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Sammanfattning 
 

Derome Skog AB är ett inköpsbolag, vars huvuduppgift är att förse Derome Timber 
AB:s tre sågverk i Halland med råvara i form av timmer. Eftersom Derome Gruppen 
själva inte äger någon skog sker råvaruanskaffningen huvudsakligen genom köp från 
privata skogsägare. För att utföra sin huvuduppgift erbjuder Derome Skog även 
privata skogsägare skoglig fullservice. Då virkesmarknaden är hårt konkurrensutsatt 
är det av högsta relevans att få kunskap om vad som krävs för att få köpa en 
eftertraktad vara.  

Denna studie syftar till att belysa vilka som är de avgörande faktorerna för att en 
privat skogsägare väljer att avverka och sälja sin skog.   

För att besvara frågeställningen har en enkätstudie gjorts bland privata skogsägare. 
En enkät med 20 frågor skickades ut den 13 februari 2012 och följdes av en 
påminnelse 14 dagar senare.  

Studien omfattar 200 slumpmässigt utvalda skogsägare, med en minsta areal av 10 ha 
skog geografiskt belägna i Tranemo Kommun. Anledningen till att just detta område 
valts ut är att kommunen är tätbeskogad och att Derome önskar stärka sin position 
som skogspartner i området.  

Studiens resultat visar att det sällan är virkespriset som avgör huruvida skogsägaren 
väljer att avverka och sälja sin skog. Istället har andra faktorer en mer betydande roll.  

Emellertid är virkespriset avgörande för vilken köpare som skogsägaren väljer att 
sälja till. Vidare tyder studien på att virkespriset är det starkaste motivet för en 
markägare att byta skogspartner. 

Studien har även identifierat flera andra faktorer som påverkar både att och till vem 
skogsägaren väljer att avverka och sälja sin skog. Bland dessa utmärker sig skoglig 
rådgivning som särkskilt betydande och framförallt efterfrågas skogsskötsel, 
skogsvård och skogsbruksplanering.  

Vidare visar resultatet i denna studie att skogsägaren föredrar att träffa sin 
skogspartner, helst i form av planerat besök på den egna fastigheten. 
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Summary 
 

Derome Skog AB is a purchase company whose main task is to provide Derome 
Timber's sawmills in Halland with timber raw material. Since Derome Group does 
not own any land the raw material mainly comes through purchases from private 
forest owners. In order to carry out the main task Derome Skog also offers forest 
management services to its clients. Because of the very hard competition in the 
roundwood market it is important to know what kind of purchase offers are required 
in order to buy a valuable product from forest owners.  

This study aims to elucidating the crucial factors when private forest owners choose 
to harvest and sell their forest.  

As base for this study, a questionnaire has been performed with private forest 
owners. A questionnaire with 20 questions was sent out on February 13, 2012 and 
was followed by a reminder 14 days later.    

The study covers 200 randomly selected forest owners with a minimal area of 10 ha 
and geographically located in Tranemo municipality. The reason for choosing this 
area for the study is its extensive forests, and Derome wants to strengthen its position 
as forest partner in the area. 

The result of the study shows that it is not particularly often that the timber price is 
the crucial factor why the forest owners choose to harvest and sell the forest 
products; i.e. timber, pulpwood as well as energy assortments. Most often, it is 
entirely other reasons which drive the forest owner to harvest.    

The price of timber is however very important and can very well be the factor that 
determine to whom the forest owner chooses to sell his timber. The price of timber 
could in fact be the strongest factor for a land owner to change forest partner. 

This study shows that there are several factors that determine if the forest owner 
chooses to harvest and also to whom to sell. Among those factors, particularly one 
stands out and that is forest counselling service. In particular forest management, 
forestry and forest management planning are in demand. 

Furthermore, the study shows that forest owners prefer to meet their forest partner, 
preferably on their own estate.
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Abstract 

Derome Skog AB is a purchase company whose main task is to provide Derome 
Timber's sawmills in Halland with timber raw material. Because of the very hard 
competition in the roundwood market it is important to know what kind of purchase 
offers are required in order to buy a valuable product from forest owners. 

This study aims to elucidate the crucial factors when private forest owners choose to 
harvest and sell their forest. As base for this study, a questionnaire has been 
performed with private forest owners. The result of the study shows that it is not 
particularly often that the timber price is the crucial factor why the forest owners 
choose to harvest and sell the forest products; i.e. timber, pulpwood as well as energy 
assortments. Most often, it is entirely other reasons which drive the forest owner to 
harvest. The price of timber is however very important and can very well be the 
factor that determine to whom the forest owner chooses to sell his timber. 

 

Keywords: Derome Skog AB, roundwood market, private forest owners, harvest, sell 
their forest, timber price. 
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Förord 

Som student på Skogs- och Träprogrammet och med ett genuint intresse för 
skogsbruk, har jag funderat på om det faktiskt bara är priset som har betydelse då en 
skogsägare väljer att avverka sin skog. Jag tror att det oftast finns andra anledningar. 
Därför har jag valt att i mitt examensarbete försöka ta reda på vilka dessa skulle 
kunna vara.   

Det treåriga kandidatprogrammet i Skog och Träteknik vid Linnéuniversitetet 
avslutas med ett examensarbete på 15 hp. Kontakt togs hösten 2011 med Derome 
Skog och detta examensarbete har därefter genomförts av undertecknad tillsammans 
med anställda på företaget. Med anledning av det vill jag som författare till detta 
arbete framföra ett stort tack till all personal på Derome Skog som varit till stor hjälp. 
Ett speciellt tack till Emma Svensson som hjälpe mig att göra urvalet av markägare 
från företagets fastighetsregister. Även ett särskilt tack till min handledare Andreas 
Johnsson, samt till Gunnar Jakobsson, som tog sig tid att hjälpa mig med uppslag och 
idéer i begynnelsen av detta arbete. Jag hoppas att arbetet kan komma företaget till 
nytta.  

Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Matti Flinkman vid 
Linnéuniversitetet för bra diskussioner och kommentarer under arbetets gång.  

 

 

Emil Ekdal  

 

Vasared Ulricehamn, juni 2012 
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1. Introduktion 

 
1.1 Bakgrund 

Derome Skog AB köper in timmer till Derome Timber AB, som innehar tre 
sågverk i Halland. Derome Skog erbjuder även privata skogsägare skoglig 
service och rådgivning. För att trygga virkesförsörjningen till sågverken 
även i framtiden är det väsentligt att veta vilka som är de avgörande 
faktorerna för att de privata markägarna väljer att avverka och sälja sin skog. 
Då virkesmarknaden är hårt konkurrensutsatt är det av högsta relevans att få 
kunskap om vad som krävs för att få köpa en eftertraktad vara.  

  
1.2 Syfte och mål 

Studien syftar till att belysa vilka som är de avgörande faktorerna för att en 
privat skogsägare väljer att avverka och sälja sitt virke och till vem 
skogsägaren väljer att sälja.  

Målsättningen är att kunna presentera förslag till åtgärder, som Derome 
Skog kan vidta för att utveckla sin skogliga service mot privata skogsägare 
och därmed förbättra sina affärsrelationer.  

 
1.3 Avgränsningar 

Studien omfattar 200 slumpmässigt utvalda privata skogsägare, med en 
skogsmarksareal omfattande minst 10 ha geografiskt belägna i Tranemo 
Kommun.  
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2. Konceptualisering av marknadsföring och försäljning 
av skogliga tjänster vid Derome Skog AB 
 
2.1 Deromegruppens verksamhet och affärsidé 

Deromegruppen grundades av Karl Andersson 1947, då som ett bysågverk. 
Idag ägs samtliga företag i Deromegruppen fortfarande av hans söner med 
familjer. Med en omsättning på 3,3 miljarder SEK och 900 anställda är 
gruppen Sveriges största familjeägda träindustri. Deromegruppens affärsidé 
är att förädla och leverera trä- och byggmaterial på ett sätt som känns 
rationellt för kunden – från skog till färdigt hus. Deromegruppen består av 
två koncerner, den ena är Industri- och handelskoncernen Derome AB och 
den andra är fastighetskoncernen Derome Förvaltning AB (Derome 2012).  

 

 Figur 1. Organisationsschema över Deromegruppen. Källa: Derome 2012.  

I Derome AB-koncernen finns Derome Timber AB, som är Deromegruppens 
sågverksbolag med de tre sågverken: Derome Såg, Kinnaredssågen och 
Annebergssågen. Tillsammans producerar sågverken 400 000 kubikmeter 
sågad vara om året. Ungefär hälften av denna produktion exporteras, 
huvudsakligen till Storbritannien (Derome Timber 2012). 

