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SAMMANFATTNING 
 

 

 

 

Den svenska sågverksindustrin har genomgått stora strukturella förändringar under de 

senaste 40 åren. Industrin har gått från att vara arbetskraftsintensiv till att vara 

kapitalintensiv, antalet sågverk har minskat med ungefär 40 % samtidigt som den totala 

produktionsvolymen ökat. Syftet med uppsatsen var att utreda hur sågverkens lönsamhet 

påverkas av teknisk utveckling vilket förändrat möjligheterna till ett högre sågutbyte i 

sönderdelningsprocessen. Uppsatsen syftar även till att utreda om skalfördelar 

förekommer inom industrin. Metoden som används utgår ifrån ett neoklassiskt perspektiv 

för sågverkens produktions- och kostnadsfunktioner och en ekonometrisk modell härleds 

i syfte att svara på uppsatsens två frågeställningar. Arbetet begränsas av att endast 

innefatta produktflödet fram till och med sönderdelningen av råvaran. Slutsatserna från 

regressionsanalysen visar att den tekniska utvecklingen bidrar till sänkta 

produktionskostnader. Däremot går det ej att direkt bevisa hur sågutbytet påverkar 

lönsamheten. På grund av rådande konkurrensvillkor utnyttjas nya produktionssystem till 

en mer effektiv produktion där sågutbytet inte anses vara en prioriterad faktor utan fokus 

läggs på att tillföra värde till slutprodukterna. Resultaten från regressionsanalysen visar 

även på att skalavkastning förekommer vilket medför att storleken på sågverken blir 

betydande vid valet av nivå på sågutbytet. Generellt kan en gräns dras vid en årlig 

produktionsvolym på 100 000 m3 då nivåer under denna medför att sågutbytet blir 

viktigare som styrparameter.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The structure of the Swedish sawmill industry has undergone extensive changes over the 

last forty years. The industry has gone from being labour intensive to become capital 

intensive, the number of sawmills have been reduced by about 40 % and at the same time 

the productivity has increased. The purpose of this paper was to examine how sawmills 

profitability is influenced by technical progress which has improved the possibilities of a 

larger yield of the sawn wood. The purpose is also to examine whether or not the industry 

experiences returns to scale. The method used, in deriving production and cost functions, 

is from a neoclassical perspective and an econometric model is derived in order to answer 

the questions at issue. The model is restricted by the productions flow to only include 

transport of the raw material and sawing processes. The conclusions are that technical 

progress contributes to lower production costs. However can not this paper directly 

explain how the yield of the sawn wood affects profitability. The production systems are 

used more effectively and focus more on adding value to the products than on the yield of 

the sawn wood due to existing competition. The result from the regression analysis show 

also that returns to scale exist and the size of sawmills becomes relevant when choosing 

the level of the yield of the sawn wood. In general the yield of the sawn wood becomes 

more relevant for sawmills with a yearly production volume under 100 000 m.3
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Sågverk inom den svenska sågverksindustrin har genomgått stora strukturella 

förändringar under 1900-talet. Trenden är att industrin gått ifrån att vara en 

arbetskraftsintensiv och tung industri till en idag kapitalintensiv med hög 

mekaniseringsgrad och effektiv produktionsteknik. Strukturomvandlingen har inneburit 

att antalet sågverk har minskat med ungefär 40 % sedan 1950 samtidigt som 

produktiviteten, sett till arbetstimmar per m3, förbättrats med mer än fyra gånger 

(Heikerö, 1996). Den totala produktionen av sågade barrträvaror, under samma 

tidsperiod, har ökat med mer än 80 % och de stora sågverken som blivit kvar producerar 

idag mer procentuellt än vad alla företag tidigare gjorde tillsammans. 

(Skogsvårdstyrelsen, 2004) 

 

Inom sågverksindustrin har man kommit till insikt om att vara rädd om råvaran eftersom 

detta är en begränsad resurs och att kostnaden för råvaran, i genomsnitt under 1990-talet 

och början av 2000-talet, stått för i genomsnitt 60 % av företagens totala kostnader. Trots 

detta har sågutbytets inverkan på sågverkens lönsamhet minskat när produktionsvolym 

ökat. Med lönsamhet menas sågverkens vinstandel som blir kvar efter att rörelseintäkter 

och rörelsekostnader inräknats. Med högt sågutbyte menas att man vill optimera 

utnyttjandet av varje stock som sågas för att minimera det spill som uppstår. Även om 

sågutbytet är en viktig parameter är det dock produktionskostnaderna som är, och har 

varit, den viktigaste styrparametern för att uppnå en bra ekonomi i sågverksdriften.  

Teknikutvecklingen inom området har varit stor under 1900 talet och idag används bland 

annat teknik som individuellt kan bedöma det mest effektiva sågutbytet ur varje stock 

innan sågning sker. Den tekniska utvecklingen förbättrar ständigt förutsättningarna för en 

effektivare och resurssnålare produktion (Eriksson m fl 1997). Trots detta har det 
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aggregerade sågutbytet minskat i takt med att utvecklingen gått framåt. Att industrin går 

mot att bli mer och mer kapitalintensiv samtidigt som produktionsvolymen ökar leder till 

tron att skalfördelar förekommer. Storleken på sågverken kan således vara intressant att 

undersöka om det är en avgörande faktor vid valet av produktionsstrategi och 

förutsättningarna för en god lönsamhet. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lönsamheten för företag inom 

sågverksindustrin har påverkats av ny teknik som förändrat möjligheterna till ett bättre 

sågutbyte. Skalfördelar och substitutionseffekten mellan insatsfaktorer ska utredas 

empiriskt då industrin genomgått stora strukturella förändringar under senare delen av 

1900-talet. 

 

1.3 Metod 

Uppsatsen kommer utifrån ett neoklassiskt perspektiv analysera den strukturomvandling 

som skett samt om skalfördelar förekommer inom sågverksindustrin. Genom en 

ekonometrisk analys av sågverkens produktionsdata under den senare delen av 1900-talet 

kommer en modell för sågverkens kostnad härledas. Till modellen kommer de variabler 

som direkt påverkar sågverkens kostnader identifieras och analyseras. Uppsatsen kommer 

att bygga på neoklassiska teorier samt skogsstatistisk data från SCB och 

skogsvårdsstyrelsen. 

 

1.4 Avgränsningar och antaganden 

Produktionsflödet kommer att avgränsas till att endast innehålla den så kallade ”torra 

delen” i flödet vilket innebär inköp av råvaran och fram till och med att timret 

sönderdelas i sågstationen. Detta är en liten del av det totala flödet och den totala ledtiden 

för hela produktionsprocessen. Kostnadsmodellen begränsas i sin tur till att innehålla 

kostnader för råvara, arbetskraftskostnader och kapital. Studien omfattar industriåren från 

och med 1960 fram till början av 2000 talet. Och sågverken ska ha en årlig produktion 

över 5000 m3/år för att innefattas av studien.  
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Genom att ta fram en produktionskostnadsmodell kan sågverkens lönsamhet antas variera 

i takt med kostnadsutvecklingen. Ökade kostnader medför försämrad lönsamhet och vice 

versa.  

 

1.5 Tidigare studier 

I en doktorsavhandling av (Heikerö, 1996) har en fallstudie av fem svenska sågverk 

utförts. Syftet var att studera strategier för utveckling av produktionssystem och 

arbetsorganisation i svensk sågverksindustri. Utifrån intervjuer med företrädare från 

samtliga inblandade sågverk kan följande slutsats dras; Att lönsamheten för sågverken 

beror av effektiviteten i produktionssystemen och produktionskostnaderna som styr 

sågverkens lönsamhet och inte sågutbytet.  

 

Uppsatsen kommer även att bygga på en akademisk avhandling av (Grönlund, 1997) vid 

trätekniska institutionen i Skellefteå. Avhandlingen behandlar sågutbytet med olika 

sågmetoder och hur de påverkar kostnadskalkylen för sågverk. 

 

Denna studie kommer att undersöka den svenska sågverksindustrin på en aggregerad nivå 

och ämnar utreda hur den tekniska utvecklingen påverkar industrins lönsamhet och 

huruvida utvecklingen av industrin lett till att skalfördelar förekommer. 

 

1.6 Viktiga begrepp 

För vissa begrepp och uttryck i uppsatsen ges här en grundlig förklaring för ökad 

förståelse. 

 

Timmer är den oförädlade råvaran och virke produkten som förädlas utifrån timmer. 

 

Sågutbyte är av grundläggande betydelse inom sågverksindustrin vilket handlar om att få 

ut en stor volym sågat virke ur råtimret eftersom sågverken får bättre betalt för sågat 

virke än för flis och spån söker man ta ut så mycket sågat virke som möjligt ur timret. 

Före sågningen görs en mätning av längd och diameter som underlag för postningen så att 

sågen ställs in för bästa möjliga utbyte ur stocken.  
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Postning är det sågningsmönster som används efter att man valt sågmetod. 

Sågningsmönstret – postningen - bestäms genom en postningskalkyl där man beräknar 

hur liten toppdiameter får vara för att man ska få ett visst centrumutbyte. Sågklassen 

bestäms i en postningskalkyl. Mätningen sker oftast med hjälp av en elektronisk mätram, 

där stockarna kan mätas i en, två eller tre riktningar för att man ska uppnå en optimal 

diameter på stocken. 

