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SAMMANFATTNING 
 

 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de kortsiktiga utbudspriselasticiteterna med 

avseende på massaved och sågtimmer, efter den nya konkurrenslagens ikraftträdande. 

Utbudsfunktionen antas vara en Cobb-Douglas, homogen av graden ett. OLS används 

för skattning av de kortsiktiga utbudsparametrarna. Slutsatsen av studien är att 

fluktueringarna vad gäller utbudspriselasticiteterna är så pass små, att några synbara 

effekter av lagändringen därför inte kan göras. En annan slutsats av resultaten, är att 

sågtimmer är att betrakta som komplement till massaved, då priset på massaved ökar. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The purpose of the thesis is to estimate the sawtimber and pulpwood supply price 

elasticities in the short run, due to the new competition legislation introduced in 1993. A 

Cobb-Douglas function, homogenous of degree one, is used when estimating the short-

run vectors with OLS. Fluctuations due to the new legislation were not detected. One 

main conclusion made after analyzing the results was that sawtimber is a complement to 

pulpwood, when the price of pulpwood increases. 
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Kapitel 1 
INLEDNING 

 

 

 

Sågtimmer1 och massaved2 är viktiga råvaror inom virkes- och massaindustrin. Sverige 

har länge legat i täten när det gäller förädling av sina skogliga resurser, i form av sina 

många pappersmassaindustrier och sågverk. Insatsvarornas prisutveckling och tillgång 

är av stor betydelse för den fortsatta lönsamheten för sågverken och massaindustrierna. 

Sågverksindustrin strävar efter att maximera sin vinst vid tillverkning av sågat virke. 

Priset på den färdiga produkten styrs av de rörliga kostnaderna och sågtimmerpriserna, 

och har därmed en viktig roll vad gäller produktionsbeslut och sysselsättningsgrad.  

 

För skogsägarna handlar det om att maximera sin vinst gentemot sågverksindustrin och 

massavedsindustrin, då det är främst dessa som efterfrågar sågtimmer och massaved. 

Valet för skogsägarna består i att sälja sågtimmer, med prissättningsställe3 vid landsväg 

till ett högre pris, eller att sälja massaved med prissättningsställe vid industrin till ett 

lägre pris. Även konkurrenspolitikens roll när det gäller ökad produktivitet, högre 

sysselsättningsgrad och effektivare resursutnyttjande, är av stor betydelse för att gynna 

den fria marknaden.  

 

Genom att undersöka de priselastiska effekterna med avseende på sågtimmer- och 

massavedsutbudet efter år 1993 är förhoppningen att se om konkurrenslagstiftningens 

nya utformning inneburit några synbara kortsiktiga effekter gällande 

utbudspriselasticiteten på sågtimmer- och massaved i Sverige. 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att skatta de kortsiktiga utbudspriselasticiteterna för massaved och 

sågtimmer under åren 1953-1992 och 1992-2003, för att därefter dra tänkbara slutsatser 

                                                 
1 Sågtimmer används vid framställning av sågat virke, vid sågverken. 
2 Massaved är att betrakta som övrigt virke som inte är tjänbart som sågtimmer, och som används vid 
tillverkning av papper och dylikt i pappersmassaindustrierna. 
3 För utförligare förklaring se under rubrik 2.3 Priser. 
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om den nya konkurrenslagen medfört några påtagliga priselastiska effekter vad gäller 

utbudet på massaved och sågtimmer i Sverige.  

1.2 Metod 
Metoden består i att kvalitativt samla in datamaterial med avseende på 

avverkningskvantiteter, priser, kostnader och bestånd. Därefter, kvantitativt skatta 

datamaterialet med hjälp av neoklassisk produktionsteori, gällande massaved- och 

sågtimmerproduktionens utbudspriselasticiteter i Sverige. 

1.3 Avgränsning 
I och med att den nya konkurrenslagens första ikraftträdande ägde rum 1 juli 1993, 

avgränsas uppsatsen till att gälla åren 1953-1992, samt perioden 1992-2003. Massaved 

och sågtimmer är de mest efterfrågade råvaruslagen inom virkes- och massaindustrin, 

därför kommer uppsatsen endast att beakta dessa två skogsprodukter. 

