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Sammanfattning (på svenska) 
En väldigt liten andel av det avverkade svenska lövvirket kommer till sågverken och blir sågad 

vara. Istället går det mesta till massaved och energived. Även sådant som skulle kunna gå till 

timmer hamnar i massa- och energivedstravarna för att det är för liten volym och därmed inte 

lönsamt, ekonomiskt eller logistiskt att plocka ut de stockar som är av timmerkvalitet. 

     

Lövvirket i de svenska skogarna anses också vara av för dålig kvalitet eller ha för klena 

dimensioner. Industrins efterfrågan på lövtimmer är större än vad de svenska skogarna kan 

tillgodose och det är därför tvunget att importera.   

     

Syftet med den här studien är att belysa sydsvenska skogsägares preferenser för en ökad satsning 

på lövtimmer samt hur köpare av lövtimmer underlättar för skogsägarna.     

     

Metoden är en kvalitativ intervjumetod med säljare och köpare av lövtimmer. 

     

Resultatet visar på att skogsägarna gärna vill ha mer information om odling för att kunna få fram 

stammar av god kvalitet, men att de överlag är positivt inställda till att driva upp och satsa på en 

del lövtimmer. Köparna vill tillmötesgå säljarna så bra som möjligt genom att erbjuda hög service, 

flexibilitet samt underlätta för säljarna i virkesaffären genom priser, kvalitetskrav och 

bestämmelser. 

Slutsatsen av mina intervjuer är att för att skogsägarna ska vilja satsa på produktion och leverans 

av lövtimmer vill de ha ett garanterat bra pris på timret, avsättning för sitt virke och att de måste 

vara ekonomiskt lönsamt. 



Abstract (in English) 
A very small part of the Swedish logged hardwood volume is sent to saw mills. Instead, most of 

the hardwood logs are used as pulpwood or energy wood; mostly because of small volumes of saw 

logs suitable for sawing, which makes it hard for saw mills to make to logistics to work properly, 

and consequently, to reach profitability in their raw material procurement.  

Also, the hardwood logs are often considered to be of less good quality and not of sufficient 

dimensions for sawing. 

This study investigates the forest owners’ preferences in southern Sweden of increased hardwood 

production and what buyers of hardwood do to make it more attractive for the forest owners to 

deliver. 

The method is a qualitative interview method with sellers and buyers of hardwood timber.

The results indicate that forest owners would need more information about the management 

alternatives of how to grow hardwood trees of good quality. In general, they are willing to grow 

more hardwood timber than they did before. The buyers are prepared to comply with the forest 

owners by offering good service, flexibility, good prices and simplified rules concerning; e.g. 

quality and deliveries. 
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Sammanfattning 
En väldigt liten andel av det avverkade svenska lövvirket kommer till sågverken och blir sågad 

vara. Istället går det mesta till massaved och energived. Även sådant som skulle kunna gå till 

timmer hamnar i massa- och energivedstravarna för att det är för liten volym och därmed inte 

lönsamt, ekonomiskt eller logistiskt att plocka ut de stockar som är av timmerkvalitet. 

     

Lövvirket i de svenska skogarna anses också vara av för dålig kvalitet eller ha för klena 

dimensioner. Industrins efterfrågan på lövtimmer är större än vad de svenska skogarna kan 

tillgodose och det är därför tvunget att importera.   

     

Syftet är att belysa skogsägarens preferenser för en ökad satsning på lövtimmer samt hur 

köpare av lövtimmer underlättar för skogsägaren.    

     

Metoden är en kvalitativ intervjumetod med säljare och köpare av lövtimmer. 

     

Resultatet visar på att skogsägarna gärna vill ha mer information om odling för att kunna få 

fram stammar av god kvalitet, men att de överlag är positivt inställda till att driva upp och satsa 

på en del lövtimmer. Köparna vill tillmötesgå säljarna så bra som möjligt genom att erbjuda 

hög service, flexibilitet samt underlätta för säljarna i virkesaffären genom priser, kvalitetskrav 

och bestämmelser. 

