
C-UPPSATS

2004:014

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Samhällsvetenskap

SAMHÄLLSKUNSKAP
Vetenskaplig handledare: Jan-Eric Jacobsson

2004:014 • ISSN: 1402 – 1773 • ISRN: LTU - CUPP - - 04/14 - - SE

Vilka faktorer avgör överlevnaden för
sågverksindustrin i Arvidsjaursområdet?

ANDERS BELLANDER
ANDERS LINDQVIST



 
Förord 

Vi vill tacka företagsledarna Christer Lundberg, Knut Grahn och Karl-Henrik Bjur för 

deras vänliga bemötande vid intervjutillfällena. Vi vill även rikta ett tack till 

Skogsvårdstyrelsens representant i Piteå, Roger Wiklund för att han tog sig tid en 

förmiddag i december.               



 
Abstrakt 

Skogen är den viktigaste exportvaran för Svensk ekonomi. I de norra delarna av Sverige 

har många sågverk tvingats att lägga ned sin verksamhet det senaste decenniet. Vi har 

undersökt de tre kvarvarande sågverken i Arvidsjaursområdet, för att se vilka faktorer 

som har gjort att de överlevt. Vi har använt oss av Property-Rights- teorin vars ena 

grundtes framhåller att om inte jag utnyttjar resursen kommer någon annan att göra det 

utan hänsyn till mig . Ett problem vi upptäckte var den rådande råvarubristen som 

påverkar sågverken negativt i regionen. De tre respondenterna påtalade Sveaskogs 

dominerande roll som skogsägare och de problem som det medför. 

   Vi såg att viktiga faktorer för företagens överlevnad var att de specialiserade sina 

produkter och odlade sina kundkontakter.               
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Arvidsjaur en skogskommun i omdaning 

Vi har valt att skriva om skogsnäringen som historiskt varit ekonomiskt mycket viktig 

för Sverige. Även i dag står skogsnäringen för det största nettoöverskottet i 

handelsbalansen 1. För år 1996 var nettoöverskottet 72 miljarder kronor enligt fakta om 

skogs hemsida 2.  För att begränsa undersökningen har vi valt att fokusera oss 

geografiskt till Arvidsjaurs kommun. 

   Arvidsjaur är en av de skogskommuner i Norrlands inland som varit störst inom 

skogsindustrin. Fortfarande är Arvidsjaur till viss del är beroende av skogen som grund 

för innevånarnas uppehälle. Under 50 talet så arbetade ca. 3000 personer inom 

skogsindustrin med avverkningsuppdrag, inom sågverksindustrin eller med förädling av 

råvaran. Det fanns fem större köpsågverk inom kommunen vilket innebär att de 

inhandlar råvaran (timret) av skogsägare. Förutom köpsågverken fanns ett antal mindre 

sågverk som ägdes kollektivt av skogsägare i olika sammanslutningar inom 

Arvidsjaursorådet. I dag finns endast ett fullvärdigt köpsågverk kvar (Lundbergs Trä 

Industri), ett annat har omvandlats till komponentsågverk (Norrfog såg AB) som endast 

sågar klentimmer och ett tredje som bara har hyvleriverksamheten kvar (Fjällbonäs 

Trävaru AB).  

Historik 

1985 sågades det ca 11 miljoner kubikmeter virke medan det 2003 sågades ca. 17 

miljoner kubikmeter då med ett väsentligt mindre antal sågverk i Sverige enligt fakta 

om skogens hemsida 3. Utvecklingen i Arvidsjaur följer landet i övrigt där vi från 

skogens hemsida4 kan läsa att 1987 arbetade 37000 inom skogen medan det under 1996 

arbetade 26300 inom skogsnäringen 

   Vad som intresserat oss är det faktum att Arvidsjaur kommun ligger i inlandet mitt i 

det optimala skogsriket med närhet till råvaran (skogen). Förutom råvaran så finns det 

                                                

 

1 Svensk skogsindustri kvar i Sverige efter år 2000 
2 www.skogssverige.se

  

3 www.skogssverige.se

  

4 www.skogssverige.se

  

http://www.skogssverige.se
http://www.skogssverige.se
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god tillgång till arbetskraft med kultur och kunskap inom skogsnäringen. Den stora 

nackdelen kan vara avståndet till marknaden och hamnar. Men eftersom transportstödet 

utjämnar skillnaderna så borde Arvidsjaur med sina förutsättningar fortfarande vara en 

metropol inom skogsindustrin. 

   Befolkningen i Arvidsjaur under 50-talet var ca. 12000 medan det i dag är endast är 

7000 innevånare. Omstruktureringen av sågverksindustrin har lett till en demografisk 

kris för inlandet i takt med att arbetstillfällen gått förlorade. Utvecklingen har i dag gått 

mot mycket stora industrisågverk som lokaliserats vid kusten exempelvis Lövholmen. 

De mindre och medelstora sågverk som funnits í Arvidsjaursområdet har lagts ned 

förutom de tre som vi varit och intervjuat. Vi har intresserat oss för vilka faktorer som 

medverkat till att dessa tre företag har överlevt sågverkskrisen i Sverige medan så 

många andra tvingats lägga ned.  

Nuvarande problematik 

Skogen är traditionellt sett Sveriges viktigaste exportvara, än i dag så står skogen för det 

största nettoöverskottet i utrikeshandeln med verkstadsindustrin som tvåa. 

Skogsindustrin står för ett exportnetto på ca 80 miljarder medan verkstadsindustrin står 

för ca. 50 miljarder. Den nya tekniken med elektronikvaror och data har ett 

nettoöverskott på endast 8 miljarder enligt skogsstatistisk årsbok 20035. Ryggraden för 

svensk ekonomi är fortfarande de traditionella basnäringarna skogen, vattenkraften och 

malmen. Till guldäggen i den statliga företagskorgen hör bland annat Vattenfall, LKAB 

och Sveaskog.   

Statistik visar att det dröjer länge innan det postindustriella samhället med sin 

högteknologi och tjänstesektor kan ta upp kampen med basnäringarna6. 

