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Virkesbörsen är ett hyllat ungt bolag som har skapat en digital
marknadsplats för en mer transparent virkesmarknad där alla
kan göra trygga virkesaffärer på lika villkor. På
www.virkesborsen.se gör skogsägare en mer enkel, lönsam och
säker virkesaffär genom att annonsera ut sitt virke och ta in
anbud. 
 
Virkesbörsen grundades som en prisjämförelsesida 2015 och
lanserade en landsomfattande digital marknadsplats för
skogsråvara 2017. Virkesbörsens vision är en effektiv och
transparent virkesmarknad där rätt virke når rätt industri och till
rätt pris. Det gynnar både skogsägare och virkesköpare! 
 
En effektiv och transparent virkesmarknad är en utav
förutsättningarna för en blomstrande bio-ekonomi. Där nya
innovativa produkter från skogsråvaran ser dagens ljus och vår
förhoppning är att dessa produkter ska kunna ersätta de
fossilbaserade. 
 
Vi på Virkesbörsen älskar skog och digitalisering. Med denna
bok vill vi dela med oss av vår kunskap kring digitaliseringen
och de möjligheter den skapar för alla företag som är beroende
av att köpa in skogsråvara externt. Kan vi med denna bok
inspirera och lyfta kompetensen kring digitala virkesköp och
dessutom belysa några av industrins viktigaste jobb,
virkesköparna och inspektorerna, då fyller boken sitt syfte! 
 
Mycket nöje! 
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Någon	sitter	i	skuggan	idag	eftersom	någon	
planterade	ett	träd	för	länge	sedan”	
 

-	Warren	Buffett	
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Förord	

Virkesmarknad	i	förändring		
Per	Olsson,	tidigare	skogschef	på	Holmen		 	
	
För	länge,	länge	sedan	var	radannonser	i	dagspressen	
eller	i	Gula	Tidningen	viktiga	kanaler	för	de	som	ville	
köpa	eller	sälja	saker.	Likaså	kände	många	att	det	var	
bekvämt	att	köpa	kläder	på	en	ekiperingsaffär	där	man	
var	 känd.	 När	 det	 gällde	 virkesanskaffning	 var	
personliga	 relationer,	 rådgivning,	 fullservicekoncept	
och	 lojalitetsprogram	 det	 som	 gällde.	 Idag	 minns	 vi	
knappt	Gula	Tidningen	och	radannonserna	fyller	inga	
tidningar.	Istället	är	kanaler	som	Blocket	eller	Hemnet	
självklara	val	och	vi	gör	allt	fler	av	våra	affärer	på	nätet.	
Men	på	virkesmarknaden	har	den	digitala	handeln	inte	
slagit	igenom.	Där	gäller	fortfarande	att	virkesköparen	
försöker	skapa	långsiktiga	relationer	till	skogsägaren	
för	att	köpa	virket	under	hand	utan	direkt	konkurrens.	
Trenden	 mot	 ökad	 digitalisering	 och	 användning	 av	
internet	 som	 marknadsplats	 är	 så	 stark	 att	 det	 kan	
finnas	 anledning	 att	 fundera	 på	 om	 gamla	 strategier	
behöver	omvärderas.		
	
Så	här	kan	en	virkesaffär	se	ut	om	några	år.		
	
Säljaren	 ritar	 in	 området	 på	 en	 karta,	 anger	
trädslagsblandning	 och	 virkesförråd	 enligt	 sin	
skogsbruksplan,	samt	anger	eventuella	önskemål.	Den	
säljare	som	behöver	hjälp	med	beståndsval	och	annat	
får	betala	för	den	hjälpen.		
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Förmedlaren	 kompletterar	 automatiskt	 med	
skogsdata	och	markkartor	från	laserskanning	och	med	
tillgänglighetsklass	från	den	nationella	vägdatabasen.	
Systemet	 ger	 även	 automatiskt	 ett	 mått	 på	
terrängtransportavståndet.	 Statistiska	 uppgifter	 om	
sannolika	 virkeskvaliteter	 inom	 relevant	 geografi	
kompletterar	bilden.	Alla	dessa	data	är	objektiva	och	
tillgängliga	nästan	utan	kostnad.		
	
Köparen	 kan	på	rummet	bedöma	skogen	ganska	väl	
med	hjälp	av	objektiva	data.	Om	skogen	verkar	speciell	
kan	 det	 krävas	 en	 extra	 analys	 eller	 ett	 fältbesök.	
Köparen	 kalkylerar	 värdet	 för	 just	 sitt	 råvarubehov	
med	 hänsyn	 till	 sortimentssammansättning	 och	
transportavstånd.	 Budet	 ges	 som	 ett	
diameterberoende	 pris	 per	 trädslag	 och	 ett	 särskilt	
pris	 för	 sekunda	 ved	 (ex.	 rutten	 gran).	 Detta	 är	 en	
köpform	med	låg	risk.		
	
Affären	 avgörs	 i	 ett	 öppet	 anbudssystem	 –	 en	 börs.	
Förmedlaren	 tillhandahåller	 marknadsplatsen	 och	
genererar	kontrakt	och	andra	nödvändiga	dokument.		
	
Systemet	ger	en	avsevärt	billigare	affärsmodell	med	
sannolikt	mindre	osäkerhet	än	i	dag.	Priset	baserar	sig	
i	 huvudsak	 på	 objektiva	 kriterier	 där	 osäkerheten	
minimeras	 genom	 lämplig	 form	 för	 prissättningen.	
Köparen	kan	kalkylera	värdet	för	just	sitt	råvarubehov	
och	 minimera	 kostnaden	 fritt	 egen	 industri	 för	 de	
sortiment	 som	 industrin	 behöver.	 Och	 slutligen	 sker	
affären	genom	bud	i	ett	öppet	system	vilket	garanterar	
transparens	och	att	virket	blir	marknadsprissatt.		
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Drivkrafter	och	hinder		
	
Drivkraften	 för	 förändringar	 på	 virkesmarknaden	 är	
givetvis	 ökad	 effektivitet	 och	 därmed	 sänkta	
kostnader.	Köparens	kostnader	 för	virkesanskaffning	
enligt	de	nu	 förhärskande	strategierna	är	betydande.	
De	flesta	läsare	av	dessa	rader	har	nog	egna	uppgifter	
som	verifierar	detta.	Till	detta	kommer	att	de	 starka	
banden	mellan	 skogsägaren	 och	 köparen	medför	 att	
köparen	 anskaffar	 virke	 som	 senare	 ska	 säljas	 eller	
bytas	 med	 någon	 annan.	 De	 flesta	 köpande	
industriföretag	ska	ju	inte	ha	alla	sortiment.		
	
Om	vi	nu	antar	att	en	betydande	del	av	skogen	inom	
fångstområdet	 säljs	 och	 köps	 via	 en	 börs	 så	 blir	
förutsättningarna	 för	 inköpen	 helt	 annorlunda.	
Inköpare	 i	 dagens	 mening	 behövs	 inte	 eftersom	
relationer	 inte	 längre	 blir	 viktiga.	 Inköpande	 företag	
behöver	 ett	 starkt	 och	 bra	 varumärke	 men	 själva	
inköpen	kan	med	fördel	centraliseras	till	en	 funktion	
med	 god	 kännedom	 om	 råvarubehov	 och	 lager	 och	
med	 datorstöd	 för	 kalkylering	 och	 minimering	 av	
kostnaden	fritt	industri.		
	
Att	 sälja	 skog	 eller	 virke	 på	 nätet	 på	 en	 transparent	
marknad	 har	 för	 säljaren	 uppenbara	 fördelar.	
Förutsatt	 att	 tillräckligt	många	 köpare	 lägger	 bud	 så	
får	 säljaren	 rätt	 pris,	 dvs.	 det	 pris	 marknaden	 vid	
försäljningstillfället	är	beredd	att	betala	för	virket.	Om	
näthandel	 via	 en	 börs	 blir	 en	 dominerande	
försäljningsform	 kommer	 prisskillnaden	 mellan	
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”underhandsköp”	 och	 ”anbudsköp”	 att	 utjämnas.	
Möjligheten	att	få	extra	bra	betalt	eller	få	nöja	sig	med	
underpris	minskar.	De	flesta	skogsägare	upplever	nog	
detta	som	positivt.		
	
Givetvis	finns	även	hinder	för	att	virkesmarknaden	ska	
bli	 mera	 digital	 och	 transparent.	 Förändringar	
motverkas	 alltid	 av	 de	 som	 är	 framgångsrika.	 De	
köparorganisationer	eller	 individer	som	byggt	starka	
varumärken	och	bra	relationer	vill	inte	förändras.		
	