1.4 Tidigare studier 
Tidigare studier av sågtimmer- och massavedsmarknader har gjorts av bland andra 

Brännlund (1983). Brännlunds syfte var att undersöka hur utbudet svarade på pris- och 

kostnadsförändringar. Eftersom de politiska inslagen såsom konkurrensregler, 

subventioner och skatter är starka fundament när det gäller tillvaratagandet och 

nyttjandet av naturresursprodukter, finns det skäl att återkommande se hur 

utbudskurvorna ändrar sig genom tiden.  

 

Hur beskattningen av skogsägarnas förtjänster påverkar det kortsiktiga utbudet av 

rundvirke4 i Sverige har Aronsson (1990) undersökt. Aronson beskriver hur icke-linjär 

inkomstbeskattning av skogsägare påverkar det kortsiktiga utbudet av rundvirke. Han 

bygger studien på en avverkningsmodell, under två perioder med en intertemporal 

ansats, inom vilken utbudsbeslut fattas. Vidare så internaliseras den icke-linjära 

inkomstbeskattningen i skogsägarens budget restriktion. Aronsson finner att beskattning 

av skogsägarens förtjänster har en negativ inverkan på det kortsiktiga utbudet av 

rundvirke. Nilsson (2000), har i sin tur undersökt hur subventioner påverkar det 

kortsiktiga utbudet av massaved. 

 

                                                 
4 I termen rundvirke inkluderas både massaved och sågtimmer, det vill säga råprodukterna, som ej är 
sågat, hyvlat, papper, flis eller träavfall 
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Nämnvärt är också en studie gjord av Toppinen och Kuuluvainen (1998), som skattade 

utbudet på den finska rundvirkesmarknaden. Utbudspriselasticiteterna för sågtimmer var 

0,16 och för massaved 0,41, åren 1960-1992. Toppinen och Kuuluvainen menar att 

förändringar i institutionell miljö, och ändrad konkurrenslagstiftning kan tänkas påverka 

marknadsbeteendet. Då även Finlands konkurrenslag ändrades i början av 1990-talet, 

och datamaterial som använts endast fanns tillgängligt till och med 1992, kan de 

tänkbara effekterna av den finska lagändringen av den anledningen inte ha blivit tydligt 

märkbara. 

 

1.5 Disposition  
Kapitel 2 ger en sammanfattande bild av produktionen av massaved och sågtimmer med 

avseende på priser, kostnader, kvantiteter och bestånd. Kapitel 3 behandlar teorin 

bakom modellen som ska användas vid skattning av utbudspriselasticiteterna samt ger 

en beskrivning av modellen och en specificering av parametrarna. I 4:e kapitlet 

diskuteras validiteten och reliabiliteten av datamaterialet och modellen i 

undersökningen, dessutom presenteras resultaten med avseende på de kortsiktiga 

utbudspriselasticiteterna av massaved och sågtimmer. I kapitel 5 diskuteras resultaten 

och tänkbara slutsatser. 
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Kapitel 2 

SKOGSRÅVARORNA SÅGTIMMER OCH MASSAVED 

 

 

 

I detta kapitel beskrivs skogsråvarorna sågtimmer och massaved med avseende på 

priser, drivningskostnader, bruttoavverkningskvantiteter och virkesförråd. En kort 

beskrivning av hur Skogsvårdsstyrelsen och Riksskogstaxeringen har sammanställt 

dessa uppgifter återges under respektive avsnitt. 

2.1 Bakgrund 
Inför Sveriges inträde i den Europeiska unionen år 1994, skedde bland annat ändringar i 

konkurrenslagen för att i högre grad överensstämma med EG och EES avtalens 

konkurrenslagar. EU: s grundläggande konkurrensregler för företag återfinns i 

Romfördragets artiklar 85-95. Sveriges nya konkurrenslag (1993:20) trädde i kraft den 1 

juli 1993, med EG:s och EES-avtalets konkurrensregler som förebild. Den nya lagens § 

6 har sedan dess berörts av vissa undantagsregler.  

 

Enligt § 6 ur regeringens proposition 1993/94:210; ”är avtal mellan företag förbjudna 

om de har till syfte att snedvrida konkurrensen på den svenska marknaden på ett mätbart 

sätt, eller om de ger ett sådant resultat. Detta gäller till exempel sådana avtal som 

innebär att: 

 

- Inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt 

fastställs. 

- Produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller 

kontrolleras. 

- Marknader eller inköpskällor delas upp” 

 

Undantagsreglerna mot förbudet i § 6 (1993:20), medger samverkan mellan 

jordbruksföretag och andra råvaruproducenter inom ekonomiska föreningar på 



 5

lantbrukets område, så kallade primärföreningar, med tillägg 18 c5, gällande § 6 

(proposition 1993/94:210) som sedan fastställdes år 2001. 