Slutsatsen av mina intervjuer är att för att skogsägarna ska vilja satsa på produktion och 

leverans av lövtimmer vill de ha ett garanterat bra pris på timret, avsättning för sitt virke och att 

de måste vara ekonomiskt lönsamt. 



Summary 
A very small part of the Swedish logged hardwood volume is sent to saw mills for sawing.  

Instead, most of the volume is used as pulpwood or energy wood. Even logs that would be 

usable for sawing  is used as pulpwood and energy wood. This is mostly because of small 

volume of saw logs suitable for sawing, which makes it hard to make a profit and hard to make 

the logistics to work properly.

The hard wood in Swedish forest is considered to be of bad quality and not of sufficient 

dimensions. The demand for hardwood timber (sawn wood) is greater than what the Swedish 

forests and sawmills can supply and therefore the import of hardwood timber occurs. 

The intention with this study is to investigate the forest owners’ preferences in southern 

Sweden of increased hardwood production and what buyers of hardwood do to make it more 

attractive for the forest owners to deliver. 

The method is a qualitative interview method with sellers and buyers of hardwood timber.

The results show that forest owners would very much like to have more information concerning 

hardwood forests to be able to grow hardwood trees of good quality. In general forest owners 

are to day willing to grow more hardwood trees than they did before. The buyers are prepared 

to comply with the forest owners by offering good service, flexibility, good prices and simple 

rules concerning, for example, quality. 

The conclusion, based on my interviews, is that to make the forest owners more interested of 

growing broad-leaves trees and delivering hardwood saw logs, they would like to have a good 

saw logs prices, a good and simple way of getting the logs sold and that it must be profitable to 

sell the hardwood saw logs. 
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Linnéuniversitetet i Växjö. Ett stort tack till skogsägare och virkesköpare som tagit sig tid och 

engagerat svarat på mina frågor. 

Ett stort tack också till min handledare Matti Flinkman, på institutionen för teknik vid 

Linnéuniversitetet i Växjö, för goda råd och värdefulla kommentarer. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Lövskog och lövträd är en nationell tillgång med många värden. I parker och alléer används 

ofta lövträd för dess estetiska värde. Lövskog är också positiv för hälsan; om man vistas i 

lövskog sänks både pulsen och blodtrycket och man blir mindre stressad (Flyckt, 2010). 

Lövskogar uppvisar dessutom en högre biologisk mångfald jämfört med barrskogar (Johansson, 

2003).  Här finns många rödlistade arter, som är hotade och riskerar att försvinna från den 

Svenska faunan (ArtDatabanken, 2011). 

Lövskog och lövträd har under de senaste årtiondena emellertid inte varit prioriterad i det 

svenska skogsbruket. Tidigare i historien var de ädla lövskogarna en viktig resurs för 

människorna. Både som föda åt människor och boskap och som virke för tillverkning av 

nödvändiga produkter. Ädellövskogen och lövskogen var så viktig att Gustav Vasa, år 1558, 

införde ett förbud mot avverkning av diverse lövträdslag, eftersom de tillhörde kungen och 

beskyddades av staten. I första hand ville man skydda det ekonomiska värde som lövträden 

hade som foderproducenter. Ek- och bokvirke ville man skydda för statens behov (Rydberg, 

2001). 

Ett ökat miljömedvetande och en bättre ekonomi för lövskogsbruket förändrade synen på 

lövskogar och lövskogsbruk på 1980- och 1990-talet. Ädellövsskogslagen, som trädde i kraft 

1984, innebär i princip att ädellövskog inte får ersättas med andra trädslag. Skogsägare måste 

alltså vidta åtgärder för att bibehålla sina ädellövskogar (Rydberg, 2001). Den förändrade synen 

på lövskog innebar att andelen lövträdsdominerad skog ökade med 29 % under perioden 

1985-2007 (Skogsdata, 2010). Lövskogarna är dock inte jämnt fördelat över landskapet utan är 

koncentrerade vid sjöar, gårdar och öppen mark. Mest lövskog finns dessutom i ungskogar och 

utgörs av självföryngrad björk i unga granplanteringar (Palmér, 2011). 