Ett	annat	hinder	är	att	handel	på	en	börs	underlättas	
av	att	det	som	köps	och	säljs	är	standardiserade	och	
väldefinierade	 produkter.	 Skog	 på	 rot	 är	 inte	
väldefinierad	 utan	 det	 blir	 nödvändigt	 att	 välja	 eller	
utveckla	 köpformer	 som	 tillfredsställer	 parternas	
behov.	 Detta	 gäller	 inte	 enbart	 virket	 utan	 även	
förutsättningarna	 för	 den	 entreprenad	 som	 köparen	
utför	 i	 säljarens	 skog.	 När	 får	 avverkningen	 utföras,	
vilka	 skador	kan	 accepteras	 etc.,	 och	vad	händer	om	
någon	 av	 parterna	 inte	 uppfyller	 sin	 del	 av	
överenskommelsen.	 Här	 krävs	 utveckling	 av	
köpformer	och	standarder	men	detta	är	ju	något	som	
skogsnäringen	klarat	bra	i	många	andra	avseenden.		
	
Slutligen	krävs	ännu	bättre	objektiva	data	om	skogen.	
Genom	 laserscanning	 och	 utvecklade	
skogsbruksplaner	kan	detta	växa	fram.	Data	finns	och	
blir	med	tiden	både	bättre	och	billigare.		
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Gula	 Tidningen	 finns	 inte	 längre	 och	 vi	 handlar	 allt	
mera	 via	 nätet.	 Att	 även	 virkesmarknaden	 kommer	
påverkas	av	digitalisering	och	internetbaserad	handel	
är	självklart.	Frågan	är	väl	närmast	hur	och	vilka	som	
ska	ta	täten.		
	

Per	Olsson	
September	2018	

Sigtuna	
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Moderna	digitala	verktyg	har	flyttat	tid	från	
pappersarbete	till	kontakt	med	oss	
skogsägare	och	virkesvolymerna	har	ökat.”		
 

-	Karin	Perers,	ordförande	Mellanskog,	
	i	Mellanskogs	Hållbarhetsredovisning	2017	
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Inledning	
	
Vi	befinner	oss	mitt	i	den	fjärde	industrirevolutionen,	
eller	 ”industri	 4.0”	 som	 politiker,	 makthavare	 och	
beslutsfattare	ofta	vill	kalla	det.	Oavsett	om	revolution	
är	 rätt	 etikett	 på	 vår	 tids	 snabba	 teknologiska	
utveckling	 skiljer	 den	 sig	 något	 från	 de	 tidigare	
”revolutionerna”.	
		

	
Industriella	revolutioner	och	några	utvalda	skogsbolags	

grundande.	Bild:	Virkesbörsen	
	
Kring	1700-talets	slut	gjorde	ångmaskinen	att	mycket	
av	 det	 manuella	 arbetet	 kunde	 effektiviseras	 och	
produktionen	ökade	kraftigt.	De	ångdrivna	sågverken	
blev	mycket	konkurrenskraftiga	och	behovet	av	virke	
ökade.	Nästan	100	år	senare	 fick	det	 löpande	bandet	
och	 massproduktionen	 sitt	 genombrott,	 det	 innebar	
den	 andra	 industrirevolutionen.	 Massproduktionen	
var	 början	 på	 mer	 standardiserade	 och	
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modulanpassade	 produktsortiment.	 En	 utveckling	
som	 fortsatt	 sedan	dess	och	 förfinats	av	bland	annat	
Toyotas	 produktionssystem.	 	Elektroniken	 och	
elektroniska	 komponenter	 som	 utgör	 den	 tredje	
industrirevolutionen	 innebar	 elektrisk	 styrning	 av	
produktionssystem	och	de	 första	 intågen	 av	datorer.	
Den	revolutionen	kom	så	sent	som	för	50	år	sedan.		
	
Om	 de	 tre	 första	 (för	 det	 kommer	 att	 komma	 fler)	
industrirevolutionerna	i	stor	utsträckning	har	lett	till	
ökad	 produktionsförmåga	 och	 effektivitet,	 vilket	
resulterade	 i	 mer	 standardiserade	 produkter	 till	
konsumenterna,	 skiljer	 sig	 den	 fjärde	
industrirevolutionen	 från	 de	 tidigare.	 Så	 till	 vida	 att	
den	 också	 i	 väldigt	 stor	 omfattning	 innefattar	 den	
enskilda	 konsumenten	 och	 dess	 behov	 och	 vilja.	 Om	
Ford	 i	början	av	1900-talet	kunde	erbjuda	kunderna	
bilar	i	vilken	färg	de	än	önskade,	så	länge	det	var	svart,	
så	 innebär	 den	 fjärde	 industrirevolutionen	 att	
konsumenterna	blixtsnabbt	och	hela	tiden	kommer	att	
kunna	jämföra	miljontals	produkter	och	erbjudanden	
på	alla	bilar	och	alla	färger.	Få	konsumenter,	förutom	
kanske	begravningsbyråer,	skulle	acceptera	att	inte	få	
välja	annan	färg	än	svart	på	sin	bil.		
	
Just	 därför	 att	 den	 fjärde	 industrirevolutionen	
påverkar	 samtliga	 aktörer	 i	 samtliga	
produktionssystem	och	leveranskedjor	blir	det	något	
missvisande	att	begränsa	dess	benämning	 till	 enbart	
industrin.	 Vi	 kommer	 därför	 istället	 använda	
begreppet	 digitalisering	 i	 denna	 bok.	 Ett	 något	 mer	
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välkänt	 begrepp	 som	 är	 mindre	 begränsande	 i	 sin	
form.		
	
Om	 de	 tidigare	 industrirevolutionerna	 resulterat	 i	
effektiviseringar	 av	 den	 svenska	 skogsindustrin	
kommer	 digitaliseringen	 innebära	 desto	 större	
förändringar	 och	 utmaningar,	 eftersom	 kunder	 och	
konsumenter	 kommer	 ges	 större	 inflytande	 över	
produktval	 tack	 vare	 all	 den	 information	 som	
tillgängliggörs	 på	 internet.	 Förhoppningsvis	 kommer	
detta	 leda	till	att	 fler	kunder	och	konsumenter	väljer	
produkter	 som	 är	 baserade	 på	 den	 förnyelsebara	
råvaran	från	skogen.	
	
För	 samtidigt	 som	 digitaliseringen	 ger	 kunder	 och	
konsumenter	 mer	 information	 och	 ökat	 inflytande	
över	sina	affärer	behöver	världens	befolkning	bli	mer	
resurseffektiv	 för	att	stävja	klimatförändringarna.	En	
ökande	 välfärd	 bland	 jordens	 växande	 befolkning	
kommer	och	 att	 kräva	 anpassningar	 av	 vårt	 leverne.	
Det	 är	 många	 faktorer	 som	 påverkar	 jordens	
befolkning	och	den	värld	vi	vill	lämna	efter	oss.	
	
Denna	 bok	 tar	 avstamp	 i	 att	 digitaliseringen	 också	
kommer	 att	 påverka	 Sveriges	 330	 000	 skogsägare.	
Deras	syn	på	och	sätt	sköta	sin	skog	kommer	också	att	
påverkas	 av	 de	 digitala	 kanalerna.	 För	 drygt	 20	 år	
sedan	 hade	 ungefär	 en	 fjärdedel	 tillgång	 till	 internet	
hemma.	 Idag	 är	 andelen	 som	 inte	 har	 det	 nästan	
försumbar.		
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Svenskarnas	tillgång	till	internet	i	hemmet.	

Källa:	Svenska	Internetstiftelsen.	
	
Den	 svenska	 skogsindustrin	 är	 en	 del	 av	 vår	
ekonomiska	ryggrad	och	utgör	en	väsentlig	del	av	vår	
sysselsättning	och	vårt	företagande.	Du	som	läser	det	
här	jobbar	förmodligen	på	något	sätt	relaterat	till	den	
svenska	skogsnäringen.	
	
Att	 råvaruförsörjningen	 till	 den	 svenska	
skogsindustrin	fungerar	är	en	avgörande	faktor	för	en	
blomstrande	 industri	 och	 en	 stark	 industri	 utgör	
grunden	 för	 ett	 aktivt	 och	 lönsamt	 skogsbruk.	 En	
elegant	symbios.	
	
Men	vad	händer	då	på	en	virkesmarknad	där	”alla”	är	
uppkopplade	 och	 ”alla”	 jämför	 priser	 på	 nätet,	
konsumentbeteendet	 blir	 allt	 mer	 flyktigt	 och	
virkesköparna	 framhärdar	 i	 en	 uniform	 strategi	 att	
relation	ger	mest	effektiv	inköpskostnad?		I	denna	bok	
försöker	 vi	 i	 viss	 mån	 reda	 ut	 hur	 virkesköpande	
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organisationer	påverkas	av	digitaliseringen	samt	hur	
man	skapar	en	vinnande	strategi	för	att	dra	maximal	
nytta	av	den.		
	