2.2 Prisbildningens aktörer 

I Sverige finns åtta skogsägareföreningar, anslutna till Skogsägarnas Riksförbund: 

Norr- bottens läns skogsägare, Skogsägarna Västerbotten-Örnsköldsvik, Norrskog, 

Mellanskog, Mälarskog, Värmlands Skogsägare, Skaraborgs Skogsägare och Södra 

Skogsägarna. Skogsägareföreningarna har innan den nya konkurrenslagens togs i bruk, 

träffat centrala marknadsavtal, om virkespriserna. De centrala marknadsavtalen 

framförhandlades för fem separata regioner, och fastställdes beroende på region. 

Prisnivån avgjordes av organisationer som representerade köparna och säljarna. 

Systemet med centrala avtal för olika regioner, styrde prisbildningen under 5 decennier. 

Grundidén gick ut på ”lika pris principen”, som medförde att priset skulle vara 

detsamma oavsett avstånd till fabrik. (Brännlund, 1983) Efter den nya lagstiftningen, 

går istället skogsägareföreningen ut med ett virkespris mot respektive köpare 

(Skogsvårdstyrelsen, 2001).  

 

Priserna som bestämdes var så kallade listpriser som gällde ett år i taget. Kvantiteter 

som var underställda de framförhandlade priserna6 var så kallat ”rundvirke levererat till 

vägkant”, de två huvudgrupperna var massaved och sågtimmer. Skogsägarna kunde 

välja mellan att sälja som ”rundvirke levererat till vägkant”, direkt till industrin, indirekt 

via Skogsägareföreningarna, eller som stående timmer, som också hade listpriset som 

riktlinje vid försäljning. (ibid.) 

                                                 
5 ”18 c 
Förbudet i § 6 gäller inte för sådana avtal inom en primär lantbruksförening eller dess dotterföretag som 
avser samverkan mellan föreningens medlemmar om 1. produktion, insamling, förädling, försäljning eller 
därmed sammanhängande verksamhet såsom användandet av gemensamma anläggningar, lagring, 
beredning, distribution eller marknadsföring i fråga om jordbruksprodukter, trädgårdsprodukter eller 
skogsprodukter, eller 2. inköp av varor eller tjänster för sådan verksamhet som avses under 1. Första 
stycket gäller dock inte avtal som har till syfte eller ger till resultat 1. att en medlems fria rörlighet på 
marknaden förhindras eller försvåras a) i fråga om valet av avnämare eller leverantör, b) i fråga om 
möjligheten att lämna föreningen, eller c) i annat avseende av motsvarande betydelse, eller 2. att 
försäljningspriser direkt eller indirekt fastställs på varor som produceras hos medlemmarna när a) 
försäljningen sker direkt mellan medlem och tredje man, eller b) föreningen svarar för försäljningen och 
konkurrensen på marknaden hindras, begränsas eller snedvrids i väsentlig omfattning.” (Proposition 
1993/94:210) 
 
6 För utförligare förklaring se under rubrik 2.3 priser. 
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2.3 Priser 
Priserna på massaved och sågtimmer, har bland annat att göra med prissättningsställe. 

För sågtimmer är prissättningsstället leveransplats vid bilväg. För massaved är 

prissättningsställe i de flesta fallen vid köpande industri, som sedan får göra ett 

avståndsavdrag för leveranssträckan. Centrala marknadsavtal som träffades före den nya 

konkurrenslagstiftningen sker inte längre, utan priser görs upp med respektive köpare. 

(Skogsvårdsstyrelsen, 2004) 
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Figur 2.3 Sågtimmer och massavedspriser 

Källa: Skogsstatistisk årsbok 1993-2003 och SCB för KPI-index, (m3 f ub = kubikmeter fast mått under 

bark). 

 

2.4 Drivningskostnader 
Drivningskostnaderna baseras på enkätuppgifter från storskogsbruket och avser 

avverkning på egen skogsmark, sammanställt av Skogsvårdsstyrelsen. Kostnaderna 

avser slutavverkning, som sedan 1994 istället kallas föryngringsavverkning. I dessa 

ingår direkta drivningsomkostnader som är löner inklusive sociala avgifter, drift och 

underhåll av maskiner, samt ersättning till entreprenörer. (Skogsvårdsstyrelsen, 2004) 
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Figur 2.4 Drivningskostnader  

Källa: Skogsstatistisk årsbok 2004 och SCB för KPI-index, (m3 sk = skogskubikmeter, stamvolym ovan 

stubbskäret inklusive topp och bark). 

