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Sammanfattning 
 
 
Länge har furumöblerna funnits med oss, de har varit populära och sedan 
omoderna för att nu vara på väg att bli trendiga igen. Den här undersökningen 
ska ta reda på vad möbeltillverkarna vill ha för kvalitet på virket och hur skogen 
ska skötas för att få fram så mycket möbelvirke som möjligt. GG-försöken är 
gallring och gödslingsförsök som har anlagts runt om i Sverige sedan 1966 för 
att kunna undersöka vilka effekter gödsling och gallring har på skogen. 
 
Arbetet har genomförts genom att observera och sortera brädor från GG-
försöken in i olika klasser. Även intervjuer med olika möbeltillverkare har 
genomförts. 
 
Genom intervjuerna har möbeltillverkarna angett vilka egenskaper de tycker är 
viktiga för möbelvirke. Resultatet dokumenterades för att sedan kunna jämföras 
observationen av brädorna.  
 
Resultatet gav en bättre förståelse för vilken kvalitet på virke som 
möbeltillverkarna önskar och hur skogen ska skötas för att få den kvaliteten. 
Skötsel som gallring och gödsling tycks gynna kvaliteten.  
 
  

Abstract 
 
This thesis is about the effects of fertilizing and thinning on furniture timber 
from redwood. Interviews of furniture manufactures have been made and 
observing of timber from the Swedish fertilizing and thinning trails. The result 
from the interviews showed which properties that is important for the furniture 
manufactures and then the result from the observation showed which type of 
management of the forest that gave the most timber that had those properties.  
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

Trädens egenskaper kan styras genom olika skötselmetoder som gallring och 
gödsling (Agestam 2009). Det virket som sågas av träden får olika 
användningsområden beroende på dess egenskaper. Den här uppsatsen ska 
undersöka gallring och gödslings påverkan på möbelvirke av furu.  

1.2. Bakgrund 

Furumöblerna har länge varit med oss i våra liv. Många av oss kanske har 
eller har haft till exempel en matgrupp i furu eller kanske en soffa. 
Furumöblerna hade sin trendtopp på 1970-talet då allt skulle vara i furu, 
väggar, tak och möbler. Sedan har trenden avtagit, men nu på 2000-talet har 
det börjat bli populärt med massiva furumöbler igen (Beck Sundin 2015). I 
Sverige finns det ca 3000 möbeltillverkare som tillsammans producerar 
möbler för ca 21 miljarder kronor (TMF 2015). De 3000 möbeltillverkarna 
är inom alla material, någon uppgift om hur många som tillverkar 
furumöbler finns inte. Cirka 2200 av möbeltillverkarna är enmansföretag 
och 860 är företag med fler än 1 anställd (TMF 2015). 

1.2.1. Tall och Furu 

Kärt barn har många namn och så även tallen, den svenska tallen heter på 
latin Pinus sylvestris och som sågad vara furu (Dahlgren m.fl. 2013). 
Tillgången på tall i Sverige är 1,18 miljarder m3sk tall på produktiv 
skogsmark, vilket är 39 % av det totala svenska virkesförrådet på produktiv 
skogsmark (Skogsstatistisk årsbok 2014). Tall är väldigt populärt hos 
hjortdjur som föda, vilket har gjort att många skogsägare planterar gran 
istället för tall. Det kommer i längden leda till att mängden tall minskar i 
Sverige (Rolander 2014). Tillgången på sågat virke anses av Dahlgren m.fl. 
(2013) vara god men av kvistrena kvaliteter är tillgången begränsad.  

1.2.2. Kvalitet 

För att ange vilken kvalitet ett virkesstycke furu har kan en standard som 
SS-EN 1611-1/A1 användas. SS-EN 1611-1/A1 är en standard för visuell 
handelssortering av sågat virke av barrträ. Standarden klassar virke utifrån 
antal, storlek och typ av kvistar och andra särdrag som kådlåpor, barkdrag, 
kådved, reaktionsved, kraftig snedfibrighet, röta, blånad, insektsangrepp, 
vankant, märg, sprickor och annan deformation. Klassificering av virke kan 
göras på två olika sätt, antingen så granskas flatsidorna på virkesstycket och 
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benämns då G2, eller så granskas alla fyra sidor hos virkesstycket och 
benämns då G4. Beroende på mängd och storlek på särdrag och kvistar så 
klassas virket in till en klass mellan 0 och 4 där 0 tillåter lägst antal kvist och 
särdrag och 4 som tillåter mest. Exempel ett virkesstycke som är granskat på 
både flat och kantsidor och som har ett lågt antal kvistar och andra särdrag 
får benämningen G4-0. 