Vi	vill	med	den	bok	belysa	den	enorma	förändring	som	
digitaliseringen	innebär	och	att	den	inte	lämnar	någon	
oberörd.	Oavsett	om	man	är	skogsägare	eller	inte	och	
oavsett	vilken	syn	man	har	på	brukandet	av	världens	
viktigaste	råvara,	skogsråvaran.	
	

September	2018	
Österbymo	
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Att	vara	bäst	i	sin	bransch,	och	vara	nöjd	med	
det,	är	ett	säkert	spår	mot	att	åka	ur	sin	
ledande	position.	Jag	tror	på	öppenhet	och	
samarbete,	även	med	konkurrenter."			
 

-	Johan	Thor,	chef	för	enheten		
Innovation	och	utveckling	på	Södra,	

	till	IT-konsultföretaget	Tieto	på	Tieto:s	hemsida	
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Syftet	med	boken	
 
Att	 den	 svenska	 skogsnäringen	 är	 betydelsefull	
behöver	förmodligen	inte	i	närmare	detalj	presenteras	
för	 denna	 boks	 läsarkrets.	 Skogsnäringen	 bidrar	
kraftigt	 till	 Sveriges	 exportintäkter	 och	 sysselsätter	
enligt	 branschorganisationen	 Skogsindustrierna	
70	000	personer	direkt	och	ytterligare	30	000	enskilda	
företagare	är	verksamma	inom	skogsnäringen.	Betänk	
då	 också	 alla	 indirekta	 effekter	 sysselsättningar	 av	
skogsnäringen	 som	 distribueras	 över	 vårt	 land.	 Vad	
skulle	 Konsum	 i	 Iggesund	 vara	 utan	 Holmens	 stora	
bruk	där?	Enligt	våra	databaser	jobbar	ungefär	1-2%	
av	de	 sysselsatta	 i	 skogsnäringen	med	virkesköp.	En	
liten	men	ack	så	betydelsefull	yrkeskategori.	Inköpen	
av	 virke	 till	 en	 konkurrenskraftig	 och	
exportorienterad	 förädlande	 industri	 utgör	 grunden	
för	värdeskapandet	i	skogen.	Intäkterna	från	gallringar	
och	 slutavverkningar	 möjliggör	 återinvesteringar	 i	
skogarna	 och	 på	 gårdarna.	 Samtidigt	 möjliggör	
råvaran	 företagsamhet	 och	 sysselsättning	 i	 den	
förädlande	industrin.	
	
Det	 förefaller	 inte	 ovanligt	 att	 bli	 virkesköpare	 eller	
inspektor	 direkt	 efter	 avslutade	 skogliga	 studier	 på	
eftergymnasial	 nivå.	 I	 princip	 alla	 virkeschefer	 på	
svenska	 skogsbolag	 har	 någon	 gång	 i	 sin	 karriär	
tjänstgjort	som	virkesköpare	eller	inspektor	och	det	är	
inte	ovanligt	att	VD:ar	på	skogsbolagen	gått	den	vägen	
också.	Att	bli	virkesköpare	eller	inspektor	verkar	alltså	
vara	en	bra	plantskola	för	framtida	beslutsfattare	i	de	
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virkesanskaffande	företagen.	Vi	gör	i	denna	bok	ingen	
större	skillnad	på	att	vara	virkesköpare	eller	inspektor	
från	någon	skogsägarförening.	I	transaktionen	av	virke	
är	de	olika	yrkesrollerna	snarlika	även	om	viktiga	och	
fundamentala	skillnader	finns	mellan	de	olika	typerna	
av	arbetsgivare.	
	
Tyvärr	 har	 lite	 uppmärksamhet	 riktats	 denna	
yrkeskategori	 och	 det	 vi	 trodde	 skulle	 bli	 en	
partsinlaga	 till	 den	 strategiska	 litteraturen	 för	
virkesköp	blir	 därför	 såvitt	 vi	 vet	den	 första	boken	 i	
”genren”	 virkesköp.	 Däremot	 finns	 det	 gott	 om	
litteratur	kring	 inköp	i	mer	generell	bemärkelse	som	
förmodligen	har	nyttjats	av	branschen.	
	
Det	är	viktigt	att	understryka	att	denna	bok	inte	är	ett	
försök	 till	 att	 vara	 en	 heltäckande	 redogörelse	 för	
framgångsrika	 strategier	 för	 inköp	 av	 skogsråvara.	
Utan	 denna	 bok	 syftar	 till	 att	 inspirera	 och	 delge	
kunskaper	 kring	 hur	 digitaliseringen	 kommer	 att	
påverka	den	traditionella	inköpskanalen	för	virke.	
	
Virkesbörsen	 har	 trots	 sin	 ringa	 ålder	
(marknadsplatsen	lanserades	2017)	samlat	in	mycket	
kunskap	och	byggt	gedigen	kompetens	kring	strategier	
för	virkesköp	samt	hur	skogsägare	nyttjar	den	digitala	
kanalen.	Virkesbörsen	verkar	för	en	mer	transparent	
och	effektiv	virkesmarknad	och	denna	bok	är	ett	sätt	
att	 dela	 med	 oss	 av	 den	 kunskap	 vi	 bygger	 för	 att	
främja	en	blomstrande	skogsindustri.	
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Virkesbörsen	 vill	 med	 denna	 bok	 bidra	 till	 att	 fler	
virkesköpare	och	inspektorer	är	rustade	för	framtiden	
och	 på	 bästa	 möjliga	 sätt	 kan	 tillvarata	 de	 stora	
möjligheter	 som	 digitaliseringen	 medför.	 På	 längre	
sikt,	 över	 flera	 konjunkturcykler,	 är	 skogsägarnas	
lönsamhet	 beroende	 av	 att	 det	 finns	 köpare	 av	
skogsråvaran.	Ju	fler	desto	bättre	och	ju	fler	produkter	
som	produceras	från	den	svenska	skogen	desto	bättre	
för	 prisbildningen	 på	 virke	 och	 skogsägarna.	 Många	
köpare	 som	 gör	 många	 olika	 produkter	 av	
skogsråvaran	 skulle	 teoretiskt	 bidra	 till	 en	 jämnare	
prisbildning	och	minska	den	affärsmässiga	risken.	
	
	Ju	 fler	 köpare	 desto	 mer	 välfungerande	 marknad,	
förutsatt	 att	 det	 finns	 en	 gemensam	marknadsplats.	
Syftet	med	denna	bok	är	också	att	inspirera	företag	och	
individer	 till	 att	 bli	 mer	 skogsägarcentrerade	 i	 sina	
inköp	av	virke	och	påvisa	hur	effektivt	det	kan	göras	
genom	att	i	en	större	utsträckning	nyttja	den	digitala	
kanalen.		
	
Vi	 vill	 på	 ett	 hyfsat	 lättsamt	 sätt	 visa	 att	 allt	 vi	 gör	
lämnar	digitala	 spår	 (data)	efter	 sig,	och	att	den	kan	
analyseras	för	att	fatta	smartare	beslut.	Vi	vill	visa	att	
”alla”	 är	uppkopplade,	 även	 skogsägarna,	 och	 att	 det	
redan	nu	formar	våra	liv	och	hur	vi	fattar	beslut,	även	
om	hur	vi	sköter	vår	skog.	Vi	vill	med	denna	bok	visa	
de	verktyg	virkesköpare	skulle	kunna	ha	till	hands	för	
att	göra	bättre	affärer.	Köpa	råvara	mer	effektivt	utan	
att	 för	 den	 sakens	 skull	 göra	 avkall	 på	 kvalité.	 Utan	
kanske	 rentav	 kunna	 hitta	 nya	 leverantörer	 till	 en	
lägre	total	kostnad	än	idag.	Det	skulle	göra	den	svenska	
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skogsindustrin	 än	 mer	 konkurrenskraftig	 och	
framtidssäker.	För	 industri	och	skogsägare	 lever	 i	en	
fin	 symbios	 och	 gränssnittet	 dem	 emellan	 utgörs	 av	
kompetenta	 virkesköpare	 som	 vi	 vill	 hjälpa	 bli	 ännu	
bättre	med	denna	bok.	
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Man	kan	säga	att	vi	idag	har	den	teknik	som	
behövs	för	att	kunna	genomföra	det	vi	
drömde	om	på	90-talet	och	det	vi	visionerade	
om	på	2000-talet”		
 

-	Anders	Rixon,	VD	SDC	i	tidningen	Login	1/2017	
	 	



 
 

			24	

Kapitel	1		

I	korsningen	digitalt/fysiskt	
 
I	korsningen	Mäster	Samuelsgatan	och	Regeringsgatan	
i	centrala	Stockholm	utspelar	sig	ett	intressant	drama.	
På	 ena	 sidan	 korsningen	 ligger	 Akademibokhandeln,	
tidigare	 ägt	 av	 KF,	 Konsumentföreningen,	 eller	
Kooperationen	 även	 kallad.	 Idéen	 bakom	 initiativet	
var	 enkel	 och	 god.	 Fortbildning	 till	 folket,	 som	 helst	
skulle	vara	medlemmar	i	kooperationen,	och	samtidigt	
vinstdelning	 till	 medlemmarna.	 Ett	 demokratisk	 och	
elegant	koncept	för	att	tillgängliggöra	fortbildning	för	
folket	(helst	medlemmar).	Butiken	i	korsningen	är	en	
av	kedjans	125	butiker.	
	