 

2.5 Bruttoavverkning 
Uppskattningar av de årliga bruttoavverkningarnas storlek i landet utförs enligt 

Skogsstyrelsens bruttoavverkningsmodell och Riksskogstaxeringens stubbinventering.  

 

Industrins produktion av sågade barrträdvaror och pappersmassa är grunden för 

Skogsvårdsstyrelsens bruttoavverkningsmodell. Virkesförbrukningen beräknas med 

hjälp av åtgångstal för att producera olika produkter. Även förbrukning av 

lövsågtimmer, virke i skivindustrin, brännved och övrigt virke läggs till. Korrigering av 

uppgifterna sker i efterhand beroende på utrikeshandeln med rundvirke. 

(Skogsvårdsstyrelsen, 2004) 

 

 

 

 

 

 



 8

0

10
20

30

40

50
60

70

1992 1994 1996 1998 2000 2002

År

Milj m3 f ub

Sågtimmer

Massaved

Massaved och Sågtimmer

 

Figur 2.5 Bruttoavverkning  

Källa: Skogsstatistisk årsbok 1992-2004, (m3 f ub = kubikmeter fast mått under bark). 

 

2.6 Virkesförråd 
Tillväxten i virkesförrådet, mäts på levande träd som står kvar vid inventeringstillfället. 

De träd som avverkats under perioden placeras i kategorin ”tillväxt för avverkade träd”. 

I figur 2.6 redovisas den totala tillväxten av virkesförrådet. Beräkningar av 

virkesförrådet sammanställs av Riksskogstaxeringen. (Skogsvårdsstyrelsen, 2004) 
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Figur 2.6 Virkesförråd  

Källa: Riksskogstaxeringen, 2005, (m3 sk = skogskubikmeter, stamvolym ovan stubbskäret inklusive topp 

och bark). 
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Kapitel 3 
MODELLEN 

 

 

 

I detta avsnitt härleds utbudet för sågtimmer och massaved, syftet är att klargöra de 

antaganden som ligger bakom utbudspriselasticitetsmodellen som sedan ska användas 

vid skattning. Modellen är log-linjär, vilket innebär att koefficienterna kan tolkas som 

de kortsiktiga priselasticiteterna, vilka erhålls genom skattning med hjälp av OLS 

(Brännlund, 1983). Modellen har utökats med en variabel för virkesförrådet. 

3.1 Utbud av massaved och sågtimmer 
Skogsbolagen och skogsägarna verkar i en konkurrensutsatt miljö, där avverkning kan 

ses som en funktion av exogena faktorer, och ett vinstmaximeringsproblem som yttrar 

sig enligt ekvation 3.1, där ps är priset på sågtimmer, pm är priset på massaved, Cs 

utbudet för sågtimmer, cs utbudet för massaved, w är lönekostnad och x0 är beståndet7. 

(Brännlund, 1983)  

 

}{),,,( 0 lwcpCpMaxxwpp smssms −+=π    (3.1) 

 

Den vägda medelvinstmaximeringen, vid de två prisvektorerna (p, w) och (p’, w’), antas 

vara minst lika stort som vinstmaximeringen som fås vid ett vägt genomsnitt av samma 

prisvektorer och samma vikter på grund av konvexitet, som visas i ekvation 3.2. (ibid.) 

 

),','()1(),,(),')1(,')1(( 000 xwpxwpxwwpp πλλπλλλλπ −+≤−+−+  (3.2) 

 

där  

p=( ps, pm ),  p’=(ps’ , pm’)  0<λ<1 

                                                 
7 Beståndet x0 påverkas inte av prisnivån, dvs ps, pm eller w, utan ligger på rådande nivå när de optimala 
kvantiteterna och arbetskraftnivån som maximerar vinsten väljs. 
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Utbudsvektorerna av sågtimmer och massaved erhålls genom att derivera 

vinstfunktionen 3.1 med avseende på massavedspriset och sågtimmerpriset i respektive 

fall, i enlighet med Hotellings tilläggssats8. (ibid.) 

