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Förord 
Vårt examensarbete grundar sig i dels vårt intresse för möbler, dels lövträdens viktiga del i 
den svenska skogsindustrin. Att sammanfoga dessa två intressen såg vi som en stor utmaning. 
I vår utbildning, högskoleingenjör i Skog och Träteknik, har vi inte tittat särskilt mycket på 
just dessa frågor, därför tog vi chansen att sätta oss in i den svenska lövträdsindustrin samt 
vidareförädlingen. Den erfarenhet vi tidigare har är ett mindre arbete som behandlade 
liknande frågeställningar, där vi studerade den svenska björken och eken som råmaterial för 
snickeriproduktion.  
 
Vi fick höra att Stolab hade problem med sin råvaruförsörjning av björk och tog därefter 
kontakt med företaget. Detta ledde till ett samarbete och till detta examensarbete. Speciellt vill 
vi tacka Anders Holmberg och Henrik Möller på Stolab som gjort detta möjligt. 
 
Vi vill även tacka Jimmy Johansson som varit vår handledare från Växjö universitet. Vi har 
också fått stor hjälp av flera företag i form av studiebesök och intervjuer. 
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Abstract 
This examination paper deals with a furniture producing company and the sustentation of raw 
material of that company. The company that has been our host is a furniture producing 
company called Stolab that lies in Smålandstenar. Subjects that have been treated in this 
report are quality aspects on the raw material and also the relationships between customer and 
the supplier. The discussion is focused on the latest mentioned part, which possibilities there 
are to improve the communication between the companies and how purchase and store-
keeping can work. To be able to improve the quality of the raw material that is being 
delivered to the company an important part is to gain the understanding of the demand that is 
set. The demands also need to be communicated in an efficient way.  
 
The study visits and interviews that we have completed has been the base of this work and the 
theory studies that we have made 
  
At present raw material are ordered from several different suppliers which deliver raw 
material from a range of quality. The goal from Stolab is to have a few different suppliers that 
can deliver raw material that fulfil the demands and can be able to deliver even under 
flourishing economy. To be able to deliver high quality and designed furniture this needs to 
be fulfilled. We have in this report through theory studies showed which way to go to gain the 
highest quality of birch material.  
 
The conclusions we have made through the work is that we have made a model that helps 
Stolab and makes it easier for them provide new suppliers. The purpose is to make it easier 
for the supplier to understand Stolabs demands, let the supplier get insight in the customers 
store-keeping. These demands should be illustrated in some way. Another important 
conclusion is that Stolab should profile in Swedish raw material to be able to be able to secure 
future relationships and constant flow of raw material. This will also lead to an important 
environmental friendly association for the trademark. To keep the suppliers in a sustainable 
way it might would have be a good idea to pay a little bit more for the birch from their 
suppliers. In the long term that could secure the quality, minimise waste of wood and a 
constant improvement of the sustention chain where Stolab acts.  
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Sammanfattning 
Detta examensarbete handlar om hur försörjning av ett möbelproducerande företags 
råmaterial går till. Företaget som har varit värd för arbetet är ett möbeltillverkande företag 
som heter Stolab och ligger i Smålandstenar. Ämnen som är behandlade är kvalitetsaspekter 
på råmaterialet samt hur relationerna mellan kund – leverantör fungerar. Arbetet fokuserar 
främst på den sista punkten, hur relationerna ser ut mellan kund leverantör, vilka möjligheter 
man har att förbättra kommunikationen mellan företagen och hur inköp och lagerhållning kan 
fungera. För att kunna förbättra kvaliteten på det råmaterial som kommer till företaget så är en 
viktig del i det att öka förståelsen för de krav som ställs. Kraven måste också kommuniceras 
på ett effektivt sätt 
 
De studiebesök och intervjuer som vi har gjort hos olika leverantörer har legat till grund för 
det arbete som vi har utfört.  
 
För närvarande så beställs material från ett antal olika leverantörer som levererar material av 
varierande kvalitet. Målet för Stolab är att ha ett antal olika leverantörer som även under en 
högkonjunktur kan leverera en högkvalitativ produkt som uppfyller de krav som Stolab 
ställer. Detta för att Stolab ska kunna leverera en högklassig designmöbel till 
slutkonsumenten. Vi har i denna rapport genom litteraturstudier visat hur man går tillväga för 
att få fram den allra bästa kvaliteten av sågade björkämnen. 
 
De slutsatser vi har kommit fram till genom arbetets gång är att vi har gjort en modell som gör 
det enkelt för Stolab att skaffa nya leverantörer. Denna ska bl.a. underlätta för leverantören att 
förstå Stolabs krav, att låta underleverantören få mer insikt i lagret hos kunden. Dessa krav 
skulle kunna illustreras på något vis. Det är också viktigt att Stolab profilerar sig på svenskt 
virke för att långsiktigt kunna ha pålitlig försörjning av råmaterial och att varumärket 
förknippas med miljötänkande. För att behålla sina underleverantörer och ha långsiktiga 
relationer så skulle det i längden vara lönsamt att betala mer och därmed säkra kvaliteten, 
slippa kassaktioner och att ständigt kunna förbättra den försörjningskedja där de är 
verksamma. 
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1 Inledning 
För att enkelt kunna följa med i rapporten har vi lagt upp den enligt följande; rapporten inleds 
med en bakgrundsdel där vårt värdföretag Stolabs, förutsättningar och krav visas. Delen efter 
bakgrunden är en teoridel där en litteraturstudie är genomförd där virkeskvalitet och 
affärsrelationer behandlas. Denna följs av intervjuresultat där leverantörer och värdföretag är 
intervjuade. Sista delen med diskussion och slutsats visar det vi har kommit fram till efter 
arbetets gång.  
 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till detta projekt var att vi hört att Stolab hade problem att få fram kvalitetsvirke 
av björk. Tillsammans med företaget arbetade vi fram en problemformulering som vi kunde 
arbeta vidare med och ha som utgångspunkt för vårt examensarbete. 
 

1.1.1 Företag och verksamhetsbeskrivning 
Stolab producerar bord, stolar, skåp, soffor, skänkar och fåtöljer. Det är ett anrikt företag som 
verkat länge och firade år 2007, 100 års jubileum. Företaget tillverkar dels egendesignade 
möbler men även möbler ritade av kända designers som Carl Malmsten. En utav deras största 
produkter är pinnstolen Lilla Åland (se figur 1) ritad av Carl Malmsten. För denna typ av 
produkter krävs utfärdade licenser. Björk är deras främsta råvara. Björken som Stolab 
använder till sina produkter är de två i Sverige förekommande virkesproducerande arterna, 
vårtbjök (Betula pendula) och glasbjörk (Betula pubescens).   
 

 
”På Stolab tillverkar vi möbler av massiv björk. 
Och vi gör det med en noggrannhet som följt allt 
sedan starten 1907 i vår fabrik här i småländska 
Smålandsstenar.” 
(Stolab 2009) 
 
Materialet som köps in utgörs av kapade 
virkesämnen av björk. En stor del av 
vidareförädlingen av björkämnena sker i fabriken i 
Smålandsstenar. Man får in ämnen dels i 
färdigkapade längder och dels som halvfabrikat . 
Dessa vidareförädlas med hjälp av ett antal CNC 
maskiner och hantverksmässiga metoder till 
färdiga produkter. Stolabs kunder är till stor del 
den offentliga sektorn men också 
möbelåterförsäljare. Kundkretsen man inriktar sig 
på är sådana som har stora krav på kvalitet och 
design. Företaget har cirka 35 anställda. 
 