 

FUB står för ”fast under bark” och syftar till timrets diameter under barken. 

 

Våtsidan av produktionsflödet räknas fram till och med sågningen vilket virket därefter 

torkas. Detta inkluderar flödet av råvaran från skogen fram till och med att det ska 

sönderdelas i sågstationen.  

 

Leveransvirke menas timmerpriset med avverkning och transportkostnader inkluderat i 

priset.  

 

Med Flexibilitet menas att sågutrustningen ska sönderdela ett varierande sortiment av 

såväl grovt som klent timmer och att produktionen ska kunna ställas om med kort varsel 

från en seriestorlek till en annan. 

 

1.6 Disposition 

Kapitel 2 beskriver den svenska sågverksindustrin och dess utveckling under 1900-talet i 

frågor gällande strukturomvandlingen, virkesförbrukning, prisutveckling och kostnader. I 

kapitel 3 beskrivs den teoretiska referensramen utifrån neoklassisk teori.  I kapitel 4 tas 

beskrivs sågverkens kostnader empiriskt och den ekonometriska modellen tas fram med 

de variabler som ingår. Kapitel 5 redogör för resultaten från regressionsanalysen och 

beräkningarna över industrins skalfördelar och teknisk utveckling. Kapitel 6 tar upp 

slutsatserna från studien och ger svar på ansatsen i syftet. 
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Kapitel 2 

DEN SVENSKA SÅGVERKSINDUSTRIN 

 

 

 

 

2.1 Utvecklingen under 1900-talet 

De svenska industriföretagen lever i en föränderlig omgivning där förhållandena på 

marknaden kontinuerligt omformas. Detta gäller inte minst för sågverksindustrin där 

kraven, för att kunna bedriva en effektiv och lönsam verksamhet för att möta föränderliga 

konkurrensvillkor, är höga. Även produktionstekniken blir alltmer avancerad och tidigare 

manuella arbetsuppgifter automatiseras i en allt högre grad. De svenska sågverken har, 

som ett led i att möta konkurrensvillkoren, övergått ifrån att vara arbetskraftsintensiv till 

att vara mer kapitalintensiv (Heikerö, 1996). 

 

De svenska sågverken har genomgått stora strukturella förändringar under 1900-talet. 

Perioden mellan 1850 och 1900 var sågverksnäringen en ledande kraft för landets 

industrialiseringsprocess. Vid sekelskiftet bröts denna utveckling vilket delvis berodde på 

konkurrens om arbetskraften från andra branscher samt på en prisstegring på råvarorna. 

Bristen på virke och ett ökat tryck från Ryssland och Finland medförde att Sveriges andel 

av världshandeln minskade. Under slutet av 1920-talet låg trävaruandelen på 16-17 % 

vilket kan jämföras med att den trettio år tidigare legat på över 40 %. Trots den minskade 

världshandelsandelen ökades den totala kapaciteten ända fram till 1928 och efter en 

stabilisering skulle det dröja mer än trettio år innan landets sammanlagda produktion 

höjdes. Införandet av elkraft inom produktionen och en förbättrad infrastruktur medförde 

att sågverken inte längre var hänvisade till kustområdena, utan kunde förläggas inåt 

landet. Vid förra århundradets slut svarade de norrländska sågverken för 70 % av den 

totala mängden sågad vara. Motsvarande andel 1950 var endast 40 %, en nedgång som 

berodde på att ett antal sågverk fick läggas ned pga virkesbrist samtidigt som flera 

sågverk i södra Sverige ökade sin produktion. Sedan 1950 har antalet sågverk minskat 
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med ungefär 40 procent från ca 5000 till dagens 2000 sågverk1. Det har i första hand varit 

små så kallade husbehovssågar2 som lagts ned under perioden. De större sågverken med 

en produktion på mer än 5000 m3 klarade sig bra och ökade sin procentuella andel av det 

sågade virket. Under perioden 1973 till och med 2000 minskade andelen sågverk med en 

årlig produktionsvolym under 100 000 m3 kraftigt samtidigt som antalet större sågverk 

ökade följt av att andelen av den totala produktionsvolymen fokuseras till större sågverk. 

(Se tabell 1.1) De sågverk som klarade sig bäst var framförallt de som förfogade över 

egen skog. Den dominerande delen av virkesproduktionen sker idag vid de 350 största 

sågverken som står för ca 98 procent av den totala kapaciteten (Heikerö, 1996). 

 
Tabell 1.1 Sammanställning av fördelningen över antalet sågverk med en årlig produktionsvolym på 
100 000m3 som brytpunkt. 
 
 

 

År Antal sågverk  < 100 000 m3/år >100 000 m3/år Volymprocent  

 

 

 

 
Källa: Skogsvårdstyrelsen, (2004) 

1973   3548    19  20,5% 
1979   2594    17  24,2% 
1984   2476    23  27,8% 
1990   2461    22  26,6% 
1995   2320    33  36,5% 
2000   2175    49  52,3% 

 

Drivkrafter för förändringar inom sågverksindustrin är bland annat konkurrens från andra 

material och tillkomst av nya konkurrentländer och marknader samt att man vill utnyttja 

den befintliga råvaran på ett bättre sätt än idag. Genom att hanteringen och styrningen av 

råvaran från skogen till sågverken blir bättre kan produktionen anpassas till råvarans 

egenskaper och med ny sönderdelningsteknik kan högre sågutbyten och ökat värde i 

produkterna erhållas. Basen för skogsindustrin är skogen och det som styr och påverkar 

formen på industrins alla grenar är tillgången på råvara, den kvalitet som råvaran 

uppvisar samt vilka möjligheter som finns att på ett rationellt sätt avverka denna 

(Grönlund, 1987). 

                                                 
1 Beräknat på sågverk med en årlig produktion över 5000 m3. 
2 En Husbehovssåg är en såg där mer än halva produktionen härrör från timmer som av jordbrukare tillförts 
för sågning av eget husbehovsvirke. 
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2.2 Huvudinriktningar för produktionsstrategi 

Produktion av sågat virke innebär i korthet att timret ska sönderdelas till lämpliga 

virkesenheter, torkas för att hålla materialet beständigt mot skador och formförändringar 

samt förberedas för leverans och försäljning genom kvalitetssortering, längdjustering och 

paketering av den sågade varan (Heikerö, 1996).  

 

För att nå konkurrensfördelar investerar sågverken stora summor i logistiska och 

produktionstekniska system där man prioriterar en långtgående integration mellan skog 

och såg och effektiv produktion. Sedan 1960 har genomgripande förändringar skett av 

tillverkningstekniken och sågprocessen. Man har investerat i såväl nya 

sönderdelningstekniker såsom bandsågs- och cirkelsågsteknik som mer effektiva 

arbetsmetoder3.  Utvecklingen av produktionssystemen går mot att skapa ett optimalt och 

enhetligt flöde av insatsvaror. De modernaste maskinsystemen kännetecknas av 

flexibilitet vilket innebär att sågsystemet snabbt kan anpassas efter variationer i råvaran, 

produktionssortiment och satsstorlekar. Det dröjde dock ända fram till början av 1990-

talet innan det avgörande tekniska skiftet ifrån arbetskraftsintensiva till moderna 

kapitalintensiva sågverk inleddes. Detta innebar att en ökad grad av automation och 

datorisering (Eriksson mfl, 1997).4

 

För att möta konkurrensen från världsmarknaden och substitut finns tre huvudinriktningar 

för val av produktionsstrategi identifierade för att förbättra lönsamheten vilka kan 

sammanfattas enligt följande (Lundmark, 2004). 

 

1. Genom avancerad produktion som adderar ett större värde på slutprodukten och som är 

flexibel för att anpassas för specifika marknadssegment. Slutprodukten representerar ett 

större värde för konsumenten och som därmed ökar deras betalningsvilja och ökar 

konkurrenskraften för sågade trävaror mot andra konkurrerande material.  

 

                                                 
3 Appendix 1 ger en kort förklaring till olika sågtekniker och fördelen med dessa gällande sågutbyte och 
flexibilitet. 
4 I appendix 2 ges en förklaring till olika sågtekniker som finns och hur utvecklingen sett ut för dessa. 
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2. Stora produktionsenheter som kan utnyttja skalfördelar och andra synergieffekter som 

energigenerering, logistik och marknadsföring.  

 

3. Mekaniserade produktionsprocesser och hög arbetskraftsproduktivitet vilket reducerar 

kostnaden per producerad enhet.  

 

Det finns ingen tydlig gräns mellan strategierna och sågverk väljer ofta att kombinera 

valda delar av strategierna för att optimera struktur och produktionssystem.  

 

2.3 Från en arbetskraftsintensiv till kapitalintensiv sågindustri 

I början av 1960-talet fanns det mer än 28 000 anställda inom sågverksindustrin. I dag är 

antalet anställda mindre än 10 000 personer.5 Den sammanlagda produktionen av sågade 

barrträdvaror ökade under samma period från ungefär 8,2 till 15 miljoner m.3 Ser man till 

årlig produktion per anställd ökade denna med över fyra gånger. Arbetstidsåtgången i 

mantimmar per producerad m3 sågad vara minskade med ungefär en tredjedel enligt figur 

2.1. Den allt mer höga tekniska nivån inom sågverksindustrin påverkar produktiviteten 

genom ett högre produktionsutfall i förhållande till insatta resurser (Skogsvårdsstyrelsen, 

2004). 