1.2.3. Gallring 

Gallring är en skogsskötselmetod som används för att förbättra skogen på ett 
eller annat sätt. Oftast är syftet med en gallring att få ett ekonomiskt utbyte 
och att få en ekonomiskt mer värdefull skog men det kan även vara att man 
till exempel vill förstärka miljöhänsyn eller förbättra för jakt. Eftersom 
målet oftast är att få en ekonomiskt mer värdefull skog så gynnar man de 
träd som har goda egenskaper och gallrar bort de som har dåliga egenskaper 
(Agestam 2009). Avverkningssäsongen 2012/2013 gallrades 394 000 hektar 
skogsmark, vilket är 1,7 % av Sveriges totala produktiva skogsmark som är 
22 382 000 hektar (Skogsstatistisk årsbok 2014). 

1.2.4. Gödsling 

Enligt Tamm (1991) är den begränsande faktorn för trädens tillväxt näring 
och då speciellt kväve. Effekten av gödsling på både tall och gran är att det 
är tillväxthöjande. Effekten är bäst i norra delen av landet och minst i södra 
delen av landet (Högberg m.fl. 2014).  Den vanligaste och mest 
kostnadseffektiva givan är 150 kg kväve/ha 10 år innan avverkning 
(Högberg m.fl. 2014). År 2013 gödslades 23 900 hektar skogsmark 
(Skogsstatistisk årsbok 2014). 

1.2.5. GG- Försöken 

Det har gjorts undersökningar om gödsling och gallring i Sverige länge men 
år 1966 startades de så kallade GG-försöken av den dåvarande 
skogshögskolan. Försöken anlades i block/försöksytor som sedan innehöll 6-
9 avdelningar. Varje avdelning var ca 0,1 ha och med en kappa på ca 10 
meter som skulle behandlas likadant som avdelningen. Totalt anlades 48 
försöksytor med tall och 23 försöksytor med gran runt om i hela Sverige 
(Figur 1). Sverige delades upp i fyra olika områden och målsättningen var 
att lägga ut 10 försöksytor i varje område men det visade sig att det var 
omöjligt att hitta lämpliga försöksytor med gran i norra Sverige därför är det 
färre områden med gran än med tall. 
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Figur 1. Försöksytornas placering och områdes uppdelning, fyrkant = tall,  
triangel = gran (Nilsson m.fl 2010). 

 
För att undersöka gallring och gödsling så använde de sig av olika 
försöksled. De försöksled som finns i alla försöksytor är: 

 Ogallrat 
 Standard gallring 
 Gallring till samma täthet som standard men med färre uttag 
 Engångsgallring 
 Extra stark gallring 
 Senarelagd första gallring 
 Höggallring till samma grundyta som vid standard gallring 

 
Andra försöksled som genomfördes men inte på alla försöksytor är: 

 Gallring och användning av kväve gödsel 
 Gallring och användning av fosfor och kväve gödsel 
 Endast gödsling med kväve 
 Tidigarelagd förstagallring 
 Stamkvistning (Agestam 2009).  