Endast 5-10 % av det lövvirke som avverkas idag skickas till sågverken. Detta är en mycket 

liten andel om man jämför med barrvirket där över hälften av det avverkade virket levereras till 

sågverken. Anledningen till att en så liten del av det svenska lövvirket sågas påstås vara att det 

är för dålig kvalitet och för klena dimensioner. Efterfrågan på lövtimmer av god kvalité inom 

industrin, t.ex. inom golvtillverkning, är idag också större än tillgången (Södra, 2004).  Den 
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lilla andel lövtimmer som sågas används mest inom golv- och möbelindustrin (Nylinder m.fl., 

2007). De träslag som efterfrågas och sågas mest är ek, bok och ask (Linder, 2010). 

Lövtimmer av god kvalité, det vill säga kvistfritt rakt virke med liten avsmalning, kan säljas för 

mellan 400 och 1600 kr. Det kan jämföras med priser på grantimmer som ligger på 720 och 

1110 kr (Jarltimber 2010; Kährs 2010). För att erhålla lövvirke av god kvalitet krävs jämfört 

med t ex gran god kunskap och aktiv skötsel. Föryngringskostnaderna är också förhållandevis 

höga då plantorna är dyrare jämfört med barrplantor (Uppsalaskog, 2011) och på grund av att 

man nästan alltid måste hägna in plantorna för att de inte ska bli skadade av vilt (Skogforsk, 

2011). 

På grund av att så stor andel av lövtimret inte uppfyller kvalitetskraven kan inte industrins 

behov tillgodoses med inhemskt virke utan måste istället importeras. För att tillgodose 

industrins behov måste skogsägarna producera mer lövtimmer, men frågan är vad skogsägare 

har för incitament för detta. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete var att undersöka incitamenten för en ökad lövtimmerproduktion i södra 

Sverige. Incitamenten bland skogsägare (säljare) belystes med frågeställningen: 

1. Vilka krav och önskemål har skogsägare (säljare) för att öka sin lövtimmerproduktion? 

Köparnas roll belystes med frågeställningen: 

2. Om och vilka åtgärder vidtar köpare för att tillmötesgå skogsägares (säljares) krav och 

önskemål för ökad lövtimmerproduktion?    
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2. Metod 

För att få svar på frågeställningarna genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med privata 

skogsägare (säljare) och fyra kvalitativa intervjuer med både större och mindre köpare av 

lövtimmer. 

2.1 Urval

Ett av kriterierna i valet av privata skogsägare var att de skulle ha lövskog på sin mark. Två 

kvinnliga och två manliga skogsägare valdes, för att se om det eventuellt finns genusskillnader 

i synen på ökad satsning på lövtimmer. 

Två av de utvalda skogsägarna ägde fastigheter på strax under 50 ha, en ägde en fastighet på ca 

100 ha och en ägde en fastighet på ca 350 ha. Alla fastigheter var belägna i Småland. Valet av 

köpare gjordes utifrån rekommendationer från handledare och lärare på institutionen. Kriteriet 

var att det skulle vara både små och stora köpare. 

2.2 Intervju och analys 

De flesta intervjuer gjordes över telefon och några gjordes i hemmet hos skogsägarna. 

Intervjufrågorna ställdes utifrån ett frågeformulär med öppna frågor (Bilaga 1) och svaren 

antecknades under tiden. När intervjuerna gjorts färdigt sammanställdes de i två grupper, 

säljare för sig och köpare för sig. I rapporten behandlas de intervjuade anonymt. 

Anteckningarna genomlästes och renskrevs. Tre fokusområden sammanställdes enligt den 

process som beskrivs av Boolsen (2007) som går ut på att för kvalitativa data hitta teman och 

mönster, skapa nya kategorier, göra jämförelser och hitta gemensamma drag. Resultatet 

redovisas utifrån de tre fokusområdena. 