Figur 1. Lilla Åland, (Stolab 2009)  
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1.1.2 Stolabs krav 
Krav är till skillnad mot kvalitet villkor som måste uppfyllas. Det är vad Stolab förväntar sig 
av sina underleverantörer.  De krav som Stolab ställer på sin råvara är mycket höga. Man kan 
säga att Stolabs nisch är att just ha hög kvalitet. Vi ska därför definiera dessa krav så att de 
blir tydliga. Kraven gäller främst: 
 

• Kvistfrihet 
• Ingen missfärgning, ljus färg 
• Lite björkbastfluga 
• 7 % fuktkvot 

 
Med kvistfrihet menar man att det i de flesta fall skall vara fyrsidigt fritt från kvistar eller rent. 
Endast ett fåtal kvistar får förekomma på vissa sortiment som kan döljas, dock måste dessa 
kvistar antingen vara så kallad färskkvist eller mindre torrkvist. Rötkvist eller motsvarande är 
inte tillåtet överhuvudtaget.  
 
På grund av kundens höga krav är allt för stora missfärgningar inte acceptabla. Målet är att 
virket ska vara så ljust som möjligt. Orsaker till missfärgat virke kan vara:  
 

• lagringsskador, 
• fel avverkningstidpunkt, 
• torkningsskador, 
• rödkärna, 
• ogynnsamt väder vid brädgårdstorkning 
• björkbastfluga 

 
Björkbastflugan som lämnar mörka ränder efter sig kan i vissa fall vara ett problem. Det är 
viktigt att virket inte är allt för mycket angripet av björkbastflugan. Björkbastflugan lever i 
kambiet på björken speciellt på solexponerade björkar, enligt Nylinder m.fl. (2001).  
 
Stolab skiljer sig från många andra möbelsnickerier, enligt Bra om trä (2009) så är standarden 
för möbelsnickerier 8 till 12 % fuktkvot, medan Stolab vill ha 7± 1 %. Detta grundar sig i att 
en stor del av möblerna säljs i Norden där klimatet är torrare speciellt på vintern och därför 
vill man kunna utlova en kvalitet och en fuktkvot som är anpassad därefter. 
 
Det finns övergripligt två stycken sorters kunder för Stolab; offentlig sektor och 
möbelåterförsäljare (privatpersoner). Stolabs kunder är till stor del offentliga sektorn. Den 
offentliga sektorn har höga krav på sina möbler då de i regel utsätts för högre påfrestningar än 
inom den privata sektorn.  
 

1.1.3 Affärsrelationer 
Stolab har ett antal underleverantörer, nedan beskriver vi de förutsättningar som Stolab 
uttryckt som mål.  
 
Stolabs mål gällande leverantörer: 

• Flera leverantörer för säkerhetsskull 

• Leverantörer som har kunden i fokus 
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• Man vill inte lägga alla ägg i en korg 

 
För närvarande använder Stolab sex leverantörer av björkämnen. Alla har produktion i 
Sverige. 
 
Ett uttryckt mål för Stolab är att skapa långsiktiga relationer med ett flertal underleverantörer. 
De strategiska affärsrelationerna ska enligt Ertzgaard (2004) 

• säkra framtida volymer 

• utveckla verksamheten i linje med visionen 

• driva verksamheten framåt mot framtida och intressant teknologi. 

Detta är också krav som Stolab uttrycker. Risken är att ifall man har för få underleverantörer 
så drabbas man hårt ifall någon av dessa får problem.  
 
En annan risk med för få leverantörer är, enligt Ertzgaard (2004), värdedestruktiva relationer. 
Det vanligaste exemplet är att gamla affärsrelationer med väl – ibland allt för väl – 
upparbetade personliga relationer till slut blir förlustbringande.  

1.2 Problemformulering 
I Stolabs produktion har det under högkonjunkturer varit problem att få tag i råvara. Den 
råvara som funnits har varit av blandad kvalitet. Detta är något som Stolab inte är intresserad 
av utan söker den högsta kvaliteten av björkvirke. Svårigheten har varit att få den kvaliteten 
man velat ha. Ofta har leveranserna haft en skiftande beskaffenhet. De främsta orsakerna till 
kassaktion har varit färgfel, kvistar och fuktkvot. Eftersom deras inköpta kvantitet är relativt 
låg är det svårt att binda upp leverantörer som bibehåller den goda kvalitet som eftersträvas. 
 
Antalet möjliga leverantörer som levererar en så låg fuktkvot som Stolab eftersöker är 
begränsad. Det kan också finnas en svårighet för leverantörerna att veta de krav som ställs, 
detta gäller då främst leverantörer som inte tidigare levererat virke eller halvfabrikat till 
Stolab. 
 
Problemen som finns i branschen är bristfällig kunskap om hantering av björkråvaran genom 
hela livscykeln. Lönsamheten i lövsågverken är låg vilket gör att endast ett begränsat antal 
finns kvar i Sverige.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att klarlägga de problem som Stolab uppfattar angående kvalitet 
och undersökas hur försörjningen av kvalitetsvirke kan tillgodoses. Dessutom ska vi behandla 
hur man genom goda affärsrelationer kan upprätthålla en långsiktig försörjning av 
björkämnen. Vi vill iscensätta scenariot att Stolab ska skaffa en helt ny underleverantör och 
utarbeta en arbetsmodell för detta.  
 

1.4 Mål 
Vårt främsta mål är att Stolab genom detta arbete ska få kännedom om orsaker till problemen 
kring sin björkämnesförsörjning. Genom att tillämpa vårt arbete ska Stolab en jämnare 
björkämneskvalitet.  
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1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet är begränsat till 10 veckor (15 högskolepoäng) och anpassas därefter till den 
tidsplan vi gjort. Eftersom Stolab använder sig till största del av björk, kommer vi endast att 
behandla detta trädslag. Vi kommer också bara att rikta in oss på den absolut bästa kvaliteten.  
Vi tänker inte gå djupare in på skogskötselns betydelse för virkeskvaliteten. Vi kommer att 
fokusera på Stolabs försörjning gällande identifierande av kvalitetskrav, kommunikation 
mellan parterna underleverantör – kund.  
 
Förslag och lösningar är främst anpassade till företaget Stolab, och är inte några generella 
lösningar.  
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2 Material och Metod 

2.1 Material 
Vi har genomfört empiriska intervjuer av underleverantörer. Litteratur som använts kan läsas 
under referenser. Internet har också varit en källa till vår undersökning. Vi har under våra 
studiebesök fått material med olika defekter för att på egen hand kunna se felkällorna.  
 
På alla studiebesök som gjorts har vi haft digitalkamera (Canon EOS 400D) med oss för att 
dokumentera besöken.  
 

2.2 Metod 
För att få en insikt i lövträsågning och torkning av björkvirke så har vi gjort ett antal 
studiebesök. På dessa studiebesök har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer. För att 
komplettera vissa av våra frågeställningar har vi gjort telefonintervjuer.  
 
Vi har intervjuat tre av sex leverantörer till Stolab plus Stolab själva, anledningen till att vi 
inte intervjuat alla är på grund av geografiska avståndet från vår studieort. De leverantörer vi 
intervjuat representerar dock de olika leverantörstyper Stolab har.  
 
I kvalitativ forskning finns det en betoning av det allmänna när det gäller formulering av de 
inledande frågorna och en tyngd på intervjupersonens individuella tolkningar och synsätt, 
enligt Bryman (2001).  
 