Under många år har vi kunnat läsa att skogens tillväxt har överstigit avverkningen. Nu 

visar nya siffror det omvända förhållandet. På grund av att avverkningen varit högre än 

tillväxten är åldersstrukturen i skogen är väldigt ojämn. Det innebär för 

Arvidsjaursområdet att en stor del av skogsarealerna består av planterad ungskog, den  

                                                

 

5 Skogsstatistisk årsbok 2003 skogsvårdsstyrelsen Jönköping 2003 
6 Piteåtidningen 2003-11-27 
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har visserligen en högre tillväxttakt men har fortfarande många år kvar innan den är 

mogen för avverkning.  

   Ett annat problem för inlandet är ägarförhållandet av skogen. Inom Arvidsjaurs revir 

så finns Sveaskog som en dominerande ägare med 70 % av arealen medan de resterande 

30 % delas mellan allmänningsskog SCA och en liten del privatägd skog. Med en sådan 

dominerande ägare så sitter köpsågverken bildligt talat i knä på Sveaskog vilket också 

debatterats livligt i pressen. Enligt Stig Nordlund 7 på Norrbottenskuriren så får inte 

köpsågverken tag på råvaran till ett rimligt pris och avsättningen på flis störs. 

För att få köpa timmer av Sveaskog är köpsågverken mer eller mindre tvingade att 

leverera flis till massaindustrin. Staten är ägare av Sveaskog, vilket innebär att 

prissättningen av flis blir skev på grund av att en fri marknad inte får råda. Företrädare 

för den privata delen av sågverksindustrin anser att det beror på Sveaskogs dominerande 

roll som skogsägare i Norrbotten   

Syfte 

Att undersöka vilka faktorer som avgör överlevnaden för sågverksindustrin i 

Arvidsjaursområdet och regionens potentiella möjlighet till ökad tillväxt och 

sysselsättning.    

Metod 

Vi har valt att analysera sågverksindustrin i Arvidsjaursområdet, genom att intervjua 

företrädare för de tre kvarvarande sågverk som fortfarande är i drift i Arvidsjaurs 

kommun, intervjufrågorna bifogas som bilaga ett. Första intervjun gjordes med VD: n 

för LTI (Lundbergs Trä Industri) Christer Lundberg den 26/11-03, De två andra 

intervjuerna gjordes den 27/11-03. Under förmiddagen intervjuades Karl-Henrik Bjur, 

                                                

 

7 Norrbottenskuriren 2003 12-03 
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företrädare för Norrfogskoncernen medan eftermiddagen ägnades åt intervjun av Knut 

Grahn delägare av Fjällbonäs Trävaru.  

   Intervjuerna har sedan analyserats för att se om det funnits gemensamma likheter med 

Property-Rights-teorin som vi valt att använda oss av i uppsatsen.  

Förutom primärstudierna som intervjuer och data från skogsnäringen har vi använt oss 

av sekundärkällor exempelvis tidningsartiklar. Primärdata har vi hämtat från statens 

organ för skogsfrågor (skogsvårdsstyrelsen) och deras statistiska årsbok. Förutom 

primärdata så har vi följt den pågående debatten i media som för närvarande går i ett 

hetsigt tonläge.   

Avgränsning 

Vi har valt att göra intervjuerna i Arvidsjaur med omnejd för att de historiskt sett haft en 

väl etablerad och levande sågverkstradition. Råvarutillgången inom Arvidsjaurs revir 

har varit god med enorma skogsarealer vilket borde ge förutsättningar för en välmående 

sågverksindustri. Numera är det endast tre kvarvarande sågverk vilka har genomgått en 

omstrukturering som är intressant att följa. Därför har vi valt att intervjua dem.   

Property-Rights-teorin 

Enligt den mikroekonomiska teorins människosyn så är människan rationell, det vill 

säga nyttomaximerande och att detta styr människans handlande.  

 Vi har valt Property-Rights-teorin vars utgångspunkt är att en människas beteende får 

effekt på andra människors villkor, därför skapas regler för vad man får och inte får8 

Teorin förklarar mänskligt beteende vid större förändringar som klimatförändringar, 

drastiskt reducerade naturtillgångar eller externa krafters påverkan på handel. I 

Lundgrens bok Kampen om naturresurserna påstår författaren att så länge den knappa 

resursen får utnyttjas utan restriktioner kommer, i enlighet med vårt antagande om 

människans väsen var och en att tänka och agera på följande sätt; om jag inte utnyttjar 

resursen kommer någon annan att göra det utan hänsyn till mig, istället tillgodogöra sig 

                                                

 

8 Property-rights-teorin N.G Lundgren 
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hela fördelen därav. Problemet accentueras av den tekniska utvecklingen som äger rum 

eftersom verksamma företag inom skogsbruket i första hand vill vinstmaximera sina 

företag. Lundgren9 påpekar vidare att situationen inte uppmuntrar till hushållning av 

resursen skog. Lundgren menar att Propery-Rights-teorins svaghet gäller den ensidigt 

positiva synen på samhällsfördraget för samhällsmedborgarna. Lundgren påpekar att 

enligt mikroekonomins grundtes att människan är nyttomaximerande även gäller 

statsmaktens representanter10. Detta fenomen förklarar enligt författaren varför vi har 

kontrollanter som kontrollerar kontrollörerna. Teorin kan även förklara varför nya 

relativpriser innebär att olika nyttjanden av naturresurserna kolliderar, även om i 

huvudsak mer produktiva ekonomiska sammanslutningar med tiden verkar konkurrera 

ut de improduktiva11. Slutligen anser Lundgren att ideologiska svängningar i samhället 

kan få långtgående konsekvenser. Ett tydligt exempel på en sådan svängning är dagens 

ekologiska föreställningar som korsar de senaste 100 årens förhållningssätt till 

naturmiljön som färjats av den industriella epoken.12  

Företagshistorik och etablering 

Gemensamt för de företag vi undersökt är att de har lång historik inom skogsnäringen 

samt att de fortfarande är aktiva. De startade som små mobila sågverk som tack vare sin 

rörlighet kunde användas nära råvaran. På grund av den rådande depressionen på trettio 

och fyrtiotalet startades sågverken som komplement till andra näringar, exempelvis 

jordbruk. Sågverken utvecklades med åren från att vara ett komplement för 

försörjningen till att vara huvudnäringen för ägarna, de blev även fast stationerade på 

deras nuvarande platser. Sågverken har varit släktföretag under långa tider med kunniga 

skogsentreprenörer i ledningen.  