 
Nilsson m.fl.(2010) har undersökt och jämfört olika gallringsstyrkor, 
gallringsintervaller, gallringsformer, tidpunkter för förstagallring och 
volymproduktionen för tall och gran i 35 av tall ytorna och 13 av gran 
ytorna. De kom fram till att alla gallringsbehandlingar av tall ger en 
minskning av bruttostamvolymen. Oavsett vilken gallringsbehandling som 
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används så blir mängden säljbar volym ungefär lika. Bergh m.fl(2014) har 
undersökt gödslingens effekter i GG-försöken och kom fram till att effekten 
av gödsling är olika beroende på ståndortsindex och latitud. Bäst effekt har 
gödsling på svaga marker med lågt ståndortsindex. Gödsling har stor effekt 
på diametertillväxten vilket ger större och mer värdefulla träd (Bergh m.fl. 
2014). Liziniewicz m.fl (2014) undersökte svartkvist, friskkvist, 
snedfibrighet närmast kvistarna, elasticitetsmodul och densiteten på virke 
från GG-försöken. Resultatet visade att ingen gallringsbehandling hade 
någon signifikant påverkan på densitet, elasticitetsmodul eller på kvistar. 

1.3. Problemformulering 

Risken att mängden tall i den svenska skogen minskar i framtiden gör att 
den tall som finns nu måste skötas på ett sådant sätt att den kan få så många 
användningsområden som möjligt. Litteraturgenomgången som gjordes 
innan studiens början visar på att det inte finns någon riktig definition för 
vad som är möbelvirke eller vilken kvalitet möbeltillverkarna önskar hos 
furuvirke. Mycket av Sveriges skogar gallras och gödslas och det är då 
viktigt att veta vad som händer med virket och om det blir mer eller mindre 
av den kvalitet på virke som möbelindustrin vill ha.  

1.4. Syfte och mål 

Syftet med undersökningen är att ta reda på om det blir mer eller mindre 
möbelvirke vid gallring och gödsling av tallskog. Frågeställningar är: 

1. Hur vill möbeltillverkare att furuvirke ska vara för att kunna användas till 
möbler? 

2. Ökar eller minskar andelen möbelvirke vid gallring och gödsling av  
skogen? 

1.5. Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att endast titta på trädslaget tall. Geografiskt är studien 
avgränsad till att undersöka möbeltillverkare i Sverige och virke från 
försöksytor i Lönashult. Enbart undersöka möbelvirke för inomhusmöbler 
och inte inredning som tillexempel fönster, golv, panel eller utomhusmöbler. 
Arbetet kommer enbart använda sig av material från GG-försöken vid analys 
av sågat material. Arbetet har begränsats till endast de gallringsformer och 
gödslingsformer som har använts i GG-försöken. 
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2. Material och metod 

Studien är både kvalitativ och kvantitativ eftersom metoderna som har 
använts för att samla in data var observation där resultatet kunde värderas 
numeriskt och intervju för att få en djupare förståelse och ett resultat som 
kunde mätas (Björklund, Paulsson 2012). 

2.1. Metod 

Intervjuerna gjordes för att ta reda på vilka egenskaper möbeltillverkare 
ansåg vara viktiga hos furuvirket för att de skulle gå att använda i möbler. 
Intervjuerna var nödvändiga för att fylla det informationsglapp som fanns i 
litteraturgenomgången och för att få ett resultat som observationerna kunde 
jämföras med. 

 
Observationen gjordes på bild-dokument från GG-försöken som användes 
för att se vilken åtgärd som gav mest virke av en den kvalitet (eller bättre) 
som möbeltillverkarna önskar. Observationen var nödvändig då inte 
möjlighet fanns att få tag i sågade brädor från olika skötselområden på annat 
sätt. 

 
Andra metoder som hade kunnat användas var litteraturstudie men det 
valdes bort för att det bedömdes svårt att få rätt information och kunna dra 
relevanta slutsatser. Informationen i en litteraturstudie är sekundärdata som 
har tagits fram till något annat och kan vara vinklad (Björklund, Paulsson 
2012).  