Intresset är inriktat på den intervjuades ståndpunkter. Det är viktigt att låta intervjun röra sig 
åt olika håll för att ge kunskap om vad intervjupersonen upplever vara viktigt, enligt Bryman 
(2001). Bryman (2001) menar att intervjuarna kan avvika i tämligen stor utsträckning från 
exempelvis ett frågeschema som har formulerats. Det kan vara följdfrågor som dyker upp på 
de nedskrivna frågorna. Man kan till och med variera ordningsföljden på frågorna.  
 
Följden av detta påvisar att kvalitativa intervjuer är flexibla och följsamma efter den riktning 
som den intervjuade personens svar går i. Vidare skriver Bryman (2001) att i kvalitativa 
intervjuer vill forskaren ha fylliga och detaljerade svar. Dessutom kan man intervjua en 
person flera gånger, något som inte är möjligt ifall man använder sig av kvantitativ intervju.  
 
Bryman (2001:62) skriver; ”Forskaren har då en lista över förhållandevis specifika teman 
som ska beröras (det kallas ofta intervjuguide), men intervjupersonen har stor frihet att 
utforma svaren på sitt eget sätt.”  Detta tillvägagångssätt passade vår forskning bra och vi 
använde oss därför av denna metod (semi-strukturerad intervju). Det finns heller ingen 
tidsgräns för hur långt en respondents svar får vara vilket har gjort det möjligt för oss att 
efteråt ha telefonintervju.  
 
Vi kompletterade våra semi-strukturerade intervjuer med telefonintervjuer. Trots att den 
intervjuade kan utsättas för undertryckande faktorer såsom stress ansåg vi informationen vi 
fick från intervjuerna vara viktiga och relevanta. En nackdel med telefonintervjuer menar 
Bryman (2001) att man inte ser personen man intervjuar. Det betyder att de inte kan reagera 
på respondenternas ansiktsuttryck som rör t.ex. en undran eller osäkerhet då de får en fråga.  
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3 Problem och metoder för att få fram bästa kvalitet 
I det här avsnittet behandlar vi vilka metoder som ska användas och vilka problem som är 
orsaken till felaktig kvalitet. Anledningen till valda rubriker i följande kapitel grundar sig i de 
problem Stolab har med sina virkesämnen. 
 

3.1 Skogsskötsel  
Här följer en kort förklaring till hur man sköter en björkskog från planta till slutavverkning. 
 
Föryngringen är viktig för att få bra kvalitet och att björkbeståndet ska bli bra. 
Föryngringskostnaden styr väldigt mycket hur lyckat slutresultatet blir. Orsaker som påverkar 
hur bra beståndet blir är, föryngringsmetoder, odlingsmaterial, markberedning, vilt och andra 
skador. 
 
Det finns två olika metoder att få fram ny björkskog på. Dessa är skogsodling, detta genom att 
man tar odlingsmaterial utifrån som man planterar eller sår. Alternativet är att använda sig av 
den naturliga föryngringen, antingen fröfall, stubb eller rotskott, detta kallas självföryngring 
(Skogforsk 2008). 
 
Röjning är väldigt viktig för framtida bestånd och dess kvalitet. Röjning är det viktigaste efter 
föryngringen för det är nu man avgör vilka träd som ska stå kvar och bli bra kvalitet på. Det 
finns två viktiga saker att tänka på när man röjer ett björkbestånd. Den gröna kronan måste 
vara minst 50 procent av trädets höjd. Man måste hela tiden vara aktiv i beståndet och se till 
att träden står fritt, så att inte grönkronorna går i varandra. Misslyckas man med detta så blir 
beståndet eftersatt och kvaliteten på beståndet sjunker fort (Skogforsk 2008). 
  
 
I gallringen tar man bort de stammar man inte vill ha kvar till slutavverkningen. Man bör ha 
ca 350 huvudstammar per hektar kvar till slutavverkningen. Dessa stammar är de man ska ha 
extra koll på. Man bör ha lika många reservstammar som man gallrar bort under tiden fram till 
slutavverkningen. Här gäller samma sak som vid röjning; att ha ca 50 procent grönkrona. När 
kronorna börjar gå ihop är det dags att gallra igen. Man bör kontrollera detta minst vart femte 
år. Man strävar efter att ta bort 30 till 50 procent av stammarna i varje gallring. Har man ett 
för tätt bestånd riskerar man att få en färgad kärna. Ett glest bestånd ökar risken för många 
grova grenar som sänker kvaliteten på virket (Skogforsk 2008). 
 

3.2 Missfärgning  
Ett vanligt problem för björkmöbeltillverkare är färgskiftningar i virket. Det finns ett antal 
olika sorters färgskiftningar att ta hänsyn till bl.a. gulnat virke och bränningar. Nedan 
förklaras de bakomliggande problemen och hur de ska behandlas för att få så ljust och jämnt 
färgat virke som möjligt. 
 
En stor del av avverkning sker på vintern och våren. Detta sker på grund av att ett flertal olika 
faktorer så som markens bärighet och framförallt problemen som uppstår när lagring sker på 
sommaren. Det går inte att lagra björktimmer mer än tre veckor på sommaren utan att 
missfärgning uppstår skriver Nyliner m.fl. (2001). Det största problemet med lagring är att det 
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blir så kallade bränningar av veden. Bränningarna kommer ifrån stockändytorna enligt Corbo 
m.fl. (2001) se figur 2. 
 

 
Figur 2, En lagringskada som kallas bränning, vilket syns som en färgförändring från ändytan. 
 
Det finns metoder för at minska missfärgningar som går ut på att minska syretillgången eller 
kyla ner timmervältorna. AB Bohmans fanerfabrik täcker sina timmervältor med snö och 
sågspån, en metod som sedan länge är känd och fungerar väl enligt Nylinder m.fl. (2001).  
 
Corbo m.fl. (2001) konstaterar att snölagring ger mycket bra resultat. En lösning för södra 
Sverige menar Corbo m.fl. (2001) skulle vara snökanoner under kalla perioder. Det är dock 
viktigt att virket sågas inom två dagar efter att inkapslingen brutits. Ett annat sätt att förhindra 
missfärgning är enligt Karlmats m.fl. (2004) att ändyteförsegla stockarna .  
 
Thomasen (1998) menar att målet bör vara att fortast möjligt få bort det fria vattnet i virket, 
med andra ord allt vatten ovanför fibermättnadspunkten som ligger vid ca 28 %. Då detta mål 
uppfylls avaktiveras enzymerna som är lösta och verksamma i det fria vattnet. Efter detta kan 
missfärgande kemiska processer inte förekomma.  
 
Thomasen (1998) skriver att björk en tid efter fällning och uppsågning, fortfarande innehåller 
levande celler. Dessa celler reagerar på värme, syre samt avtagande vatteninnehåll. De 
kemiska processer som då aktiveras eller påskyndas av enzymer framkallar tyller och mörka 
kärnämnen. Tiden från avverkning till lufttorrt skall hållas så kort som möjligt. Plast eller 
oljefärg som stryks på ändytorna kan vara ett sätt att hindra syre att tränga in i stocken. Han 
skriver vidare att torkar man trä för snabbt så bibehåller ytan sin naturliga färg samtidigt som 
det inre mörknar. Orsaken till denna missfärgning är att kapillärverkan mellan ytskiktet och 
det inre bryts så att vattnets vandring mot ytan blockeras. Thomasen (1998) skriver också att 
ungefär halva torktiden åtgår till att förånga det fria vattnet till lufttorr nivå. Man kan istället 
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friluftstorka eller hellre forcerat friluftstorka virket till lufttorr nivå och sedan färdigtorka 
virket till snickeritorrt och därmed fördubbla kammartorkens kapacitet. På detta vis så 
undviks den svåraste fasen av torkningen när mycket av missfärgningen uppkommer se figur 
3.  

