkar, apterar och sorterar för maximalt 

timmerutbyte?  

 

5. Sågverket sågar, torkar och hyvlar för antaget kundbehov. (Alternativt 

svarvar) 

 Vilka kundgrupper finns och vilka önskemål har de? 

 

6. Sågverket säljer virket till aktuell (industri)kund alternativt till 

byggmaterialhandeln (panel).  

 Bra produkt för avsett ändamål till rätt pris levererat på ett bekvämt sätt med 

nödvändig information. (Kotler et al. 2002) 

 

7. Industriföretaget, som kan vara snickeri eller byggnadsföretag bearbetar 

virket och säljer vidare till slutkund (konsument)  
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Av denna schematiska uppställning framgår att produktionscykeln omfattar 

åtminstone 10 beslutspunkter vilka har bäring på ”köp/sälj” eller i vidare 

mening marknadsföringen av slutprodukten.
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