En stor del av sågverkens produktion vidareförädlas även inom koncernen, 
vilket gör Derome Timber AB till en grundsten för koncernens övriga 
verksamhet. Exempel på vidareförädlade produkter inom koncernen är 
fingerskarvning, limträ, takstolar och hustillverkning (Derome Skog 2012). 
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För att trygga försörjningen av skogsråvara till sågverken i Derome Timber 
AB finns inköpsbolaget Derome Skog AB, som årligen köper in 
motsvarande 1 miljon m3fub virke. Eftersom Derome Skog AB inte själva 
äger någon skog sker anskaffningen huvudsakligen genom privata 
skogsägare i sydvästra Sverige, men även via bytesaffärer med andra bolag 
och virkesinköp från andra organisationer som exempelvis Stiftet. Den 
anskaffade virkesvolymen levereras i huvudsak som sågtimmer till de egna 
sågverken, men även till viss del som massaved till massaindustrin. Derome 
Skog hanterar även energisortiment. 

Derome Skog erbjuder fullservices inom skogsbruk, vilket utöver 
slutavverkningar och gallringsuppdrag inkluderar rådgivning, samt 
skogsvård och skogliga tjänster. Företaget kan även erbjuda certifiering av 
privata skogsägare enligt FSC och PEFC. Ungefär 70 % av den totala 
virkesråvara som företaget köper av privata skogsägare är certifierad idag 
(Derome Skog 2012).  

 
2.2 Derome Skogs verksamhetsmiljö 

En modell (figur 2), utvecklad av Juslin & Hansen (2003), används för att 
beskriva Derome Skogs verksamhetsmiljö, med hänsyn till både 
yttre/övergripande omvärldsfaktorer och företagsspecifika förutsättningar 
för råvaruanskaffning i företagets närmiljö. 

 
 
Figur 2.  Överskikt över marknadsföringsmodellen (The Information 
Environment Model). Källa: Juslin & Hansen 2003. 

 
Makromiljön, till vänster i figuren, beskriver omvärldsfaktorer som påverkar 
företagets verksamhet och som inte kan styras av företaget själva. 
Mikromiljön, till höger i figuren, beskriver faktorer i omvärlden som 
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påverkas av företagets verksamhet och även kan verka omvänt, alltså 
påverka den verksamhet som företaget bedriver. Utifrån de faktorer, som 
beskrivs i makro- och mikromiljön, kan företaget beskriva och definiera sin 
verksamhet och den miljö de verkar i. Detta utgör en bra föreställningsram 
för att ta fram en fungerande marknadsplan för skogliga tjänster och 
råvaruanskaffning till Derome Skog. 

 
2.2.1 Makrofaktorer för Derome Skog 

Efterfrågan, det vill säga timmerbeställningen från sågverken, påverkas av 
marknadsförutsättningarna för sågverkens kunder. Kunderna efterfrågar 
olika sortiment av sågad vara, vilket i sin tur genererar varierande 
efterfrågan på de olika timmersortimenten. 

Utbudet av rotstående skog, mogen för avverkning, är en faktor som bland 
annat påverkas av skogstillståndet på fastigheterna inom inköpsområdet, 
men även av skogsägarens målsättning med sitt skogsbruk.  

Exempel på andra makrofaktorer, som inte kan kontrolleras av Derome 
Skog, är politiska beslut för skydd av skog, energipolitik och byggnormer.  

Ytterligare en omvärldsfaktor utgörs av exceptionella väderleksförhållanden, 
exempelvis stormen Gudrun och därav ändrade drivningsförhållanden i 
skogen. 

 
2.2.2 Mikrofaktorer för Derome skog 

Konkurrenter som Södra, Sydved och Vida är exempel på mikrofaktorer, 
som inverkar på råvarutillgång och anskaffningsmöjligheter för Derome 
Skog.  

Även avverkningsentreprenörer och åkerier, som kontrakteras av Derome 
Skog för framtagning och distribution av skogsråvara, agerar på 
konkurrensutsatt marknad och utgör aktörer i Derome Skogs närmiljö. 

Ytterligare aktörer i närmiljön är industriella kunder och slutkunder. För 
Derome Skog består de industriella kunderna av egna sågverk och externa 
massabruk och värmeverk. Derome Skogs slutkunder kan också delas upp i 
interna och externa. Till de interna kunderna hör takstols- och husfabriker, 
samt bygghandeln inom den egna koncernen. De externa slutkunderna består 
av byggindustrin.  

 
2.3 Derome Skogs marknadsplan för anskaffning av råvara till industrier 

För att beskriva och precisera Derome Skogs marknadsföring och 
affärsprocess för råvaruanskaffning används modellen nedan i figur 3 efter 
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Juslin & Hansen (2003).  Modellen utgår från en given hierarkisk ordning av 
fyra moment. Först när de tre första momenten i tur och ordning identifierats 
kan man genomföra det 4:e momentet, som är en handlingsplan för hur 
verksamheten skall drivas och utvecklas operativt, för att uppnå de uppsatta 
målen. 

 

Figur 3. Skiss över strukturen för marknadsplan. Källa: Juslin & Hansen 
2003.  
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2.3.1 Marknadsstrategi 

Derome Skogs huvuduppgift är att försörja Derome Timbers sågverk med 
timmer. Kunderna finns alltså i den egna koncernen, medan all 
virkesanskaffning måste ske genom köp från externa leverantörer. Enligt 
strategin skall Derome Skog erbjuda skoglig fullservice, med flera 
alternativa upplägg till skogsägaren. 

Störst volym virke köps i form av rotstående skog, vilket medför att fler 
sortiment än timmer utfaller. Därför förutsätts att köparen kan hantera 
samtliga virkessortiment. För Derome Skog krävs således externa kunder, 
som kan ta hand om de sortiment som inte förbrukas i den egna koncernen.  

Derome Skogs råvaruinköp sker i en lokal geografi kring sågverken i 
Halland, vilket i praktiken innebär sydvästra Sverige. 

 
2.3.2 Ramverk för affärsprocesser vid råvaruanskaffning 

Anskaffningsprocess 

Kunden (egna sågverk) lämnar sin timmerbeställning till Derome Skogs 
ledning, som i sin tur vidarebefordrar beställningen i form av kvoter till 
inköparna. Inköparna upprättar kontrakt på rotstående skog, som placeras i 
en traktbank, ur vilken objekt väljs för avverkning som möter sågverkens 
beställningar. Eftersom Derome Skog saknar massabruk måste massaved 
säljas till andra aktörer på marknaden, alternativt bytas mot 
timmersortiment.  

Derome Skog upphandlar avtal med lokala avverkningsentreprenörer och 
med lokala åkerier, som transporterar virket från bilväg till industri.  

Organisation och ledningsfilosofi  

Derome Skog är organiserade med en liten central ledning, bestående av 
Verksamhetschef, Affärs- och produktionssamordnare, Logistikansvarig och 
Ekonomichef. Den centrala ledningen ansvarar för prissättning, 
kontraktering av avverkningsentreprenörer och åkerier, 
produktionsplanering mot sågverkens behov och ansvarar även för personal 
och ekonomi. 

Virkesinköparna är placerade nära skogsägarna och utgår från något av 
lokalkontoren. Inköparens huvuduppgift är att köpa skog av privata 
markägare. Vederbörande sköter all kommunikation med markägaren och 
ansvarar för köpt avverkningsobjekt. Detta innebär även 
produktionsstyrning av avverkningsentreprenörer och åkerier liksom 
myndighetskontakter och slutredovisning av gjorda affärer. 
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Virkesadministratörer finns både centralt och lokalt och arbetar med 
bokföring, utbetalningar och viss övrig administration.  

 
2.3.3  Marknadsföringsfunktioner 

Derome Skog eftersträvar att direkta kontaktfunktioner gentemot 
virkesleverantörer, i form av exempelvis personlig försäljning, 
marknadskommunikation och information, ska kännetecknas av drivkraft 
och engagemang, samt enkelhet och rak kommunikation. För att uppnå 
långsiktiga affärsrelationer med sina leverantörer satsar Derome Skog på 
personliga relationer, genom stark lokal förankring med inköpskontor nära 
skogsägaren, samt inköpare och entreprenörer med lokal förankring och 
kännedom om bygden.  

Kommunikation med leverantörer upprätthålls företrädelsevis genom besök 
på skogsägarens fastighet, men även via telefon och e-post. Derome Skog 
prioriterar regelbundna och täta kontakter med sina leverantörer. Befintliga 
affärsrelationer och nya behålls och väcks via lokal annonsering.  

Ett gott ryckte bland befintliga leverantörer är Derome Skogs viktigaste 
marknadsföringskanal för att locka nya leverantörer. 