2.2. Tillvägagångssätt 

2.2.1. Observation 

Säll (2015) bistod med bilder och dokument om längd, diameter och 
behandling på virke från GG-försöken. Bilderna var tagna med en 
virkesscanner vid namn WoodEye, tillverkad av Innovativ Vision AB (Säll 
2015). WoodEye är en laserscanner som kan mäta fibervinkel i virke och då 
även kvistar eftersom fibervinkeln i en kvist ändras (Petersson 2010). Enligt 
Säll (2015) var bilderna tagna i svartvitt och har sedan blivit tolkade och 
färglagda av Hans Petersson. Totalt var det 126 brädor som var sågat ur 32 
stockar. 8 stockar kom från en avdelning där ingen åtgärd hade utförts. 8 
stockar kom från en avdelning där endast gödsling med kväve hade utförts. 8 
stockar kom från en avdelning som har gallrats 4 gånger ner till i genomsnitt 
25 m2/ha i grundyta efter gallring. 8 stockar kom från en avdelning som hade 
gallrats fyra gånger ner till i genomsnitt 28 m2/ha i grundyta efter gallring 
och gödslats med kväve. De avdelningar som har gödslats har haft en 
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gödslingsintervall på 5 år de första 20 åren efter första gallring, därefter har 
gödslingsintervallet varit på 7 år. Gallringarna som har genomförts är 
låggallringar (Liziniewicz 2014). Stockarna sågades upp som på figur 2, i ca 
3 meters bitar där sedan rotstocken och stock 3 användes till 
undersökningen. 
 

 
Figur 2. Uppdelning av träden, där stock 1 och stock 3 användes 
(Liziniewicz2014). 

 
Därefter sågades stockarna upp i ett postningsmönster där halva stocken 
sågades upp i 22mm brädor och halva i 55mm och 50/38/22mm som syns i 
figur 3 (Liziniewicz 2014). Endast brädorna som var 22mm användes i den 
här undersökningen. 

 
  Figur 3. Postningsmönster (Liziniewicz2014). 
 
Bilderna på brädorna analyserades och klassificerades enligt den svenska 
standarden SS-EN1611-1/A1 som är en standard för visuell handelssortering 
av sågat virke av barrträ. Analysen genomfördes genom att först zooma in 
bilderna till verklig storlek för att sedan kunna mäta med meterstock. Varje 
brädas kvistar och andra särdrag som barkdrag, kådlåpor, kådved, 
reaktionsved, kraftig snedfibrighet, röta, insektsangrepp, vankant, märg, 
sprickor eller deformation observerades och mättes för att sedan jämföras 
med gränsvärdena för de olika kvalitetsklasserna i standarden SS-EN 1611-
1/A1. För att sedan se vilken klass virket tillhörde. Exempel på bild på virke 
från GG-försöken finns i Bilaga 3. 
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2.2.2. Intervju 

2.2.2.1. Urvalskriterier 
 

Kriterierna som användes vid sökning av företag var 
 De skulle tillverka inomhusmöbler av furu 
 Företagen skulle ha sin tillverkning i Sverige 

 
10 företag med rätt kriterier valdes ut och kontaktades via e-post den 10 
februari 2015. Ytterligare 5 företag valdes ut och kontaktades den 10 april 
2015. Förfrågan om medverkan till en intervju som skickades ut inleddes 
med en presentation av författaren, syftet till den studien, information om 
frivilligt deltagande, information om att alla svar skulle vara konfidentiella, 
2 stycken frågeställningar samt kontaktuppgifter till författare och 
handledare. 
 
Utav 15 förfrågade så svarade 4 stycken företag och gick med på att bli 
intervjuade. Intervjun utformades som en semi strukturerad intervju där 
inledande frågan var stor och öppen för att få ett samtal där den intervjuade 
skulle få chans att tala öppet och mycket om frågan, därefter en följdfråga 
med anknytning till den första frågan men som det inte var säkert att 
frågeställaren skulle få svar på genom den första frågan (Bilaga 1). 
Intervjuerna skrevs ner under och efter intervjun. Efter 4 intervjuer med 
liknande svar gjordes bedömningen att inga fler intervjuer behövdes då 
svaren som hade samlats in räckte för att svara på frågeställningen. 

2.2.2.2. Genomförande 

intervjuerna gjordes torsdagen den 12 februari 2015, fredag den 13 februari 
2015 och måndag den 13 april 2015 via telefon. Intervjuerna varade i ca 
15minuter var. Intervjuerna skrevs ner under samtalet och kompletterades 
efter med text som inte hann skrivas ner under intervjuerna. 