   Två av företagen ägs fortfarande av ättlingar till dem som startade företaget medan ett 

har blivit sålt till Norrfogskoncernen. Ägarbilden och företagsverksamheten har varierat 

under årens lopp i takt med konjunkturernas svängningar. 

                                                

 

9 Kampen om naturresurserna  
10 Kampen om naturresurserna sid. 18 
11 Kampen om naturresurserna sid.26 
12 Kampen om naturresurserna sid.24  
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Omstrukturering 

Företagen hade dålig lönsamhet i slutet av nittiotalet på grund av den då rådande 

lågkonjunkturen i byggbranschen, samt ökad konkurrens från forna öststater och 

ersättningsmaterial exempelvis plast. Konkurrensen om råvarorna var ett annat problem 

som aktualiserades och många sågverk led av. Istället för att lägga ner sin verksamhet 

som många konkurrenter gjorde valde dock dessa entreprenörer att strukturera om sina 

företag. Den gemensamma faktorn för dessa tre företag är att de har nischat sig och valt 

en högre förädlingsgrad. Norrfog

 

sågar klentimmer till limfogindustrin, de ingår i en 

koncern som har relativt hög förädlingsgrad. Limfogstekninken har utvecklats mycket 

de senaste årtiondena och användningsområdet för limfog är bland annat är möbel- och 

inredningstillverkning. Fjällbonäs Trävaru bedriver endast hyvleri och inget sågverk för 

närvarande. LTI sågar speciallängder och även små kvantiteter av gran. Detta företag 

förädlar inte råvaran i någon högre grad. Ägaren för LTI har istället valt att nischa sig 

genom att möta kunden med stor flexibilitet och specialsortiment exempelvis gran, 

ovanliga dimensioner och ovanliga längdmått. 

   Dessa företagare har inte sett det som en väg ut ur krisen att bygga stora 

industrisågverk som producerar stora kvantiteter på en redan mättad marknad. Viktig 

faktor för dem har varit att bygga och upprätthålla en god kundkontakt för att få 

avsättning för sina produkter. Vägarna för att uppnå denna kundkontakt är olika för 

företagen, Norrfog säljer vidare det mesta av sina varor inom sin koncern, Fjällbonäs 

Trävaru har samverkan med andra entreprenörer för att kunna erbjuda kunden en 

helhetslösning medan Lundbergs Träindustris ägare ägnar största delen av sin arbetstid 

ute i Europa för att möta kunden.  

   Däremot görs inköpen av företagens råvaror helt på egen hand av entreprenörerna 

utan någon samverkan med andra företag. 

   De tre företagen uppbär transportstöd och två av dem har även erhållit företagsstöd i 

andra former. Norrfog har fått bidrag till investering av en torkanläggning medan 

Fjällbonäs Trävaru fått bidrag av Nutek för utvecklingen av ett gemensamt 

försäljningsnät i samverkan med andra företag. Ett gemensamt problem för sågverk i 

inlandet är att få tillgång till riskvilligt kapital eftersom branschen har varit krisdrabbad 
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under många år13. Sågverkens företrädare menar trots att det har funnits kapital att låna 

ut, har bankerna inte velat ge kredit till sågverksindustrin. 

Vidare menar de att staten har varit villig att satsa miljoner inom IT-sektorn som 

exempelvis utbyggnad av bredband, vilket setts som lösningen på inlandets negativa 

sysselsättningstrend. Förädling av redan befintlig råvara har inte setts som ett lönsamt 

alternativ i det postindustriella samhället. Vi tror att det kan vara en av anledningarna 

till svårigheterna att få tillgång till riskvilligt kapital och forskningspengar.  

   Andra problem som företagarna har att brottas med är trots deras stora och 

ändamålsenliga lokaler får de inte använda dem som säkerhet vid banklån, detta 

beroende på att det inte finns något restvärde på byggnaderna. Hade lokalerna legat i 

andra mer expansiva områden så hade belåningsvärdet varit högre. 

Det kan även vara en fördel med lågt värderade byggnader eftersom det då finns tillgång 

till billiga lokaler för deras verksamhet.  

 

Råvaror 

I Lundgrens bok Kampen om råvaruresurserna påstår författaren att så länge den 

knappa resursen får utnyttjas utan restriktioner kommer, i enlighet med gängse 

antagande om människans väsen , att var och en att tänker och agerar på följande sätt; 

om jag inte utnyttjar resursen kommer någon annan att göra det utan att ta hänsyn till 

mig. Därför är det lika bra att jag istället tillgodogör mig hela fördelen. Problemet 

accentueras av den tekniska utvecklingen som äger rum eftersom verksamma företag 

inom skogsbruket i första hand vill vinstmaximera sina företag. Lundgren påpekar 

vidare att situationen inte uppmuntrar till hushållning av resursen skog.14 

De sågverksföreträdare som vi intervjuade påtalade att det råder stor brist på råvaror 

vilket medför att sågverken inte kan utnyttja sin kapacitet till fullo. De stora 

industrisågverken byggde ut sin verksamhet under 90- talet för att möta 

konjunkturnedgången med effektivare sågverk. Dessa sågverk har ett enormt behov av 

                                                

 

13 Respondenternas uppfattning var att det gällde generellt i inlandet 
14 Kampen om naturresurserna  
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råvaror och kan producera till ett lågt pris, tack vare sin högteknologiska produktion. 

SCA15 och Lövholmens såg16 som är Norrbottens största sågverksindustrier har 

kapitalstarka ägare bakom sig som gjort att de kunnat nyinvestera i en krisdrabbad 

bransch då tillgången på riskvilligt kapital varit svår. 

Massaindustrin som exempelvis Kappa17 och SCA är beroende av restprodukterna från 

sina stora sågverk för att säkerställa massatillgången till fabrikerna. Detta beroende har 

skapat en massiv debatt i media under senare tid eftersom statliga Sveaskog är en 

dominant ägare av skogen i Norrland och har ett försörjningsavtal med Kappa 

kraftliner18 .  

   Denna ägarkonstellation med ägande i flera produktionsled, råvaror, sågverk och 

massa/pappers industri skapar problem. Eftersom pappers- och massaindustrin är 

beroende av sågverkens restprodukter blir konkurrensvillkoren svåra för de mindre 

sågverken. För att de privata sågverken ska få köpa timmer av Sveaskog så tvingas de 

att leverera restprodukterna till Kappa eftersom Sveaskog har ett försörjningsavtal av 

massa med dem. Detta faktum med försörjningsavtalet innebär att priset på 

barrmassaved och flis är 20 % lägre än i södra Sverige menar Ulf Hannu ordförande för 

Norrbottens läns skogsägare19. När restprodukterna utgör mellan 35-50 procent av 

timret så är det av stor ekonomisk betydelse för den enskilde sågverksägaren. 