Av sågverkens beställningar till Derome Skog framgår vilka dimensioner 
och längder som efterfrågas. Via en riktad prissättning optimeras 
apteringsutfallet i skogen mot kundens behov, vilket gynnar både Derome 
och leverantörernas ekonomi. Som inköpsbolag för en sågverkskoncern har 
Derome Skog större förutsättningar att påverka prissättningen på timmer än 
på massaved.  

För att lyckas med uppdraget, att köpa rotstående skog av privata markägare, 
erbjuder Derome Skog sina leverantörer ett koncept av skoglig fullservice. 
Skötselavtal innebär att ett fullserviceavtal skrivs mellan Derome Skog och 
markägaren för fastigheten. Företaget sköter då samtliga löpande åtgärder 
med en kontinuerlig återkoppling flera gånger årligen till markägaren. 
Denne kan givetvis välja hela konceptet eller någon av följande skogliga 
tjänster: 

Markberedning eller plantor, och kompletta planteringsuppdrag 

Röjning  

Gallring 

Slutavverkning  

Skogbruksplaner  
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Certifiering enligt FSC och PEFC 

Rådgivning 

 
2.3.4 Löpande arbete med råvaruinköp och försäljning av skogliga tjänster 

Varje affär på Derome Skog är unik. Vanligen inleds en affär med att 
inköparen kontaktas av en markägare för att denne antingen önskar sälja 
virke eller vill ha hjälp med någon form av skoglig service eller rådgivning. 
Inköparen kan även kontakta markägaren via telefon, efter att ha sett ett 
behov av någon typ av skoglig åtgärd på en fastighet. Målet är att varje ny 
affärskontakt skall utvecklas till en långsiktig affärsrelation där båda parter 
har ett ömsesidigt utbyte.  

Efter den initiala kontakten sker nästan alltid ett besök på fastigheten mellan 
markägare och inköpare. Vid ett sådant besök sker någon form av 
överenskommelse, det kan vara tid för ett nytt möte eller ett kontrakt om 
skogsvård eller avverkning.  

Beroende på vad de båda parterna kommer överens om följs arbetet i fält av 
olika administrativa arbetsuppgifter för inköparen. De administrativa 
arbetsuppgifterna är direkt beroende av antalet genomförda affärer och kan 
exempelvis utgöras av registrering av kontrakt och avverkningsplanering, 
eller beställning av plantor och olika skogsvårdsuppdrag. Utöver affärer med 
markägare lägger inköparen mycket tid på logistiksamordning, det vill säga 
att se till att rätt sak, exempelvis avverkningsmaskiner, manuellhuggare eller 
plantor, är på rätt plats i rätt tid. Andra typiska arbetsuppgifter för inköparen 
är att beställa skogbruksplaner från externa planläggare och certifiera 
skogsägare. Arbetsfördelningen mellan administration och fältarbete varierar 
mellan 40-60 %. 

För att såväl etablera som vidmakthålla affärsrelationer med skogsägare 
anordnar Derome Skog olika arrangemang i form av exempelvis besök på 
företagets industrier och temaföreläsningar i fält. Denna typ av 
marknadsföringsaktiviteter planeras och genomförs av de lokala inköparna.  

Inköparen har fullt ansvar för alla de affärer som denne gör med privata 
skogsägare. Vid varje lokalkontor finns ett antal inköpare stationerade, var 
och en av dem ansvarar för ett eget inköpsområde, vars geografiska 
utbredning varierar beroende på skogstätheten och andra lokala 
förutsättningar.  

Centralt är inköparens huvuduppgift att leverera rätt sortiment, till rätt 
industri vid rätt tidpunkt. Till sin hjälp har inköparen verktyg i form av de 
olika skogliga serviceåtgärderna att erbjuda skogsägaren.  
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Inköparen har således ansvar för att hela kedjan flyter, från första initiala 
kontakt med markägaren, tills virket nått industrin och affären 
slutredovisats.   

 
2.3.5 Konklusion  

För att förbättra inköpsfunktionen vid Derome Skog behöver ytterligare 
insatser genomföras. Följande åtgärder har tagits fram som led i detta arbete: 

 Derome Skog skall, utöver dagens åtta kontor, öppna fler nya 
lokalkontor i områden med mycket virke. 

 Derome Skog skall utöka inköpsorganisationens personalstyrka med 
fler inköpare. 

 Derome Skog skall utveckla och stärka affärsrelationerna med nya 
och gamla leverantörer genom att inköparna har möjlighet att 
genomföra fler och tätare markägarbesök. 

 Derome Skog skall utveckla och stärka samarbetet med befintliga 
och nya åkerier och entreprenörer genom gemensamma utbildningar 
och ökat kommunikationsutbyte.  

För att skapa underlag till åtgärder stipulerade enligt ovan, skall en 
marknadsundersökning, i form av enkät till privata skogsägare genomföras, 
som ett examensarbete vid Linnéuniversitetet. Resultaten från 
undersökningen skall leda till uppdaterade handlingsplaner längre fram. 
Dessa skall ytterligare bidra till att trygga framtida virkesanskaffning till 
koncernens sågverk. 
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3. Metod 

För att, i enlighet med Derome Skogs marknadsplan för effektivisering och 
förbättring av inköpsfunktionen, besvara frågeställningen i denna rapport 
valdes ett enkätförfarande (bilaga 5) i syfte att utröna vilka faktorer som är 
betydande för skogsägarens beslut om avverkning, försäljning och val av 
skogspartner i virkesaffärer. 

Valet av enkät, framför att genomföra intervjuer, gjordes med motivet att det 
skulle ta alldeles för lång tid att intervjua tillräckligt många skogsägare. 
Dessutom var den geografiska spridning av skogsägarna stor, i synnerhet 
bland dem som inte bodde på sin skogsfastighet.  

Observation valdes också bort med anledning av att det skulle ta för lång tid. 
Ett möjligt upplägg hade annars varit att praktiskt studera en virkesinköpare 
i fält, när denne köper virke av en privat skogsägare. Risken att både 
inköparen och markägarens utfall skulle påverkas av vår närvaro antogs bli 
för hög.   

Skriftlig information för att besvara frågeställningen är bristfällig, då det 
tidigare inte gjorts någon liknande studie i det aktuella området. För uppslag 
och inläsning kring ämnet har liknande, tidigare publicerade studier lästs.   

Enkätens frågor består dels av kvantitativa frågor, men även frågor av mer 
eller mindre kvalitativt slag, som talar om vad skogsägaren tycker. Mot 
denna bakgrund är det svårt att säga att enkäten, som ligger till grund för 
denna studie, enbart är av kvantitativt slag. Enligt Trost (2001) är det i 
praktiken inga studier inom beteende- och samhällsvetenskaperna som görs 
helt av kvantitativ natur. Till dessa vetenskaper bör även denna studies 
karaktär räknas. Resultatet redovisas i huvudsak i form av diagram och 
tabeller skapade i Excel inklusive sammanfattande text. Som komplement 
kommer resultaten även att redovisas i form av deltagarnas egna ord i bilaga 
4.   

De geografiska avgränsningar vi gjort innebär att resultatet inte är helt 
representativt för svenska skogsägare i allmänhet. Däremot har en etablerad 
urvalsmetod använts, vilket bör ge ett representativt resultat för skogsägarna 
i Tranemo Kommun, med en minsta areal av 10 ha. 
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4. Genomförande 
 

Enligt förslag från Derome valdes Tranemo Kommun som geografiskt 
avgränsningsområde för studien. Anledningen är att det i området finns 
mycket skog och företaget önskar stärka sin position som skogspartner i 
området. Från författarens och Linnéuniversitets perspektiv ansågs området 
intressant för undersökningen, då det tidigare inte utförts någon liknade 
studie där.  

 
 
4.1 Utformande av enkäten  

Antalet skogsägare, som fick en enkät utskickad, bestämdes till 200 stycken, 
av Tranemo Kommuns totala ca 1200 privata skogsägare, med en minsta 
areal av 10 ha. Antalet bestämdes i samråd mellan rapportens författare, 
handledaren vid Linnéuniversitetet och representanter för Derome Skog. 
Erfarenheter från liknande studier visar en svarsfrekvens på mellan 40 – 60 
% (se t.ex. Johansson 2011, Berg 2011 och Bergh 2006), när ett första 
utskick följts av en påminnelse. Våra förväntningar var att med ett utskick 
följt av en påminnelse nå en svarsfrekvens på 50 %, alltså motsvarande 
minst 100 skogsägare. Vi gjorde bedömningen att svar av minst 100 
skogsägare krävdes för ett acceptabelt och rättvisande resultat.   