	
Bild	på	korsningen	Mäster	Samuelsgatan	och	

Regeringsgatan.	
Källa:	Google	Streetviews	

	
Rakt	över	gatan	 ligger	en	annan	bokhandel,	Adlibris.	
Det	 är	 Adlibris	 andra	 butik.	 Deras	 största	 och	 mest	
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kända	ligger	på	internet,	adressen	är	www.adlibris.se.	
Hade	 du	 läst	 denna	 bok	 digitalt	 hade	 du	 nu	 kunnat	
klicka	 på	 länken.	 Akademibokhandeln	 är	 störst	 i	
Sverige	vad	gäller	böcker	i	fysiska	butiker	och	Adlibris	
är	 störst	 på	 böcker	 på	 internet	 i	 Sverige.	 Butiken	 i	
korsningen	 öppnades	 så	 sent	 som	 2015	 och	 är	
ytmässigt	 betydligt	 mindre	 än	 Akademibokhandelns	
butik,	 beroende	 på	 hur	 man	 räknar	 lagret	 i	
Morgongåva	 som	 är	 på	 32	 000kvm.	 Den	 unga	 och	
digitala	uppstickaren	tänker	kanske	någon,	dagslända	
eller	 fluga	 tänker	 någon	 annan.	 Men	 faktum	 är	 att	
Adlribris	 grundades	 redan	 1986	 medan	
Akademibokhandeln	 i	 nuvarande	 form	 grundades	
1992,	genom	uppköp	och	sammanslagningar	förvisso.	
	
Adlibris	 stoltserar	med	över	 10	miljoner	 titlar	 i	 sina	
butiker	vilket	är	betydligt	fler	än	Akademibokhandeln.	
De	får	in	i	snitt	75	000	nya	titlar	varje	månad.	Låt	oss	
hoppas	att	denna	bok	kan	bli	en	av	dem.	Givetvis	har	
de	bägge	butikerna	 ett	 visst	 överlappande	 sortiment	
och	jämför	vi	detta	ser	vi	att	priserna	är	betydligt	lägre	
hos	 bokhandeln	 med	 digital	 inriktning.	 Hur	 kan	 det	
komma	 sig	 att	 det	 förefaller	 billigare	 att	 hålla	 ett	 så	
brett	 sortiment	 istället	 för	 att	 fokusera	 på	 ett	
sortiment	 som	 är	 smalare	 (men	 potentiellt	
lönsammare)?	
	
Den	digitala	kanalen	för	att	sälja	och	köpa	produkter	
erbjuder	möjligheter	att	optimera	lager,	logistikkedjor	
och	 marknadsföring	 på	 ett	 helt	 nytt	 sätt.	 Det	 gör	
kostnaden	för	att	serva	en	kund	lägre	än	i	den	fysiska	
butiken.	 Dessutom	 kan	 man	 i	 den	 digitala	 kanalen	
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erbjuda	 mer	 pricksäker	 merförsäljning	 än	 den	
klassiska	kexchokladen	i	kassan.	Kunder	som	köpt	en	
viss	bok	digitalt	har	också	sökt	eller	köpt	efter	någon	
annan	specifik	artikel,	den	som	köper	övningsboken	i	
algebra	är	eventuellt	även	intresserad	av	att	köpa	ett	
facit	till	också	osv.	
	
	

	
	
Rekommenderade	köp	på	Adlibris.	Tänk	det	skogsbolag	som	
skulle	rekommendera/marknadsföra	plantor	på	liknande	

sätt	vid	sina	virkesprislistor.	
Bild:	Adlibris	hemsida	

	
	
	
Det	breda	men	ändå	lönsamma	utbudet	av	produkter	
brukar	 kallas	 för	 den	 långa	 svansen.	 Denna	
kännetecknas	 av	 effektiv	 logistik	 och	 effektiva	
processer,	 anpassat	 kundbemötande	 och	 låga	
transaktionskostnader.	Adlibris	har	blivit	skickliga	på	
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att	serva	kunder	digitalt	att	sälja	böcker	och	breddar	
nu	 sitt	 erbjudande	 till	 andra	 produktkategorier	 som	
husgeråd,	leksaker,	pyssel	m.m.	Kärnverksamheten	är	
inte	 böcker	 utan	 att	 serva	 kunder	 effektivt	 i	 den	
digitala	kanalen.	En	utveckling	man	känner	 igen	 från	
andra	aktörer	som	exempelvis	Amazon.		
	
Den	 digitala	 tekniken	 har	 inte	 bara	 ytterligare	
demokratiserat	 tillgången	till	 fortbildning	utan	också	
försett	 nästan	 varenda	 svensk	 med	 en	 kamera,	
redigeringsverktyg	 för	 bilder,	 filmer,	 musik	 och	
mycket	mer.	Allt	i	våra	smarta	telefoner	som	ryms	i	vår	
ficka.	Bloggar	har	blivit	ett	större	nyhetsmedium	än	de	
stora	nyhetshusen	och	Wikipedia	är	världens	största	
uppslagsverk,	 helt	 gratis	 och	 alla	 kan	bidra.	 Från	 att	
produktionsmedlen	varit	förbehållna	experter	har	nu	
produktionsmedlen	 decentraliserats	 och	
tillgängliggjorts	för	en	större	publik.		
	

	
”Den	långa	svansen”	av	skogsägare.	

Källa:	Lantbruksfaktadigital	
	
Man	 skulle	 kunna	 göra	 en	 tankeövning	 och	 överföra	
denna	demokratisering	av	produktionsmedlen	 till	de	
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nästan	330	000	skogsägarna	som	finns	 i	Sverige.	Var	
och	 en,	 en	 nischproducent	 av	 skogsråvara.	 Det	 är	
tankemässigt	 lätt	 att	 inom	 virkesanskaffningen	
anbelanga	 ett	 konsumentperspektiv	 på	 skogsägaren	
trots	att	affärsrelationen	än	omvänd.	Det	säger	en	del	
om	 den	 informationsmässiga	 maktbalansen	 mellan	
skogsägare	och	virkesköpare.	
	
Följden	 av	 den	 långa	 svansens	 ekonomi	 blir	 att	
skogsägare	 börjar	 skifta	 från	 att	 vara	 passiva	
konsumenter	 till	 att	 bli	mer	 aktiva	 producenter.	 Det	
kommer	 tveklöst	 påverka	 affärsrelationen	 mellan	
skogsägare	 och	 virkesköpare.	 För	 även	 om	
skogsägaren	inte	är	en	”skogsexpert”	kommer	hen	tack	
vare	 internet	 ha	 tillgång	 till	 verktyg	och	 information	
som	 kommer	 att	 jämna	 ut	 den	 informationsmässiga	
maktbalansen.	 Skogsägarna	 kommer	 att	 göra	 det	 för	
att	 de	 gillar	 det	 (ordet	 amatör	 kommer	 från	 latinets	
amatour	 som	 betyder	 ”älskare”,	 från	 amare	 som	
betyder	”att	älska”).	Och	att	de	flesta	skogsägare	har	ett	
mer	romantiskt	förhållande	till	skog	än	andra	kan	nog	
de	flesta	skriva	under	på.	
	
Den	 långa	 svansens	 ekonomi	 kommer	 innebära	 att	
virkesanskaffningen	 måste	 anpassas	 mer	 efter	 varje	
nischproducents	 behov.	 De	 breda	 och	 generella	
målgrupperna	 som	 skogsbolag	 ofta	 utgår	 från,	
kommer	 i	 en	 allt	 större	 utsträckning	 peka	 det	
virkesanskaffande	bolaget	i	fel	riktning.	Ett	exempel	är	
kvinnor,	 45-60år	med	 skogsfastighet	 större	 än	 10ha	
som	 till	 antal	 är	 31	833*	 stycken	 individuella	
nischproducenter	 av	 skogsråvara.	 De	 kommer	
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dessutom	i	en	allt	mindre	utsträckning	konvertera	på	
traditionell	marknadsföring	som	exempelvis	generella	
brevutskick	för	att	locka	till	virkesaffär.		
	