2.3 Kritik till metodval

Det är viktigt att ställa rätt formulerade frågor vid kvalitativa intervjuer för att validiteten ska 

bli så god som möjligt. Reliabiliteten kan och ska inte bedömas vid kvalitativa intervjuer, utan 

där är det olika åsikter och aspekter som ska framkomma. 
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Om skogsägarna valts ut slumpmässigt och geografiskt över hela landet hade eventuellt svaren 

blivit något annorlunda och fler aspekter om satsning på lövtimmer kanske hade uppkommit.  
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3. Litteraturgenomgång  

3.1 Branschbeskrivning 

Varje år avverkas i Sverige drygt 90 miljoner m3sk per år och den årliga tillväxten är drygt 110 

miljoner m3sk, vilket innebär att virkesförrådet i de svenska skogarna ökar. Av virkesförrådet, 

som domineras av gran och tall, utgörs 18 % av lövträd (Skogsindustrierna, 2010).  

Lövvirkesförrådet består av huvudsakligen av björk (68 %). Därefter kommer asp (9 %), al (8 

%), ek (6 %), bok (4 %), ask (1 %) och övrigt löv (5 %) (Skogsstatistisk årsbok, 2010). År 

2009 var den årliga bruttoavverkningen av sågtimmer av lövträd 0,2 miljoner m3fub 

(Skogsstyrelsen analysenheten, 2011).  Av rundvirkesförbrukningen inom skogsindustrin 

svarade, år 2008, björken för 8 % och övrigt löv för 2 % (Skogsstatistisk årsbok, 2010).  

Trots att det sågas lite lövtimmer hamnar ändå en del sågbart löv i massa- och 

bränslevedstravarna istället för hos sågverken (Nylinder, m.fl., 2007). Woxblom (2011) menar 

att vi faktiskt har lövtimmer i våra skogar, men att det inte når sågverken och att det behövs en 

bättre samverkan mellan skogsbruket och lövsågverken och att bland annat forskningen ska 

lära skogsbruket vilket virke lövsågverken vill ha (Palmér, 2011). En samverkan mellan 

skogsbruk och sågverk är viktig vid aptering och kvalitetsklassning. Om man apterar och 

klassificerar enligt sågverkens krav får skogsägaren mer betalt för sitt virke och dessutom kan 

sågverken använda eller sälja ”rätt” virke beroende på produkt (Larsson, 2010). Detta 

illustreras till exempel i apteringsinstruktionen från Kährs (Bilaga 2).   

Den totala förbrukningen hos de svenska lövsågverken varierar över tiden. År 1995 var 

förbrukningen ca 420 000 m3fub (Nylinder, m.fl., 2007; Palm, m.fl., 2011), men under perioden 

2000-2005 sjönk förbrukningen kraftigt. Sågningen av bok minskade med 60 %, sågningen av 

björk med 45 % och sågningen av ek minskade med 20 % (Nylinder, m.fl., 2007). 

Då lövskog växer i mindre och enstaka volymer blir leveranserna ofta små. Då är det svårt att 

leverera lövtimmer på ett hållbart sätt ur logistisk och ekonomisk synvinkel (Sveaskog, 2008). 

Många skogsägare säljer då allt sitt lövvirke som massaved, vilket leder till att de sågverk som 

nischat sig på lövsågning inte får tillräckligt med virke från svenska skogsägare. 
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Lövskogen har inte varit prioriterad inom svenskt skogsbruk utan det har varit mycket fokus på 

att odla barrskog. Jämför man med prislistor (Bilaga 3) ser man att man kan få nästan 400 kr/

m3to mer för ektimmer av god kvalitet jämfört med grantimmer av god kvalitet. Men och andra 

sidan har eken en omloppstid på ca 120-130 år, medan den för gran är ca 70-80 år. 
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4. Resultat 

Alla intervjuade privata skogsägare (säljare) har lövskog på sin fastighet och en önskan om att 

kunna sälja lövtimmer i framtiden. I dagsläget levererar de väldigt lite lövtimmer, men det som 

levereras/har levererats är i huvudsak timmer av björk och ek. En skogsägare levererar 

altimmer och en annan skogsägare levererar asptimmer.  Alla skogsägare säljer lövtimmer till 

Södra och majoriteten har även kontakt med några mindre nischade sågverk. Gemensam för 

alla intervjuade skogsägare är att de själva kontaktar sin eller sina köpare. 