 

),,,(),,,(
0

0 xwppC
dp

xwppd mss
s

ms

=
π     (3.3) 

 

),,,(
),,,(

0
0 xwppc

dp
xwppd mss

m

ms

=
π

    (3.4) 

 

),,,(
),,,(

0
0 xwpp

dw
xwppd msd

ms

l−=
π

    (3.5) 

 

där  

dl är optimala vektorn av arbetsinsats med avseende på lönenivån. (ibid.) 

 

Tecknet på egna priseffekter bestäms av andraderivatorna med avseende på 

vinstfunktionen. Utbudskurvorna antas vara av neoklassisk karaktär, och ha positiva 

lutningar eftersom den konvexa vinstmaximeringskurvan tillsammans med den partiellt 

deriverade vinstfunktionen ger positiva andraderivator med avseende på pris för 

massaved pm och sågtimmer ps. (ibid.) 

 

0
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2
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≥
∂
∂

=
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∂
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s
t
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p
C

p
xwppπ

    (3.6) 

 

                                                 
8 Vilket innebär att utbudsvektorerna sågtimmer och massaved, fås genom derivering av vinstfunktionen 
3.1, med avseende på sågtimmerpris och massavedpris i respektive fall. 
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Korspriseffekterna antas vara symmetriska, då sågtimmerutbudets påverkan av att 

massavedspriset förändras är lika stor som massavedsutbudets påverkan av att 

sågtimmerpriset förändras. (ibid) 
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Utbudsfunktionen antas vara homogen av graden ett, eftersom ps, pm och w maximerar 

vinsten med avseende på Cs, cs och l  så maximerar kps, kpm och kw, vinsten med k, då 

k>0.(ibid.) 

 

),,,(),,,( 00 xwppkxkwkpkp msms ππ =     (3.9) 

 

Utbudsfunktionen antas vara homogen av graden noll i priser, om alla framtida priser 

multipliceras med en positiv konstant, k, så kommer detta inte att ändra timmerutbudet. 

(ibid.) 

 

 

                                      (3.10) 

 

3.2 Sågtimmerutbudets variabler 
Utbudet av sågtimmer beskrivs enligt nedanstående ekvation 

 

ttt
m

t
s

t
s
t uxwPPC +++++= 43210 βββββ                     (3.11) 
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där 

 
s
tC  är utbudet av sågtimmer, s

tP  är priset på sågtimmer, m
tP  är priset på massaved, tw är 

kostnader för avverkning, tx är virkesförrådet. 

 

3.3 Massavedutbudets variabler 
Utbudet av massaved beskrivs enligt nedanstående ekvation 

 

ttt
m

t
s

t
m
t uxwPPc +++++= 43210 βββββ    (3.12) 

 

där 

 
m
tc  är utbudet av sågtimmer, s

tP  är priset på sågtimmer, m
tP  är priset på massaved, tw är 

kostnader för avverkning, tx är virkesförrådet. 
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Kapitel 4 

RESULTAT 

 

 

 

Modellen skattades med hjälp av OLS9, med avseende på perioderna 1953-1992 och 

1992-2003. Resultaten återfinns i tabell 4.2.5 och 4.2.6. Eftersom skattningarna härrör 

ur en Cobb-Douglas funktion med konstanta elasticiteter, så är de skattade parametrarna 

att betrakta som kortsiktiga priselasticiteter. T-testen är generellt sett låga, vilket medför 

att allt för starka slutsatser inte kan göras. Ur tabell 4.2.5 och 4.2.6, framgår att 

priselasticiteterna är förhållandevis låga, vilket tyder på att prisförändringar och 

drivningskostnader har liten inverkan på utbudet av massaved och sågtimmer. 

4.1 Validitet och reliabilitet 
Datamaterialet som använts är årliga kvantitets- och prisserier från 1953-2003, hämtade 

ur Skogsstatistisk årsbok, Rikskogstaxeringen och FAO. Dessa uppgifter kan betraktas 

ha god validitet. Kostnader för avverkning avser slutavverkning och 

föryngringsavverkning där gallring och skördning vägts samman. Priserna är listpriser, 

framförhandlade till och med år 1993, därefter fritt fastställda. Importen har lagts till, 

och exporten har dragits av från avverkningskvantiteterna som använts. Virkesförrådets 

tillväxt överses och sammanställs av Riksskogstaxeringen, och det är dessa uppgifter 

som använts. Modellen kan sägas ha god reliabilitet, med de antaganden som tidigare 

deklarerats. 

4.2 Skattningarna 
I tabell 4.2.1 framgår att den kortsiktiga massavedspriselasticiteten var 0,12 medan 

sågtimmerpriselasticiteten var -0,42 för åren mellan 1953-1992, med massaved som 

beroende variabel. 