Vi har valt att sätta en minsta areal på 10 ha bland de skogsägare som valts 
ut för studien. Anledningen till detta är att vi bedömer att den som äger 
minst 10 ha skogsmark bör bedriva skogsbruk av sådan omfattning att de 
faller inom den målgrupp som vi anser är lämpliga för studien. Om vi inte 
valt en arealbegränsning hade vi fått svar även av dem som inte bedriver ett 
aktivt och kontinuerligt skogsbruk, därmed hoppas vi minimera antalet svar 
från denna grupp skogsägare. 

Enkätens frågor utformades av författaren tillsammans med handledaren vid 
Linnéuniversitetet och representanter från Derome Skog. Totalt blev det 20 
frågor som delades in i tre olika kategorier. Frågorna 1 – 5 behandlade 
frågor om Skogsägaren, frågorna 6-16 innehöll frågor som berörde 
Avverkning och virkesaffärer och den sista delen av enkäten frågorna 17-20 
handlade om Virkesinköparen. Enkäten gick ut med posten den 13 februari 
2012. Den slutgiltiga enkäten föregicks av en testversion. Testversionen 
delades ut till en handfull skogsägare i författarens familj och närmaste 
bekantskapskrets. Efter detta utfördes några mindre korrigeringar av 
layouten och frågornas formulering. Den slutliga enkät som skickades ut till 
markägarna återfinns som bilaga 1.  
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4.2 Följebrev 

Tillsammans med enkäten skickades även ett följebrev, som förklarade 
varför mottagaren fått brevet med enkäten. I brevet framgick också att 
samtliga svar, person- och fastighetsuppgifter skulle behandlas 
konfidentiellt. Detta följebrev återfinns i bilaga 2.  

 
4.3 Insamling av svar och utskick av påminnelse 

Med enkäten och följebrevet, som gick ut den 13 februari, fanns också ett 
förfrankerat svarskuvert med förtyckt svarsadress till rapportens författare. 
För att veta vilka markägare som svarat inom de första 14 dagarna 
numrerades svarskuverten från 1-200. De numrerade svarskuverten 
prickades av i en lista med urvalet av markägare efterhand som de kom in. 
Detta för att undvika att skicka en påminnelse till dem som redan svarat. 
Denna påminnelse skickades ut den 29 februari 2012 och kan ses i bilaga 3.  

 
4.4 Urval ur Deromeskogs fastighetsregister 

De utvalda markägarna med adresser plockades fram ur Derome Skogs 
fastighetsregister, för detta fick författaren hjälp av Emma Svensson på 
Derome Skog. Svensson hjälpte mig även att sortera bort fastigheter som 
inte ägdes av privatpersoner samt de fastigheter som var mindre än 10ha. 
Efter denna selektering fick vi fram ett material med 1163 fastigheter. Bland 
dessa slumpades de 200 markägare fram som utgör urvalet för denna 
undersökning. Den metod som användes kallas bundna eller styrda 
slumpmässiga urval (Trost 2001) och beskrivs närmare i bilaga 5 i denna 
rapport.   

 
 



  
13 

Emil Ekdal 

5. Resultat och analys 

Resultatet presenteras enligt den ordningsföljd och avdelningsindelning som 
de har i enkäten med rubrikerna: Skogsägaren, Avverkning och 
virkesaffärer, samt Virkesinköparen. 

 
I ett flertal av enkätens frågor, fråga nr 11 och 14-20 ombads deltagaren att 
rangordna samtliga svarsalternativ i frågan. Deltagarna ombads att sätta en 
1:a för det viktigaste alternativet och 2:a för det näst viktigaste och så vidare 
tills de rangordnat samtliga svarsalternativ i frågan.  
 
I de diagram som visar utfallet av rangordnade svarsalternativ har det 
alternativet som fått lägst rangordning uttryckts med faktorn 1. Utfallet av 
övriga svarsalternativ uttrycks i relation till faktorn 1. På detta sätt kan vi 
utrycka svaren i form av hur viktiga det är i förhållande till det minst viktiga 
alternativt. Ovanstående gäller för samtliga frågor som besvarats med 
rangordning.  

 
Några deltagare har av någon anledning valt att inte rangordna alternativen i 
dessa frågor. Det har alltså bara fyllt i ett eller några av alternativen utan att 
rangordna. Resultatet av dessa deltagare visas därför i ett separat diagram, i 
rapporten kallat figur b. Exempelvis figur 15 visar resultat av de deltagare 
som rangordnat svaren och figur 15 b visar resultatet av de deltagare som 
inte rangordnat svarsalternativen i samma fråga 15.   
 
Några av frågorna i enkäten kunde besvaras med svarsalternativet annat. Här 
kunde deltagarna skriva fritt svarsalternativ. I bilaga 4 återges de svar som 
dessa deltagare har lämnat på respektive fråga i enkäten.  

 
5.1 Svarsfrekvensen 

Av de 200 enkäter som skickades ut återsändes 113 svar, vilket ger en 
svarsfrekvens på ungefär 57 %. Till detta skall nämnas att författaren till 
denna rapport fick ytterligare tre svar från markägare via e-post och telefon. 
Samtliga av dessa tre markägare klargjorde att de sålt sin fastighet och inte 
längre var ägare till någon skogsmark.   
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5.2 Skogsägaren  

Av de markägare som svarat var könsfördelningen, 26 % kvinnor och 76 % 
män vilket framgår i diagrammet i figur 4 nedan.  

    

Man
74%

Kvinna
26%

Man

Kvinna

 

Figur 4. Könsfördelning bland respondenterna. 

De markägare som svarat har även fått ange vilket åldersspann de tillhör. 
Resultatet redovisas i figur 5 nedan. Figurens cirkeldiagram visar de 
åldersgrupper som fanns med som alternativ i enkätens fråga 2. Därav finns 
även åldersgruppen 18- 30 år representerad trots att ingen markägare angett 
att det tillhör denna grupp. Näst yngsta gruppen som angetts i enkäten är 30-
40 år och de utgör endast 5 % av de markägare som svarat. Mer än tre 
gånger fler markägare hittar vi i åldersgruppen 40-50 år. 

70+

16%

60‐70 år

33%

50‐60 år

30%

40‐50 år

16%
30‐40 år 

5%

18‐30 år 

0%

 

Figur 5. Respondenternas åldersfördelning. 
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Det mest anmärkningsvärda är dock att resterande tre åldersgrupper som 
omfattar skogsägare i åldern 50-70 år står för 79 % av alla som svarat. 
Ungefär hälften av respondenterna är 60 år eller äldre.    

Som jämförelse visas nedan ett diagram med åldersfördelningen över de 200 
markägare som fått enkäten skickad till sig i figur 5b.  

18‐30 år

0%
30‐40 år

5%
40‐50 år 

20%

50‐60 år

26%

60‐70 år

30%

70+

19%

 

Figur 5b. Enkätmottagarnas åldersfördelning. 

 

I fråga 3 ombads enkätens deltagare att fylla i vilket arealspann de tillhör. 
Endast 9 % har angivet att de har över 150 ha. Omkring hälften deltagarna i 
undersökningen, 48 % har angivet att de har under 50 ha och 62 % har 
angivet att de har 75 ha eller mindre.  Hela 78 % av dem som besvarat 
enkäten har angivet en areal under 100 ha.   

14%

16%

21%

27%

13%

5% 4% 10-29 ha

30-49 ha

50-75 ha

75-99 ha

100-150 ha

151-250 ha

250 ha +  

 

Figur 6. Deltagarnas arealinnehav.  
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I fråga 4 fick deltagarna besvara frågan: Permanent boende med 
alternativen: På fastigheten eller utbo (ej boende på fastigheten). Resultatet 
visas i figur 5. Hela 59 % av deltagarna svarade att de var permanent boende 
på fastigheten. 
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Figur 7. Andel av respondenterna som bor på fastigheten och andel utbor.  

 

De som på fråga 4 angav att de var utbor fick även besvara om de var 
boende på landsbygd eller i stad. Resultat av detta visas i figur 8, där vi ser 
att 75 % av utborna säger att de bor på landsbygden även om de inte bor på 
fastigheten.

Var bor utborna?

25%

75%

0

20

40

60

80

Landsbygd Stad

P
ro

c
e

n
t 

a
v

 u
tb

o
rn

a

 

Figur 8. Utbor som bor på landsbygd respektive stad.   

I enkätens fråga 5, fick deltagarna besvara antalet ägare i fastigheten och 
resultatet av detta visas i figur 9. En klar majoritet av dem som besvarat 
enkäten äger en fastighet tillsamman med någon annan person.  
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37%
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Fler än två

 

Figur 9. Ägarstrukturen bland respondenterna.  