 
Figur 3, missfärgning med den troliga orsaken att torkning skett för snabbt. 
 
Karlmats m.fl. (2004) Skriver i sin undersökning om de viktigaste naturliga färgvariationerna: 
art, (vårtbjörk eller glasbjörk), avverkningsperiod, ursprung i landet samt var i stammen virket 
är taget. Man skriver att det är stor skillnad när man hugger virket under året men också att 
arterna skiljer sig mycket åt och går nästan åt motsatt håll vad gäller ljushet och 
huggningsperiod. Glasbjörken går mer mot röda toner senare på våren medan den är ljusast i 
december. Vårtbjörken kan i vissa fall på våren vara ljusare än glasbjörken. Testet avslöjar att 
i regel är glasbjörken alltid ljusare. Placering i stocken mättes också och man kom fram till att 
variationen var relativt liten. Endast vid stockändarna skiljde färgen och dessa uteslöts ur 
testet. Både glas och vårtbjörk är mörkare längst ner i rotstocken. Över 40 cm från rotänden 
ljusnar stammen ända upp till ca 7 m där den mörknar igen. Rotstockens kulör blir allt gulare 
längre upp men stabiliseras i andrastocken. Undersökningen gällande var i landet virket 
kommer ifrån är begränsat till Mellansverige men visar på relativt små variationer mellan 
orter och variationerna på resultaten kan bero på annat.  
 
Slutsatsen som Karlmats m.fl. (2004) har gjort är att, glasbjörken är ljusare samt att 
rotstockens nedre del ofta har sämre färgegenskaper, det bör dock tilläggas att man har mätt 
ända inifrån märgen och ut till bark. 
 

3.3 Kvistfrihet i virket 
Ett vanligt dilemma för möbeltillverkande företag är kvistarna, helst skulle allt material vara 
helt kvistfritt men så är inte fallet. Johansson (2003) skriver att kvistmängden tycks vara en 
viktig faktor för upplevelsen av träprodukter. Virke utan defekter i form av kvistar är något 
som marknaden satt som riktlinje. Industrin önskar att denna trend förändrades till att man 
accepterar mer kvistar och naturligare virke. Detta skulle leda till att man skulle kunna öka 
användandet av virket. 
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Figur 4, potentiell kvistfritt sidoutbyte av rotstock. 
 
Björktimmer har under åren inte haft så stor betydelse jämfört med barrsågtimmer på grund 
av att andelen björk i skogen inte är så stor och att användningsområdet för barrsågtimmer är 
större. En stor andel utav den björk som idag avverkas går till massaved, enlig en 
undersökning ifrån 1990 skriver Johansson (2003) att endast 5 % av den totala mängden 
avverkat löv går till sågverken. Den totala förbrukningen av björktimmer svarar för 0,6 % av 
de totala 34 miljoner m3fub sågad vara som förbrukas i Sverige. 0,6 % motsvarar cirka 
211 000 m3fub enligt Skogsstatistik årsbok (2008).  
 
Enligt Johansson (2003) är det vanligaste sågmönstret man använder sig av inom 
lövsågverken block eller fyrsågning. Målet med sågning är att optimera uttaget av kvistfri ved 
från stockens ytterkanter. Johansson (2003) skriver att för att kunna få ut största möjliga värde 
ur en stock krävs att man beaktar varje stock för att optimera sågutbytet med så lågt antal 
kvistar som möjligt. Följden blir en konflikt med den låga teknikgrad som finns på 
lövsågverk. För att kunna optimera kvistfrihet skulle man behöva avancerad scannerutrustning 
vilket inte finns på lövsågverk i särskilt hög utsträckning 
 
Inom lövsågsektorn klassificerar man virket enligt många olika standarder och anpassat efter 
kunden. Nedan följer 2 typer av klassningar:  

• ABC – systemet, se figur 5 

• 2-, 3-, 4- sidigt rent enligt Holmberg (14/4 -09) 
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Standard A Friska kvistar med en diameter på max 10 

mm, färgskiftningar och märgstrålar tillåtna. 
 

Standard B Tillåtet med friska kvistar utan 
storleksbegränsning samt friska kvistar med 
en diameter på max 10 mm. Rödkärna kan 
förekomma, omfattande max 5% av skivans 
yta. Yrkesmässigt korrekt utförda 
kvistreparationer kan förekomma. 

Standard C Fasta svarta kvistar utan storleksbegränsning. 
Kvisthål med en diameter på max 30 mm 
samt rödkärna och blånad kan förekomma. 
 

Figur 5, standardklasser ABC för björk enligt VMF Syd (20/5-09) 
 
Inom de svenska lövsågverken finns inget system liknande som man använder sig av på 
barrsågverken. Där har länge funnits handböcker, den näst senaste versionen heter blå boken 
följd av en europeisk standard (Virkeskvaliteter 2009) 
 

3.4 Fuktkvot 
Nedan presenteras hur man mäter fuktkvot och hur man torkar till rätt fuktkvot. Fuktkvoten 
används allmänt i trämateriallära och anger förhållandet mellan den aktuella mängden fukt i 
en given träbit och mängden fukt i samma bit vid torrt tillstånd enligt SkogsSverige.se (20/5-
09) 
 
Enligt Thomasen (1998) så brukar man inom torkningen att prata om halveringsfasen. Detta 
innebär att fuktkvoten halveras på en vecka, dvs. från 40 % till 20 %. När man kommer ner 
till slutet av torkfasen så kommer dock torkningen att gå mycket långsamt och fuktkvoten kan 
sjunka med bara ½ till ¼ dels procent per dygn. Ju lägre fuktkvot man vill ha desto 
långsammare går torkningen. I denna långsamma torkningsfas av virket kan mycket värme 
tillföras i torken. Enligt Ahlqvist (2009) så ligger snickerivirke på en fuktkvot mellan 8-12 %. 
Detta är de standardvärden som brukar användas i Sverige. I fallet då möbeltillverkaren vill ha 
en annan fuktkvot uppstår problem då man inte kan använda sig av den givna standarden.  
 
Fuktkvoten bestäms direkt med torrviktsmetoden eller indirekt med andra metoder. Att 
använda sig av denna metod tar lång tid och försvårar kontrollen av fuktkvoten. 
Tillvägagångssättet är att en utsågad provbit vägs först i fuktigt tillstånd och sedan torkas 
provet i en ugn med temperaturen 103+2°C tills det är absolut torrt. Efter att detta gjorts vägs 
provet på nytt och mängden avgiven fukt kan beräknas. Man får då ut ett procenttal som 
beskriver hur mycket vatten träbiten innehöll.  
 
Då man använder sig av indirekta metoder, mäts motståndet med hjälp av elektriska 
fuktkvotsmätare. Svårigheten är att det förångningsbara vattnets motstånd är ca 10 000 gånger 
större vid 7 % fuktkvot jämfört med 20 % fuktkvot enligt Thomasen (1998). Detta leder till att 
det är svårt att få ett korrekt värde med hjälp av elektrisk fuktkvotsmätare. Enligt Träcentrum 
(2009) så är inte en elektrisk fuktkvotsmätare tillförlitlig i fuktkvotsklasser ner till 6-7% 
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I Träguiden (2009) skriver de att de indirekta metoderna inte är exakta, vilket innebär att den 
uppmätta fuktkvoten har cirka +2 % procentenheters spridning i förhållande till 
torrviktsmetoden vid 18 % medelfuktkvot.  
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4 Ingredienser för ett lyckat samarbete kund - 
leverantör  

4.1 Inköp 
En stor andel av den totala kostnaden i ett företag kommer från inköp. Man delar upp 
inköpsprocessen i följande delprocesser enligt figur 6 

 
Figur 6, inköpsprocessens delprocesser. 
 