Effektiviseringen och den ökade kapaciteten för industrisågverken gör att de har ett 

enormt behov av råvaror vilket i sin tur innebär stora svårigheter för mindre sågverk att 

få tillgång på timmer till rätt pris. Exemplen på företag som lider av akut virkesbrist är 

många. Enligt Norrbottenskuriren20 har Bodensågen och Krekula & Lauri i Tärendö 

tvingats att varsla många av sina anställda på grund av råvarubrist.  

Ett annat problem för sågverksindustrin är de planerade naturreservatsavsättningarna 

som medför att Sveaskog på grund av den skeva åldersstrukturen och dessa avsättningar 

planerat en neddragning av avverkningarna till 70 % av den nuvarande.  

                                                

 

15 SCA Svenska Cellulosa Aktiebolag 
16 Lövholmens såg Statligt ägt sågverk inom Royal Star koncernen 
17 Kappa före detta Assi Kraftliner 
18 Norrbottenskuriren 12/1-2004 
19 Norrbottenskuriren 12/1-2004 
20 Norrbottenskuriren  19/12-03 
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Reservatavsättningar och råvarutillgång 

Lundgren anser att ideologiska svängningar i samhället kan få långtgående 

konsekvenser. Ett tydligt exempel på en sådan svängning är dagens ekologiska 

föreställningar som korsar de senaste 100 årens förhållningssätt till naturmiljön som 

färgats av den industriella epoken21 

   Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen snabbinventerat skyddsvärda 

skogsarealer i Sverige. Uppdraget var från början tänkt som en inventering. De lokala 

tjänstemännen har dock gjort om det till en reservatutredning och kommit fram till att 

det finns 440 000 ha skyddsvärd skog i Sverige. Av dessa 440 000 ha ansåg man att 

306 000 ha finns i Norrbotten och 60 000 ha i Västerbotten. Skogsvårdsstyrelsen 

beräknar att kostnaderna för de planerade avsättningarna fram till år 2010 skall uppgå 

till cirka 30 miljarder för samhället. I den summan ingår inte skatteeffekter på 

ersättningar till markägarna och uteblivna skatter och avgifter till staten på grund av 

minskande avverkningar22. De lokala effekterna kan bli förödande för glesbygden enligt 

en rapport som gjorts på uppdrag av Sveaskog AB. I Norrbotten är redan 21 % av 

skogsmarksarealen undantagen för miljövård23. Bo Dockered ordförande för Sveaskog 

menar att vi går mot en virkessvacka i norra Sverige och den måste överbryggas 

genom att optimalt nyttja de skogsresurser tidigare skogsmän byggt upp, en nedlagd 

skogsindustri återuppstår aldrig. Risken är uppenbar att vår roll kan övertas av en 

växande skogsindustri i Balticum och Ryssland om vi tillåter att våra egna 

skogsindustrier svälter ihjäl24. Idag så importerar de svenska sågverken cirka tjugo 

procent av sågtimret främst från Ryssland25. Detta så att de kan utnyttja full kapacitet 

och ha lönsamhet för sina stora industrisågverk. Risken med att tvingas förlita sig på 

importerade råvaror är uppenbar. Ett troligt scenario är att Ryssland inom en snar 

framtid får ordning på sin industri och infrastruktur vilket ger incitament att öka 

intäkterna genom ökad förädlingsgrad. Detta på grund av de kostnadsfördelar den ryska 

och baltiska skogsindustrin kommer att ha gentemot den svenska skogsindustrin de 

                                                

 

21 Kampen om naturresurserna sid. 24  
22 Skogseko nr 4 2003 
23 Roger Wiklund Skogsvårdsstyrelsen Piteå 
24 Skog och Trä i Norr nr4 2003 sid. 9 Bo Dockered 
25 Skogsstatistisk årsbok 2003 
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närmste tio till femton åren, enligt A Nilsson.26 Respondenterna menade att detta 

scenario är mycket troligt.   

Konkurrensverket synar Sveaskogs roll som dominerande aktör 

Lundgren påpekar enligt mikroekonomins grundtes att människan är nyttomaximerande, 

denna tes gäller även statsmaktens representanter. Detta fenomen förklarar enligt 

författaren varför vi har kontrollanter som kontrollerar kontrollörerna. 27. 

Kampen om råvaran är hård. Konkurrensverket har tidigare utrett dåvarande Assi 

domäns agerande i Arvidsjaursområdet efter en anmälan om att de missbrukat sin 

ställning. Resultatet som Konkurrensverket kom fram till att fallet inte var så och 

ärendet avskrevs. Sakkunnige på Konkurrensverket Maria Bernadsson28 säger att 

konkurrensverket har som hypotes att Sveaskog missbrukar sin dominerande ställning 

och har startat en ny förstudie på eget initiativ grundat av pågående debatt. Företag som 

tvingas permittera arbetare på grund av råvarubrist29 hävdar att Sveaskog missbrukar sin 

ställning genom att i första hand förse sina egna sågverk med timmer. Christer 

Lundberg ägare av LTI menar att Sveaskog levererar timmer i förhållande till deras 

ägande. Han köper 70% av timret av Sveaskog vilket motsvarar ägarförhållandena i 

Arvidsjaursområdet, problemet som han ser det är korta avtalstider om leverans som 

endast sträcker sig ett år i taget.   

Ökad produktion 

Berörda sågverksägare som vi intervjuat menar att Sveaskog i första hand förser sina 

egna sågverk med råvaror. De anser att förklaringen till de mindre sågverkens 

virkesbrist är den rådande ägarstrukturen, med Sveaskog som dominerande ägare av 

råvaran samt sitt ägande i flera produktionsled.  