2.2.2.3. Analys 

Analysen av intervjuerna gjordes genom att först transkribera allt från alla 
fyra intervjuerna ordagrant. Därefter började dataanalysen genom en egen 
modell där först all text som inte hade med frågeställningen (Hur 
möbeltillverkare önskar att furuvirke ska vara) sorterades bort, sedan 
kontrollerades om meningen behandlade något av följande ämnen, 
virkesdefekter, virkesegenskaper eller design. Om en mening behandlade 
något av ämnena så sparades de. Exempel kan ses i Bilaga 2. Därefter 
sorterades möbeltillverkarnas åsikter om vilka egenskaper som var viktiga 
upp i en tabell för att lättare få en överblick. Analysen gjorde att irrelevant 
data sorterades bort och den data som återstod blev mer hanterbar. 
Möbeltillverkarnas åsikter om virkets egenskaper definierades med hjälp av 
en analys, om till den kvalité enligt SS-EN 1611-1/A1 som stämde bäst in. 
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3. Resultat 

Resultatet av intervjuerna är att 3 av möbeltillverkarna svarade att designen 
på möbeln styrde hur virket fick se ut, exempel att en kvist mitt på en lucka 
som annars är kvistfri inte skulle vara så bra. En av tillverkarna ansåg inte 
att kvist var så stort problem så länge de var friska så de inte ramlade ur 
virket. Andra särdrag som kådlåpor, kådved, reaktionsved eller vankant 
ansåg 3 av tillverkarna att det fick finnas lite av, då de menade att det är 
svårt att undvika. En tillverkare tillät inga särdrag.  
Vid målning ansåg tillverkarna att kvistar var ett problem då de kan lysa 
igenom färgen efter ett antal år. En tillverkare ansåg att de får vara fler 
kvistar om möbeln ska målas. En tillverkare menar att det endast får finnas 
ett fåtal kvistar vid målning och de andra två anser att det är designen som 
bestämmer, samma som för de omålade möblerna. I tabell 1 är resultatet av 
intervjuerna sammanställda och klassade till den kvalitetsklass i SS-
EN1611-1/A som stämde bäst in. 
 
 Tabell 1. Resultat av intervjuer. 

  Frågor  Kvalitetsklass 
enligt  
SS-EN1611-
1/A, 
Metod G4 

 Tillåts 
kvistar när 
virket är 
synligt och 
inte målat? 

Tillåts 
kvistar 
när virket 
ska 
målas? 

Tillåts 
andra 
särdrag? 

 

Möbel-
tillverkare 

    

1 Delvis 
(beroende 
på design) 

Fler än 
vid 
omålat 
men 
beroende 
på design 

Ytterst 
lite. 

G4-1 

2 Delvis 
(beroende 
på design) 

Delvis 
(beroende 
på 
design) 

Nej G4-0 

3 Endast 
friska 
kvistar 

Endast 
friska 
kvistar 

Lite  G4-1 

4 Beroende 
på design 

Endast ett 
fåtal 

Lite  G4-1 
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Resultatet av observationen (Figur 4) har delats upp i skötselmetoder och 
ifrån vilken stock brädorna kom ifrån.  
0_0_1 betyder att det är ingen skötsel och rotstock. 
0_0_2 betyder att det är ingen skötsel och tredje stock. 
0_0_1_N betyder att ingen gallring har genomförts men gödsling och 
rotstock. 
0_0_2_N betyder att ingen gallring har genomförts men gödsling och tredje 
stock. 
4_25_1 betyder att fyra gallringar till en grundyta på 25m2 har genomförts 
och rotstock. 
4_25_2 betyder att fyra gallringar till en grundyta på 25m2 har genomförts 
och tredje stock. 
4_28_1_N betyder att fyra gallringar till grundyta på 28m2 har genomförts, 
gödsling och att det är rotstock. 
4_28_2_N betyder att fyra gallringar till grundyta 28m2 har genomförts, 
gödsling och att det är den tredje stocken. 
 
Resultatet (Figur 4) visar att mängden virke av kvalitet G4-0 är störst i 
skötselmetod 0_0_1_N där 21 % av virket hade klassen G4-0. Virke av 
kvalitet G4-1 är störst i 4_25_2 där 33 % av virket hade klassen. Virke av 
kvaliteten G4-2 finns det mest av i skötselmetoden 0_0_1. Virke av 
kvaliteten G4-3 och G4-4 finns det mest av i skötselmetoden 0_0_2.  