Tabell 4.2.1  

Skattning av massaved som beroende variabel 1953-1992 
Konstant Pris massaved Pris sågtimmer Drivningskostnader Virkesförråd 

0,03 0,12 -0,42 0,25 0,42 
(0,01) (0,53) (-1,67) (1,28) (1,02) 

                                                 
9 OLS, Ordinary least squares 
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N=40 Adj R2=0,21 D-W=1,52 t-test inom parantes  
 

I tabell 4.2.2 framgår att sågtimmerpriselasticiteten var -0,41, och för massaved -0,02 

mellan åren 1953-1992, med sågtimmerutbud som beroende variabel. 

Tabell 4.2.2  

Skattning av sågtimmer som beroende variabel 1953-1992 
Konstant Pris massaved Pris sågtimmer Drivningskostnader Virkesförråd 

-2,70 -0,02 -0,41 0,33 0,82 
(-1,54) (-0,12) (-2,34) (2,49) (3,08) 

N=40 Adj R2=0,49 D-W=1,56 t-test inom parantes  
 

För åren 1992-2003, i tabell 4.2.3, var massavedspriselasticiteten -0,05 och 

priselasticiteten för sågtimmer -0,16 med massavedsutbud som beroende variabel. 

Tabell 4.2.3  

Skattning av massaved som beroende variabel 1992-2003 
Konstant Pris massaved Pris sågtimmer Drivningskostnader Virkesförråd 

-28,91 -0,05 -0,16 1,08 3,60 
(-1,95) (-0,09) (-0,22) (1,50) (1,79) 

N=12 Adj R2=0,16 D-W=2,74 t-test inom parantes  
 

Med sågtimmerutbudet som beroende variabel, tabell 4.2.4, var 

sågtimmerpriselasticiteten -0,58 och priselasticiteten för massaved 0,09 för åren 1992-

2003.  

Tabell 4.2.4  

Skattning av sågtimmer som beroende variabel 1992-2003 
Konstant Pris massaved Pris sågtimmer Drivningskostnader Virkesförråd 

-14,51 0,09 -0,58 -0,01 2,64 
(-1,09) (0,23) (-1,14) (-0,01) (1,67) 

N=12 Adj R2=0,58 D-W=1,86 t-test inom parantes  
 

I tabell 4.2.5 framgår att utbudspriselasticiteten för sågtimmer 1953-2003 var -0,41 och 

-0,58 under de senare åren 1992-2003. Resultatet tyder på att ett ökat pris på sågtimmer 

innebär minskad avverkning av sågtimmer, vilket indikerar på att köparna minskar sina 

inköp vid prisstegringar, det vill säga efterfrågar mindre. Det framgår även att priset på 

massaved inte hade någon inverkan på sågtimmerutbudet 1953-1992, då 

priselasticiteten var nära 0 (-0,02), men under åren 1992-2003, en positiv inverkan på 

sågtimmerutbudet. Med dyrare massaved kan sågtimmer även tänkas efterfrågas av 
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massaindustrierna, och då öka sågtimmerutbudet. Drivningskostnaderna hade positiv 

inverkan på sågtimmerutbudet 1953-1992 och ingen inverkan under åren 1992-2003 då 

elasticiteten var nära 0 (-0,01). Att ökade drivningskostnader ökar utbudet, kan tänkas 

bero på att större avverkningskvantiteter genereras då fler maskintimmar och 

skogsarbetare används i produktionen.  

Tabell 4.2.5  

Kortsiktiga elasticiteter med avseende på sågtimmerutbud 
 1953-1992 1992-2003 
pris sågtimmer -0,41 -0,58 
pris massaved -0,02 0,41 
drivningskostnader 0,33 -0,01 
virkesförråd 0,82 2,63 

 

I tabell 4.2.6 visas att priset på massaved hade en svag positiv inverkan på 

massavedsutbudet åren 1953-1992 då priselasticiteten var 0,12, och under åren 1992-

2003 ingen inverkan alls, då priselasticiteten låg nära 0 (-0,05). Det framgår också att 

priset på sågtimmer hade en negativ inverkan på massavedutbudet med en priselasticitet 

på -0,42, sågtimmerprisets negativa inverkan på massaved minskade dock i styrka under 

de senare åren 1992-2003, då priselasticiteten var -0,16. Drivningskostnaderna hade 

betydligt större positiv inverkan på massavedsutbudet 1992-2003, (1,08), än under de 

tidigare åren 1953-2002, (0,25). 