 
Figur 2.1 Arbetstidsåtgång per producerad m3 sågad vara i sågverk. 
Källa: Skogsvårdsstyrelsen, (2004) 
 

                                                 
5 Se appendix 4 för tabeller över hur antalet anställda inom sågverksindustrin har förändrats. 
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2.4 Sågutbytets betydelse för sågverksindustrins utveckling 

Flexibilitet och tillgänglighet anges generellt som de mest avgörande faktorerna vid 

utformningen av sågverkens tekniska system. Däremot anses inte sågutbytet vara en av de 

viktigaste faktorerna för att nå lönsamhet i verksamheten (Grönlund, 1986). Företrädare 

för fem svenska sågverk6 anser att vikten av att produktionslinjen används så effektivt 

och rationellt som möjligt har störst betydelse för lönsamheten. Med effektivitet menas 

att bearbetningen ska ske med en hög produktionshastighet utan några större 

driftsstörningar eller driftsstopp(Heikerö, 1996). Det genomsnittliga utbytet beror inte 

bara på produktionssystemens förmåga utan även på de dimensioner som sågas. 

Klentimmer ger i allmänhet ett lägre utbyte än stockar av grövre dimensioner. Det 

aggregerade sågutbytet i figur 2.2 låg från mitten av 1970-talet relativt stadigt runt 50 % 

men har sedan början av 1990-talet en sjunkande trend (Skogsvårdstyrelsen, 2004). 

 

 
Figur 2.2 Sågutbyte för sågverksindustrin. 
Källa: Skogsvårdsstyrelsen. (2004) 
 

Virkesförbrukningen har tenderat att öka vilket har medfört att det faktiska sågutbytet 

reducerats från toppen i slutet av 1960-talet på 65 % till att 2002 vara strax över 40 %. I 

och med att industrin generellt har, och går, mot större produktionsenheter är incitamentet 

för bättre lönsamhet att utnyttja skalfördelar. En annan tendens är att genom nya 

                                                 
6 I ”Det moderna sågverket” av Roland Heickerö (1996) görs en fallstudie av fem svenska sågverk där 
fokus ligger att se över sågverkens incitament till tekniska investeringar och driftsorganisation. Sågverken 
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avancerade produktionssystem finns förutsättningar för en mer precis och kundorderstyrd 

produktion. Detta i sin tur medför att slutvärdet på produkten är en mer avgörande faktor 

än sågutbytet i beslut som rör sågverkens lönsamhet. I figur 2.3 kan man tydligt se hur 

virkesförbrukningen procentuellt ökade kraftigt vid införandet av helt datoriserade 

produktionslinjer i början av 1990-talet (ibid). 

 

 
Figur 2.3 Virkesförbrukning och produktion av sågade barrträvaror.  
Källa: Skogsvårdsstyrelsen, (2004) 
 

Av de olika sågverkskategorierna har mindre köpsågverk det högsta sågutbytet medan 

bolagssågarna har det lägsta. Spridningen bland de mindre är stor men sågutbytet kan 

vara upp emot 65 %. Upp till en produktionsstorlek på 100 000 m3 ligger sågutbytet i 

nivå eller högre än riksgenomsnittet. En annan tendens är att sågutbytet är större i den 

södra regionen än i den norra (se tabell 2.2). Detta kan delvis förklaras av tillgången på 

råvara vilket är större i norr (Sågfakta, 2000). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
som ingår i studien är; Rundviks sågverk, Notnäs sågverk, Heby sågverk, Kinda sågverk och Bodafors 
sågverk. 
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Tabell 2.2 Genomsnittligt sågutbyte för olika regioner där region 1 ligger i södra Sverige och region 4 
i norra Sverige. 

Sågutbyte, %  44,6 45,4 47,7 49,6 

Region   1 2 3 4 

 
Källa: Sågfakta (2000) 
 

2.5 Investeringar i maskiner och anläggningar  

Ser man till investeringsbenägenheten i maskiner och anläggningar, i figur 2.5, inom 

sågverksindustrin har investeringstakten varit relativt konstant med i medel 1800 miljoner 

per år. Detta gäller såväl investeringar i byggnader, anläggningar och maskiner. På 1960-

talet var förhållandet, i belopp räknat, mellan investeringar i byggnader och anläggningar 

och med investeringar i maskiner ungefär lika stora per år. Detta förhållande har 

förändrats under den undersökande perioden och i början på 2000-talet var 70-80 % av 

det totala investeringsbeloppet i maskiner (Skogsvårdsstyrelsen, 2004). 

 

 
Figur 2.5 Investeringar i maskiner och anläggningar med hänsyn tagen till inflationen.  
Källa: Skogsvårdsstyrelsen, (2004) 
 

Av detta kan man dra slutsatsen att sågverken strävar efter att öka kostnadseffektiviteten 

genom investeringar i bättre och modernare produktionsmetoder och maskiner. En 

anledning till att inte lika stora belopp investeras i byggnader och maskiner kan vara som 

följd av att antalet sågverk minskat kraftigt under den undersökande perioden. Som man 
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kan se i figur 2.5 varierar storleken på investeringsbeloppen kraftigt från år till år. En del 

toppar visar på investeringar i ny teknik. Paradigmerskiftet, då en mer datoriserad 

produktion infördes i slutet på 1980-talet och början av 1990-talet, visar en tydlig 

uppgång i investeringar. 

 

2.6 Sågverkens kostnader 

Tillgången på virke och dess kvalitet ligger till stora delar till grund för vad som kan 

produceras och i vilken mängd det görs. Råvaran är med andra ord en starkt tvingande 

kraft för valet av affärsstrategi. De sågverk som kontinuerligt och stabilt kan erhålla en 

godkänd råvara kan välja en viss strategiform i sina strävanden att effektivisera 

verksamheten. De sågverk som saknar egen skog måste i många fall välja andra former 

för att nå sina mål. Koncernsågverk med goda skogstillgångar kan påverka hela 

värdekedjan från råvara och produktion till kund. Råvaran utgör således inte någon 

begränsning för tillverkning av sågat virke och vid konjunktursvängningar kan skogen 

användas som ett balanseringsmoment där kostnader och eller intäkter kan bokföras 

antingen i skogsdelen eller vid sågenheterna. Små köpsågverk är följaktligen mer 

beroende av ett högre sågutbyte för att uppnå lönsamhet (Heickerö, 1996). 

 

Prisutvecklingen på timmer har visat en neråtgående trend sedan mitten av 1970-talet. Ser 

man endast till 1990-talet så låg priset relativt stilla främst på grund av den starka 

nedgången i början på decenniet. En prisnedgång på virke har en stor påverkan på 

sågverkens lönsamhet och det i reala mått sjunkande virkespriset har kompenserats av en 

ökad produktivitet inom sågverksindustrin och varit en bidragande faktor till att 

sågverken ökat sin årliga produktionsvolym.  Prisutvecklingen på sågtimmer av tall och 

gran uttryck i dagens värde har sett ut enligt figur 2.6 (Skogsvårdsstyrelsen, 2004). 
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Figur 2.6 Prisutvecklingen för sågtimmer av tall och gran. 
Källa: Skogsvårdsstyrelsen, (2004) 
 

Förutom kostnaden för råvaran är ökade arbetskraftskostnaderna en starkt bidragande 

faktor till den kontinuerligt ökade mekaniseringen inom industrin. Därtill följer även 

kostnader för investeringar i nya produktionssystem och kapital vilket i denna studie får 

representeras av riksbankens diskontoränta (ibid). 
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Kapitel 3 

TEORI 

 

 

 

 

3.1 Produktionsfunktionen 

Ett företags principiella aktivitet är att omvandla insatsvaror till slutprodukter. För ett 

sågverk innebär det att förädla skogsråvaran timmer till varor vilket marknaden 

efterfrågar. Generellt kan ett företags produktionsfunktion med n stycken insatsvaror      

xi , i = 1, 2,…,n,  formellt uttryckas enligt följande modell: 

 

 q = f(x1, x2,…xn, A)        (3.1) 

 

I modellen representerar q företagets utbud av en speciell produkt under en tidsperiod, xi ,i 

= 1, 2,…,n, representerar företagets insatsvaror såsom kapitalinsatser i form av maskiner, 

anläggningar samt arbetskraftskostnader och det råmaterial som förbrukats. Variabeln A 

representerar den tekniska utvecklingen inom sågverksindustrin. (Nicholson, 1997) 

 

3.2 Den optimala kombinationen av produktionsfaktorer  

På lång sikt kan alla produktionsfaktorer varieras för att uppnå den minst kostsamma 

kombinationen för ett företag att vinstmaximera sin verksamhet. Givet en konstant 

produktionsnivå kan olika insatsvaror substitueras mot varandra samtidigt som 

produktionskostnaden hålls konstant (Sloman, 1999). 

 

Marginalprodukten av en insatsvara är den ökning i produktionen som sker genom en 

ökning av variabeln med en enhet samtidigt som övriga variabler hålls konstanta. 