                                                

 

26 Skog och Trä i Norr nr 4 
27 Kampen om naturresurserna sid. 18 
28 Skogsland nr.48 2003 sid. 3  
29 Norrbottenskuriren 19/12-2003 Krekula & Lauri såg AB. Norrbottenskuriren 12/1-2004 Bodensåg  
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Vd: n För Sveaskog Lars Sköld menar å andra sidan att det har skett en överproduktion 

som gör att det inte finns tillgång till mer råvara, vilket medfört att Sverige tvingas 

importera stora mängder timmer. Under 2002 importerades det 1,971 000 kubikmeter 

timmer medan sågverksindustrin producerade 16,500 000 kubikmeter sågade 

barrträvaror30.  

   På grund av många års överproduktion råder det en skev åldersstruktur på det 

befintliga skogsbeståndet. Stor del av skogen har en ålder mellan 50-80 år medan den 

lagstiftade avverkningsåldern för regionen är 100 år. Företag som nischat sig på sågning 

av klentimmer (toppmått på stocken 10-16 centimeter i diameter) utsätts för konkurrens 

av massaindustrin speciellt vid brist på flis för då hugger massaindustrin allt grövre 

dimensioner till flis. Vid brist på flis för massaindustrin ökar relativpriset på detta och 

enligt Property-Rights-teorin innebär det att olika nyttjanden av naturresurserna 

kolliderar vilket vi kan se mellan Lövholmens sågverk och Norrfog. 

Ett annat hinder för att öka produktionen för sågverksindustrin är de kommande 

reservatavsättningarna. De företagsledare vi intervjuade menade att 

reservatsavsättningarna till största del har skett i norra Sverige. Enligt Roger Wiklund 

vid skogsvårdsstyrelsen kan detta förklaras med att här finns stora arealer som är glest 

befolkade och dessa områden ägs ofta av ett fåtal stora ägare eller koncerner vilket gör 

det lättare vid förhandlingar.  

Balans mellan tillväxt och produktion 

Det går inte att ta mer än räntan av kapitalet eftersom skogen är en förnyelsebar resurs 

som vid överexploatering kan ta slut. Lundgren skriver i sin bok att en tillgång som 

tidigare fanns i överflöd kan bli knapp och därför värdefull, vilket kan leda till att 

resursuttömning hotar31. De stora industrisågverken som har byggts i Norrbotten har 

sådan kapacitet att tillväxten av skogen i regionen inte räcker till (i varje fall om man 

ska bibehålla de övriga, mindre sågverken). De stora sågverken har inte fullt 

kapacitetsutnyttjande och respondenterna ifrågasätter deras lönsamhet. Koncernens 

syfte med att bygga stora industrisågverk kan vid en första anblick tyckas underlig när 

                                                

 

30 skogsstatistik årsbok 2003-12-22 
31 Kampen om naturresurserna sid104 
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det redan nu råder brist på råvaror. Industrisågverkens dåliga lönsamhet är inte lika 

avgörande eftersom de är viktiga för råvaruförsörjningen till koncernernas 

massaindustrier. Krister Lundbergs kritik mot de stora koncernernas sågverk riktar sig i 

första hand mot att dessa inte är lika beroende av vinsten av sågade varor. SCA: s 

sågverk står för endast 4 % av koncernens totala omsättning. Detta innebär att kraven på 

sågens lönsamhet måste ställas i relation till vikten av att vara råvaruleverantör till den 

lönsamma papperstillverkningen.   

Förutsättningar för företag i regionen 

Företagsklimatet i Arvidsjaursområdet har förbättrats med tiden. Med bristande 

arbetstillfällen har enligt en av de intervjuade entreprenörerna synen på företagare 

förändrats från att vara bov till att bli en viktig och betydande del för bygdens 

överlevnad. Fördelarna med att vara lokaliserad i inlandet är att tillgången på kompetent 

arbetskraft är god och den rådande trävarutraditionen som finns i området enligt de tre 

respondenterna. Denna trävarutradition medför att kompetenta serviceföretag för 

underhåll och dylikt inte saknas.  

Närheten till råvaran har nuförtiden ingen reell betydelse när det gäller möjlighet att 

köpa timmer. Däremot kan närheten mellan avverkningsplatsen och sågverket vara till 

fördel när det gäller transportkostnader. VD:n för LTI som vi intervjuade menade att  

det är billigare att transportera sågade trävaror än timmer. De förädlade råvarorna 

innehåller betydligt mindre mängd vatten och tar mindre plats vid transport jämfört med 

stockar.  

Social betydelse för bygden 

De enskilda sågverksföretagens betydelse har ökat för Arvidsjaur på grund av färre antal 

företag i bygden vilket i sin tur innebär minskande alternativa arbetstillfällen. 

Sågverksindustrins totala betydelse för regionen har trots det ändå minskat på grund av 

effektiviseringar. Till skillnad från 50- talet då ca. 3000 hade sin utkomst från 

skogsindustrin har idag endast ett hundratal anställning inom skogsnäringen i 
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Arvidsjaurs kommun32. Förutom att ge arbetstillfällen så har företagen en viktig roll i 

samhället genom bidrag och sponsring till föreningslivet inom närområdet. 

   Idag har biltestverksamheten övertagit positionen att vara den mest betydelsefulla 

sektorn för arbetstillfällena enligt Grahn (Fjällbonäs Trävaru). Miljoner har 

nyinvesterats i olika anläggningar och storstadsregionerna kan omöjligt konkurrera om 

snö, kyla och ensliga vägar som är förutsättningen för att kunna bedriva testverksamhet 

på bilar.  

   En växande sektor är upplevelseturism i olika former men den är fortfarande i sin 

linda. Enligt näringslivschef Kennet Eklund i Arvidsjaurs kommun förutspår många att 

det kan bli en framtida guldgruva för inlandet.  

Framtidsutsikter för sågverksföretagen i Arvidsjaur 

De företag vi intervjuat hade en positiv framtidssyn. Genom den typ av omstrukturering 

som respektive företag valt, räknade de med att kunna överleva och utveckla sina 

företag i en allt hårdare konkurrens. Entreprenörernas gemensamma åsikt var att det 

viktigaste för företagens framtid är att se den globala marknaden som sin spelplan och 

inte enbart vända sig till närområdet. Att hitta rätt kund till sin vara innebär också att 

priset blir så pass högt att man kan producera med god lönsamhet. 