 

 
5.3 Avverkning och virkesaffärer 

Fråga 6 i enkäten formulerades enligt följande: Hur ofta avverkas virke för 
försäljning på fastigheten? Deltagarna fick välja mellan följand intervall: 
Flera gånger per år, 1 gång per år, vart annat år, med intervallet var 3:e – 5:e 
år, med intervallet vart 5:e-10 år eller mer än 10 år mellan avverkningarna. 
Resultatet visas i figur 10.  
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Figur 10.  Hur ofta avverkning för virkesförsäljning sker på fastigheten.   

På fråga 7 ombads markägarna att uppskatta ungefär hur stor volym i 
skogskubikmeter som avverkades vid senaste avverkningen. Resultatet visas 
nedan i figur 11.  
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Volym vid senaste avverkningen
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Figur 11. Senast avverkade volymen i skogskubikmeter. 

I fråga 8 fick deltagarna en fråga om vilken försäljningsform som används 
Frågan utrycktes: Vilken försäljningsform användes senast virke avverkades 
för försäljning på fastigheten? Resultatet redovisas i figur 12 nedan, där det 
framgår att majoriteten sålt leveransvirke. Näst vanligaste 
försäljningsformen är avverkningsuppdrag som tillsammans med 
leveransvirke står för 90 % av det virke som markägarna i undersökningen 
senast avverkat för försäljning. 

51% 39%

5%5%

Leveransvirke

Avverkningsuppdrag

Leveransrotköp

Rotpost

 

Figur 12. Försäljningsform som de tillfrågade använt senast virke 
avverkades för försäljning. 

I fråga 9 ställdes frågan: Vilket var motivet till senaste avverkningen? 
Resultatet för denna fråga visas i figur 13. De vanligaste angivna motiven 
till avverkning var skogens ålder och storm. Dessa kategorier stod 
tillsammans för ungefär 60 % av de angivna motiven till senaste 
avverkningen. 
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Motiv till avverkning
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Figur 13. Motiv markägarna angett till senaste avverkningen. 

I fråga 10 fick markägarna frågan: Till vem såldes virket? Resultatet 
redovisas i figur 14. Knappt hälften av markägarna har angett att de sålt 
virke till Södra. Långt efter kommer Sydved och Vida som angetts av 17 
respektive 15 % av deltagarna i undersökningen. Derome kommer på 4:e 
plats med 9 %. 

9%

15%

17%

9%

49%
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0%
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Skogssällskapet

Maa såg
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Figur 14. Markägarnas val av skogspartner. 

I fråga 11 fick deltagarna följande fråga: Vad var motivet till att virket 
såldes till den köpare du angett i fråga 10. Deltagarna ombads att rangordna 
svarsalternativen i frågan. Resultatet visas i figur 15, där det framgår att 
virkespriset var 2,59 gånger viktigare än det minst betydelsefulla motivet. 
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2,59
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uppdrag utförda
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person

Kooperation eller bolag
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Figur 15 Värdering av olika motiv för val av virkesköpare (skogspartner). 

De deltagare som inte har rangordnat några svar redovisas i figur 15 b. 
Bland dessa respondenter kan vi se att även här är virkespriset det alternativ 
som fått flest svar. Flera har angivit annat som svarsalternativ. Svaren kan 
utläsas i bilaga 4. 
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Figur 15 b. Motiv för val av skogspartner (De som inte rangordnat sina svar 
till fråga 11).  

I fråga 12 fick deltagarna svara på om de tidigare sålt virke till den 
organisation de angett i fråga 10. Resultatet presenteras i figur 16. Där kan 
vi se att hela 42 % av markägarna aldrig levererat till någon annan. Medan 
51 % svarar att de levererat virke till den organisation de angett i fråga 10, 
men inte alltid. Värt att notera är att endast 7 % svarar att de var första 
gången de levererat till den organisation de angett i fråga 10.  
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Figur 16. Frekvens av virkesleveranser till den organisation som anges i 
fråga 10.  

 

 

I figur 16 b nedan visas hur de deltagare som angett att de levererat virke till 
Södra svarat på frågan: Har du tidigare sålt virke till den organisation du 
angett i fråga 10. Som vi ser har 59 % av dessa markägare angett att de 
aldrig levererat virke till någon annan. Totalt bland alla deltagare i denna 
studie var det 42 % som angett att de aldrig levererat virke till någon annan. 
Detta betyder att Södras leverantörer är betydligt mer trogna än de 
markägare som levererat till någon annan organisation. 
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Figur 16 b. Trogenhet bland de respondenter som levererat virke till Södra. 
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I fråga 13 fick deltagarna svara om de är nöjda med kommunikationen till 
sin skogspartner i affärsprocessen. I frågan definierades affärsprocessen som 
tiden från första initiala kontakt tills objektet var avslutat. Resultatet 
redovisas i figur 17, där det framgår att de allra flesta var nöjda och endast 
10 % svarar att de inte är nöjda.  

10%

90%
Ja

Nej

Figur 17. Respondenter som är nöjda med kommunikationen till sin 
skogspartner.  

 

I fråga 14 fick deltagarna frågan, Vad får dig att byta skogspartner?  
Deltagarna ombads att rangordna svarsalternativen. Resultatet av de 
deltagare som utförde en rangordning redovisas i figur 18. Där kan vi set att 
priset är ungefär dubbelt så starkt skäl att byta skogspartner som 
tillgänglighet. Näst starkaste skälet till att byta skogspartner var kvalitén på 
entreprenörernas arbete.   
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Figur 18. Rangordning av olika skäl till att byta skogspartner, i fråga 14.  
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De skogsägare som inte utfört någon rangordning av svarsalternativen i 
fråga 14 redovisas separat i figur 18 b. Bland dessa säger knappt hälften att 
virkespriset är det som får dem att byta skogspartner. Kvalitén på 
entreprenörernas arbete och dålig kontakt med virkesinköparen är ungefär 
lika vanliga och är det näst vanligaste angivna orsakerna. Därmed ser de tre 
största motiven att byta skogspartner lika ut i båda grupperna. Värt att notera 
är att inte någon i 18b angett att tillgänglighet får dem att byta skogspartner. 
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Figur 18 b. Motiv för byte av skogspartner (De som inte utfört rangordning 
av svarsalternativen i fråga 14). 

I fråga 15 fick deltagarna bevara frågan: Vad förväntar du dig utöver 
ekonomiskt netto i virkesaffären? Resultatet visas i diagrammen i figur 19. 
Förväntningarna på rådgivning fick dubbelt så högt svar som högsta möjliga 
netto. 
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Figur 19. Rangordning av efterfrågade skogliga tjänster vid virkesaffärer. 
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Bland de markägare som inte gjort någon rangordning av svaren i fråga 15 
redovisas resultatet i figur 19 b. Även i denna grupp är rådgivning de som 
främst förväntas utöver ekonomiskt netto i virkesaffären. Anmärkningsvärt 
är att nästan lika många, 31 % av dessa deltagare angett att det enda som har 
någon betydelse är största möjliga netto. Endast 15 % i denna grupp har 
angett att de förväntar sig plantor, vilket var de näst mest förväntade i den 
grupp av markägare som rangordna svaren.  
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Figur 19 b. Efterfrågade skogliga tjänster/produkter, utöver ekonomiskt 
netto vid virkesaffärer (De som inte gjort någon rangordning svarat på fråga 
15). 

I fråga 16 fick deltagarna frågan: Vilken typ av rådgivning förväntar du dig?  
Resultatet redovisas i figur 20. Helst vill denna grupp ha rådgivning i form 
av skogsskötsel, skogsvård och avverkning. Dessa tre områden är klart mer 
eftertraktade än övriga alternativ i frågan. Exempelvis efterfrågas rådgivning 
i skogsvård nästan 3 gånger mer än rådgivning i deklaration. 
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Figur 20. Rangordning av olika typer av rådgivning efterfrågad av 
respondenterna  

Bland dem som inte utfört någon rangordning av svaren i fråga 16 redovisa 
resultatet i figur 20 b. Vi ser att de fyra mest efterfrågade varianterna av 
rådgivning framträder lika tydligt bland denna grupp av markägare.  De tre 
områden som rangordnades högst är också de som efterfrågas mest i denna 
grupp.    
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Figur 20 b. Efterfrågan av olika typer av rådgivning hos dem som inte utfört 
rangordning i fråga 16.    