Matematiskt kan detta beskrivas med den partiella derivatan av produktionsfunktionens 

oberoende variabler vilket förklarar med vilken hastighet funktionen förändras med 

avseende på en variabel åt gången (ibid). 
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Marginalprodukten för insatsvaran xi = MPxi = 
i

i

x
xq

∂
∂ )(

    (3.2) 

 

När faktorförhållandet mellan priset man betalar för en extra enhet kapital K och 

marginalprodukten av samma enhet är högre än jämförelsevis kostnaden för arbetskraft L 

medför detta att mer kapital borde användas i förhållande till arbetskraft. Substitutionen 

av arbetskraft mot mer kapital kommer att pågå tills att förhållandet har jämnat ut sig. 

Detta är en form av jämvikt där användandet av produktionsfaktorerna optimeras sett ur 

produktivitetsaspekt (ibid). 

 

 
L

L

K

K

P
MP

P
MP

=          (3.3) 

 

Givet ett produktionsmål satt till q0 enheter kan olika kombinationer av insatsvaror 

användas för att uppfylla målet. Detta brukar illustreras med isokvanter (se figur 3.1) och 

beskrivs matematiskt som den uppsättning av insatsvaror som uppfyller: 

 

         (3.4) 021 ),...,,( qxxxf n =

 

Lutningen på kurvan motsvarar den takt vid vilket en insatsvara kan substitueras mot en 

annan givet att q hålls konstant och kallas marginella tekniska substitutionskvoten 

(MRTS). Genom att utgå ifrån insatsfaktorerna K och L kan en tvådimensionell tolkning 

av faktorförhållandet illustreras med isokvanter. Det finns lika många isokvanter i K – L 

planet som det finns möjliga värden på q. Högre värden på q medför att man rör sig i 

riktning från origo vilket illustreras i figur 3.1. Teknisk utveckling medför att 

isokvantkurvan med en given nivå på q skiftar i riktning mot origo eftersom samma 

mängd q kan produceras med en mindre andel insatsvaror (ibid). 
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Figur 3.1. Isokvant karta för olika värden på q. 
Källa: Sloman, (1999) 
 

I matematiska termer kan MRTS beskrivas som derivatan av K med avseende på L givet 

att q hålls konstant.  

 

 MRTS = 0qq
dL
dK

=
−        (3.5) 

 

Minustecknet i ekvation 3.5 kommer ifrån att L substitueras mot K vilket medför en 

rörelse uppåt på isokvanten. Värdet på MRTS beror på q men även på kvantiteterna av K 

och L som använts för att uppnå utbudet q. Utifrån produktionsfunktionens totala 

differentialkalkyl fås även att7: 

 

MRTS = 
K

L

MP
MP  = 

L
K
∆
∆        (3.6) 

 

Valet av produktionsnivå q beror på kostnaden av insatsfaktorerna. Om man antar att 

faktorpriserna är fasta kan så kallade isokostlinjer härledas vilka visar möjliga 

                                                 
7 Se appendix 3 för härledningen 
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kombinationer av K och L vid en viss totalkostnad. Liksom för ioskvantlinjer kan en serie 

av linjer konstrueras där varje linje representerar en särskild kostnad för företaget. 

Lutningen på isokostlinjen fås ifrån prisförhållandet mellan kapital och arbetskraft och 

den optimala kombinationen av K och L som ger lägst total kostnad kan härledas från 

grafen i figur 3.2. Den optimala kombinationen fås där isokvantkurvan tangerar 

isokostkurvan (ibid). 

  

 
Figur 3.2. Den kombination av K och L som givet en nivå på q minimerar kostnaden för 
produktionen. 
Källa: Sloman, (1999) 
 

3.3 Cobb-Douglas funktioner och skalfördelar 

Produktionsfunktionen som ger konvexa isokvantlinjer enligt figur 3.1 kallas för Cobb-

Douglas funktioner (Nicholson, 1997) och definieras enligt ekvation 3.7. 

 

        (3.7) δβα
ni xxAxxfq ⋅⋅⋅== ...)( 21

 

Sambandet mellan insatsvarorna är ickelinjärt och avkastningen r på insatsvarorna 

definieras som summan av de okända parametrarna ),...,,( δβα  
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 δβα +++= .....r         (3.8) 

 

Ett företag sägs ha skalfördelar om kostnaden per producerad enhet minskar vid en 

ökning i den totala produktionsvolymen vilket leder till att en mindre andel av respektive 

insatsfaktorer krävs per producerad enhet. Konsekvensen av skalfördelar, och 

kostnadsreduktioner till följd av teknisk utveckling, blir en stark påverkan på 

marknadsstrukturen genom inträdesbarriärer vilket hindrar marknaden från att uppnå 

perfekt konkurrens. För en Cobb-Douglas funktion gäller att r ska vara större än 1 för att 

skalavkastningen förekommer inom industrin (Nicholson, 1997). 

 

3.4 Den duala kostnadsfunktionen        

Genom att utgå ifrån att sågverken, givet produktionsfunktionen, kostnadsminimerar får 

man även anta att företagens produktionsnivåer, q, är förutbestämda och att priserna på 

insatsvarorna, , är fasta och exogena samt att företaget väljer andelen insatsvaror 

för att minimera den totala kostnaden av att producera q. Detta innebär att det finns en 

kostnadsfunktion, direkt relaterad till produktionsfunktionen, som minimerar den totala 

kostnaden C av att producera en given nivå på q med rådande priser på insatsfaktorerna 

och den tekniska utvecklingen A. Kostnadsfunktionen kan skrivas enligt ekvation 3.9. 

(Berndt, 1991) 

npp ,...,1

 

 )        (3.9) ;,,...,,( 21 XqpppgC n=

 

För att minimera kostnaderna konstrueras följande optimeringsfunktion där xi är 

insatsfaktorerna och λ Lagrange multiplikatorn: 

 

 L =      (3.10) 
ix

min [ );,...,(
1

Xxxfqxp nii

n

i
i −+∑

=

λ ]

 

Det första ordningens villkor för kostnadsminimering är att: 
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0);,...,( 2111
1

=−=
∂
∂ Axxxfp
x
L

nλ  

    M     M         (3.11) M

 0);,...,,( 21 =−=
∂
∂ Axxxfp
x
L

nnn
n

λ  

 

 0);,...,,( 21 =−=
∂
∂ AxxxfqL

nλ
      (3.12) 

 

För att härleda den duala kostnadsfunktionen till Cobb-Douglas produktionsfunktionen 

substitueras ekvation 3.7 för in i ekvation 3.10 och första villkoret för 

kostnadsminimering, ekvation 3.11 och 3.12, skrivs om och utvecklas. Utifrån detta kan 

efterfrågan för x

),...,( 21 nxxxf

i härledas till: 

 

 iii paqx ⋅⋅= λ         (3.13) 

 

Utifrån det första ordningens villkor för kostnadsminimering kan λ och q elimineras 

genom att beräkna kvoterna x2/x1 och x3/x1 vilket i sin tur medför att man får ut värden på 

. Genom att utgå ifrån ett linjärt samband blir den duala kostnadsfunktionens 

funktionella form blir enligt ekvation 3.14. 

nxxx ,..., 21

 

        (3.14) nn xpxpxpC +++= ...2211

 

Den funktionella formen kan skrivas om algebraiskt med hjälp av ekvation 3.13 där 

efterfrågorna för xi sätts in i ekvation 3.14 för att erhålla ekvation 3.15. För den 

algebraiska härledningen hänvisas till Berndt (1991). 
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       (3.15) rrrr pppqkC ////1 ... δ
δ

β
β

α
α ⋅⋅⋅⋅⋅=

Där  

        (3.16) [ rArk /1... −
⋅⋅⋅⋅⋅= δβα δβα ]

 

Utifrån ekvation 3.16 kan den tekniska utvecklingen A härledas genom att man har 

estimerat värden på de okända variablerna ),...,,( δβα  samt konstanten k och r kan 

härledas från ekvation 3.8. Härledningen av den tekniska utvecklingen A blir enligt 

följande uträkningar: 

 

 rA
r
k /1)...( −⋅⋅⋅⋅= δβα δβα        (3.17) 

 

Logaritmering ger:  

 

 )...ln(1ln δβα δβα ⋅⋅⋅⋅−= A
rr

k       (3.18) 

 

Enligt naturliga logaritmegenskaper kan följande utbrytning ske: 

 

 )...ln(lnln δβα δβα ⋅⋅⋅+=− A
r
kr       (3.19) 

 

Genom att utföra följande omflyttningar kan A exponentiellt härledas enligt följande: 

 

 eA =
)...ln(ln δβα δβα ⋅⋅⋅−−

r
kr

       (3.20) 
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Kapitel 4 

EMPIRI 

 

 

 

 

Modellen som konstrueras i följande kapitel ska undersökas dels för om det finns ett 

samband mellan sågverkens lönsamhet och teknik som gjort det möjligt med ett högre 

sågutbyte men även om det inom sågverksindustrin förekommer skalfördelar.  