 

 
Figur 4. Klassificeringsresultat av virket. 
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Resultatet när både stock 1 och 3 lagts samman syns i figur 5. Resultatet 
visar att störst mängd virke som klassas till G4-0 och G4-1 finns i 
skötselmetoden 4-25, där 23 % av virket har klassen G4-1. Efter kommer 
0_0N och 4_28_N som båda har 18 % av virket i klasserna G4-0 och G4-1.  

 

 
 

Figur 5. Klassificeringsresultat med stock 1 och 3 sammanslagna. 
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4. Diskussion och slutsatser 

 
4.1. Metod 

Informationsglappet som fanns när litteraturgenomgången genomfördes 
besvarades bra genom intervjuerna. Intervjuerna gav en överblick över vilka 
egenskaper som möbeltillverkare önskar av furuvirke. Ett större antal 
respondenter hade varit bra för att få bättre reliabilitet i resultatet. Att 
använda sig av den standarden SS-EN 1611-1/A1 var ett val som gjorde att 
en jämförelse mellan intervjuerna med observationerna kunde göras. Det var 
ett oväntat lågt deltagande, endast 4 möbeltillverkare kunde tänka sig att bli 
intervjuade utav 15 tillfrågade. Det är svårt att veta anledningen men kanske 
kunde det bero på pressat tidschema hos tillverkarna.  

Observationerna gav en förståelse för vad som händer med virket vid de 
olika skötselåtgärderna. Problem med observationerna är att det endast visar 
hur virket blir i en monoton skogsmiljö, det vill säga en miljö där endast ett 
trädslag finns och inte om det finns någon annan påverkan i tillexempel 
blandskog. För att få en bättre reliabilitet i metoden hade det krävts mer 
virke att undersöka och från fler olika platser. 

4.2. Resultat 

Intervjuerna visar att möbeltillverkarna önskar ett virke som håller klassen 
G4-1 eller bättre. Det är svårt att jämföra mot annan forskning då ingen 
sådan hittades i litteraturgenomgången. Möbeltillverkarna var tydliga med 
att påpeka att kravet på virket hade mycket att göra med vilken design som 
möbeln har som de skulle tillverka. 

Observationerna gav inget tydligt resultat på vilket skötselmetod som gav 
bäst kvalitet vilket är liknande de resultat som Liziniewicz m.fl (2014) fick, 
där ingen signifikant skillnad på kvistar i de olika skötselmetoderna kunde 
hittas. Skötselmetoden 4_25 har störst andel i kvalitetsklassen G4-1 men 
ingen andel i klassen G4-0 vilket kan göra att någon av de andra metoderna 
är bättre om en möbeltillverkare vill ha virke i kvalitet G4-0. 

4.3. Slutsats 

Slutsatsen är att det inte finns något tydligt resultat vilken skötselmetod som 
ger den kvalitetsklass som möbeltillverkarna önskar. Resultatet visar dock 
en tendens till att skötsel som gallring och gödsling gynnar kvaliteten på 
brädorna. Resultatet från möbeltillverkarna visar att virke som har klassen 
G4-1 ses som den lägsta kvalitetsklassen som de vill använda sig av till sina 
möbler. Skötselmetod 4_25 har störst andel virke i klassen G4-1 eller bättre, 
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vilket gör att skog som gallras 4 gånger ner till en grundyta på 25m2 varje 
gång ger mest möbelvirke. 

Förslag till ytterligare studier är att undersöka fler olika skötselformer och 
fler möbeltillverkare för att få en bättre förståelse för hur virket från 
tallskogen kan användas och brukas. Den här undersökningen är begränsad 
till virke från endast Småland, för att få en helhetsuppfattning så bör virke 
från fler delar av Sverige undersökas. Kanske ska tall i norr inte alls skötas 
som i söder för att få bra möbelvirke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Robin Söderman 
13 

 

5. Referenser 

Agestam, E. 2009. Skogsskötselserien Nr 7 – Gallring, Skogsstyrelsen 

Bergh, J. Nilsson, U. Allen, H-J. Johansson, U. Fahlvik, N. 2014. Long-term 
responses of Scots pine and Norway spruce stands in Sweden to repeated 
fertilization and thinning. Forest Ecology and Management 320 (2014) 118–
128. 