5.4 Virkesinköparen 

I fråga 17 fick deltagarna besvara frågan: Vilken av följande egenskaper 
tycker du är viktigast hos inköparen? Resultatet visas i figur 21 där det 
framgår att skoglig kompetens värderas ungefär dubbelt så högt som social 
kompetens. Näst viktigast ansåg denna grupp var engagemang.  
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Figur 21. Respondenternas rangordning av olika egenskaper hos inköparen. 

I figur 21 b visas hur de deltagare som inte rangordnat svarsalternativen i 
fråga 17 svarat. I denna grupp har flest angett skoglig kompetens som 
viktigaste egenskapen hos inköparen. De näst viktigaste egenskaperna är 
tillgänglighet och engagemang. Endast 7 % av deltagarna i denna grupp har 
angett social kompetens.   
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Figur 21 b. Viktigaste egenskaper hos inköparen, bland de respondenter som 
inte utfört någon rangordning.   

I fråga 18 fick deltagarna ange hur de ville bli kontaktade av sin inköpare. 
Resultatet visas i figur 22. Där framgår det att markägarna helst vill kontakta 
inköparen själv. Näst helst ville markägarna bli kontaktade av inköparen via 
telefon. 
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Figur 22. Respondenternas rangordning av hur de helst vill bli kontaktade av 
sin inköpare.  
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 Bland de deltagare som inte utfört någon rangordning av svaren ifråga 18, 
fördelade sig de sätt som de ville bli kontaktade på enligt figur 22 b. Det är 
tydligt att en klar majoritet vill kontakta inköparen själva. Näst valigast, men 
klart mindre till antalet, var de som fördrog att bli kontaktade via e-post.   
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Figur 22 b. Så vill respondenterna helst bli kontaktade av sin inköpare, de 
som inte utfört någon rangordning. 

 

 

I fråga 19 fick deltagarna svara under vilket arrangemang de helst vill träffa 
sin skogspartner. Resultatet visas i figur 23 där det framgår att ett besök på 
fastigheten är den form under vilken markägaren helst vill träffa sin 
skogspartner. Detta värderas nästan fyra gånger högre än att delta i någon 
typ av jaktarrangemang. Näst helt ville markägarna träffa sin skogspartner 
under skogsdagar. Dessa två traditionella arrangemang var i särklass det 
högst rankade. Intresset för föredrag om skogsbruk och skogsindustrin samt 
studiebesök på industrin eller studieresa till försökspark var ungefär lika 
värderade och intresset för dessa arrangemang var lågt i förhållande till 
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besök på fastigheten.  
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Figur 23. Respondenternas rangordning av hur de helst träffar sin 
skogspartner.  

Bland de skogsägare som inte har rangordnat svarsalternativen i fråga 19 
redovisas resultatet i figur 23 b. I figuren framgår att över 55 % av dessa 
markägare svarat att de helst vill träffa sin skogspartner på fastigheten.  
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Figur 23 b. Så vill respondenterna helst träffa sin skogspartner, de som inte 
utfört någon rangordning. 

I fråga 20 fick skogsägarna svara på frågan: Vad skulle du vilja att din 
skogspartner blev bättre på? I figur 24 redovisas resultatet på fråga 20. Vi 
kan utläsa att det är stor spridning mellan vad de enskilda markägarna tyckte 
var viktigast att skogspartner blir bättre på. Det går dock utläsa att 
ekonomisk rådgivning och lyssna är något som denna grupp anser vara det 
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minst viktiga att skogspartnern bli bättre på. 
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Figur 24. Respondenternas rangordning av vad deras skogspartner ska bli 
bättre på. 

Bland de markägare som inte rangordnat svaren i fråga 20 var det framförallt 
tre områden som det ansåg att deras skogspartner kunde bli bättre på. Dessa 
var att hålla avtalade tider som angetts av 19 % av markägarna, den andra 
var ekonomisk rådgivning som angavs av 18 % och skoglig rådgivning  som 
angavs av 17% av markägarna i denna grupp. 
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Figur 24 b. Detta vill respondenterna att deras skogspartner ska bli bättre på, 
de som inte utfört någon rangordning.  

6. Diskussion och slutsatser 

Svarsfrekvensen på över 50 % innebär att fler än 100 markägare deltagit i 
denna studie. Dessutom fick författaren svar från ytterligare tre före detta 
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markägare som inte längre var ägare till någon skogsfastighet. Anledningen 
till detta är att det fastighetsregister som urvalet gjorts ur inte är helt ajour. 
Troligen är det fler, än de tre markägare som hörde av sig, som inte längre är 
ägare till någon skogsfastighet. Ett bättre uppdaterat register hade troligen 
inneburit ännu högre svarsfrekvens. 

Nästan 50 % av de markägare som deltagit i undersökningen är över 60 år. 
Det kan betyda att yngre och medelålders människor inte har möjlighet att 
köpa skogsfastigheter. Men det kan också betyda att yngre människor är 
mindre intresserade av skog och skogsbruk. Att andelen markägare i hög 
ålder är i majoritet borde betyda att flera fastigheter i området står inför en 
stundande generationsväxling inom de närmaste åren, vilket i sin tur 
rimligen borde innebära att det på flera fastigheter kommer att utföras 
ganska omfattande avverkningar inom snar framtid.   

Resultatet visar att undersökningen ganska väl lyckades beskriv hur 
åldersfördelningen såg ut bland det slumpmässiga urvalet av de 200 
markägare som fått enkäten skickad till sig. Avvikelserna mellan 
åldersfördelningen i figur 5 och 5b är inte särskilt stora. Trots att en viss 
överrepresentation på ett par procent finns bland de svarande i ålderspannet 
50-70år och en viss underrepresentation i åldersgruppen 40-50 år samt 70+, 
så speglar undersökningen att ungefär hälften av skogsägarna är 60 år eller 
äldre. I den mån det slummässiga urvalet av markägare är representativt, så 
bör också undersökningens resultat av åldersfördelningen vara hyfsat 
representativt för skogsägarna i Tranemo Kommun.  

Nästan hälften av alla deltagare i studien har en skogsareal på under 50 
hektar. Trots detta är det förvånansvärt tätt mellan avverkningarna, vilket 
skulle kunna förklaras av att många markägare bor på eller nära sin fastighet 
och därmed är självverksamma vid exempelvis upphuggning av vidfällen. 
Detta skulle i sin tur kunna vara en förklaring till att så många som ungefär 
40 % angett att de sålt virke som leveransvirke vid senaste avverkningen. 
Om detta resonemang stämmer är det troligt att de 36 % av deltagarna, som 
angett att de levererat mindre än 100 m3sk vid snedaste avverkningen, 
faktiskt levererat mycket lägre volym än så. Leveransvirke uppgår mycket 
sällan till 50 m3sk.     

Många markägare, nästan 60 % bor på sin fastighet och hela 75 % av 
utborna bor ändå på landsbygden. Detta säger nog egentligen mest att 
Tranemo Kommun är typisk sydsvensk glesbygdskommun, där de flesta 
skogsägarna bor på eller i närheten av sin fastighet. Med andra ord borde 
området passa bra för etablering av ett lokalkontor för Derome Skog, där 
företaget kommer närmre skogsägarna.  

De två klart vanligaste motiven till avverkning var skogens ålder och storm. 
Troligt är att bland dem som angett skogens ålder som motiv också finns de 
som gallrat för att skogen var mogen för detta. Bland de dryga 10 % som 
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svarat annat motiv till avverkning finns det även flera som angett just 
gallring som motiv. Om frågan hade ställts om hade naturligtvis gallring 
varit ett eget alternativ. Ungefär 10 % har angett virkespriset var motivet till 
avverkning, vilket visar att priset enligt denna undersökning är avgörande 
faktor till avverkning i endast 10 % av fallen. Troligen finns det andra 
faktorer som avgör att en skogsägare väljer att avverka och sälja sin skog, så 
som insektsskador och behov av likvida medel.  

Bland deltagarna i denna undersökning är det 9 % som angett att de sålt 
virke till Derome Skog vid senaste gjorda avverkning. Detta gör enligt 
denna undersökning Derome till den fjärde största skogspartnern i Tranemo 
Kommun. Lika många som sålt till Derome har svarat at de sålt till någon 
annan än de organisationer som angetts i fråga 10. Södra är den 
dominerande aktören i området och undersökningen visar att de har 49 % av 
marknaden i området. Av resterande 42 % är Vida och Sydved de två största 
aktörerna.  

Nästan hälften av de markägare som svarat på enkäten har angett att de 
levererat till Södra vid det senaste avverkningstillfället. Det är rimligt att 
utgå från att dessa skogsägare därför också är medlemmar i Södra och trogna 
leverantörer, trots att det idag inte finns ett tvång att leverera till föreningen 
så som det tidigare var. En möjlig orsak till att Södra trots alt har den 
dominerande marknadspositionen i området är just medlemskapet i 
kombination markägarnas höga medelålder. Därmed är det troligt att många 
skogsägare varit medlemmar i Södra under lång tid och skapat en trygg och 
stark affärsrelation med föreningen. 