 

4.1 Konstruktion av modellen 

Modellen har sågverkens produktionskostnad som beroende variabel samt oberoende 

variabler som är avgörande för sågverkens kostnader. (se ekvation 4.1) Variablerna i 

modellen antas ha ett ickelinjärt förhållande och logaritmering måste därför ske för att få 

ett linjärt förhållande vilket är nödvändigt för regressionsanalysen. Genom att logaritmera 

kostnadsfunktionen i ekvation 3.15 fås ett linjärt samband mellan parametrarna (se 

ekvation 4.2). Fördelen med det loglinjära förhållandet är att de förklarande variablernas 

elasticitet kan utläsas direkt ifrån dess koefficienter. Modellen kommer att innehålla 

priset på arbetskraft, L, priset på kapital, K, samt priset på barrsågtimmer, T, som 

leveransvirke  

 
)/()/()/(/1 rK

K
rL

L
rT

ST
r pppqkC ⋅⋅⋅⋅=       (4.1) 

 

KLT pppqkC lnlnlnlnlnln 321 ⋅+⋅+⋅+⋅+= βββα    (4.2) 

 

Där: 
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r

=

=

=

=

3

2

1

1

β

β

β

α

         (4.3) 

 

Detta medför att r kan härledas ifrån α  i ekvation 4.3 men även beräknas som summan 

av värdena för de oberoende variablerna enligt ekvation 4.4. 

 

 KLTr ++=          (4.4) 

 

Härledningen av konstanten k fås enligt ekvation 3.16 

 

         (4.5) [ rKLT KLTArk /1−
⋅⋅⋅⋅= ]

 

Den tekniska utveckling A fås genom omskrivning av ekvation 4.5 enligt följande: 

 

eA =
)ln(ln KLT KLT

r
kr ⋅⋅−−

       (4.6) 

 

4.2 Datainsamling 

All data till studien är hämtat ifrån Skogsvårdsstyrelsen samt Riksbanken. Uppgifterna 

kan därmed antas vara trovärdiga och korrekta. Uppsatsen fokuserar specifikt på 

sågverksindustrin varför vissa generella antaganden har fått göras.  

 

Den beroende variabeln C är rörelsekostnaden för sågverk och hyvlerier 

(Skogsvårdsstyrelsen, 2004). Med oberoende menas de variabler som medför 

förändringar i sågverkens rörelsekostnader. I och med att omfattningen av 

produktionsflödet är begränsat kommer endast kostnader förknippade med denna del av 
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flödet att inkluderas i modellen. Studien omfattar industriåren från 1968 till och med 

2001. Anledningen till valet av period beror dels på den tekniska utvecklingen vilket varit 

stor samt tillgänglig statistik. Uppgifter över sågverkens rörelsekostnader finns endast för 

åren 1991 till och med 2001. För resterande år interpoleras kostnaderna utifrån 

producentprisindex (PPI). Detta ger inget exakt värde på kostnaderna men representerar 

förändringen i kostnaderna per år.  

 

Utifrån fakta om sågverksindustrins processer (Eriksson, 1997) identifieras tre variabler 

direkt associerade till kostnadsfunktionen vilka inkluderas i modellen. Dessa är priset på 

råvaran barrsågtimmer, priset på kapital samt priset på arbetskraft. Priset på 

barrsågtimmer kan delas upp i tall och gran respektive importpriset för tall och gran. På 

grund av att prisnivåerna starkt korrelerar (se tabell 4.1) bidrar en uppdelning av 

timmerpriset inte till en bättre förklaring i hur kostnaden varierar och endast en variabel 

kommer att användas till att förklara timmerprisets påverkan på kostnaden. Statistiken 

finns beskriven i appendix 4 och 5. 

 
Tabell 4.1 Korrelationskoefficienter mellan tall- och granpriser 

 

    Tall       Gran    
 
Tall 1.0000    .9588    
Gran .9588     1.0000   

 

4.2.1 Priset på barrsågtimmer 

Som mått på timmerpriset PT används ett uträknat medel för prisutvecklingen på 

sågtimmer av tall och gran som leveransvirke, samt importprisutvecklingen för 

barrsågtimmer. Fördelen med att använda leveransvirke är att kostnaden för transporten 

av timmer till sågverken inkluderas indirekt i timmerprisvariablerna. Variabeln 

representerar således den aggregerade förändringen i prisnivån för barrsågtimmer under 

perioden.  Koefficienten för råvarupriset förväntas ha ett positivt tecken eftersom ett ökat 

råvarupris medför ökade rörelsekostnader.  
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4.2.2 Priset på arbetskraft 

Priset på arbetskraft PL representeras av den genomsnittliga timlönen för anställda inom 

träindustrin multiplicerat med arbetstidsåtgången i antal arbetstimmar per år för att 

uttrycka arbetskraftskostnaden i kr/år. Det finns ingen specifik statistik endast över 

sågverksindustrin utan träindustrin i stort får representera löneutvecklingen. Utvecklingen 

inom enskilda områden inom träindustrin har dock följt samma trend under tidsperioden 

som uppsatsen omfattar. Koefficienten för priset på arbetskraft förväntas ha ett positivt 

tecken eftersom högre löner medför att rörelsekostnaderna ökar. 

 

4.2.3 Priset på kapital 

Priset på kapital PK representeras av diskontoräntan vilket sätts av riksbanken. Diskontot 

har inte någon som helst penningpolitisk betydelse utan är uteslutande en referens. Det 

var uteslutande denna ränta som det går att finna statistik över för den tidsperiod som 

uppsatsen omfattar. Koefficienten för priset på kapital förväntas kunna ha dels ett positiv 

men även ett negativt tecken. En ökad ränta medför att investeringar i nya maskiner och 

anläggningar inte blir lika omfattande om räntan är låg i jämförelse. Lägre ränta medför 

en högre investeringsbenägenhet.  

 

4.2.4 Den tekniska utvecklingen 

Den tekniska utvecklingen A kommer att härledas utifrån ekvation 3.20 och kommer att 

ge ett mått på hur denna utveckling påverkar produktionsnivån och därmed direkt den 

aggregerade kostnadsnivån som följer. Teknologisk utveckling inom träindustrin gäller 

införandet av nya maskiner och produktionssystem som förbättrat möjligheterna till ett 

högre sågutbyte och effektivare produktion. Detta ger därmed också en möjlighet till att 

effektivare utnyttja råvaran. För att testa särskilda tidsperioder där utvecklingen varit 

betydelsefull och avgörande för branschen i stort kan dummyvariabler representera 

utvecklingen. En dummy variabel är en artificiell variabel som är definierad till, att i detta 

fall, vara 0 fram till och med det årtal där teknologin inom industrin tog ett steg framåt. 

Efter detta årtal definieras variabeln till värdet 1. Det är svårt att förutsäga tecknet på den 

tekniska utvecklingens koefficient. Ett negativt tecken medför att kostnaderna minskar till 

följd av den tekniska utvecklingen medan ett positivt tecken medför ökade kostnader. 
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För att undersöka hur paradigmerskiftet 1992, då en mer datorstyrd produktion infördes i 

svensk sågverksindustri, påverkar modellen och därmed kostnaden för sågverken 

kommer en dummyvariabel införas. Årtalet visar på trendbrott i virkesförbrukning och 

sågutbyte varför detta kommer att undersökas ytterligare.  

 

Dummyvariabeln, D, kommer att definieras värdet 0 fram till och med 1991 och därefter 

värdet 1. Den andra modellen som kommer att undersökas är ekvation 4.6 vilket är en 

utveckling av ekvation 4.2.  
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Dummyvariabeln förväntas att ha ett negativt tecken vilket innebär att införandet av 

datoriserade produktionssystem reducerar produktionskostnaden och att det är lönsamt att 

investera i produktionssystem vilket rationaliserar och effektiviserar produktionen. 

 

4.2.5 Produktion av sågade barrträvaror.  

Produktionen q representeras av den aggregerade årliga produktionsvolymen av sågade 

barrträvaror i miljoner m3. Produktionsvolymen förväntas att ha ett positiv tecken 

eftersom en ökad produktionsvolym leder till ökade kostnader. 

  

4.3 Deskriptiv statistik   

Statistiken som ligger till grund för modellen och regressionsanalysen beskrivs i tabell 

4.2 och 4.3. Priset på barrsågtimmer uttrycks i kr/m3 och i 2005 års värde. Den 

genomsnittliga lönen och den totala rörelsekostnaden i kr per år uttrycks även dessa i 

2005 års värde. Produktionsvolymen q uttrycks i miljoner m3.  
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Tabell 4.2. Sammanställning av variablernas medel- min- och maxvärden samt standard avvikelsen 
under perioden 1968-2001. 

Variabel Medel      St. avv.  Minimum Maximum       Källa 

 
i kr/m3 fub 

PST                 592.6      106.4         402.7      843.3       Skogsvårdsstyrelsen (2004)i                   
PK            6,9   2,8         1,3 11,5       Riksbanken (2005)ii

PL            2292,7    1128,3       452,6   3797,6    Skogsvårdsstyrelsen (2004)iii
   

C            20984,6  8028,3       11997 36568       Skogsvårdsstyrelsen (2004)iv

q            12,2   1,6         10 15,4       Skogsvårdsstyrelsen (2004)v

      

ii Räntan i % 
iii  Miljoner kr/år 
iv Miljoner kr/år 
v  Miljoner m3/år 
 
 
Korrelationskoefficienten anger i vilken utsträckning två variabler samvarierar. En 

positiv korrelation innebär att låga värden på en variabel medför låga värden på den 

andra. Vid negativ korrelation innebär låga värden på en variabel ger höga värden på den 

andra. Om korrelation skulle vara 0 finns det inget samband mellan höga och låga värden. 