Klassificera och analysera har en ekonomisk betydelse för företaget och inköps 
komplexiteten. Forsberg (2003) menar att med ett inköps komplexitet menas hur svårt det är 
att hitta en bra leverantör och hur mycket leverantörssamarbete som behövs. Han skriver 
också att viktiga målsättningar med ett bra leverantörssamarbete är; 

• få kortare ledtid, 

• bra leveransprecision 

• och att leverera rätt artikel. 

Ett utav de krav som ställs för att utöva ett effektivt leverantörssamarbete är att man handhar 
sina egna logistikprocesser på ett bra sätt. Forsberg (2003) skriver att företaget måste ha bra 
egna prognoser om man ska kunna hjälpa sina leverantörer med bra inköpsprognoser. 
 
Inköpen beror mycket på vilken sorts artikel man köper. Men funktionen för inköp är enligt 
Jonsson (2005) ansvaret för att nödvändigt material kommer till produktionssystemet när det 
efterfrågas. Denna funktion delas normalt sett in i två typer; strategisk respektive operativ 
anskaffning. Med strategisk anskaffning menar Jonsson (2005) att välja leverantörer och ta 
fram avtal och långsiktiga överenskommelser. Dessutom ska leverantörerna förses med 
långsiktig behovsinformation. Operativ anskaffning avser att på en mer upprepad basis visa på 
den anskaffning som behövs, att till leverantörerna informera inköpsorder och att säkerställa 
att leveranserna sker enligt överenskommelse.  
 
De viktigaste nyckeltalen i uppföljning och förbättring anser Forsberg (2003) vara; kvalitet, 
ledtider och leveransprecision.  
 
Företag försöker ständigt förbättra sin interna verksamhet och de försörjningskedjor där de är 
verksamma. De förhållanden som rör produktutformning, processutformning och utformning 
av försörjningskedjor är invecklade och en integration måste uppstå för att de ska kunna 
gynna varandra. Även om företag i nuläget lägger ner omfattande resurser på att utforma sina 
försörjningskedjor gör de det i avsaknad av att känna till möjligheterna med att utforma 
försörjningskedjan tillsammans med produkter och interna processer. Fine (1998) har 
utvecklat en modell kallad FAT 3-DCE. Detta är en modell i tre delar enligt: fokus, arkitektur 
och teknologi. 

• Fokus kopplar ihop processer och försörjningskedja 

• Arkitektur kopplar ihop produkt och försörjningskedja 

• Teknologi kopplar ihop produkt och process. 
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Se figur 7. 

 
Figur 7. FAT 3-DCE modellen, Selldin (2003) 
 

4.2 Prissättning 
Enligt Lunden (2008) finns det ett antal sätt att reagera på när konkurrenter förändrar priset 
och försörjningen förändras.  

• Sänk priset, om risken finns att förlora för stora marknadsandelar. 

• Förbättra kvaliteten, om möjlighet finns att verkligen öka kvaliteten och att marknaden 

kan få reda på det.  

• Höj priset och förbättra kvaliteten, samma resonemang som ovan.   

Schäder (2006) skriver att en avgörande faktor vid prissättning är förhållandet mellan den 
förväntade produktkvaliteten och den upplevda nyttan för kunden av denna kvalitet. Denna 
relation uttrycks i värdet – priset.  
 
Företagets kostnader har relationer till såväl priset som den förväntade kvaliteten, Schäder 
(2006). Detta kan förklaras med en pristriad, se figur 8, med relationerna kostnad, pris och 
kvalitet. 
 
Vidare skriver Schäder (2006) att en prisstrategi handlar om de prisvägval ett företag gör. 
Vägvalen beslutas utefter exempelvis situationen på marknaden. Den situationen vill man 
antingen förändra, låta vara eller förändra, för att förstärka sin position. 
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Figur 8, pristriaden förklarar hur man ska uppnå ett optimalt pris. Med detta menar Schäder 
(2006) ett pris som svarar mot kundens förväntan men som samtidigt ger utrymme för 
företagets resultatkrav. 
 
Vikten av produktens värde för kunden är upplevd produktkvalitet plus totalkostnad för 
kunden menar Schäder (2006). När den upplevda produktkvaliteten förbättras eller om 
totalkostnaden för kunden sjunker, så stiger produktens värde för kunden likväl som den 
sjunker i det motsatta fallet. Schäder (2006) skriver att kunskap om kundnyttan förutsätter att 
säljaren har god kunskap inom följande; 

• konkurrenternas agerande, 

• kundernas värderingar, 

• och deras köpbeteende. 

Trots detta har köpare en viss tendens att nöja sig med begränsad information när de fattar 
sina köpbeslut. Schäder (2006) skriver att köparen ofta fortsätter att köpa av sin tidigare 
leverantör ända tills de, av någon anledning, blir påtagligt missnöjda.  

4.3 Leverantörsstyrda lager/Leverantörsrelationer  
Johansson och Mattsson (2005) skriver att det finns olika relationstyper mellan leverantör och 
kund i hur man sköter lagerhållning. Traditionellt så har en order skickats från kunden till 
leverantören med en beställning av det framtida förmodade behovet av material. Ett annat sätt 
att leverera sina varor är att leverantören själv åtar sig att bestämma storleken på kundens 
lager och själva se till att fylla på det när det når en lagom nivå, detta integrerar leverantören i 
produktionen och ger dem en bättre insikt i framtida behov. Denna typ av kund- 
leverantörsrelation kallas leverantörsstyrda lager. Vidare skriver Johansson och Mattson 
(2005) att det inte bara handlar om hur nätverkshierarkin mellan företagen fungerar utan även 
hur samarbetsrelationerna är utformade. I motsats till traditionella konkurrensliknande 
förhållande som kan existera finns modeller som kommer från den Japanska industrin. Dessa 
relationer kan liknas vid partnerskapsrelationer där en begränsad mängd företag utvecklar 
intima relationer för att uppnå rimliga priser för alla och en strävan mot samma mål. På detta 
vis kan man tillsammans uppnå en bättre konkurrenskraft gentemot andra konkurrenter 
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5 Intervjudel 
Stolab är alltså ett möbelproducerande företag. De är relativt stora och köper in omkring 800-
1000 m3 ämnen och avkap enligt Möller (14/5-09). De har sex större underleverantörer och i 
stort sett all produktion i Smålandsstenar, där ämnen vidareförädlas till färdiga 
kvalitetsmöbler. Följande kapitel är de frågor som ställts till Stolab. Frågornas svar är grunden 
till bakgrundsdelen. 
 
Hur fungerar materialbehovsplaneringen, beställs nytt material efter hand "på känsla" 
eller beställs det enligt ett visst schema? 
På tidigare erfarenhet och på prognoser. Beställaren på Stolab vet hur många artiklar som 
finns på lager och hur mycket ordrar som är beställda. Detta finns nerskrivet i ett Excel-ark 
som är basen för beställningarna. Man går igenom lagret med 10 veckors intervall och 
kontrollerar att allt finns som det ska.  
    
Hur ser era orderbeställningar ut? Beställer ni "en komponent" i taget, eller försöker ni 
samordna era beställningar. Exempelvis; ni vet att 100 stolar ska tillverkas, hur ser då 
en orderspecifikation ut? 
I det fallet så skickas en order iväg med alla de delar som behövs till de stolarna som den 
tillverkaren ska tillverka.  
 
Stolab tar hänsyn till priset på detaljen. En dyrare artikel tex, en bordsskiva beställs fler 
gånger per år för att minska lagerhållningskostnaderna.  
 