Utifrån resultaten från intervjuerna identifierades tre fokusområden hos både privata 

skogsägare och köpare (Tabell1). Det första fokusområdet handlar övergripande om de 

incitament som ligger till grund för en ökad lövtimmerproduktion hos de privata skogsägarna. 

Det andra fokusområdet tar upp vilka problem som kan uppstå för skogsägare och köpare på 

lövtimmermarknaden och det tredje fokusområdet handlar om vilka krav och önskemål 

skogsägarna har, vilka krav köparna upplever att skogsägarna ställer på dem samt hur köparna 

försöker tillmötesgå skogsägarnas krav och önskemål.       

Tabell 1. Sammanställning av de fokusområden och centrala argument som framkom under intervjuer med privata 
skogsägare och köpare. 

Fokusområden Fokusområden Fokusområden 

Incitament Problem  Krav/önskemål

Skogsägare Kunskap
Information

Små volymer
Varierande trender

Bra priser 
Stabil marknad 

Köpare Aktivitet och kunskap 
hos skogsägarna 

Små volymer
Varierande trender

Stabila priser 

4.1 Incitament för ökad lövtimmerproduktion  

Majoriteten av skogsägarna hade incitament för att satsa på produktion och leverans av 

lövtimmer. De incitament som framkom för en ökad lövtimmerproduktion var, förutom att 

producera timmer, att lövskogar förbättrar landskapsbilden och att de bidrar till en mer varierad 

skog och biologisk mångfald. En av skogsägarna betonade vikten av att ha en blandad skog för 

att minska risken för storm och insektskador.  
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De flesta ansåg också att de själva hade för lite kunskap om hur de skall sköta sin lövskog för 

att få stammar av god kvalitet. De såg gärna att skogsbolag och köpare informerade mer om 

lövskogsskötsel och hur man går till väga för att tillgodose de kvalitetskrav som finns hos 

köparna. De påpekade också vikten av att få information i tid innan det är för sent att satsa på 

kvalitetsstammar. 

Köparna som intervjuades var överlag överens om att privata skogsägare är relativt positiva till 

att producera och leverera lövtimmer. De flesta ansåg dock att det från skogsägarens sida krävs 

ett genuint intresse, att man är aktiv och har god kunskap för att man ska vilja satsa på 

lövtimmer. Detta påpekade även skogsägarna. Mindre aktiva skogsägare och de som bara ser 

skogsbruket ur ekonomisk synpunkt tror de inte är så intresserade av att plantera lövskog och 

satsa på lövtimmer utan kommer fortsättningsvis att plantera och driva upp barrskog, eftersom 

det inte kräver samma påpasslighet i skötseln och heller inte lika mycket kunskap för att lyckas.  

4.2 Problem på marknaden 

De flesta köparna ansåg att lövtimmermarknaden varit ganska stabil de senaste åren och att 

förbrukningen och sågningen av lövtimmer kommande år kommer att öka tack vare satsningar 

på lövsågverk. Alla köparna lyfter fram eken som det populäraste trädslaget på marknaden och 

det som sågas mest. Andra trädslag som sågas och som framkommit under intervjuerna är ask, 

bok, björk, al, asp och alm. Mer än 50 % av det lövtimmer som köps in kom från svenska 

privata skogsägare i Sverige. En större och en mindre köpare uppgav att ca 90 % köps in från 

privata skogsägare. Den mindre köparen köper sitt virke genom större aktörer för att förenkla 

och underlätta affärskontakten. 

Både köpare och skogsägare var överens om att ett problem på marknaden är att skogsägare har 

för små volymer timmer att leverera och att detta då går som massaved. Skogsägarna ansåg 

också att större köpare inte var intresserade av att lägga kraft på att hämta små volymer. Om 

man vill sälja små volymer av lövtimmer får man vända sig till de mindre köparna. Svårigheten 

för skogsägarna är att veta vilken köpare man ska kontakta och vilken som är villig att köpa. 