 

 
Tabell 4.3 Korrelationsmatris för modellens variabler 

PK 1.0  -.75    -.39     -.61        .32          .39 
q      1.00     .66          .77        -.57         -.70 
C    1.00        .81        -.96         -.64 
Dum                    1.00      -.83         -.72 
PL            1.00         .66 
PT             1.00 

PK    q          C     Dum       PL          PT               

 
 

Från tabell 4.3 är det tydligt att kostnaden för arbetskraft kraftigt korrelerar med den 

totala kostnaden.  
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Kapitel 5 

RESULTAT 

 

 

 

 

5.1 Regressionsanalys 

Modellerna som kommer att estimeras med en OLS8 regression är ekvation 4.2 (modell 

1) samt ekvation 4.6 (modell 2) vilket är samma ekvationer där en dummyvariabel får 

representera paradigmerskiftet 1992 i modell 2. Resultatet av estimeringarna går att utläsa 

i tabell 5.1. Tabellen visar variablernas estimerade koefficient, t-kvot samt 

förklaringsgrad.9

 
Tabell 5.1. De oberoende variablernas estimerade koefficienter.  

Modell 1 18.0822        .2209    .0936       .2355 .6753              .935 

t-kvot  12.205          .818*      .584*       4.666 16.076 

 

Modell 2 19.6775        0,3382    -.0,01367   .2266  .7536      -.1878         .943 

t-kvot  12.505          1.302*    -.086 *       4,755      14.123      -0,086** 

* Variabeln är signifikant till 10 % 

Modell Konst.  α       1β             2β            3β            4β       R2

** Variabeln är signifikant till 5 % 
 

5.2 Variablernas koefficienter 

Loglinjära modeller medför att variablernas elasticitet fås direkt ifrån den estimerade 

koefficienten i tabell 5.1 vilket innebär att en procents ökning i produktionsvolymen i 

modell 1 medför 0,22 % ökning av kostnaderna. Genom analys av koefficienternas t-

värden i tabell 5.1 erhålls icke signifikanta t-värden för arbetskraftskostnaden samt 

kostnaden för kapital. Detta gäller för båda modellerna där det mest påfallande är att 

                                                 
8 OLS står för “Ordinary Least Squares” regression 
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kostnaden för arbetskraft är en av dessa variabler. En anledning till detta resultat kan vara 

att variablerna har haft små variationer under den undersökande perioden. Ser man till 

standard avvikelsen10 ligger denna omkring 0,05 för båda variablerna i modell 1 och 2. 

Kostnaden för arbetskraft har även en stark korrelation med den totala kostnaden (se 

tabell 4.2) Vilket delvis kan förklara dess signifikansnivå. 

 

Tecknen hos variablerna koefficienter stämmer med det förväntade förutom priset på 

barrsågtimmer i modell 2. Att priset på barrsågtimmer har ett negativt tecken i modell 2 

kan förväntas bero på dummyvariabelns inverkan på modellen.  

 

5.3 Den justerade förklaringsgraden 

R2 är ett mått på hur väl modellens oberoende variabler förklarar variationen i den 

beroende variabeln. Värdet på R2 ligger alltid inom intervallet 0 och 1 där ett högre värde 

innebär en högre förklaringsgrad. Körningarna gav R2 värden på 0.935 för modell 1 och 

0,943 för modell 2 med dummyvariabeln. Detta kan generellt anses vara en hög 

förklaringsgrad och är bra i förhållande till modellens avgränsningar. Detta betyder att 

modellerna kan förklara 93-94 % av variationen i sågverkens rörelsekostnader.  

 

5.3.1 F-test 

Genom att utföra ett F-test kan förklaringsgraden fastställas att vila på de oberoende 

variablerna och inte av slumpen. F värdet beräknas enligt ekvation 5.1. 

 

 4,535
32/)9436,01(

9436,0
)2/()1( 2

2

=
−

=
−−

=
nR

RF     (5.1) 

 

Det kritiska värdet för F på 1 % signifikansnivån är 7,51 varför det underliggande värdet 

på R2 är så högt att det inte kan ha uppkommit av en slump. Det kritiska R2 värdet 

beräknas till 0,206 vilket är betydligt lägre än 0,9436 och förklaringsgraden anses därmed 

vara av signifikans.  

                                                                                                                                                  
9 För kompletta resultat av estimeringarna se appendix 6 och 7. 
10 Se Appendix 6 och 7 för resultat ifrån regressionerna 
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5.4 Dummyvariabelns inverkan på modellen 

Ett högre sågutbyte medför att en mindre andel av råvaran behöver användas för att 

producera samma mängd färdigt virke och bidrar således till en lägre kostnad för 

sågverken i och med råvaruandelens höga andel av den totala kostnaden. I 

regressionsanalysen för modell 2 uppskattades ett värde för dummyvariabeln till -.1878 

vilket stöder ansatsen i avsnitt 4.2.4 att paradigmerskiftet innebar en möjlighet för 

sågverksindustrin att reducera kostnaderna med investeringar i nya produktionssystem  

 

5.5 Skalfördelar och teknisk utveckling inom sågverksindustrin 

Enligt ekvation 4.3 och 4.4 kan skalfördelar inom sågverksindustrin påvisas genom att 

värdet på r överstiger 1. Eftersom regressionsresultaten i tabell 5.1 ger ett värde på 

koefficienten för α  kan r därmed beräknas enligt ekvation 5.2. 

 

 För modell 1: r = 1 / 0,2209 = 4,53  

För modell 2: r = 1 / 0,3382 = 2,96      (5.2) 

 

Båda dessa värden överstiger 1 och påvisar förekomsten av skalfördelar inom 

sågverksindustrin. Intressant är att dummyvariabeln visar att skalfördelarna till en del kan 

förklaras av investeringar och utveckling av produktionssystem.  

 

Givet värdet på r kan resterande variabler beräknas enligt tabell 5.2 där 

regressionsresultatens koefficienter i modell 1 och 2 används för att härleda värden på de 

bakomliggande variablernas avkastning. Enligt ekvation 4.4 ska variablernas individuella 

avkastning summera ihop till r och således representera avkastningen för hela 

sågverksindustrin 
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Tabell 5.2 Variablernas avkastning 

Modell T  K  L  Dummy r 

 

Modell 1 0,4236  1,0656  3,056    4,54 
 
Modell 2 -0,0404 0,6707  2,23  -0,556  2,31 

 

Variablernas värde i modell 1 summerar ihop till 4.54 vilket stämmer överrens med 

värdet på r. För modell 2 misstämmer värdet på r vilket beror på det negativa tecknet på 

priset för barrsågtimmer samt dummyvariabelns påverkan på modellen. Utesluter man 

dummyvariabeln ur beräkningen summerar variablerna ihop till rätt r värde.   

 

Utifrån värdet på r samt variablernas individuella avkastning och konstanten k vilket 

hämtas ifrån regressionsresultatet i tabell 5.1 kan den tekniska utvecklingen A härledas 

enligt ekvation 4.6. De icke tillfredsställande värdena för modell 2 medför att A endast 

kommer att beräknas och analyseras för modell 1 enligt ekvation 5.3  

 

  )056,30656,14236,0ln(
54,4
08,18ln54,4 056,30656,14236,0 ⋅⋅−−  

 A = e              = 8,34E-5  (5.3) 

 

Resultatet ifrån beräkningen visar på att den tekniska utvecklingen (se ekvation 3.7) 

påverkar den årliga produktionsvolymen positivt om ändå svagt. 

 

5.6 Den förklarande modellen  

Med alla värden framräknade kan den slutliga modellen för sågverkens kostnader 

fastställas efter den modell som härledes fram i kapitel 3 (se ekvation 3.15).  

 

 54,4
056,3

54,4
0636,1

54,4
4236,0

54,4
1

08.18 KLST PPPqC ⋅⋅⋅⋅=      (5.4) 
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Kapitel 6 

SLUTSATSER 

 

 

 

 

I detta kapitel kommer slutsatser dras utifrån empiri och resultatet i kapitel 5. Slutsatserna 

kommer att bygga på de antaganden och begränsningar som uppsatsen bygger på. 

 

6.1 Regressionsanalys 

Resultaten från regressionskörningarna i kapitel 5 visade sig till stor del stämma överens 

med hur de förklarande variablerna teoretiskt påverkar den totala kostnaden. Den 

justerade förklaringsgraden för modellen är hög och signifikant sett till avgränsningen i 

produktflödet. Avgränsningarna medför att vissa kostnader inte täcks in i den modell som 

är beskriven i ekvation 5.4. Den är heller inte exakt i och med den låga signifikansnivån 

för två variabler. Modellen ger dock en fingervisning för hur den totala kostnaden 

varierar när förändringar sker i de oberoende variablerna.  

 

6.1.1 Oberoende variabler 

Kostnaden för arbetskraft fick ett positivt tecken och påvisar ett starkt samband mellan 

arbetskraftskostnad och total kostnad. Detta samband är en bakomliggande faktor för 

skiftet att gå från en arbetskraftsintensiv till kapitalintensiv industri. Den reala 

löneutvecklingen har varit hög under perioden men samtidigt har antalet anställda 

minskat kraftigt och produktiviteten ökat genom att färre arbetstimmar behövs för samma 

produktionsvolym. Detta medför att flera faktorer jämnar ut varandra och den totala 

variationen i arbetskraftskostnaden under perioden är låg och har därmed en låg 

förklaringsgrad till hur den totala kostnaden har varierat. 