Demokratiseringen	 av	 produktionsverktygen	 som	
digitaliseringen	 föranleder	 kallar	 författaren	 Doc	
Searls	 för	 ett	 skifte	 från	 konsumism	 till	 deltagande	
”producism”.	Som	virkesanskaffande	företag	gäller	det	
att	 anamma	detta	 synsätt	 och	 göra	 skogsägaren	mer	
delaktig	 och	 känslomässigt	 engagerad	 i	 vilka	
produkter	som	ens	skogsråvara	ska	förädlas	till.	Samt	
att	 synliggöra	 skogsägarens	 roll	 i	 den	 totala	kedjan	 i	
större	 omfattning	 än	 idag.	 För	 när	 företag	 som	
exempelvis	Apple	ger	konsumenterna	de	verktyg	som	
krävs	 för	 att	 bli	 producent,	 innebär	 det	 i	 praktiken,	
över	tid,	en	radikal	omvandling	av	både	marknadsplats	
och	 den	 ekonomi	 som	 livnär	 sig	 på	 den	
marknadsplatsen.	
	
Ett	 exempel	 kan	 vara	 att	 utanför	 många	
matvarubutiker,	 främst	 på	 landsbygden,	 sitter	 den	
gamla	 ”köp	 och	 sälj”	 anslagstavlan	 kvar.	Det	 blir	 allt	
färre	lappar	med	rivbara	remsor	med	telefonnummer	
och	 på	 en	 del	 står	 det	 till	 och	 med	 ”mer	 info	 på	
Blocket”.	Vi	befinner	oss	i	en	radikal	omvandling	av	vår	
ekonomi	 där	 konsumenterna	 erbjuds	 allt	 fler	
produkter	 till	 allt	 lägre	 priser	 i	 en	 kanal	 där	
konsumenterna	 i	 en	 allt	 större	 utsträckning	 söker	
engagemang	 och	 mening,	 helst	 som	 producent.	 Ta	
stoppakorvkurser	och	ölbryggning	som	några	exempel	
från	stadsdelen	Södermalm	i	Stockholm.	
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Åter	 till	 korsningen	 Mäster	 Samuelsgatan	 och	
Regeringsgatan.	Det	är	här	intressant	att	fundera	över	
utvecklingen	 framåt.	 Adlibris	 erbjuder	 nu	
hemleverans	 i	 centrala	 Stockholm	 inom	 60min	 och	
Akademibokhandeln	såldes	tillsammans	med	Bokus	i	
maj	 2017	 till	 investmentbolaget	 Volati	 för	 263	
miljoner	kronor.	Adlibris	värderas	enligt	obekräftade	
uppgifter	till	mer	än	10	ggr	så	mycket.	Vem	av	dem,	om	
någon,	 som	 klarar	 Amazons	 beryktade	 intåg	 på	
Sverigemarknaden	bäst	återstår	att	se.	
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Tar	vi	gemensamt	tillvara	på	digitaliseringens	
möjligheter	så	kan	vi	stärka	vår	
internationella	konkurrenskraft”		

	
-	Torgny	Persson,	forsknings-	och	innovationsdirektör	

på	branschorganisationen	Skogsindustrierna	i	
tidningen	Login	1/2017	
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Kapitel	2		

Svenskarna,	skogsägarna	och	
digitalisering	
 
Vad	 lärde	 vi	 oss	 av	 den	 tidigare	 internetbubblan	
1999/2000?	 En	 stark	 övertro	 på	 hur	 snabbt	 vi	
konsumenter	skulle	ta	till	oss	ny	teknik	och	anamma	
helt	nya	köpbeteenden,	skulle	vi	argumentera	för.	Bra	
exempel	 på	 detta	 är	 boo.com	 (lanserades	 1998)	 och	
flera	 andra	 ambitiösa	 satsningar	 som	 gått	 i	 graven	
drev	 upp	 värderingarna	 på	 dessa	 ofta	
konsumentorienterade	affärer.	Men	visst	hade	de	rätt,	
många	 av	 de	 tidiga	 IT-entreprenörerna.	 Vi	
konsumenter	skulle	komma	att	ta	till	oss	ny	teknik	och	
precis	 som	 tidigare	 i	 historien	 var	 vi	 konsumenter	
också	 beredda	 att	 förändra	 våra	 köpbeteenden,	 allt	
eftersom	tekniken	på	något	sätt	kunde	underlätta	våra	
liv	 och	 strävanden.	 Men	 det	 tar	 lite	 tid.	 Dessutom	
kunde	 nog	 inte	 ens	 de	 djärvaste	 IT-visionärerna	 på	
slutet	 90-tal	 föreställa	 sig	 i	 vilken	 enorm	omfattning	
skärmarna	 skulle	 komma	 att	 fånga	 vår	
uppmärksamhet.	
Man	kan	konkludera	att	det	är	lätt	att	överskatta	tiden	
det	tar	för	digitaliseringen	att	förändra	våra	beteenden	
men	också	hur	lätt	det	är	att	underskatta	dess	effekter.	
		
Internet	 och	 uppkopplade	 saker	 blir	 en	 allt	 mer	
självklar	 del	 av	 våra	 liv.	 Vem	 kikar	 längre	 på	
anslagstavlan	 i	 matbutiken,	 köper	 tidningar	 med	
enbart	bil-	eller	båtannonser?	En	färsk	undersökning	
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från	 Svenska	 Internetstiftelsen	 visar	 att	
internetdebuten	 dessutom	 kryper	 allt	 lägre	 ner	 i	
åldrarna.	 2017	 internetdebuterade	 den	
genomsnittliga	2-åringen	i	Sverige	och	samtidigt	så	har	
i	princip	alla	 svenskar	 tillgång	 till	 internet	 (läs	mer	 i	
kapitel	4).	Det	är	inte	längre	lögn	att	säga	att	ALLA	är	
på	 nätet.	 	Men	 vad	 vi	 gör	 där	 och	 varför	 varierar	
självklart	mycket.	
		
Internet	 blir	 allt	 mer	 tillgängligt	 för	 världens	
befolkning	och	i	Sverige	använder	94%	internet	enligt	
Svenska	 Internetinstitutet.	 I	 åldrarna	 upp	 till	 55	 år	
använder	så	gott	som	alla	internet	(99%).		
Sedan	 sjunker	 andelen	 internetanvändare	 med	
stigande	ålder.	
		
Men	vad	gör	vi	då	på	nätet	och	vilka	slutsatser	kan	vi	
dra	 från	 vårt	 beteende	 på	 nätet	 om	 oss	 som	
medborgare,	 vän,	 familjemedlem,	 konsument	 eller	
skogsägare?	 Ett	 av	 vår	 tids	 vanligaste	 sätt	 att	 söka	
information	 är	 genom	 att	 googla.	 Google	 hjälper	 oss	
dessutom	att	fylla	i	och	ge	förslag	på	vanliga	sökningar.	
Googlar	vi	exempelvis	”Är	skog”	hjälper	Google	oss	att	
fylla	i	de	vanligaste	sluten	på	frågan.	
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Autofill	Googling	vid	sökning	på	”Är	skog…”	

Bild:	Virkesbörsen	
	
Att	 skog	 är	 förnyelsebart	 är	 kanske	 självklart	 för	
många	av	oss	som	älskar	skog	men	uppenbarligen	inte	
för	andra.	Tack	vare	alla	miljontals	sökningar	som	görs	
på	Google	 kan	de	 också	 analysera	 och	 förstå	mycket	
om	 sina	 användare.	 Att	 analysera	 och	 förstå	 all	 den	
data	 som	 användare	 lämnar	 efter	 sig	 kan	 skapa	 nya	
affärsmöjligheter	 och	 konkurrensfördelar.	 En	
automatiserad	förståelse	av	denna	data	kan	kallas	för	
artificiell	intelligens	(AI).	
		
Data	 hjälper	 oss	 förstå	 varför	 vissa	 regioner	 är	mer	
intresserade	 av	 att	 exempelvis	 jämföra	 virkespriser	
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och	 vissa	 regioner	 förefaller	 vilja	 ha	 mer	 personlig	
kontakt	 kring	 sitt	 skogsägande.	 AI	 är	 hjärnan	 som	
hjälper	oss	 förstå	 insamlingen	av	stordata	(big	data).	
Dessa	 slutsatser	 och	 konklusioner	 bör	 sedan	
tillsammans	 med	 annan	 intelligens	 (om	 marknad,	
konkurrenter	 etc.)	 ligga	 till	 grund	 för	 varje	 företags	
strategi	 om	 hur	 virke	 bör	 anskaffas	 på	 det	 mest	
effektiva	sättet.	
		