Stolab arbetar mycket med att introducera och använda dataprogrammet Pyramid för att få 
beställningarna att skötas mer automatiskt. Programmet behandlar körplaner och inköp.  
 
Detta skulle kanske kunna lösas bättre genom att leverantören har bättre insikt i hur lagret ser 
ut hos stolab och kanske själva är ansvariga för att alla nivåer är lagom höga. På detta sätt så 
skulle underleverantören ha bättre koll på vad som kommer att komma och då kunna ha bättre 
planering och veta vad som kommer att efterfrågas i framtiden. 
 
Då ni skaffade ytterligare leverantörer; hur gick det till för att få dem att förstå era 
krav? 
Stolab beställer då en större provleverans för att säkert kunna avgöra att de får rätt kvalitet. 
Man beställer detaljer som inte är så känsliga och lättare kan döljas ifall det visar sig att 
kvaliteten är för dålig men att ändå kunna använda detaljerna. 
 
Fukthalten är väldigt viktig så därför är deras provleveranser väldigt viktiga.  
 
Allmänt så gäller det att ha god framförhållning för att kunna hålla ner leveranstiderna på en 
rimlig nivå då det är väldigt många moment som skall genomföras innan produkten är redo att 
levereras.  
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5.1 Intervjufrågor och svar 
Följande avsnitt är de frågor som ställts till underleverantörer under studiebesöken. Med hjälp 
av semi-strukturerad intervju kompletterat med telefonintervjuer så har vi fått fram dessa svar. 
Eftersom syftet med intervjuerna inte har varit att göra en detaljerad kartläggning har vi 
medvetet utelämnat namnuppgifter på företag och intervjuobjekt. De företag som intervjuats 
är virkes- och ämnestillverkare i olika led i processen. Dessa intervjufrågor är grund till både 
hur man får fram bästa kvalitet och vår diskussion om affärsrelationer.  
 
Hur ser ni på er relation till Stolab? 
Alla leverantörer tycker och är medvetna att Stolab ställer väldigt höga krav. Leverantör 1 
anser att de inte har tillräckligt med den sortens virke och kan därmed inte leverera till Stolab. 
Leverantör 3 levererar bakben och har som mål att utöka sina leveranser. Både leverantör 2 
och 3 är medvetna om att Stolab söker långsiktiga relationer gällande affärerna. Alla tre 
leverantörer vet att det gäller att ha ordning på produktionen och att man är säker på att man 
kan leverera innan man tar ordern. Leverantör 2 har haft en lång och etablerad relation och de 
vet vad som gäller. De anpassar sig efter Stolabs krav och vet med hjälp av erfarenhet vad 
som efterfrågas. Tidigare var de i stort sett den enda leverantören. Men på grund av att Stolab 
vill säkra leveranserna har Stolab utökat sitt antal underleverantörer. Detta har gjort att 
leverantör 2 har fått utöka sin kundkrets.  
 
Problemet för leverantör 3 är att de saknar kompetens för att få fram den allra bästa kvaliteten. 
Men de hoppas att det ska bli ändring på detta och de har även planer på att utöka sin 
ämnestillverkning.  
 
Leverantör 2 och 3 har en strävan efter att kunna leverera virke till Stolab till skillnad mot 
leverantör 1 som anser det vara för svårt att få fram det vita virket som efterfrågas. Dessutom 
har leverantör 1 inga torkar. 
 
 
Vad riktar ni in er på för kunder? 
De tre olika leverantörerna har var för sig olika kundsegment, man kan säga att leverantör 1 
riktar in sig på kunder som inte har riktigt lika höga krav som Stolab ställer. Leverantör 2 har 
som mål att leverera virke av absolut högsta kvalitet och har den största kundkretsen inom den 
sektorn, där de flesta kunderna är inom möbelindustrin. Leverantör 3 har ett brett 
kundspektrum och försöker anpassa sig efter vad de får ut av stocken. För både leverantör 1 
och 3 är det till stor del kunden som kommer till leverantören medan leverantör 2 är mer 
kundanpassade. Leverantör 1 och 3 har många olika sorters kunder för att bli av med alla 
sortiment. Eftersom leverantör 2 är ett litet företag är deras kundkrets relativt liten. Det är 
svårt att vara kundanpassade i praktiken menar leverantör 1 och 2, då det som kommer ur 
sågen är det som blir. 
 
Hur upplever ni efterfrågan på virket? 
Alla tre leverantörer märker givetvis av den rådande konjunkturen. Det är viktigt att hela tiden 
leta kunder för att få avsättning för virket. Dessutom tycker alla leverantörer att det oftast är 
lätt att få sålt virket med bra kvalitet. Svårigheten är att bli av med sämre kvalitetssortiment.  
Leverantör 3 anser att svenskt virke börjar efterfrågas mer och mer. Sedan ett antal år tillbaka 
i tiden så sågar de bara svenskt virke. Alla tre leverantörer har en framtidstro och hoppas att 
efterfrågan ska öka. För några år sedan var det hård konkurrens från utländskt virke, men nu 
hoppas de alla att svenskt ska vara förstahandsvalet för kunderna. 
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Var upplever ni att problemet med den bästa kvaliteten uppstår? 
En stor anledning till dålig kvalitet anser de tre leverantörerna vara råvaran. Mycket sker 
redan i skogen, leverantör 1 tycker det är ofta beror på okunniga och slarviga maskinförare 
som förstör kvaliteten på lövträdsvirket. De menar att björktimret inte prioriteras och får 
därmed ligga länge i skogen till de andra sortimenten är hämtade. Givetvis leder detta till 
lagringsskador i form av bränningar och missfärgningar. Leverantör 3 tror att mycket 
högkvalitets sågtimmer går till massabruken samtidigt som mycket som skulle ha gått till 
massabruken kommer till sågverken. Dock tror leverantör 3 att det inte är själva 
virkeskvaliteten som är den största orsaken till dålig kvalitet utan att det beror på 
lagringsskador och felaktig torkning. Leverantör 2 anser att det är svårt att sortera material 
med god kvalitet. Det kan döljas mycket defekter under ytan.  
 
Så länge brädgårdstorkningen har varit bra uppstår oftast inte några större färgförändringar 
och dylikt vid den artificiella torkningen ner till 7 %. Alla är överens om att det gäller att såga 
björken så fort som möjligt. Därför prioriteras björken före exempelvis ek, som klarar sig 
längre in på försommaren. De defekter som uppstår är bränningar och andra lagringsskador. 
 
Leverantör 1 och 3 anser att det finns mycket bra virke i skogen, men at det är svårt att få tag 
på det i rätt tid och rätt apterat med ett jämnt flöde.  
 
Hur torkar ni ert virke? Märker ni stora problem med brädgårdstorkning? 
Alla leverantörer brädgårdstorkar. Leverantör 1 har inga egna torkar och säljer det vidare då 
det är lufttorrt eller i blött tillstånd. Vid torkning av längre ämnen måste man lägga vikter på 
för att de inte ska slå sig är en slutsats leverantör 2 föreslår. Ifall vädret varit bra och 
brädgårdstorkningen därmed varit lyckat så brukar inga större färgförändringar ske vid den 
artificiella torkningen anser leverantör 2.  
 
Leverantör 3 säger att för att virket inte ska gulna ska det helst inte bli över 22 grader under 
den tid man brädgårdstorkar ner till fibermättnadspunkten för då gulnar virket. De har testat 
att använda sig av forcerad brädgårdstorkning men inte arbetat vidare med det i någon större 
utsträckning.  
 