Tabell 4.2.6  

Kortsiktiga elasticiteter med avseende på massavedsutbud 
 1953-1992 1992-2003 
pris massaved 0,12 -0,05 
pris sågtimmer -0,42 -0,16 
drivningskostnader 0,25 1,08 
virkesförråd 0,42 3,6 
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Kapitel 5 

 SLUTSATSER 

 

 

 

Genom att skatta den kortsiktiga utbudspriselasticiteten för massaved och sågtimmer, 

var förhoppningen att se om marknadsbeteendet kunde tänkas ha ändrats på de svenska 

sågtimmer- och massavedsutbudsmarknaderna. 

 

Skattningarna gjorda 1953-1992, visar elasticiteter som tyder på svag respons på priser 

och drivningskostnader under dessa år. Denna slutsats är inte specifik för just denna 

uppsats, utan har tidigare konstaterats av Brännlund (1983) för åren 1953-1981 och är 

således ett förväntat resultat. 

 

Även Nilsson (2000) kunde konstatera att utbudet av massaved och sågtimmer svarade 

svagt vad gäller subventioner, under åren 1953-1996. 

 

Eftersom prisbildningsaktörerna i form av Skogsägareföreningar, i så hög grad kunnat 

styra priset10, så innebär det implicit att fluktueringar vad gäller produktpriserna inte blir 

så stora. 

 

Vid Brännlunds (1983) och Nilssons (2000), studier, användes enbart datamaterial 

tillgängligt från perioder med förutbestämda listpriser. 

 

När en lagändring som den som Sveriges riksdag, beslutade om 1993, och vars avsikt 

var att förhindra att prisbildning av olika slag styrs av stora organisationer, kan det som 

effekt tänkas uppstå större variation vad gäller priser, mellan olika säljare och köpare. 

 

Trots tillgänglig data fram till år 2003, sedan lagändringens ikraftträdande 1993, har 

några tydliga kortsiktiga effekter vad gäller utbudspriselasticiteten i denna studie inte 

kunnat påvisats på grund av låga t-värden. 

                                                 
10 För vidare beskrivning om de centralt fattade marknadsavtalen, se under rubriken 2.2 Prisbildningens 
aktörer. 
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Skälen till detta kan bero på att Skogsägare föreningarna, med sina riktlinjer, av 

traditionella skäl fortfarande påverkar prisbildningen, som de gjort under de tidigare 

fem decennierna. 

Vidare kan det tänkas bero på att lagändringen med tilläget 18 c, i § 6, medför att de 

skogliga produkterna betraktas som undantag, och därför fortfarande kan stå under de 

stora organisationernas kontroll. Tilläget 18 c lyder enligt lagen 2001 enligt följande; 

 

”Förbudet i § 6 gäller inte för sådana avtal inom en primär lantbruksförening eller dess 

dotterföretag som avser samverkan mellan föreningens medlemmar om 1. produktion, 

insamling, förädling, försäljning eller därmed sammanhängande verksamhet såsom 

användandet av gemensamma anläggningar, lagring, beredning, distribution eller 

marknadsföring i fråga om jordbruksprodukter, trädgårdsprodukter eller 

skogsprodukter, eller 2. inköp av varor eller tjänster för sådan verksamhet som avses 

under 1. Första stycket gäller dock inte avtal som har till syfte eller ger till resultat 1. att 

en medlems fria rörlighet på marknaden förhindras eller försvåras a) i fråga om valet av 

avnämare eller leverantör, b) i fråga om möjligheten att lämna föreningen, eller c) i 

annat avseende av motsvarande betydelse, eller 2. att försäljningspriser direkt eller 

indirekt fastställs på varor som produceras hos medlemmarna när a) försäljningen sker 

direkt mellan medlem och tredje man, eller b) föreningen svarar för försäljningen och 

konkurrensen på marknaden hindras, begränsas eller snedvrids i väsentlig omfattning.” 