   De företrädare för sågverksindustrin som uttalat sig i facktidskrifter och massmedia 

anser att framtiden är svår för Sveriges sågverk. Råvarubristen på grund av den skeva 

åldersstrukturen33 och den hotande reservatsavsättningen34 menade samtliga 

entreprenörer som vi intervjuade var bekymmersam för framtiden. Redan efter årsskiftet 

2003/2004 planerar Sveaskog att minska sin avverkning till 70 % av nuvarande nivå. 

Detta som följd av brist på avverkningsmogen skog. 

Omkring en miljon kubikmeter skog importeras varje år redan i dag för att sågarna i 

länet ska klara sin försörjning35. 

                                                

 

32 Tidsseriehäfte Förvärvsarbetande folk och bostadsräkningar 1910-1985 
33 Skogsvårdstyrelsen Norrbotten 2000 
34 Skog och Trä i Norr nr 4 2003 Bo Dockered ordförande i Sveaskog 
35 Skogsstatistisk årsbok 2003 
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En näring i omvandling  

Skogsindustrins epok i Norrbotten liknar utvecklingen i andra sektorer. I början så 

kommer många aktörer in som startar med en arbetskraftsintensiv process. 

Rationaliseringar på grund av bland annat omvärldskonkurrens gör att ett flertal 

entreprenörer slås ut, i takt med effektiviseringarna så ökar kampen om råvaran. Mer 

produktiva företag konkurrerar ut de improduktiva, efterhand så försvinner allt fler 

aktörer medan de som blir kvar blir allt större.36 Allt enligt Lundgrens tolkning av 

Property-Rights-teorin. För de kvarvarande har vi kommit fram till dessa tre följande 

alternativ.   

1. Att rationalisera   

Detta alternativ innebär att det blir allt färre aktörer på arenan. Denna utveckling har vi 

sett i Norrbotten genom utvecklingen hos de stora industrisågverken som exempelvis 

SCA: s såg och Lövholmens trä. Faran med en sådan utveckling är att området blir allt 

för beroende av ett fåtal stora aktörer om massaindustrins behov av flis skulle minska i 

framtiden så försvinner koncernernas incitament att driva industrisågarna vidare. En 

nedlagd sågverksindustri skulle ha stora svårigheter att åter etablera sig. Den ryska 

sågverksindustrin som med hjälp av svenska experter är under uppbyggnad37 skulle ha 

ett stort försprång. Vi menar att det blir ett skräckscenario om svenska skogsägare 

skulle vara tvungna att sälja sin råvara till ryska uppköpare. Att inte bearbeta råvaran, 

tillför endast en bråkdel av det möjliga värdet till regionen. Eftersom staten äger sjuttio 

procent av skogen i Norrbotten tillfaller den största delen av vinsten statskassan. Om vi 

sålde råvaran direkt utan vidareförädling skulle alla arbetstillfällen också gå förlorade i 

regionen. Landshövdingen förordar redan nu att statliga bolag som Sveaskog bör ge 

Norrbotten återbäring, eftersom de lever av norrbottniska naturtillgångar.38 Varje 

kubikmeter skog betingar ett högre värde desto mer bearbetad den är. Effekterna på 

                                                

 

36 Kampen om naturresurserna 1987 sid. 26 
37 Skog och Trä i Norr nr 4 Anders Nilsson VD Royal Star Wood Products 
38 Piteåtidningen 31 dec 2003 landshövding P-O Eriksson  
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sysselsättningen i regionen anser vi också skulle vara positiva vid en högre 

bearbetningsgrad.  

2. Att nischa sig med ett specifikt sortiment.  

När man nischar sig måste man vara lyhörd mot marknaden för att ständigt ha aktuella 

produkter. För entreprenören innebär det även att han måste ha stor flexibilitet för att 

snabbt kunna anpassa sin produktion efter marknadens behov. Denna flexibilitet med 

möjlighet till snabba omställningar av produktionen uppvisas oftast av mindre eller 

medelstora sågverk. Kundkontakterna är av stor vikt och många företag har startat 

samverkan för att kunna erbjuda köparen en bredare lösning. Marknaden strävar alltid 

efter jämvikt vilket medför att möjligheten att tjäna pengar i ett sediment snabbt 

försvinner vilket för entreprenören innebär en jakt på nya sortiment. Lundbergs Trä 

Industri är ett företag som framgångsrikt arbetat med kundkontakt, flexibilitet och att 

finna nya marknader för sina produkter   

3. Att öka förädlingsgraden 

Många företrädare för näringen bland annat Royal Stars VD, menar att ytterligare 

vidareförädling av naturtillgångar är framtiden för Norrbotten. Norrfog har tagit ett steg 

på den vägen när man tillverkar limfogar till möbelindustrin. Landshövdingen P O 

Eriksson anser i media att man bör gå ett steg längre i förädlingen genom att själv 

tillverka den färdiga produkten.  

   VD Anders Nilsson vid Royal Star 39vill styra sin koncern mot mer av samverkan och 

vidareförädling. Målet för kursändringen är att säkra värdet på timret. För att fortsätta 

vara en ledande tränation måste vi ligga i fronten när det gäller forskning och utveckling 

inom all användning av trä.   

                                                

 

39 skog och trä i norr nr 4 2003 
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Slutsats  

Skogen är den viktigaste tillväxtsfaktorn i Sverige med det överlägset största 

exportnettot av alla sektorer. Vi kan klart och tydligt se att Sveriges ekonomi till stor del 

vilar på skogsindustrin och dess genererade exportnetto. Därför så kan det tyckas 

underligt att så små resurser satsas på vidareförädling. Framtiden för Norrbotten och 

dess inland finns troligtvis i det mest uppenbara. Det är samhällsekonomiskt slöseri att 

endast exportera sönderdelade stockar och inte vidareförädla virket. Italien och 

Danmark är stora möbeltillverkare trots att de tvingas importera råvaran. Den 

Norrländska råvaruexporten med låg förädlingsgrad har likheter med U-ländernas 

råvaruexportering. Vinsterna av naturresurserna kommer inte regionen tillgodo40. 