De mindre köparna kan i sin tur ha svårt med att veta var det finns skogsägare som har virke att 

leverera. Det krävs att man som skogsägare själv är aktiv för att sälja små volymer av 

lövtimmer.  
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Ett annat problem som framkom var osäkerheten på marknaden. Marknaden för lövtimmer 

svänger väldigt mycket på grund av modetrender, inom till exempel inredning, vilket gör att det 

är svårt att veta om det finns en efterfrågan och om man kan få ett bra pris just när man vill 

sälja sitt virke. En köpare har upplevt att skogsägare har förlorat mycket på grund av detta.  

Utsikterna för ett visst trädslag kan vara bra när skogsägaren avverkar, men vid 

försäljningstillfället kan marknaden ha hunnit svänga och skogsägaren får sälja sitt timmer för 

ett mycket lägre pris än förväntat.   

4.3 Krav och önskemål 

De krav och önskemål som skogsägarna hade för att öka sin lövtimmerproduktion var 

varierande. Gemensamt hos de kvinnliga skogsägarna var att de betonade ett bra pris och att 

köparna sköter uppdraget på ett bra sätt. En av skogsägarna påpekade vikten av att inte bli 

påverkad av köparen, utan vill själv styra över de affärer som ska göras. Han ansåg också det är 

viktigt att köparen är ödmjuk, lyssnar och tillmötesgår säljarens behov. En annan manlig 

skogsägare utgår vid försäljningen från de kvalitetskrav köparen har. 

Genom intervjuerna framkom att för att satsa på lövtimmerproduktion krävs ett bra pris på 

lövtimmer. Ett annat krav var en stabil marknad, så att det finns en avsättning för virket och att 

det ska vara ekonomiskt lönsamt. Vidare ansåg en skogsägare att statliga bidrag skulle 

underlätta, medan en annan skogsägare ansåg att detta inte ska behövas för en god ekonomisk 

lönsamhet. 

En större köpare upplevde att de viktigaste kraven skogsägarna har på dem är att de har ett bra 

pris och att de hämtar ut och mäter in virket snabbt. En mindre köpare upplevde att säljarna vill 

ha enkelhet och tydlighet vid affärerna. Alla köpare vill och försöker tillmötesgå säljarnas krav 

så bra som möjligt. De mindre köparna försöker vara flexibla samt erbjuda hög personlig 

service. De större köparna försöker att underlätta för säljarna, genom tydliga och bra priser, 

kvalitetskrav och bestämmelser. Exempel att man nyligen gjort det möjligt att leverera olika 

lövträdslag i samma trave och att mindre mängd virke kan hämtas utan extra kostnad.   
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Intervjuerna har givit tydliga svar på frågeställningarna, vilket bör visa på en god validitet. På 

grund av långa avstånd gjordes intervjuerna per telefon. Det fanns ingen möjlighet att spela in 

intervjuerna utan svaren antecknades under tiden. Detta kan ha varit en nackdel eftersom man 

kan ha missat en del som sagts och att man som intervjuare tolkar på ett visst sätt och skriver 

ner det och det är sedan detta som ligger till grund för resultatet. På grund av detta kan 

validiteten bli något sämre. Lite andra svar på frågorna och annat resultat hade man kanske fått 

om man träffat intervjupersonerna istället för att intervjua dem via telefon. Det hade kanske 

också varit lättare att föra en diskussion med mera följdfrågor. 

Fyra privata skogsägare och fyra stycken köpare intervjuades. Urvalet gör att generella 

slutsatser inte kan dras, vilket heller inte ska göras vid kvalitativa intervjuer. Hade ytterligare 

fyra intervjuats hade resultatet troligtvis inte blivit detsamma, eftersom alla som intervjuas har 

olika åsikter och det är dem jag vill få fram. Dock upplevdes svaren som mättade, vilket 

innebär att jag inte fick någon ny information under min sista intervju. Reliabiliteten i studien 

är alltså inte så stor. Ska man ha reda på vad skogsägare generellt ställer för krav för att satsa på 

produktion av lövtimmer och hur deras vilja till detta är bör man istället genomföra många 

kvantitativa intervjuer till exempel skicka ut enkäter, vilket man kan komplettera studien med.