 

Priset på barrsågtimmer har ett positivt tecken vilket betyder att en ökning i priset på 

timmer medför att den totala kostnaden ökar. Koefficienten har ett relativt lågt värde 

vilket borde vara högre eftersom råvarukostnaden generellt står för omkring 60 % av den 
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totala kostnaden. Genom att inkludera dummyvariabeln får priset på barrsågtimmer ett 

negativt tecken samtidigt som en större del av kostnaden kan förklaras av en ökad 

produktionsvolym. Dummyvariabeln påverkar den totala kostnaden negativt vilket 

innebär att införandet av ny framstående teknik, som effektiviserar och höjer 

produktiviteten, sänker den totala kostnaden.  

 

Kostnaden för kapital har ett positivt tecken och en ränteökning medför ökade kostnader 

för sågverken och en lägre investeringsbenägenhet.  

 

6.1.2 Skalfördelar och teknisk utveckling 

Resultaten i kapitel 5 visar på att skalfördelar förekommer inom sågverksindustrin och att 

avkastningen är ungefär 1:4.5 för modell 1 och 1:2.96 för modell 2. Detta betyder att en 

ökning i andelen insatsfaktorer med 1 enhet ger en ökning i produktionsvolymen med 4.5 

respektive 2.96 enheter. Detta kan förklaras av offensiva investeringar i maskinpark, 

produktionssystem och produktivitet vilket sett till att den svenska sågverksindustrin har 

internationellt sett en hög standard och kvalitet. Den tekniska utvecklingen visade sig 

påverka den totala kostnaden negativt vilket lönsamhetsmässigt motiverar 

investeringarna. En anledning till att det beräknade värdet på A är lågt och påverkar 

kostnaden svagt kan vara att den utveckling tekniken haft under den undersökande 

perioden motverkats av förändring i struktur och produktionsstrategier.  

 

6.2 Teknisk utveckling och sågutbyte 

Trenden för den aggregerade nivån gällande sågutbytet har under 1990-talet och fram till 

idag varit på neråtgående från att legat relativt stadigt strax under 50 %. Idag ligger nivån 

enligt min studie en bit över 40 %. Detta motsäger slutsatsen av att modernare 

produktionssystem ska förbättra sågverkens lönsamhet genom ett högre sågutbyte. Vid 

paradigmerskiftet i början av 1990-talet då mer datoriserade produktionssystem infördes 

sker ett tydligt trendbrott i den aggregerade nivån på sågutbytet. De nya 

produktionssystemen möjliggjorde en högre produktionstakt och förbrukningen av 

timmer ökades markant. Ökningen i förbrukningen beror på att sågverken på ett 
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effektivare sätt kan utnyttja timret och en postning vilket syftar till en optimering av 

sågutbytet inte samtidigt optimerar kundnyttan.  

 

Andra faktorer som enligt min studie påverkar valet av sågutbyte är storleken på 

sågverket. Ett mindre köpsågverk med en årlig produktion under 100 000 m3 har i snitt ett 

högre sågutbyte än riksgenomsnittet. Detta kommer sig ofta av att man inte äger skogen 

och kan styra hela råvarukedjan enligt egna behov och vikten av att utnyttja råvaran blir 

högre. För en bolagssåg vilket kan fördela kostnader över hela koncernen minskar 

behovet av ett högt sågutbyte och produktionen styrs efter att så effektivt som möjligt 

producera produkter med ett högt kundvärde.  

 

Andelen små sågverk med en årlig produktion under 100 000 m3 har minskat med 

närmare 40 % under perioden och trenden är att industrin går mot större 

produktionsenheter där sågutbytet generellt är lägre. Andelen sågverk med en årlig 

produktionsvolym över 100 000 m3 har ökat med närmare 160 %. (se tabell 1.1)   

 

Det har även visat sig att närhetsprincipen påverkar nivån på sågutbytet då sågverk i 

södra Sverige, oberoende av storlek, i genomsnitt har ett högre sågutbyte än sågverk i 

Norrland.  

 

6.3 Sågutbytets påverkan på lönsamheten 

Antagandet att lönsamheten ska förbättras till följd av ett högre sågutbyte går inte direkt 

att bevisa med denna uppsats. Beroende på sågverkens storlek och val av 

produktionsstrategi varierar sågutbytets inverkan som avgörande faktor för lönsamheten. 

Men den tekniska utvecklingen inom industrin visar, enligt regressionsanalysen, på att 

den totala kostnaden reduceras vid utveckling av nya produktionssystem. En lägre 

kostnad som följd innebär större marginaler för sågverken och lönsamheten påverkas 

positivt. En annan viktig aspekt gällande sågverkens lönsamhet och känslighet för 

konjunktursvängningar är omfattningen av förädlingsgraden. Genom att öka 

förädlingsgraden fås ett minskat beroende av konjunkturen samt att råvarukostnaden får 

lägre betydelse.  
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Appendix 1 

 

 

 

 

Virkesutbyte vid olika sågmetoder11

En viktig utbytesbestämmande faktor är valet av sågmetod. Med sågmetod menas på 

vilket sätt sågsnittet läggs i förhållande till varandra och i förhållande till stockarnas 

mantelytor.  För att ge en fullständig beskrivning av en sågmetod måste man beskriva 

både hur snitten ligger i ett enskilt tvärsnitt och hur sågsnitten rör sig relativt stockens 

längdriktning.  

 

Genomsågning 

Genomsågning är en sågmetod lämpad för vidareförädling och med integrerad 

kundanpassad ämnesproduktion. Sågsnittet lägges antingen parallellt med längdaxeln 

eller stockens mittlinje. Se figur 1 Virkesutbytet ligger omkring 55 % 

 
Figur 1. Stocktvärsnitt med genomsågning. 

 

Fyrsågning 

Är den i särklass mest använda sågmetoden i Sverige. Den ger ett relativt högt sågutbyte 

och kan genomföras med en rationell produktionsuppläggning. Sågsnittets läge i ett 

stocktvärsnitt framgår av figur 2. I den första kantsågen läggs snitten parallellt med 

stockens längdaxel. I den andra kan snitten antingen läggas parallellt med längdaxeln 

                                                 
11 Källa:Grönlund  A, Utbyte och produktinsteknik vid trapetssågning jäfört med olika andra sågmetoder 
1987, Akademisk avhandling, Kungliga tekniska högskolan, träteknologi, Stockholm 

   



 

eller med mittlinjen beroende på rak eller kurvsågning. Virkesutbytet ligger omkring 61 

%. 

 

 

        
Figur 2. Stocktvärsnitt från fyrsågning med två olika snitt. 

 

Tapersågning 

Används främst av små sågverk med endast en cirkelsågbänk. Snittet lägges i en vinkel i 

förhållande till stockens längdaxel. Snittens läge i tvärled kan antingen läggas enligt 

genomsågningsmetoden eller enligt fyrsågningsmetoden. Se figur 3. Virkesutbytet ligger 

även det omkring 61 % men för tapergenomsågning lägre; 56.5 %. 

 

      
Figur 3. Bild 3.1 Stocktvärsnitt med tapersågning. Postningen är förskjuten för att 
optimera längden på brädorna. 
 

Vinkelsågning 

Normalsågat virke får p.g.a krympningen ett mer eller mindre kupigt tvärsnitt efter 

torkning. Genom att vinkelsågning ger man virket en motsatt kupning vid sågningen. 

Genom metoden kan man minska virkesstyckenas råmått för att med samma säkerhet 

   



 

som vid konventionell sågning erhålla ett rektangulärt och renhyvlat virkesstycke. Se 

figur 4.  Virkesutbytet vid vinkelsågning ligger omkring 61 %. 

 

 
Figur 4. Överst vinkelsågat virke och efter torkning erhålles ett rektangulärt 
virksstycke enligt bilden under. 

   



 

Appendix 2 

SÅGTEKNIKER 

 

 

 

 

Ramsågning 

Ramsågning är den äldsta sågtekniken som till viss del fortfarande används. Tekniken är 

på väg bort och stod 1991 för endast 6 % av landets samlade produktion. 

Sönderdelningen sker genom att stockar matas mot ett antal sågblad som är uppspända på 

rörliga sågramar. Bladen rör sig vertikalt upp och ner där sågningen sker vid den 

nedåtgående rörelsen. Virket klyvs i ett antal parallella skikt beroende på mängden 

sågblad. En fördel är den raka processen vilket ger en god överblick av alla moment, 

nackdelen är att det är svårt att få en jämn produktionshastighet och försortering av virket 

krävs. Sågutbytet ligger omkring 51 % räknat i m3fub och beror av sågbladens tjocklek 

som kan vara upp till en halv cm breda. 

 

Bandsågning 

Tekniken kom till Sverige under 1950-talet och har sedan dess ökat i betydelse. Tekniken 

används främst av mindre sågverk där fördelen är den höga matningshastigheten och den 

automatiserade processen. Systemet möjliggör individuell stockinläggning och osorterat 

timmer kan sågas. Utbytet överstiger 52 % mätt i m3fub. 

 

Cirkelsågning 

Cirkelsågning är den vanligaste tekniken och över 80 av Sveriges sågverk använder 

tekniken. Men de flesta av dessa sågverk är mindre sågverk med en produktion mindre än 

10 000 m3/år 

 

 

 

 

   



 

Reducersågning 

Genom att stocken planreduceras erhålles ett block samt upp till fyra brädämnen. Blocket 

kan efter detta vridas 90 för att ännu en gång reduceras. Ett fyrkantigt block bildas som 

kan sönderdelas till bräder.  