På	internet	blottar	vi	våra	funderingar,	söker	efter	det	
som	intresserar	oss,	skrattar	åt	det	vi	tycker	är	genuint	
roligt	osv.	Vi	behöver	inte	göra	oss	till	och	vi	upplever	
ofta	en	känsla	av	anonymitet.		Det	är	vanligt	att	Googla	
efter	skämt,	du	har	säkert	gjort	det	någon	gång	också.	
Men	visste	du	att	det	är	mer	sannolikt	att	vi	googlar	
efter	skämt	när	vi	har	anledning	att	känna	oss	glada	i	
övrigt.	 Det	 är	 exempelvis	mindre	 förekommande	 att	
googla	 efter	 skämt	när	det	 regnar	 eller	nära	 inpå	 en	
tragedi.	 Exempelvis	 efter	 terrorattacken	 mot	
Bostonmaraton	 (2013)	 googlades	 det	mindre	 skämt.	
Vi	googlar	mer	skämt	på	fredagar	än	på	måndagar	osv.	
		
Enligt	Svenska	 Internetstiftelsen	som	varje	år	gör	en	
stor	 undersökning	 av	 svenskarnas	 internetvanor	 är	
nästan	alla	 svenskar	 som	vi	 tidigare	nämnt	på	nätet.	
Nästan	alla	som	har	tillgång	till	internet	har	också	valt	
att	 gå	 med	 i	 något	 socialt	 nätverk.	 I	 princip	 varje	
svensk	 finns	 alltså	 på	 Facebook,	 Instagram,	 Twitter	
eller	något	annat	socialt	nätverk,	eller	kanske	flera.	
		
Den	årliga	undersökningen	visar	också,	att	utöver	att	
vara	engagerade	på	något	socialt	nätverk	så	jämför	vi	
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priser	på	nätet.	Att	jämföra	priser	har	blivit	något	utav	
en	 folkrörelse.	 I	 ålderskategorin	 76+	 jämför	 65%	
priser	på	internet	och	i	de	yngre	ålderskategorierna	är	
den	siffran	betydligt	högre.	Vad	an	denna	prisjakt?	
	

	
Andel	av	den	svenska	befolkningen	som	jämför	priser	på	
internet	per	åldersgrupp.	Samt	totalen	för	samtliga	

åldersgrupper	2014.	
Källa:	Svenska	Internetstiftelsen	

		
Med	 att	 varje	 konsument	 finns	 på	 internet	 frigörs	
också	 kraften	 för	 varje	 konsument	 att	 utmana	 sin	
befintliga	 kanal	 för	 att	 köpa	 exempelvis	 skor.	 På	
internet	kan	varje	konsument	snabbt	och	närsomhelst	
jämföra	priser	på	miljontals	skor	men	också	läsa	vad	
andra	konsumenter	lämnar	för	omdömen	för	att	på	så	
sätt	 bilda	 sig	 en	 bättre	 uppfattning	 inför	 kommande	
köp.	
		
Det	är	inte	länge	sedan	vi	behövde	hjälp	av	en	resebyrå	
för	 att	 göra	 det	 vi	 själva	 enkelt	 gör	 på	 internet.	
Konsumenten	 upplever	 också	 att	 ”man	 gjort	 en	 bra	
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affär”	 och	 kan	 snabbt	 sortera	 utifrån	 de	 parametrar	
som	är	prioriterade,	antal	byten,	restider	etc.	
		
På	virkesmarknaden	har	det	varit	förhållandevis	svårt	
att	jämföra	priser.	Alla	skogsbolag	visar	inte	offentliga	
priser	och	de	som	gör	det,	använder	 inte	sällan	olika	
enheter	för	virket.	Priserna	publiceras	dessutom	över	
olika	 diametrar	 och	 olika	 kvalitéer.	 Det	 är	 lätt	 som	
skogsägare	 att	 gå	 bort	 sig	 bland	 längdkorrigeringar,	
apteringspremier	 etc.	 Som	 skogsägare	 kan	 man	 nog	
nästan	få	uppfattningen	att	det	ska	vara	lite	besvärligt	
att	jämföra	priserna.	
		
Eftersom	 alla	 skogsbolag	 inte	 heller	 publicerar	 sina	
virkespriser	offentligt	är	det	lätt	att	missa	någon	aktör	
som	kanske	inte	gjort	sig	lika	känd	som	andra	aktörer.	
Och	 hur	 ska	 virkesköparna	 hålla	 koll	 på	 vilken	
skogsägare	 som	 vill	 sälja	 just	 det	 trädslag	 och	
sortiment	 som	 just	 hens	 industri	 förädlar?	
Virkesmarknaden	 är	 en	 marknad	 där	 utbudet	 inte	
känner	till	efterfrågan	och	tvärtom.	
		
Det	 kommer	 digitaliseringen	 att	 ändra	 på.	
Konsumenter	 och	 slutkunder	 kommer	 tack	 vare	
internet	 att	 ha	 mer	 information	 tillgängligt	 om	 de	
affärer/transaktioner	 man	 önskar	 göra.	 Det	 gäller	
både	B2C	(business	to	consumer)	och	B2B	(business	to	
business).	 Oavsett	 om	 man	 köper	 eller	 säljer	 något	
privat	 eller	 i	 sin	 professionella	 yrkesroll	 kommer	
bägge	parter	att	 söka	 information	på	 internet	 för	att	
skapa	referenspunkter	vad	gäller	pris,	kvalité,	service,	
garantier	 etc.	 	Detta	 kommer	 även	 att	 påverka	
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virkesaffärer.	 Skogsägare	 kommer	 att	 söka	 mer	
information	 kring	 varje	 inköpt	 skogsåtgärd	 och	mer	
information	 kring	 att	 sälja	 virke.	 Informationen	
kommer	finnas	tillgänglig	i	många	former	på	internet	
vilket	 gör	 att	 varje	 skogsägares	 upplevda	 behov	 av	
information	 kommer	 att	 upplevas	 täckt	 vid	 väldigt	
olika	nivåer.	
		
Att	alla	svenskar	nu	sitter	hemma,	på	tåget	eller	bussen	
och	jämför	priser	på	olika	varor	och	tjänster	göder	ett	
mer	 flyktigt	 konsumentbeteende.	 Vi	 blir	 allt	 mindre	
varumärkeslojala	 om	 samma	 eller	 liknande	 produkt	
finns	tillgänglig	billigare,	snabbare	eller	bättre	någon	
annanstans.	Det	skulle	dessutom	kunna	vara	så	att	vår	
växande	illojalitet	blir	större	till	de	varor	och	tjänster	
vi	 köper	mindre	 frekvent	 såsom	hemelektronik.	 Kan	
konsumenten	 få	 en	 55’’	 OLED	 TV	 1000kr	 billigare	
någon	annanstans	och	kanske	med	fri	hemkörning	så	
kommer	 en	 allt	 mindre	 del	 av	 vår	 befolkning	 vara	
lojala	mot	det	stora	varuhuset	40	minuter	bort	med	bil.	
Du	känner	kanske	igen	dig?	
		
Detta	är	också	ett	tydligt	exempel	på	hur	konsumenter	
och	kunder	kommer	att	röra	sig	gränslöst	mellan	den	
fysiska	världen	och	in	i	den	digitala	världen.	För	som	
kund	eller	konsument	spelar	det	mindre	roll	 i	vilken	
kanal	affären	görs	så	 länge	de	upplevda	värdena	 just	
upplevs	 större	 i	 endera	 kanalen.	 Att	 beakta	 hur	 ens	
kunder	beter	sig	och	rör	sig	i	den	så	kallade	kundresan	
kommer	 att	 vara	 en	 avgörande	 faktor	 för	 att	 kunna	
göra	framgångsrika	affärer	och	virkesköp	i	framtiden.	
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Men	 med	 att	 bygga	 en	 sömlös	 kundresa	 i	 en	
traditionellt	fysisk	affär	där	även	de	digitala	kanalerna	
ska	inkluderas	triggar	en	del	luriga	strategiska	frågor.	
Prissättning	 kommer	 förmodligen	 att	 vara	 en	 av	 de	
första.	 Om	 vi	 återgår	 till	 exemplet	 med	 55’’	 TV:n	 så	
känns	 det	 logiskt	 att	 en	 renodlad	 digital	 aktör	 med	
lager	i	Kumla	kan	erbjuda	TV:n	billigare	än	den	stora	
varuhuskedjan	med	butik	och	personal	på	stora	gatan.	
Men	 hur	 ska	 varuhuskedjan	 prissätta	 TV:n	 om	 man	
köper	 digitalt	 respektive	 i	 fysisk	 butik?	 Det	 finns	
såklart	några	olika	lösningar	som	beror	på	vilken	typ	
av	övergripande	strategi	ett	företag	har,	vilken	typ	av	
produkter	ett	företag	säljer	och	vilken	typ	av	målgrupp	
man	vänder	sig	till.	Det	essentiella	är	att	utgå	från	hur	
ens	kund	upplever	affären	och	föredrar	att	göra	för	att	
konvertera	 till	 flest	 lönsamma	 affärer.	 Kundens	
upplevelse	 måste	 beaktas	 innan	 man	 harmoniserar	
priserna	 i	 butik	 och	 på	 internet,	 har	 olika	
produktutbud	i	butik	eller	digitalt	osv.	
		