Kanske skulle Hållanders Sågverk ha varit ett alternativ istället för Maa såg 
när skogsägarna skulle ange till vem de sålt, då flera som svarat i enkäten 
angett att de levererat till Hållanders Sågverk. Resultatet visar att Derome 
Skog har stora möjligheter att utveckla sin ställning som skogspartner i 
området.  

När markägarna anger vad som var det viktigaste motivet till att de sålde 
virket till just den organisation de gjorde är priset det överlägset viktigaste 
motivet. Därmed kan vi utgå från att priset avgör till vem man säljer, men 
inte nödvändigtvis att markägaren avverkar och säljer.   

På frågan: ”Vad som få dig att byta skogspartner?”, har deltagarna i 
undersökningen helt klart rankat virkespriset högst. Därefter följer kvalitén 
på entreprenörernas arbete, som också skulle kunna innebära ett en 
markägare väljer att byta skogspartner. Således är duktiga och skickliga 
entreprenörer ett bra konkurrensmedel för den som vill köpa virke. Kanske 
kan det även vara så att lokala entreprenörer hellre vill göra ett gott jobb och 
skapa sig ett gott ryckte i sin hembygd, i jämförelsevis med om 
entreprenörer som inte har sin hemvist där arbetet utförs. En annan möjlig 
orsak till att byta skogspartner anges vara dålig kontakt med inköparen. 
Således kan en tillgänglig och tillmötesgående inköpare vara ett bra 
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konkurrensmedel för Derome. Den skogliga kompetensen värderas inte högt, 
vilket kan tyckas anmärkningsvärt. 

Det framgår tydligt att de flesta, utöver ekonomiskt netto i virkesaffären, 
förväntar sig någon typ av rådgivning, vilket verkar lite motsägelsefullt med 
tanke på att den skogliga kompetensen värderats lågt i fråga om vad som 
skulle få markägarna att byta skogspartner. Det kan finnas flera orsaker till 
detta, men vi kan utgå från att de allra flesta skogspartners har en tillräcklig 
hög skoglig kompetens för att tillgodose skogsägarnas behov. Plantor är det 
som värderas näst högst vid virkesaffär. Alltså är det bra att även kunna 
erbjuda hjälp med återväxten i en virkesaffär. Även röjningsuppdrag är 
ganska högt värderat bland deltagarna i denna undersökning.  

Rådgivning är också det som främst förväntas bland de deltagare som inte 
utfört någon rangordning av svaren i frågan om vad som förväntas utöver 
ekonomiskt netto i virkesaffären. Det anmärkningsvärda i denna grupp är att 
nästan lika många tycker att endast ekonomiskt netto har betydelse i 
virkesaffären. Det skulle kunna tyda på ett bristande intresse för skogskötsel 
hos dessa markägare eller en oförståelse för skillnaden mellan vad som är 
mest lönsamt i den enskilda virkesaffären och totalekonomin under 
beståndets hela omloppstid. Här finns flera risker framförallt i gallring, 
tillexempel att gallringsuttagen blir så stora att beståndet tappar tillväxt eller 
att gallring överhuvudtaget inte utförs när inget netto kan garanteras. 

På frågan vilken typ av rådgivning som förväntas var det de traditionella 
skogsbruksämnena som hade klart högst prioritering. Framförallt var det 
rådgivning i skogsskötsel, skogsvård och skogsbruksplanering som 
efterfrågades. Bland de lägre prioriterade områdena fanns även 
vägbyggnation vilket bekräftar att intresset och förståelse för att investera 
och underhålla skogsbilvägar är lågt.  

Den skogliga kompetensen hos inköparen är den egenskap som värderas helt 
klart högst av deltagarna i undersökningen. Då vi emellertid betänker att 
denna kunskap inte verkar kunna vara ett motiv för att byta skogspartner, 
kan man anta att förväntningarna på inköparens skogliga kompetens är så 
pass högt skattad att den anses vara en självklar tillgång i virkesaffären. 
Undersökning visar att också engagemang och tillgänglighet hos inköparen 
är egenskaper som värderas högt, om än inte fullt så viktigt som den 
skogliga kompetensen. Återigen verkar den tillgänglige och väl 
tillmötesgående inköparen kunna vara ett bra konkurrensmedel för Derome. 
Några deltagare i denna undersökning har angett social kompetens som den 
viktigaste egenskapen hos inköparen medan andra har prioriterat detta lägst.  

De alla flesta skogsägare som deltagit i denna studie är överens om att de 
helst vill ta kontakt med inköparen på egen hand. När Inköparen tar kontakt 
så föredrar markägarna att bli kontaktade via telefon eller brev. Totalt sett är 
spontana besök av inköparen minst populära bland deltagarna i denna studie, 
även om det är flera som angett att de gärna blir kontaktade på detta sätt.  
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Allra helst vill skogsägarna träffa sin skogspartner under ett besök på 
fastigheten. Det näst vanligaste arrangemanget som skogsägarna vill träffa 
sin skogspartner under är enligt denna studie den traditionella skogsdagen. 
Därefter följer föredrag om skogsbruk och skogsindustrin samt studiebesök 
på industrin. Utifrån detta kan sägas att det mest uppskattade bland 
skogsägarna är när skogspartnern har möjlighet att göra besök på deras 
fastigheter. Det är med andra ord här som mest tid och resurser skall avsättas 
för detta verkar ge störst affärsmöjligheter. Traditionella skogsdagar är ett 
arrangemang som kan vara en bra möjlighet att träffa skogsägarna. 
Jaktarrangemang är däremot inte särskilt intressant i detta sammanhang. 
Dock finns det enskilda deltagare som värderat detta högt i studien och 
troligen är jakt mycket viktigt för just dem. Generellt är det ändå 
traditionella arrangemang kring skogsbruksfrågor som intresserar 
skogsägarna mest enligt denna studie.  

Det är svårt att genom denna studie säga vad skogsägarna vill att deras 
skogspartner skall bli bättre på. Det var mycket stor spridning mellan vad de 
olika deltagarna i denna studie tyckte att just deras skogspartner kunde bli 
bättre på. Möjligen går det tolka resultatet så att skogspartnern alltid kan bli 
lite bättre på allting.  

Det skall även sägas att de är flera deltagare som inte fyllt i några svar på 
den sista frågan, fråga 20 i enkäten. Författaren till denna rapport har en 
teori om att det kan bero på att sista frågan trycktes på egen sida. Av den 
anledningen missades troligen flera deltagare att fylla i sista frågan.    

Kanske var rangordning av svarsalternativen i vissa frågor överflödig, på 
grund av att flera av diagrammen gav liknade utseende oavsett om svaren 
rangordnats eller ej. Därmed kan rangordningen av svarsalternativen i vissa 
av frågorna ha haft ringa betydelse för kvalitén på resultatet. Dessutom var 
det svårt att koda av och registrera resultat från de frågor där 
svarsalternativen rangordnats. Däremot var det bra att kunna se på båda 
diagrammen för att lättare upptäcka när enskilda deltagare gett svar som 
avvek kraftigt från den övriga gruppen.     

Uppslag i punktform till Derome att vidareutveckla:  

 De flesta skogsägarna i området är över 60 år. Erbjud skötselavtal 
och samarbeta med fastighetsmäklare, troliga avverkningar i 
samband med kommande generationsskiften. 

 Nästan hälften av skogsägarna har en fatighetsareal under 50 ha, trots 
detta hög avverkningsfrekvens. Flera bor på eller nära sin fastighet 
vilket verkar medföra att många säljer leveransvirke och relativt ofta. 
En bra inkörsport för fortsatt samarbete och senare möjlighet till 
avverkningsuppdrag 
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 Tranemo kommun är ett lämpligt område för etablering av 
skogspartner med stark lokal förankring, många av skogsägarna i 
området bor på sin fastighet eller i närheten, därmed är förutsättning 
att nå ut till fler skogsägare genom besök goda.  

 För att möjliggöra fler och tätare besök, krävs utöver lokal närvaro 
fler inköpare, då de flesta av skogsägarna i undersökningen sagt att 
de helst vill träffa sin skogspartner på fastigheten. Resurser bör 
läggas på att inköparna skall träffa markägarna på deras fastighet, då 
detta är mest efterfrågat och troligen det som ger mest affärer. 

 För att stärka affärsrelationen till gamla leverantörer och 
marknadsföra sig bland nya är skogsdagar det som föredras av flest 
skogsägare. Det finns även intresse för föredrag om skogsindustrin 
och studiebesök på industri.  