Skillnaden mellan leverantör 2 och 3 är att leverantör 2 torkar mestadels av virket i ämnen. 
Leverantör 3 anser sig själva ha en del att jobba på gällande torkningen. Kunskapen är inte 
den bästa men den utvecklas.  
 
Har ni någon form av kvalitetsvisualisering till fallet nya kunder? Skickar ni 
testprover? 
De tre leverantörerna skickar testprover i de fall nya kunder vill beställa virke. Det finns dock 
inte något bestämt tillvägagångssätt för detta. Leverantör 3 har anpassat sina kvalitetsklasser 
till sina kunder, detta leder till en mängd olika sortiment. Sortimenten baseras på ABC 
klassifikationen. Inget särskilt system finns för visualisering, men är på gång för leverantör 3. 
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4 Diskussion 
Sammanfattningsvis kan man säga att alla leverantörer anser att Stolab ställer väldigt höga 
krav som är svåra att tillgodose. När det är så och samtidigt är någon som inte ens tycker att 
det är värt att försöka få leverera till Stolab så finns det en del att jobba med. En av de största 
leverantörerna som är intervjuade, leverantör 2 är egentligen de enda som fullt ut lyckas att 
leverera material som godkänns. Detta företag är ett litet och väletablerat företag som har lärt 
sig att kommunicera och veta vad som efterfrågas hos Stolab. Detta tycker vi bevisar att det 
finns behov av bättre kommunikation, för att på ett effektivt sätt få fram sina krav och 
önskemål. Här kanske någon form av kvalitetsvisualisering skulle kunna hjälpa. Önskan 
skulle då vara att ha ett system som kunde fungera för hela branschen. Man nämner också att 
det finns så många kunder på de sortiment av virke som Stolab efterfrågar. Detta är åter en 
antydan till att det finns ett behov att differentiera sig för att vara den givna kunden för 
leverantörerna, något som även Johansson (2005) påvisar i sin tes ”Product differentiation in 
the Swedish hardwood sawmill industry” 
 
Stolab borde ha mycket att tjäna på att integrera sina leverantörer i sin egen produktion för att 
ge dem förståelse för kvaliteten. Att ge sina leverantörer insikt i sina lager skulle kunna ge 
ämnestillverkarna en god insikt i framtiden och vilka beställningar som kommer. Detta skulle 
underlätta produktionen av ämnen där många olika längder och dimensioner tillverkas, 
enklare kapningsnoter, säkrare framtida leveranser skulle kunna bli följden. Detta skulle öka 
konkurrenskraften mot andra beställare. 
 
Det finns flera projekt där man jobbar med interaktiv kravvisualisering. En av dem som 
jobbar med ett sådant projekt är Träcentrum i Nässjö. Detta är ett projekt som pågår för att 
kunna statuera exempel på virkeskvalitet. Det är ett webbaserat program där kunden ska 
kunna gå in på hemsidan och välja den kvalitet som man eftersöker. 
 
Inköpsprocessen som vi behandlar i 4.1 är en viktig ingrediens för ett väl fungerande 
leverantörssamarbete. Någon av leverantörerna har visat motsatsen till en utav de punkter som 
radas upp under inköpsavsnittet; bra leveransprecision. Ett utav de krav som behövs för ett 
lyckat leverantörssamarbete är att företaget måste ha bra inköpsprognoser, kanske är denna 
kommunikation inte helt perfekt vilket kan vara en bidragande orsak till problemet med 
leveransprecision. Vi anser också att figur 4 med inköpsprocessens delprocesser är viktig att 
följa fullt ut och som vi skrivit i bakgrunden är det ett uttryckt mål från Stolab att ha en 
strategisk anskaffning med innebörden att ta fram avtal, långsiktiga överenskommelser och 
dessutom förse leverantörerna med långsiktig behovsinformation.  
 
Priset är också en bidragande och viktig faktor för att kunna tillgodose de höga krav som 
ställs. För att kunna säkra långsiktiga och kvalitetssäkra leveranser gäller det att lägga sig på 
en rimlig nivå som nämns tidigare, med modellen pristriaden se figur 8. Vi tror att det är 
viktigt att ha en diskussion om prissättning. I 4.2 hänvisar vi till Schäder (2006) som anser att 
köpare ofta nöjer sig med bristfällig information när de tar sina köpbeslut, vi tror att det är 
viktigt att ha en ständig diskussion med sina underleverantörer. Det nämns också i avsnittet 
prissättning att man antingen kan sänka priset på sin produkt, förbättra kvaliteten, eller höja 
priset och kvaliteten. Detta är kanske något som Stolab skulle tänka på avseende 
konkurrensen om råvaran. Hade det varit möjligt så hade kanske en prisökning slå ut en del 
konkurrens om råmaterialet från andra tillverkare. Skulle man då kunna öka säkerheten i 
materialförsörjning och minska spillet hade detta kanske betalat sig i längden.  
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Det finns helt klart olika idéer om hur ett sågverk eller en ämnessåg ska hantera sina kunder. 
Inom sågverken så uppfattar vi att det inte är så kundorienterat. Under våra intervjuer har 
målet för sågverken varit att anpassa sig mer efter kundens behov. I nuläget, på sågverken, är 
det kunden som väljer det som finns istället för att producenten tillverkar det kunden vill ha. 
Svårigheten jämfört med andra branscher som är mer kundorienterade är att det som kommer 
ur sågen är som det är. För att vidareförädla eller kundanpassa det virke man får ur sågen så 
krävs det mycket sortering, vilket innebär mycket handarbete då det annars krävs stora 
investeringar. Investeringar som är orimliga för så pass små företag som det ofta är inom 
lövsågbranschen. De klassystem som finns för kunden som beskrivs i 3.3 är i slutändan oftast 
vidareutvecklade till möbelsnickeriet, vilket i sig är en kundanpassning. Problemet med 
klassifikationen är att virket inte alltid är av samma kvalitet om man kollar på en klass A 
planka från ett sågverk till ett annat, enligt de underleverantörer vi intervjuat. Detta leder till 
att det är svårt att skaffa nya leverantörer. Man vet inte hur kvaliteten på virket kommer att 
vara på det nya sågverket och tvingas att testa leverantören med provleveranser vilket kan var 
kostsamt och tidskrävande. Ett mål som vi tycker skulle gälla sågverksbranschen är att man 
kan göra som i andra branscher, exempelvis betong, där man beställer en viss klass och får 
exakt det man beställer.  
 
Förr så kunde man ha full täckning för stocken på den bästa kvaliteten och sedan sälja den 
sämre kvaliteten med vinst. Vi tror att man tar för dåligt betalt för den bästa kvaliteten och för 
mycket för medelkvaliteten, detta är något som bekräftas av leverantörerna.  
 
Idag och sedan ett antal år tillbaka så ses lövträd som ett andrahandssortiment, främsta 
användningsområdet är till massa och den lilla mängd sågstockar skickas till de få sågverk 
som finns. Ett exempel på dålig sortering se figur 9. Informationen är dålig till skogsägaren 
gällande lövet, och alla har inte kunskap om den skogsskötsel som krävs för att få fram 
kvalitetsstock av björk. Egentligen är själva teorin om hur skogen ska skötas ganska enkel, se 
avsnitt 3.1, svårigheten är att det ska bli gjort. Detta är givetvis en inverkande faktor på varför 
inte rätt kvalitet kommer fram. Ett annat problem är att i skogen så prioriteras inte björken och 
den blir kvarliggandes i vältor efter vägkanten. Man tar i första hand reda på barrvirket för att 
minska risken för insektsskador samt att mängden ofta är betydligt större vilket leder till att 
man kan få fulla lass och då slipper att samordna transporter. Detta sammantaget leder till 
försämrad kvalitet i form av bl.a. lagringsskador. Vi tror och hoppas att lövvirke kommer få 
ett uppsving, i och med lövets stormfasthet och dess estetiska härlighet, något som Martinsson 
(2005) också skriver.   
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Figur 9, exempel på dålig sortering av virke som anlänt till sågverket. 
 