För	 just	 de	 fysiska	 butikerna/kedjorna	 innebär	 den	
digitala	 transformationen	 av	 konsumenternas	
köpbeteenden	en	stor	utmaning	och	vi	ser	det	pågå	på	
stora	scen	just	nu.	H&M	har	sett	sin	aktie	tyngas	av	att	
anpassningen	till	ökad	digital	försäljning	inte	hunnits	
med.	 Krisande	 JC	 byter	 ägare	 och	 VD,	 Gallerix	 går	 i	
konkurs,	Hobbex	stänger	alla	sina	butiker	och	Kappahl	
kämpar	när	e-handeln	tar	en	allt	större	del	av	kakan.	
Även	butikskedjan	Indiska	har	tvingats	stänga	fysiska	
butiker	 till	 förmån	 för	 satsningar	 på	 e-handel.	 IKEA	
varslar	personal	i	Malmö	för	att	ytterligare	rikta	sina	
resurser	mot	att	möta	kunderna	på	internet.	Exemplen	
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är	 många	 men	 än	 så	 länge	 har	 skogsindustrin	 varit	
förskonad	 från	 kraftiga	 förändringar	 till	 följd	 av	 den	
digitala	 transformationen.	 Om	 man	 bortser	 från	 de	
miljontals	 ton	 i	 produktionskapacitet	 av	 tryck-och	
skrivpapper	 som	 stängts	 till	 följd	 av	 förändrade	
läsbeteenden…		
		
Inom	 professionellt	 virkesköp	 kommer	 också	 både	
skogsägarens	 och	 virkesköparens	 beteenden	 att	
förändras.	 Som	 skogsbolag	 kommer	 det	 vara	
avgörande	att	lyfta	sin	förmåga	att	möta	skogsägaren	
på	just	skogsägarens	villkor	i	de	kanaler	skogsägaren	
önskar.	 Olika	 skogsägare	 kommer	 att	 ha	 olika	
preferenser	och	kommer	 i	 en	allt	mindre	omfattning	
tolerera	att	tvingas	in	i	en	kanal	eller	villkor	som	inte	
känns	bekvämt	utifrån	hur	skogsägaren	agerar	i	övriga	
livet.	
		
Digitaliseringen	och	de	underliggande	trenderna	som	
den	medför	är	enorma	krafter.	Som	tidigare	nämnt	kan	
det	 vara	 lätt	 att	 överskatta	 hur	 fort	 de	 kommer	
förändra	 kunder	 och	 konsumentbeteende	 men	
samtidigt	lätt	att	underskatta	effekten	när	det	väl	slår	
genom.	 Ett	 skogsföretags	 strategi	 för	 inköp	 av	
skogsråvara	kommer	 inte	att	kunna	gå	på	 tvärs	med	
digitaliseringen	 eller	 andra	 makro/mega-trender	
heller	för	den	delen.	
	
Det	 kan	 i	 sammanhanget	 vara	 intressant	 att	 jämföra	
den	 skogsägande	 populationen	 med	 den	 övriga	
befolkningen.	Utgår	vi	från	den	magkänsla	som	många	
vi	 träffat	 gett	 uttryck	 för	 skulle	 den	 genomsnittlige	
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skogsägaren	vara	en	äldre	man.	Det	är	delvis	sant.	Som	
synes	 i	de	demografiska	pyramiderna	nedan	är	detta	
delvis	sant.	Detta	visar	dock	bara	den	stora	bilden	av	
hela	Sverige	och	endast	två	av	de	många	faktorer	som	
eventuellt	påverkar	hur	vi	önskar	sköta	vår	skog	och	
göra	 virkesaffärer.	 Poängen	 är	 att	 var	
virkesanskaffande	 företag	 behöver	 göra	 sin	 egen	
analys	 kring	 vilka	 faktorer	 som	 är	 viktiga	 för	 den	
önskade	leverantörsbasen.	
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Demografisk	fördelning	mellan	kön	och	ålder	för	Sveriges	

totala	befolkning,	svenska	skogsägare	och	Sbo-ordföranden	i	
våra	4	största	skogsägarföreningar.	

Källa:	SCB,	Lantbruksfaktadigital	och	Virkesbörsen	
*	Ålder	och	kön	för	varje	skogsbruksområde	(Sbo)	i	de	fyra	

största	skogsägarföreningarna,	Södra,	Mellanskog,	
Norrskog	och	Norra	Skogsägarna.	

**100%	av	alla	skogsägare	som	äger	minst	10	ha		
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Än	mer	intressant	blir	det	när	vi	jämför	befolkningens	
fördelning	 i	 ålder	 och	kön	med	 skogsägarnas	 och	de	
som	 leder	 de	 förtroendevaldas	 arbete	 i	 våra	
skogsägarföreningars	 skogsbruksområden	 (Sbo),	
enligt	bild	ovan.	Medelåldern	bland	Sbo-ordförandena	
är	 hela	 60	 år	 och	 populationen	 är	 kraftigt	
överrepresenterad	 av	 män.	 Hur	 påverkar	 det	 en	 så	
viktig	rörelse	för	det	svenska	skogsägandet	och	hur	väl	
rustar	 det	 oss	 för	 framtiden	 när	 skogen	 är	 så	 viktig	
redan?	
	
Säkerställ	 att	 även	din	organisation	har	koll	på	vilka	
leverantörer/skogsägare	man	önskar	samarbeta	med.	
Datan	är	tillgänglig	och	det	gäller	bara	att	ta	sig	tid	med	
förståelsen.	
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Aktuella	digitala	data	om	skogen	behövs	för	
en	växande	bioekonomi.”		
 
-	P-O	Wedin,	VD	Sveaskog	i	en	gemensam	debattartikel,	

mars	2017	
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Kapitel	3		

Skogsindustrin	och	digitalisering	
 
Konsultfirman	McKinsey	skriver	 i	en	 färsk	artikel	att	
skogsindustrin	 halkat	 efter	 i	 digitaliseringen.	 IT-
konsult	 företaget	 Tieto	 ger	 liknande	 bild	 i	 sin	 IT-
barometer.	Skogsindustrin	är	ju	ändå	en	industri	som	
sett	 efterfrågan	 sjunka	 dramatiskt	 på	 ett	 antal	 olika	
produkter	 som	 tidningspapper	 och	 annat	 skriv-	 och	
tryckpapper	 till	 följd	 av	 digitaliseringen.	 Det	 brukar	
skojas	 om	 att	 det	 finns	 nog	 ingen	 industri	 vars	
ledningar	 och	 styrelser	 sett	 så	 många	 power-
pointbilder	 på	 det	 växande	 antalet	 smarta	 telefoner	
och	 läsplattor,	 ofta	 formulerat	 som	hot	mot	 befintlig	
produktportfölj.	Hur	kommer	det	sig	då	att	en	industri	
ofta	sedd	som	Sveriges	ryggrad	missat	möjligheterna	
med	 digitaliseringen?	 Detta	 när	 vi	 samtidigt	 sett	
framväxten	 av	 stora	 svenska	 digitala	 succéer	 som	
Spotify,	Skype	m.fl.	
		
Google	 lanserade	 för	 ett	 antal	 år	 sedan	 en	 tjänst,	
Google	Ngrams,	där	man	kan	söka	efter	specifika	ord	
och	fraser	i	böcker	och	artiklar	sedan	början	på	1800-
talet.	 Imponerande	 tidsserier	 som	 kan	 visa	 på	
fenomens	uppgång	och	möjligtvis	fall.	Man	kan	bland	
annat	se	hur	fort	pizza	omnämns	flitigare	än	korv,	få	en	
känsla	 för	 hur	 snabbt	matkulturen	 kring	 sushi	 växte	
fram	och	mycket	mer.	
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Google	Ngrams	över	förekomsten	av	ordet	”digital”	som	

procent	av	alla	ord.	
Källa:	Google	Ngrams	

		
Låt	 oss	 gå	 till	 datan	 för	 att	 undersöka	 om	
konsultfirmorna	 McKinsey	 och	 Tieto	 har	 rätt.	
Omnämnandet	 av	 ordet	 ”digital”	 eller	 liknande	 ord	
visar	 tydligt	 framväxten	av	den	digitala	 revolutionen	
sedan	 60-talet.	 Testa	 gärna	 att	 söka	 på	 exempelvis	
”skrivmaskin”	och	jämför	kurvorna	på	Google	Ngrams.	
Tyvärr	finns	tjänsten	bara	på	de	större	internationella	
språken	 men	 det	 är	 ändå	 väldigt	 intressant	 och	
underhållande.	
		