 Alla intervjuade var positivt inställda till intervjuerna samt ansträngde sig för att besvara 

frågorna. Detta kan också innebära att validiteten är stor.  

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar på att de flesta intervjuade skogsägarna upplever att de har dålig kunskap om 

lövträdsodling för att satsa på virke av bra kvalitet. Detta trots att de valdes ut på grund av att 

de redan från början hade ett intresse för lövträdsosling. Kunskapen om att producera 

lövtimmer av god kvalitet kan kanske vara ännu sämre bland skogsägare generellt. 

Alla av de intervjuade skogsägarna poängterar värdet av lövskog på sin mark ur estetisk 

synpunkt. Detta kan visa på att skogsägare är måna och intresserade av att plantera och driva 
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upp lövskog, men inte med satsning på att få fram stammar av hög kvalitet för att leverera till 

lövsågverk. 

Köpare och skogsägare tar båda upp att det är viktigt med kunskap för att lyckas med att få 

fram lövtimmer av god kvalité. De flesta skogsägare ser gärna att skogsbolag informerar mer 

om detta. 

Ett bra pris är naturligtvis viktigt för att få skogsägare att satsa på produktion och leverans av 

lövtimmer. En åtgärd som skulle kunna öka skogsägarnas leverans av lövtimmer är att det finns 

en betydlig skillnad i pris mellan massaved och timmer. Annat som underlättar är att man kan 

leverera mindre volymer utan extra kostnader. Ett exempel i denna riktning är att Södra låter 

sina kunder lägga flera lövträdslag i samma timmertrave (Edqvist, 2011).

De intervjuade skogsägarna hade ganska olika och varierande krav och önskemål på sin 

virkesköpare. Pris, kvalitetskrav och att köparen skötte uppdraget på ett bra sätt, till exempel 

vid utkörning av virket, var det som främst framkom vid intervjuerna. En skogsägare ville ha 

bekvämlighet, att köparen både avverkade, körde ut, hämtade och tog hand om virket. En 

annan av skogsägarna betonade också vikten av att få bestämma själv och inte bli för mycket 

påverkad av köparen. Skillnaderna i krav och önskemål på virkesköparen kan bero på 

skogsägarens egen situation. Säljaren som främst vill ha bekvämlighet vid virkesaffären kanske 

inte har så mycket tid och kunskap att lägga ner på skogen, medan säljaren som gärna 

bestämmer mycket själv i virkesaffären har tiden och kunskapen för att kunna göra bra affärer. 

Storleken på fastigheterna bland de intervjuade varierade. Två skogsägare hade mindre 

fastigheter och två skogsägare hade större fastigheter. Storleken på fastigheterna hade nog 

ingen större inverkan på resultatet. Det upplevdes ingen skillnad mellan skogsägarna på de 

mindre och större fastigheterna i viljan att satsa på lövtimmerproduktion. Alla skogsägare som 

intervjuades hade också sina fastigheter belägna i Småland. Hade man intervjuat skogsägare 

med fastigheter längre söderut, till exempel i Skåne och Blekinge, hade svaren hos skogsägarna 

kanske sett lite annorlunda ut. Andelen levererat lövtimmer hade kanske varit något större och 

viljan att satsa på lövtimmer kanske lite större, eftersom det där finns och odlas mer lövskog 

och det är också ett lämpligare klimat för lövskogsodling.  
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Några genusskillnader, utifrån intervjuerna, om satsning på lövtimmer kan inte ses. Detta kan 

kanske beror på att skogsägare som redan hade en del löv på sin fastighet, och därmed kanske 

också ett större intresse för lövodling än den generelle skogsägaren, valdes till intervjuerna.  
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6. Slutsats och analys 

Slutsatsen av mina intervjuer är att för att skogsägarna ska vilja satsa på produktion och 

leverans av lövtimmer vill de ha ett garanterat bra pris på timret, avsättning för sitt virke och att 

de måste vara ekonomiskt lönsamt. Köparna tillmötesgår detta genom att betala bra för virket 

och underlätta för säljaren vid virkesaffären genom att ta hand om mindre volymer och ha 

sänkta kvalitetskrav för timret. 