I fallet då den allra bästa kvaliteten skall framställas så uppstår många problem på vägen. 
Enligt våra intervjuer så krävs stor kunskap och stora insatser för att få fram den allra bästa 
kvaliteten. Alla underleverantörer påpekar att ifall brädgårdstorkningen har gått bra och 
lagom fort så blir det oftast inga större missfärgningar vid torkning i artificiella torkar. Detta 
är något som vi kan styrka i delen 3.2.  
 
Dagens sågverk har tagit över mycket av vad snickerierna gjorde förr, främst torkningen till 
möbeltorrt. Detta har efter studiebesök uppdagats där man sagt att kunskapen saknas och en 
del virke torkas sönder i onödan. Kunskapen som fanns hos snickerierna har i många fall gått 
förlorad och skulle behöva läras upp på nytt. Detta är en viktig aspekt att hantera för att kunna 
behålla lövsågverksnäringen i Sverige på ett konkurrenskraftigt sätt.  
 
Eftersom det är svårt att lagra under sommaren är det ett ojämnt flöde ut till industrierna. 
Detta påverkar självklart också Stolab. En lösning på detta är att utveckla lagringsteknikerna 
så att även lagring av virke kan ske under sommaren se avsnitt 3.2. 
 
Vi tror att det primära problemet för möbelsnickeribranschen inte är dålig råvara från skogen. 
Eftersom det enligt våra intervjuer är missfärgning som är det största problemet vilket är en 
följd av dålig hantering. Därför tycker vi att det svenska lövvirket alltid ska vara 
förstahandsvalet för ett möbelsnickeri, speciellt för en svensk designmöbel så som Lilla 
Åland. Detta gynnar i längden Sverige som land och intresset för lövskog från skogsägaren 
ökar. 
 
Vi tycker att Stolab ska profilera sig mer på svenskt virke. För att kunna vara med i 
miljödebatten så är det ett bra steg att bara använda sig av svenskt virke. Speciellt eftersom 
man redan använder mycket svenskt virke och dels baserat på de studier vi gjort som visar att 
det svenska virket skall räcka till för att få fram en god kvalitet. Det bygger dock på att virket 
vidareförädlas enligt de sätt som vi påvisat i teorin. Efterfrågan på björkvirke av hög kvalitet 
tycks alltid vara hög enligt de företag vi pratat med. Den största utmaningen för branschen är 
att kunna bli av med det virke som är av sämre kvalitet.  
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Trots hög kapitalbindning som strider mot det moderna tänkandet med snabb 
lageromsättningshastighet så har alla leverantörer brädgårdstorkning. Som det står skrivet i 
del 3.2 så skulle det vara bättre att forcerat friluftstorka virket för att få en mer kontrollerad 
torkprocess. Detta är inget som används av de nämnda leverantörerna. Frågan är om det finns 
belägg för att inte göra det eller att det av gammal vana är smidigare att bara brädgårdstorka. 
En leverantör säger att man har mycket kvar att jobba med för att uppnå önskat torkresultat.  
 
Ett problem som uppfattats av vårt värdföretag Stolab är att fuktkvoten inte alltid är rätt. Som 
synes i den teoretiska delen så är standardfuktkvoten för snickerivirke > 8 %. Detta leder till 
att leverantörerna måste göra undantag för Stolabs leveranser vilket är en potentiell risk för 
felkällor. Skulle det kunna vara möjligt att kunna ändra de kraven hade det kanske varit lättare 
att kunna ställa krav på sådant som kan följa med i den gemensamma produktionen av andra 
leveranser. Finns det tillräckligt med grund för att ha en så låg fuktkvot? Risken finns att man 
skrämmer iväg leverantörer som annars kanske hade kunnat leverera bra produkter.  
I dagsläget skickas testprover, ibland med resultatet att hela partier får skickas tillbaka.  
 
En utav leverantörerna har ett stort säkerhetslager och uppemot ett år i 
lageromsättningshastighet. Detta lager är till stor del uppbyggt efter att man spekulerat i 
efterfrågan det kommande året. Tillgången på högkvalitativ björkråvara är dock begränsad 
och skiljer sig åt år till år så man är tvungen att köpa på sig så mycket man kan. Vi tror att 
ifall man som möbelsnickeri låter sina underleverantörer ha större insikt i lagret så skulle det 
bli lättare att inte binda upp så mycket kapital i sina lager, något vi behandlar i 4.2. Vi tror att 
Stolab borde ha mycket att tjäna på att integrera sina leverantörer i sin egen produktion för att 
ge dem förståelse för kvaliteten. Att ge sina leverantörer insikt i sina lager skulle kunna ge 
ämnestillverkarna en god insikt i framtiden och vilka beställningar som kommer. Detta skulle 
underlätta produktionen av ämnen där många olika längder och dimensioner tillverkas, 
enklare kapningsnoter skulle kunna bli följden.  
 
För leverantörerna borde en interaktiv kravvisualiseringplattform vara en lösning för att slippa 
provleveranser som får skickas tillbaka, ifall de inte duger. På en sådan plattform ska kunden 
kunna välja den kvalitet man vill ha. Vilket fungerar väl i andra branscher något som 
träindustrin skulle kunna ta lärdom av.  
 
Utifrån dessa tankar har vi utarbetat en modell se figur 10. Denna modell beskriver hur Stolab 
ska hantera sina nuvarande leverantörer samt hur man ska göra för att skaffa nya. 
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Figur 10, modell för försörjning av ämnen mellan kund och leverantör. Det finns ingen riktig 
spindel i nätet i vår modell. Alla delar i processen är meningen att de ska vara av stor 
betydelse och för att förstärka känslan av att ansvaret läggs ut mellan leverantör och 
producent.   
 
Det vi vill lägga stor vikt på med denna modell är förhållandet mellan möbelproducenten och 
leverantören. För att undvika stora lager hos underleverantören ska ständig kommunikation 
som främst ska gälla kvalitetskrav och lagerprognoser. På detta vis vet alla i ledet från 
råvaruanskaffning till slutprodukt vad som kommer att hända, åtminstone inom en viss 
tidshorisont. Detta kommer också att underlätta för eventuellt nya leverantörer, eftersom de då 
kan se vad som krävs av dem. 
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6  Slutsatser 
Vi har i vårt examensarbete studerat ett möbelföretags försörjningsfrågor av björkämnen. 
Resultaten presenteras i en modell för hur Stolab enligt oss på bästa möjliga sätt bör hantera 
sin försörjningskedja se figur 10. De viktigaste faktorerna i modellen är att leverantören får 
insikt i lagret och att kraven på kvaliteten är mycket tydligt beskrivna.  
 
Ytterligare slutsatser som kan dras efter detta examensarbete är följande: 

o Sågverken måste utveckla sin roll som vidareförädlare.  
o En eventuell prishöjning från Stolabs sida för att säkra tillgång och kvalitet på 

råvara. 
o Ökad profilering på svenskt virke. 
o Någon form av visualisering för att undvika dyra och omständliga 

provleveranser.  
 
Förhoppningen är att några av våra förslag ska kunna göra det lättare för Stolab att säkerställa 
sin råvaruförsörjning. Vissa av dessa slutsatser som vi dragit är mer av långsiktig karaktär och 
därmed väldigt svåra att genomföra, men borde på sikt ge bra resultat. 
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