(Proposition 1993/94:210) 

 

En tänkbar förklaring kan vara att lagändringen, som varit föremål för omarbetning och 

med tillägget inte lika strängt förhindrar prissamverkan inom skogsindustrin, som det 

gör för andra näringar. Däremot har små förändringar vad gäller prisnivåerna som 

tidigare redogjorts för i 4:e kapitlets resultatdel, kunnat identifieras. Dessa bör dock 

tolkas med försiktighet på grund av de låga t-värdena. Men tyder på att sågtimmer om 

priset tillåter kan säljas till massaindustrierna, på grund av de negativa egna 

priselasticiteterna. Massaveden däremot uppvisa inga negativa egna priselasticiteter, 

vilket tyder på att en prisökning av denna enbart ger incitament för ökad produktion av 

densamma.  
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Även om denna studie inte påvisat några stora förändringar vad gäller de kortsiktiga 

utbudspriselasticiteterna, sedan lagändringen, så kommer det kanske att visa sig lite 

tydligare i framtiden. Det finns därför skäl att återkommande undersöka utbudet av 

massaved och sågtimmer, för att se hur utbudspriselasticiteterna inom marknaderna 

uppför sig. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 
m
tc  s

tC  tx  s
tP  m

tP  tw  

 +im -ex milj m3 +im –ex milj m3 1000 milj m3 SEK/m3 SEK/m3 SEK/m3 
1953 14,680 16,230 1883 165,53 102,35 35,38 
1954 19,450 19,670 1883 164,38 123,29 35,05 
1955 21,080 17,920 1883 175,26 130,54 39,89 
1956 23,890 16,320 1883 177,22 140,15 42,28 
1957 23,690 16,230 1883 170,14 134,55 40,59 
1958 21,550 18,040 1883 137,96 118,40 39,12 
1959 19,850 15,470 1883 151,35 115,31 40,15 
1960 25,230 20,120 1883 114,18 103,26 39,72 
1961 28,490 18,230 1883 154,33 131,33 45,05 
1962 29,290 18,010 1883 155,39 132,50 47,26 
1963 25,740 18,940 1883 142,59 112,99 51,12 
1964 29,540 21,390 1883 153,78 121,63 52,13 
1965 28,940 22,980 1883 176,06 128,04 50,54 
1966 29,480 21,700 1883 177,92 126,29 51,63 
1967 35,600 22,250 1883 163,05 117,97 49,59 
1968 25,090 21,050 2276 149,98 98,03 47,55 
1969 30,300 22,820 2276 156,10 99,08 45,62 
1970 33,900 23,420 2276 168,82 115,36 51,53 
1971 26,320 25,070 2276 175,64 134,57 53,07 
1972 25,670 28,520 2290 170,35 120,67 55,60 
1973 27,580 27,640 2421 185,15 122,88 56,71 
1974 29,760 15,220 2481 321,50 162,27 65,21 
1975 30,130 22,080 2426 361,37 240,61 80,66 
1976 22,230 22,150 2426 374,65 252,26 102,90 
1977 22,680 22,570 2426 457,07 275,8 118,99 
1978 22,490 21,880 2454 445,45 242,05 131,87 
1979 25,950 20,860 2454 409,72 225,87 132,05 
1980 25,350 22,360 2454 460,65 252,98 141,78 
1981 27,860 24,810 2454 561,43 318,94 167,88 
1982 26,150 24,080 2454 498,87 369,43 168,65 
1983 25,980 22,840 2560 526,68 365,75 191,28 
1984 27,760 22,520 2560 489,89 340,20 199,07 
1985 29,480 23,170 2560 548,72 384,47 194,76 
1986 26,980 23,280 2560 543,99 366,72 179,88 
1987 29,230 20,530 2560 532,80 381,29 179,99 
1988 31,570 23,310 2748 526,30 378,61 172,97 
1989 32,350 23,680 2748 523,60 383,06 150,27 
1990 28,020 25,250 2748 441,20 379,71 147,07 
1991 27,940 22,870 2665 471,60 336,88 128,26 
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1992 28,470 24,780 2665 424,70 308,99 121,92 
1993 27,160 25,820 2665 358,80 272,22 98,18 
1994 17,860 29,050 2665 359,40 237,70 95,86 
1995 30,470 33,570 2935 467,60 319,37 93,96 
1996 24,260 30,620 2935 416,50 307,34 95,89 
1997 27,350 24,500 2935 449,10 252,00 90,90 
1998 28,710 32,770 2982 451,20 255,40 87,10 
1999 28,300 32,570 2982 447,40 237,10 84,95 
2000 31,520 35,370 2982 423,90 239,60 97,46 
2001 29,960 34,570 2982 407,10 243,60 85,76 
2002 32,770 33,480 2982 389,40 224,00 94,20 
2003 32,290 35,500 2982 355,00 234,00 91,87 

 

 