 Rådgivning i skogskötsel, skogsvård och skogsbruksplanering är de 
som tillsammans med plantor är mest efterfrågat i virkesaffären. 
Även röjningsuppdrag är eftertraktat.  

 Med tanke på att skoglig kompetens är den egenskap som värderas 
högst hos inköparen kan utbildning av inköparna vara en bra 
investering. Inköparen bör hållas uppdaterade och informerade om 
de senaste trenderna i skogsbruket.  

 Engagemang och tillgänglighet är också viktiga egenskaper hos 
inköparen som till och med kan få markägarna att byta skogspartner, 
vilket bekräftar vikten av tillgängliga och väl tillmötesgående 
inköpare.  

 Motivet till att skogsägaren avverkar och säljer virke är sällan 
virkespriset, vilket bekräftar att det oftast är andra orsaker som avgör 
att skogsägaren väljer att avverka.  

 Möjligen kan virkespriset avgöra till vem skogsägaren säljer när 
denne väl bestämt sig för att avverka, eftersom virkespriset rankas 
som högsta anledning till att byta skogspartner. Dessutom är 
virkespriset det främsta skälet till att skogsägarna sålt virke till just 
den organisation det gjorde vid senaste virkesaffären. Alltså i valet 
mellan två i övrigt lika köpare väljs den med högst pris. 

 Efter virkespriset är kvalitén på entreprenörernas arbete de som 
skulle få flest skogsägare att byta skogspartner, vilket betonar vikten 
av samarbete med duktiga avverkningsentreprenörer. 

Sammantaget tyder resultaten från marknadsanalysen i denna rapport på att 
Derome Skog AB:s plan för marknadsföring och försäljning av skogliga 
tjänster i stort är i fas med de förväntningar som skogsägarna i enkätstudien 
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gett uttryck för. De punkter som redovisas i rapportens slutsats förtydligar 
på vilka områden företaget bör lägga fokus för att ytterligare förstärka 
insatserna i marknadsplanen för anskaffning av råvara till företagets 
industrier. Genom att aktivt arbeta vidare med de i uppsatsen framtagna 
förslagen/uppslagen torde resultatet mynna ut i att trygga framtida 
råvaruleveranser till Derome Gruppens industrier. 
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BILAGA 5 

Metod för insamling av marknadsinformation 

Enligt Kylén (2004) finns det fyra metoder för att fråga. Dessa är följande: Intervju, 
Enkät, Observation och Läsning Nedan följer kortare presentation av var och en av 
de fyra metoderna.  

Intervju 

En intervju utförs genom att en eller flera personer muntligen ställer sina frågor till 
en annan person eller en grupp. Fördelen med metoden är att den kan utföras 
antingen genom att intervjuaren och intervjuobjektet träffas fysiskt eller samtalar 
genom telefon. Intervjun ger även möjlighet till djupare och fylligare svar, 
tillexempel genom att intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor. Ytterligare en 
stor fördel med möjlighet till följdfrågor är att intervjuare och intervjuobjekt kan 
försäkra sig om att de förstått varandra. På det sättet kan språkliga hinder och 
missuppfattningar minimeras. En intervju väljs framför en enkät när vi är måna om 
att uppnå högsta möjliga svarsfrekvens. Genom att söka upp intervjuobjektet nås en 
svarsfrekvens på minst 90 % och troligen omkring 80 % om intervjuaren väljer att 
ringa upp. Intervjuer ryms normalt sett i tidsintervallet 20-90 minuter, men givetvis 
kan tiden vara både kortare eller längre än så beroende intervjuns syfte.   

Enkät 

En enkät liknar på flera sätt en intervju frånsett en avgörande punkt, nämligen att den 
som svarar själv skriftligen anger sina svar på något sätt och detta arbete utförs inte 
av någon intervjuare. En enkät kan också beskrivas som en skriftlig förfrågan som 
riktar sig till många mottagare. Vanligen skiljer vi på postenkäter och gruppenkäter. 
Som framgår av namnet sänds postenkäter ut med post till dem som förväntas lämna 
sina svar i undersökningen. Gruppenkäter används när flera människor finns samlade 
på ett ställe. Det typiska exemplet på en gruppenkät är ett formulär som delas ut i en 
skolklass. Ytterligare en variant är elektroniska enkäter på webben, vilka tenderar att 
bli alt vanligare. (Trost 2001)    

Enkäter är att föredra när vi skall nå ut till många personer och de skulle ta för lång 
tid att genomföra intervjuer. Det är också fördelaktigt att använda enkäter när de vi 
vill fråga finns väl utspridda och är omöjliga att nå med ett besök. I en enkät får alla 
samma frågor vilket möjliggör statistik redovisning (Kylén 2004).  

Observation  

Under en observation ställs vi inför frågan, vad ser vi? På det viset är observation ett 
grundläggande verktyg för att beskriva vad som händer just nu eller hur något ser ut 
just nu. Exempelvis kan en exkursionsguide peka ut sånt som är särskilt intressant att 
observera. Observation kan även utföras av djur i människans tjänst, tillexempel en 
spårhund som söker försvunna människor eller knark. All observation kräver att vi är 
närvarande, alternativt montering av en teknisk observatör, alltså observation sker 
med hjälp av filmkamera. Observationer är et bra verktyg när vi studerar vad som 
sker just nu. För att en observation skall säga något mer än det vi ser, måste en 
observation testas mot olika teorier och samband (Kylén 2004).   
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Läsning 

Om den information vi söker redan finns tillgänglig i dokument eller databaser, kan 
vi läsa in svar på våra frågor. Att på detta sätt läsa in information är så självklart för 
oss att vi inte ser det som ett verktyg, trots det är metoden troligen den mesta 
använda. Genom läsning kan våra frågor besvaras av texter och bilder eller statistik. 
Inläsning tillämpas ofta som förberedelser inför tillexempel diskussion som skall leda 
till beslut (Kylén 2004).       

Population och urval  

Den grupp vi skall studera utifrån någon av ovanstående metoder kallar vi för 
population. Ofta krävs det alldeles för mycket tid och resurser för att studera alla 
medlemmar i den population som vi vill undersöka. Tillexempel om vi vill fråga den 
svenska befolkningen om deras favorit TV-program så skulle det bli ett allt för 
omfattande arbete att fråga hela befolkningen på cirka 9 miljoner invånare. Av den 
anledningen kan det vara klokt att göra ett urval av den population vi vill studera. 
Trots detta vill vi gärna kunna uttala oss om hela populationen på ett rättvisande sätt, 
när vi tolkar svaren vi fått in. För att det skall vara möjligt att göra ett sådant 
uttalande, är det en förutsättning att urvalet är representativt ur statistisk mening. I ett 
representativt urval representerar var och en av deltagarna en del av befolkningen, så 
att det tillsammans bildar en miniatyr av hela populationen. När vi sorterar ut ett 
representativt urval på detta sätt skiljer vi på slumpmässiga och icke slumpmässiga 
urval (Trost 2001).   

Bland de icke slumpmässiga urvalen hittar vi kvoturval, bekvämlighetsurval och 
strategiska urval. Gemensamt för dessa urval är att datainsamlaren har et mycket stort 
inflytande över vem som slutligen deltar i studien. Icke slumpmässiga urval är 
således mindre representativa ur statisk mening.  

Bland de slumpmässiga urvalen finner vi obundna slumpmässiga urval, bundna 
slumpmässiga urval, stratifierade urval, klusterurval, areaurval, och flerstegsurval. 
Datainsamlaren har i dessa fall ingen eller mycket liten påverkan över vem som 
slutligen deltar i studien. Gemensamt för de slumpmässiga urvalen är således att de i 
princip skall ge urval som är i statistisk mening representativa. 

Bundna, även kallade styrda slumpmässiga urval förutsätter att en population finns 
angiven i en löpande förteckning där varje individ är tilldelad ett serienummer. Då vi 
bestämt oss för urvalets storlek lottas ett inledande starnummer. Därefter dras var n:te 
enhet ur den nummerserie som representerar populationen (Trost 2001).                                                        

Ett praktiskt exempel förklarar: Låt säga att vi vill göra ett urval om 100 personer 
som vi frågar. Urvalet sker i ett fastighetsregister med en population på 1000 
personer. Vårt urval av 100 personer motsvarar alltså ett urval på 10 %. Inledningsvis 
lottas ett startnummer mellan ett och tio, låt säga att detta blir en 2:a. Då drar vi först 
den 2:a skogsägaren i registret och sedan den 12:e och den 22:e och så vidare tills jag 
har mina 100 skogsägare. 
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