Beck Sundin, U. 2015. Årsringarna gör comeback. Tidningen Skogen 3 - 
2015, sid 12 - 13. 

Björklund, M. Paulsson, U. 2012. Seminarieboken - att skriva, presentera 
och opponera. Upplaga 2:3. Studentlitteratur AB. Lund 

Dahlgren, T. Wistrand, S. Wiström, M. 2013. Nordiska träd och träslag. 5:e 
reviderade upplagan. Ljungbergs tryckeri, Klippan. ISBN: 978-91-980422-
0-7. 

Högberg, P. Larsson, S. Lundmark, T. Moen, J. Nilsson, U. Nordin, A. 
2014. Effekter av kvävegödsling på skogsmark. Skogsstyrelsen Rapport 1, 
2014. 

Nilsson, U. Agestam, E. Ekö, P-M. Elfving, B. Fahlvik, N. Johansson, U. 
Karlsson, K. Lundmark, T. Wallentin, C. 2010. Thinning of Scots pine and 
Norway spruce monocultures in Sweden – Effects of different thinning 
programmes on stand level gross- and net stem volume production. Studia 
Forestalia Suecica No. 219 • 2010. 

Liziniewicz, M. Ekö, P-M. Säll, H. (2014). The impact of thinning on the 
quality-determining properties of boards from 90 year-old Scots pine (Pinus 
sylvestris L.) stands in southern Sweden. (manuscript). 

Petersson, H. 2010. Use of optical and laser scanning techniques as tools for 
obtaining Improved FE-input data for strength and shape stability analysis of 
wood and timber. Linnaeus University, Växjö, Sweden 

Rolander, M. 2014. Tänk vilt när du sköter skog! – För skogen och viltet. 
Skogsstyrelsen, Jönköping 2014.  

Säll, H. 2015. Bild-dokument. Lnu 2015. 

SS-EN 1611-1/A1. 2002. Trävaror – Visuell handelssortering av sågat virke 
av barrträ, Del 1. Utgåva 1. Standardiseringen i Sverige. 

Tamm CO. 1991. Nitrogen in terrestrial ecosystems. Ecological Studies no 
81. Springer-Verlag, Berlin. 



  
 

Robin Söderman 
14 

 

TMF. 2015. Hemsida för Trä och möbelföretagen. 
http://www.tmf.se/bransch/mobler. Hämtad 2015-01-21 

 

 



 

Robin Söderman 
15 

6. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Bilaga 2: Intervjuanalys 
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Bilaga 1  

 
Intervjufrågor 

 
Skulle du vilja beskriva vad som krävs av furuvirke för att det ska kunna 
användas som möbelvirke? 
(Tillexempel, får det vara kvistar? spelar årsringsbredden någon roll? 

kvalitetsklass?) 
 

Har ni samma krav på virket för möbler som ska ha synligt trä som för 
möbler som målas? 
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Bilaga 2 
 
Exempel ur Intervjuanalysen 
  
Transkriberad 
mening 

Är den relevant 
för 
frågeställningen?

Handlar det 
om 
virkesdefekt 
och isåfall 
vilken 

Handlar det om 
andra 
virkesegenskaper 
och isåfall vilken 

Handlar det om 
design? 

Vad det gäller 
kvistar så är 
det svårt att 
säga för det 
beror helt på 
design och vad 
kunden vill ha, 
vissa älskar 
kvistar och 
tycker det är 
super snyggt 
och andra vill 
inte ha någon 
kvist alls. 

Ja Kvist Nej Ja, att kvist 
passar ibland 
och inte ibland, 
beroende på vad 
kunden vill ha. 

Jag har faktiskt 
börjat använda 
mycket björk 
nu till lite olika 
möbler för att 
den har den 
hårdhet som 
jag är ute efter 
och är billigt. 

Nej    
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Bilaga 3 
 

Exempel på bild- dokument från GG-försöken 
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