Liknande problematik som skogsnäringen har även gruvindustrin, där deras 

förädlingsgrad stannar vid pellets för att sedan exporteras. Visst förekommer det en viss 

grad av förädling i länet till exempel Norrfogskoncernen som tillverkar limfogar och 

inom metallurgin Plannja hardtech. Den delen är ändå försvinnande liten av den totala 

exportdelen av råvaror. Norrbotten skulle kunna bli en expansiv region eftersom vi har 

tillgång till råvara, arbetskraft och kunnande. För att utveckla företagandet i regionen 

kan det i initialskedet krävas omfattande satsningar av statsmakterna. Satsningar på 

bredband i Norrbotten kan vara bra men är inte inom ett område där befolkningen i 

regionen har tradition och kunskap. Norrbotten kommer aldrig att bli ett nytt Silicon 

Valley, att satsa där vi har kultur, kunskap och naturresurser är klart mer framgångsrikt. 

De entreprenörer vi intervjuade påtalade alla att de hade haft problem med riskvilligt 

kapital för nyinvesteringar och omstruktureringar. Landshövding P-O Eriksson menar 

att statliga bolag bör ge vårt län återbäring.41 Landshövdingens förslag är att de tre 

statliga bolagen Vattenfall, LKAB och Sveaskog ska avstå en del av vinsten till att 

stödja näringslivets utveckling i Norrbotten. 

   Vidare anser han att skogen kan ge många jobb i Norrbotten, vidareförädlingen måste 

ske i en högre grad. Norrbotten ska inte bara bygga huskroppar utan också tillverka 

dörrar, fönster, inredningar och möbler till bostäder och kontor. Genom vinstdelning 

från de statliga bolagen ges regionen ekonomiska möjligheter till samverkan mellan 

                                                

 

40 Piteå Tidningen 31/12-2003 sid. 6-7 Landshövding P O Eriksson 
41 Piteå Tidningen 31/12- 2003 sid. 6-7 Landshövding P O Eriksson 
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företagen. För att Norrbotten med sina långa avstånd ska kunna bli en expansiv region 

krävs samverkan och en mångfald av företag.42  

Program för att stärka sågverksindustrins utvecklingskraft har strategisk betydelse och 

här kan statsmakterna hjälpa till för att stimulera forskning och kompetensutveckling.43 

Enligt Jan Fryk 44förstår inte svenska myndigheter vikten av den svenska skogens 

betydelse för den ekonomiska tillväxten. Som exempel nämner han 

forskningskongressen som hölls i Quebec där de flesta länder företräddes av 

representanter på högsta nivå från minister/departement, myndigheter och andra statliga 

institutioner, liksom från skogsföretag, forskningsinstitutioner och olika 

intresseorganisationer. Den svenska kontingenten företräddes av ett dussintal 

människor. Ingen företrädare från något statligt departement eller myndighet var 

närvarande, med undantag från södra skogsägarnas ledning upptäcktes inte heller någon 

representant från något skogsföretag. 

   Vi har kommit fram till att det inte finns någon framtid för regionen om vi endast 

producerar lågt förädlade produkter som vi säljer på spotmarknaden där priset är lågt. 

Att nischa sig genom att tillverka unika varor och hitta rätt köpare som är villiga att 

betala rätt pris är tillsammans med ökad förädlingsgrad förmodligen de viktigaste 

faktorerna för både Arvidsjaursområdet och Norrbottens överlevnad. Respondenterna vi 

intervjuade påpekade att priserna för deras produkter var lågt och hade inte följt KPI45 

sedan mitten av åttiotalet. Konkurrenssituationen med massaindustrin om råvaran gör 

att inköpspriset på den blir högt, i förhållande till den färdiga produktens marknadspris. 

Enligt den teori vi använt oss av kan vi utläsa att nya relativpriser ofta innebär att olika 

nyttjanden av naturresurser kolliderar. Vilket vi kunnat märka med Norrfogs problem 

med att få tillgång till klentimmer som är deras huvudsakliga råvara. Enligt Bjur46 

kolliderar nyttjandet av naturresursen med massaindustrin genom en 

relativprisförändring som gör att vinsten för limfogsindustrin är lägre än för 

massaindustrin. Denna relativprissänkning av sågade trävaror medför att 

                                                

 

42 Piteåtidningen 31/12. 2003 sid6-7 Landshövding P O Eriksson 
43 Svensk skogsindustri kvar i Sverige efter år 2000 
44 Skogseko nummer 4 december 2003 
45 KPI Konsumentprisindex 
46 Norrfog sågens företrädare Karl-Henrik Bjur 
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sågverksindustrin i Arvidsjaursområdet även i framtiden kommer att få kämpa om 

nyttjandet av naturresursen skog. Då främst med massaindustrin men även med 

ideologiska svängningar i samhället som förordar stora Reservatavsättningar.                             
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Bilaga 1 

Historik  

När grundades företaget 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB Lundbergs Trä Industri 

Slutet av 1940-talet 1937 startades sågen som 

ett komplement till 

småbruket. 

Sex bröder startade sågen 

under 1930-talets 

depression.  

 

Ägarförhållanden 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

Norrfogs koncern är 

nuvarande ägare med 

vertikala sammanslagningar 

i två olika produktionsled. 

Tre delägare. Knut Gran 

med två barn 

Christer Lundberg ensam 

ägare 

               



 
II

 
Omstrukturering 

 
När och varför blev det en  omstrukturering? 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

Lönsamheten under senare 

delen av 90-talet var låg. 

99 när Norrfog köpte sågen 

upphörde den att vara ett 

traditionellt sågverk. 

Koncernen hade behov av 

komponenter till sin 

limfogsfabrik och såg 

möjligheter att utveckla 

Glommersträsk såg till en 

klentimmersåg som 

tillverkade skräddarsydda 

komponenter. 

Lönsamheten minskade 

under 90-talet 

Sista året för sågverket var 

97 efter det fortsatte endast 

hyvleriverksamheten. 

Svea skog pressade 

företaget att strukturera om 

verksamheten genom 

konkurrens om 

råvarutillförseln. Dyrare 

råvaror, sämre kvalitet och 

svårt för ett litet företag att 

konkurrera om kunderna.  

1989 köpte Malmfälten 

industri AB sågen med 

Älvsbyhus som 

underbolag. 

Slutet av 90-talet upplever 

sågverksindustrin en kris. 

Älvsbyhus säljer sina 

dotterbolag för att renodla 

verksamheten och 2001 

köper Christer Lundberg då 

tillbaka företaget. 

Lundberg såg möjlighet att 

konkurrera genom följande 

åtgärder. Kort leveranstid, 

små kvantiteter, tät 

kundkontakt, såga även 

gran, speciallängder, 

service till beställaren och 

att möta marknaden där den 

finns.  