Björken är det vanligaste lövträdet, men att satsning på odling av kvalitetsbjörk är det ingenting 

de intervjuade skogsägarna har tagit upp. Kanske kan detta bero på brist på information om 

odlingen och dess möjligheter eller att björken ofta föryngrar sig naturligt och att man då inte 

tänker på satsningen på bra kvalitet. 

Trots att man de senare åren har blivit mer mån om att bevara och odla lövskog, både på grund 

av biologisk mångfald och landskapsbild, och att man satsar mer på lövträsågning visar trenden 

hos sågverken att volymen av sågad lövvara nästan halverats under de senaste 15 åren, vilket är 

anmärkningsvärt (Nylinder, m.fl., 2007; Palm, m.fl. 2011). 

Under 5 år i början på 2000-talet var eken, jämfört med boken och björken det trädslag som 

minskade minst som sågad vara. Detta visar på att virke av ek har varit populärt, vilket också 

syns i intervjuerna där samtliga köpare tog upp eken som det populäraste och viktigaste 

träslaget på marknaden idag. Ekvirkets värde i historien kan visas på att det var det trädslag 

som blev fritt, att avverka, sist efter kungens beslut att förbjuda avverkning av ett antal lövträd 

(Rydberg, 2001).  
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8. Bilagor

Bilaga 1: Intervjufrågor

Bilaga 2: Apteringsinstruktioner 

Bilaga 3: Prislista ek och gran 
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Bilaga 1 (antal sidor: 1) 

Intervjufrågor till säljare 

Hur stor andel lövtimmer levererar du per år? 

Vilka lövträdslag levererar du? 

Till vem/vilka levererar du lövtimret?
- vem initierar affärskontakten? (du eller köparen) 

Hur ofta avverkar/säljer du och varför?   

Vilka kriterier hos virkesköparen är viktigast för dig?  

Hur tycker du dina virkesaffärerna har fungerat fram tills nu?  

Vad tror du om köparnas vilja att satsa på privata skogsägare som leverantörer av lövtimmer?   

Hur villig är du på att satsa på produktion och leverans av lövtimmer i framtiden? 

Vad krävs för att du ska vilja satsa på lövtimmer i framtiden? 
- från köparnas sida (priser etc.) 
- för dig personligen (utbildning, mer information, statliga bidrag etc.)  

Intervjufrågor till köpare

Hur ser du på den rådande situationen på lövtimmermarknaden? 
- kommer den att öka eller minska?  
- svenskt/import? 
- vilken inverkan har den i ditt företag? 

Hur stor andel av det lövtimmer som köps in kommer från privata skogsägare? 
- vilka andra leverantörer finns att tillgå? 

Vilka köpformer använder ni för lövtimmer? 

Vilka lövträdslag är intressanta? 
- vilka egenskaper hos lövtimret är viktiga?  

Vad görs för att tillmötesgå skogsägarnas krav och önskemål?  
- för ökad produktion av lövtimmer? 
- för ökad leverans av lövtimmer?  

Vilka krav och önskemål ställer skogsägarna? 
Vad tror du om skogsägarnas vilja att leverera lövtimmer?  
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Bilaga 2 (antal sidor: 2) 
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Källa: http://62.20.5.244/SiteCollectionDocuments/SE/ekaptering.pdf 
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Bilaga 3 (antal sidor: 1) 

Källa: http://www.kahrs.com/SiteCollectionDocuments/SE/Kahrstimmer_ek.pdf 

Källa: http://www.jarltimber.se/prislista.php 
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