 

I figur 1 finns en sammanställning över hur användandet av olika sågtekniker har 

förändrats under den undersökande perioden. Till en början stod ramsågning för mer än 

hälften av den totala produktionen medan över 60 % anvämde tekniken. Över 80 % 

använder cirkelsåg efter att den kom vid i skiftet 1v 1960-70 talet men där den totala 

produktionen från cirkelsågteknik har minskat till endast en fjärdedel. Reucersågning har 

kommit mer och mer och det är främst stora bolagssågar som använder tekniken. 4 % av 

andelen sågverk med reducersågning stod 1990 för 40 % av den totala produktionen.  

 

År Cirkelsåg  ramsåg   Bandsåg Reducersåg 

 
 

F
s
p

 

1965  37 / 34   62 / 57   1 / 5  ------- 
1973  87 / 34   11 / 57   1 /5  1 / 4 
1979  82 / 25   12 / 52   1 / 2  5 / 24 
1984  83 / 24   10 / 43   2 / 6  5 / 24 
1990  86 / 23   6 / 27   3 / 8  4 / 40 
 
igur 1. Figuren visar den procentuella andelen av sågverken som tillämpar 
ågtekniken samt den procentuella andelen av den sågtekniken utifrån den totala 
roduktionsvolymen. 

 

 

  



 

Appendix 3 

 

 

 

 

Härledning av sambandet mellan MRTS och marginalproduktiviteten 

MRTS, vid substitution av L mot K, är lika med kvoten mellan marginalproduktiviteten 

för arbetskraft och kapital. Detta bevisas genom den totala differentialen för 

produktionsfunktionen enligt följande: 

 

 dKMPdLMPdk
K
fdL

L
fdq KL ⋅+⋅=⋅

∂
∂

+⋅
∂
∂

=     (1) 

 

Detta visar hur små förändringar i K och L påverkar utbudet q. Längs en isokvant, dq = 0, 

är utbudet konstant vilket medför att: 

 

        (2) dKMPdLMP KL ⋅−=⋅

 

Detta betyder att det man vinner i utbud från att öka L kompenseras av det man förlorar 

genom att minska K. Omskrivning ger: 

 

 
K

L
qq MP

MPMRTS
dL
dK

==− = 0
       (3) 

 

 

 

 

 

 

   



 

 Appendix 4 

TABELLER 

 

 

 

 

År Produktion Förbrukning  Såg-  Antal  
 Milj. m3/år Milj. m3/år  utbyte  anställda 

 
 

1968 12,1  18,5  65,4  27579 
1969 12,5  19,7  63,5  27630 
1970 12,8  22,3  58,4  27835 
1971 13,8  23,7  58,2  28116 
1972 14  24,3  57,6 
1973 10,6  28  37,9 
1974 11  28,3  38,9 
1975 10,6  21,7  48,8  26418 
1976 11  23,1  47,6  25999 
1977 10,6  22,2  47,7 
1978 10,9  23  47,4 
1979 11,1  22,7  48,9  23370 
1980 11,1  22,3  49,8  21959 
1981 10  20,8  48,1 
1982 10,7  21,4  49,3  20709 
1983 11,5  24  47,9  20514 
1984 11,8  24,9  47,4  20475 
1985 11,3  23,5  48,1  20320 
1986 11,4  23,6  48,3  19600 
1987 11,3  23,1  48,9  17862 
1988 11  22,2  49,5  16536 
1989 11,3  23,4  48,3 
1990 11,8  24,6  48  15898 
1991 11,2  23,4  47,9  15211 
1992 11,9  24,8  48  14528 
1993 12,5  27  46,3  13709 
1994 13,6  29,8  45,6  12208 
1995 14,6  32,3  45,2  12521 
1996 14,2  31,1  45,7 
1997 15,4  34,4  44,7 
1998 14,8  34  43,5  13050 
1999 14,6  34  42,1  12429 
2000 14,8  34,7  42,7  11913 
2001 14,5  34,2  42,4  11913 

 

 

 

   



 

Appendix 5 

TABELLER 

 

 

 

1968 5,25 3760  501  442  604  693 
1969 6,5 3780  513  446  594  723 
1970 7 3784  525  457  576  724 
1971 5,75 3738  494  453  617  755 
1972 5 3797  449  412  577  794 
1973 5 3394  462  425  927  811 
1974 6,5 3494  740  684  888  498 
1975 6 3363  764  698  901  1010 
1976 7 3657  704  668  874  899 
1977 8 3337  787  757  934  874 
1978 7 3104  674  639  804  774 
1979 8 3001  585  548  798  788 
1980 10 2747  574  574  821  763 
1981 11,5 2733  606  623  752  747 
1982 10 2624  515  484  693  702 
1983 8,75 2555  505  469  672  705 
1984 9,5 2501  533  475  674  785 
1985 11 2357  636  509  684  789 
1986 8,38 2248  614  498  710  710 
1987 7,5 2204  592  502  693  699 
1988 8,5 2054  565  518  659  702 
1989 10 1999  576  507  621  699 
1990 11,5 1693  580  494  579  694 
1991 9,5 1364  533  452  535  597 
1992 9,25 1149  474  391  500  534 
1993 6,75 1240  406  335  419  451 
1994 5,67 1244  397  336  517  515 
1995 7,25 1017  481  442  539  535 
1996 4,88 944  494  439  518  514 
1997 2,5 772  443  388  525  521 
1998 2 712  456  443  520  516 
1999 1,33 630  478  432  531  527 
2000 2,16 494  473  415  567  563 
2001 1,75 453  437  397  579  574 

*Källa: Statistiska Centralbyrån 

År Diskonto* Arbetskrafts-** Tallpris**           Granpris** Tallimport** Granimport** 
  Kostnad/timme 

**Källa: Skogsvårdsstyrelsen      

 

Arbetskraftskostnaden uttrycks i miljoner kr/år i dagens värde. 

Priset på barrsågtimmer uttrycks i kr/m3 i dagens värde. 

   



 

Appendix 6 

RESULTAT AV REGRESSIONSKÖRNING 

 

 

 

 

Estimering av modell 1 

Ordinary    least squares regression                
Model was estimated May 10, 2005 at 02:37:40PM      
LHS=LOGC      Mean                 =   9.881464      
                Standard deviation    =   .3797362      
WTS=none       Number of observs.    =         34      
Model size     Parameters           =          5      
                Degrees of freedom    =         29      
 Residuals      Sum of squares        =   .2683090      
                Standard error of e  =   .9618750E-01  
Fit            R-squared             =   .9436158      
                Adjusted R-squared    =   .9358387      
Model test     F[  4,    29] (prob)  = 121.33 (.0000)  
Diagnostic     Log likelihood        =   34.06969      
                Restricted(b=0)       =  -14.81494      
                Chi-sq [  4]  (prob)  =  97.77 (.0000)  
Info criter.   LogAmemiya Prd. Crt. =  -4.545711      
               Akaike Info. Criter.  =  -4.547859      
Autocorrel     Durbin-Watson Stat.   =  1.3045594      
                Rho = cor[e,e(-1)]    =   .3477203      
 
 
 
 
Variable  Coefficient St Error t-ratio   |P[|T|>t]  Mean of X 
 
Constant       18.0822441     1.48157777     12.205    .0000 
 LOGPK          .23547553       .05046837      4.666    .0001     1.82233238 
 LOGq           .22094252      .27018037       .818     .4202     2.49740320 
 LOGPL       .67527115    .04200444    16.076    .0000     14.4796173 
 LOGPT        .09357112     .16025068       .584     .5638     6.36938734 

 

 

 

   



 

Appendix 7 

RESULTAT AV REGRESSINSKÖRNING 

 

 

 

 

Estimering av model 2 

 
Ordinary    least squares regression                
Model was estimated May 20, 2005 at 08:49:07AM      
LHS=LOGC      Mean                 =   9.881464      
                Standard deviation    =   .3797362      
WTS=none       Number of observs.    =         34      
Model size     Parameters           =          6      
               Degrees of freedom    =         28      
Residuals      Sum of squares        =   .2292506      
               Standard error of e   =   .9048492E-01  
Fit            R-squared             =   .9518238      
               Adjusted R-squared    =   .9432209      
Model test     F[  5,    28] (prob)  = 110.64 (.0000)  
Diagnostic     Log likelihood        =   36.74419      
               Restricted(b=0)       =  -14.81494      
                Chi-sq [  5]  (prob)  = 103.12 (.0000)  
Info criter.   LogAmemiya Prd. Crt. =  -4.642625      
                Akaike Info. Criter.  =  -4.646359      
Autocorrel     Durbin-Watson Stat.   =  1.3915452      
                Rho = cor[e,e(-1)]    =   .3042274   
 
 
 
Variable  Coefficient   St. Error  t-ratio   P[|T|>t]  Mean of X 
 
Constant       19.6779952      1.57362647     12.505           .0000 
 LOGPK        .22659490        .04765009       4.755               .0001     1.82233238 
 LOGq         .33817252        .25976789       1.302               .2036              2.49740320 
 LOGPL         -.01367090       .15854467       -.086               .9319               6.36938734 
 LOGPT     .75358916         .05335852      14.123             .0000               14.4796173 
 DUMMY      -.18787487      .08601762       -2.184             .0375               .29411765 
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