      



 
III

Nuvarande produktion 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

Specialdesignade 

komponenter till 

limfogsindustrin. Sågar 

enbart klentimmer från 10-

16 cm. 

Köper virket som sedan 

hyvlas till lister och panel 

Flexibelt sågverk som kan 

såga långa och grova 

dimensioner 

 

Kan mindre och medelstora sågverk konkurrera med stora sågverk och deras 

stordriftsfördelar? 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

Norrfog konkurrerar inte 

med de större sågverken 

utan med massaindustrin 

För överlevnad krävs god 

kundkontakt. 

Konkurrerar med 

kort leveranstid, små 

leveranser, täta 

kundkontakter, sågar även 

gran. 

  

Är mindre sågverk beroende av företagssamverkan i försäljningsled? 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

Helt beroende av 

Norrfogskoncernen. Inget 

eget försäljningsarbete. 

Säljer själv inom landet. 

Exporten till Norge sker i 

samverkan med 4 andra 

företag 

Nej. Förlitar sig på sitt eget 

uppbyggda kontaktnät 

       



 
IV

 
Är mindre sågverk beroende av företagssamverkan i inköpsled? 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

Nej Nej Nej 

 

Har ni nu eller tidigare uppburit företagsstöd? 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

Glesbygdsstöd vid en 

investering av 

torkanläggning och 

transportstöd 

Bidrag från Nutek till 

samverkan med 4 andra 

företag. Transportstöd 

Ja transportstöd 

 

Finns det behov av och i så fall tillgång på riskvilligt kapital? 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

Kapital finns men viljan att 

låna ut till träbranschen 

saknas eftersom den varit 

krisdrabbad de senaste 

åren. De kan heller inte 

använda sina lokaler som 

säkerhet vid lån 

Svårt med riskvilligt 

kapital bland annat 

beroende på dåligt 

restvärde på lokaler 

Svårt med riskvilligt kapital 

till basnäringarna. Delar av 

kapitalet vid 

företagsförvärvet kom från 

det privata näringslivet 

          



 
V

 
Råvaran  

Är tillgången på råvara god? Om inte varför? 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

Det är brist på råvara, de har 

ingen egen 

uppköpsverksamhet och 

konkurrerar med 

massaindustrin om råvaran. 

När de fortfarande var 

sågverk hade de brist på 

råvara. Numera finns 

företagets efterfrågade 

råvara att tillgå. 

Ja, inget problem.  

 

Vilken prispåverkan på timret har cellulosaindustrin? 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

Vid brist på flis för 

massaindustrin så ökar 

priset eftersom de 

konkurrerar om snarlika 

råvaror  

Ingen större inverkan. 

Lundberg tyckte att 

massaindustrin var ett 

komplement till 

sågverksindustrin. 

 

Finns det avsättning för era restprodukter? 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

Flis till cellulosaindustrin. 

Råspån säljs till 

pelletsindustrin. Barken 

värmer upp 

industrilokalerna. 

Kutterspån blir till briketter 

Ja, säljs till SCA och är en 

viktig inkomstkälla 

Inget problem, 

massaindustrin köper fliset. 

Spånet säljs till Arjeplogs 

värmeverk. 

     



 
VI

  
Företagsklimat i inlandet 

 
Hur upplever ni företagsklimatet i ert närområde? 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

Glommersträsk har god 

trävarutradition med för 

närvarande tre aktiva 

trävaruindustrier 

Förbättrats med tiden. Politikerna visar bara upp 

sig vid aviserade 

neddragningar eller vid 

landshövdingsbesök 

 

Vilken inverkan har företagets geografiska läge för pris på råvaran (timret)? 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

Ingen större inverkan Ingen större inverkan.  Ingen större inverkan 

 

Finns utbildad arbetskraft i närområdet? 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

Ja Ja Ja 

 

Finns kompetenta serviceföretag för underhåll i tillräcklig omfattning? 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

Inga problem Inga problem Inga problem 

     



 
VII

 
Finns det några motsättningar mellan era företagsintressen och exempelvis 

miljörörelsen? 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

Reservatavsättningarna är 

ett hot mot 

råvarutillgången.  

Reservatavsättningarna Lundberg ser 

reservatavsättningarna som 

ett problem. 

Ska vi se skogen som en 

resurs eller ett museum? 

 

Vilken inverkan har transportkostnaderna? 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

Ingen större inverkan Ingen större inverkan Ingen större inverkan. Det är 

dyrare att transportera 

timmer än förädlade varor. 

Blir transportkostnaderna 

dyrare blir det billigare att 

förlägga sågen nära råvaran  

 

Vilken social betydelse har ert företag för närområdet? 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

23 årsanställda, 4-5 

indirekt anställda. 

Sponsring av idrott 

Arbetstillfällen och 

sponsring till lokala 

föreningar. 

Har ökat i takt med andra 

företags nedläggning. På 

sikt viktig för de privata 

skogsägarna, förhindra 

monopson marknad.  

 

Vilka övriga fördelar finns det med att lägga sågverksindustrin i inlandet? 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

Närhet till råvaran, god 

tillgång till arbetskraft, 

billiga industrilokaler, låg 

luftfuktighet 

Stabil arbetskraft och 

billigare industrilokaler. 

Nära till råvaran 

Inga nackdelar. Möjligtvis 

psykologiska effekter av 

avståndet 



 
VIII

Framtidsutsikter  

Hur ser ni på framtiden för ert företag? 

Norrfog såg Fjällbonäs Trävaru AB LTI 

Goda, Norrfog expanderar 

och Ikea är en stor kund. 

Norrfog har nischat sig som 

klentimmersåg och sågar 

enbart komponenter till den 

alltmer växande 

limfogindustrin.  

Hotet är råvarutillgången 

och Östeuropa som pressar 

priserna. Sveaskogs 

planerade neddragning av 

avverkning är också ett hot 

Goda, ser möjlighet att 

expandera eftersom de bara 

kör ett skift. Irland ses som 

en potentiell marknad och 

företagets möjlighet att 

nischa sig bedöms vara 

goda. De arbetar mot 

många kunder och hade 

långt gångna planer på att 

starta säljbolag tillsammans 

med andra företag inom 

träbranschen 

Goda.  

Har inga planer på att 

expandera utan att öka 

vinsten i företaget. 

 