2011	har	Sveaskog	bara	en	QR-kod	på	framsidan	av	sin	
årsredovisning	 och	 Holmen	 skriver	 ”Tryckta	 medier	
utmanas	av	de	digitala”.	Här	har	vi	väl	ändå	en	industri	
som	hänger	med	och	är	på	tå?	Men	räknar	man	antalet	
gånger	ordet	”digital”	eller	liknande	används	i	års-	och	
hållbarhetsredovisningar	 tvingas	 man	 nog	 ge	
konsulterna	rätt	ändå.	Tyvärr.	Och	det	räcker	att	gå	10	
år	tillbaka	i	tiden.	
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Förekomsten	av	ordet	digital	eller	liknande	i	års-och	
hållbarhetsredovisningar	från	några	av	de	största	

virkesanskaffande	företagen.	
Källa:	Års-	och	hållbarhetsredovisningar	för	respektive	

bolag	
		
Ovan	ser	vi	ett	diagram	som	visar	antalet	gången	ordet	
”digital”	 eller	 liknande	 återfinns	 i	 några	 stora	
virkesanskaffande	 företags	 års-	 och	
hållbarhetsredovisningar.	 Detta	 är	 självklart	 ingen	
perfekt	 återspegling	 av	 medvetandegraden	 kring	
digitalisering	 i	 stort	utan	bör	bara	 läsas	mer	 som	en	
kuriositet.	 Exempelvis	 har	 Södra	 en	 läsplatta	 på	
framsidan	av	årsredovisningen	2012	utan	att	använda	
ordet	digital	en	enda	gång	i	den.	Året	innan	har	man	en	
papperskarta	 på	 framsidan,	 så	 något	 borde	 ju	
rimligtvis	 ha	 hänt.	 Men	 visst	 är	 års-	 och	
hållbarhetsredovisningen	 en	 betydelsefull	
kommunikationskanal	till	ägare	och	intressenter,	och	
ett	 sett	 att	 peka	 ut	 de	 trender	 som	 kan	 påverka	 det	
aktuella	företaget.	
	
Det	 är	 även	 intressant	 att	 se	 att	 något	 händer	 kring	
2011.	Användandet	av	ordet	digital	ökar	temporärt	för	
att	sedan	lugna	sig	några	år.	Men	även	om	det	skrivs	
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om	digitalt	 innan	 2011	 så	 är	 det	 nästan	 uteslutande	
skrivningar	 gällande	 digital	 tryckteknik.	 Hittar	 vi	
kanske	svar	i	annan	statistik	kring	vad	som	hände?	
	
När	vi	ändå	blickar	10	år	tillbaka	är	det	intressant	att	
visa	vad	som	hänt	med	den	svenska	produktionen	av	
skogsindustriella	 produkter.	 Det	 är	 nämligen	 en	
omvandling	 långt	 bortom	 att	 räkna	 ord	 i	
årsredovisningar	 även	 om	 det	 hänger	 ihop	 med	
digitaliseringen.	Som	en	direkt	följd	av	digitaliseringen	
har	 efterfrågan	 sjunkit	 på	 tidningspapper	 och	 vissa	
kvalitéer	av	skriv-	och	tryckpapper.		
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Den	svenska	produktionen	av	papper	och	kartong		

2007	vs.	2017.		
Källa:	Skogsindustrierna	i	1000	ton.	

	
Nedläggningar	 av	 produktionskapacitet	 av	
tidningspapper	 och	 träfritt	 tryckpapper	 på	 2,3	
miljoner	ton	per	år	inom	loppet	av	10	år,	ger	mycket	
virke	 att	 omdirigera.	Det	 är	 förlorade	 arbetstillfällen	
och	uteblivna	skatteintäkter.	Det	är	så	många	ton	att	
även	den	mest	inbitna	digitaliseringsskeptikern	borde	
reagera.	 Blickar	 vi	 framåt	 pekar	 mycket	 på	 att	 de	
investeringar	som	gjorts	och	har	annonserats	kommer	
att	 ytterligare	 omfördela	 den	 svenska	
“produktportföljen”	 av	 pappersprodukter	 bort	 från	
skriv-	och	tryckpapper	mot	en	ökad	andel	papper	för	
förpackningar.	 Även	 långfibrig	 sulfatmassa	 kommer	
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att	 öka	 sin	 andel	 av	 portföljen	 tack	 vare	 exempelvis	
SCA:s	och	Södra:s	investeringar.		
	

	
Den	svenska	produktionen	av	massa	2007	vs.	2017.		

Källa:	Skogsindustrierna	i	1000	ton.	
	
Mycket	 har	 hänt	 på	 10	 år	 och	 mycket	 kommer	 att	
hända	det	kommande	decenniet,	speciellt	kopplat	till	
digitaliseringen.	Blickar	vi	ännu	längre	tillbaka	i	tiden	
ser	man	tydligt	hur	produktportföljen	hos	de	svenska	
skogsindustriella	bolagen	förändrats.	Man	får	också	en	
tydlig	bild	av	konsolideringen	och	harmoniseringen	i	
den	 svenska	 skogsindustrin.	 Men	 kan	 en	 öppen,	
transparent	 och	 effektiv	 virkesmarknad	 främja	
framväxten	 av	 fler	 nischproducenter?	 Och	 vad	 är	
egentligen	“oceanpapper?	
	



 
 

			54	

	
Antal	bruk	som	tillverkat	en	viss	typ	av	nischprodukt.		

Källa:	Boken	Förpackningspapperens	historia	och	Sveriges	
Handelskalender	

	
För	att	kunna	dra	slutsatser	kring	hur	digitaliseringen	
kommer	 att	 påverka	 inköpen	 av	 virke	 samt	 hur	 den	
verksamheten	 skulle	 bedrivas	 skulle	 man	 kunna	
snegla	på	andra	branscher.	Det	finns	naturligtvis	inga	
direkt	jämförbara	exempel	utan	låt	oss	utgå	från	de	där	
vi	kan	dra	slutsatser	utifrån	data.	Virkesanskaffning	är	
en	 kunskapsintensiv	 transaktion	 där	
produktens/tjänstens	 värde	 är	 förhållandevis	 stort.	
Det	 finns	 tydliga	 likheter	 med	 bostadsaffärer	 där	
säljaren	 anlitar	 en	 part	 som	 besitter	 större	 kunskap	
och	hjälper	 till	med	det	 juridiska.	 En	bostadsaffär	 är	
ofta	av	signifikant	storlek	för	både	säljare	och	köpare.	
Självklart	skiljer	sig	en	bostadsaffär	mot	en	virkesaffär	
men	låt	oss	exemplifiera.	
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Antal	registrerade	mäklare	mot	antalet	unika	besökare	på	

bostadssajten	Hemnet.		
Källa:	Fastighetsmäklarinspektionens	statistik	och	KIA-

index.	
*2018-07-31	

**Antal	unika	besökare	på	både	Web	och	i	appar	
	

Hemnet	 lanserades	1998	och	har	successivt	vuxit	sig	
till	en	helt	ledande	roll	för	annonsering	av	bostäder	på	
nätet.	 Det	 har	 blivit	 den	 självklara	marknadsplatsen	
för	 att	 annonsera	 ut	 sin	 bostad	 men	 även	 ett	 givet	
verktyg	 i	 jakten	 på	 ny	 bostad.	 Den	 ökade	
transparensen	 och	 effektiviteten	 i	 annonsering	 av	
bostäder	 förefaller	 dock	 inte	 ha	 påverkat	 antalet	
registrerade	 fastighetsmäklare	negativt.	Tvärtom	har	
antalet	 registrerade	 mäklare	 ökat	 kraftigt	 sedan	
lanseringen	av	Hemnet.	Även	om	det	nog	kan	bero	på	
många	 andra	 omvärldsfaktorer.	 I	 en	 så	
kunskapsintensiv	 och	 värdefull	 affär	 som	 en	
bostadsaffär	 förefaller	 alltså	 inte	 intåget	 av	 en	
transparent	 marknadsplats	 att	 ha	 påverkat	 antalet	
mäklare.	Översatt	till	virkesköpare	skulle	man	kanske	
därför	kunna	argumentera	att	dess	antal	inte	kommer	
att	minska	till	följd	av	digitaliseringens	möjligheter	till	
en	mer	välfungerande	marknad.	Även	om	man	ska	vara	
försiktig	 med	 att	 dra	 för	 stora	 slutsatser.	 Görs	 en	
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jämförelse	 med	 en	 bilaffär	 har	 inte	 heller	 Blockets	
utveckling	till	den	ledande	marknadsplatsen	för	bilar	
påverkat	 antalet	 “seriösa”	 bilförsäljare	 enligt	
Motorbranschens	 Riksförbund.	 Bilaffären	 är	 likt	 en	
bostadsaffär	 kunskapsintensiv	 och	 berör	 en	
transaktion	av	förhållandevis	stort	värde.		
	
Jämför	 man	 istället	 med	 den	 redan	 berörda	
bokbranschen	har	digitaliseringen	och	e-handeln	haft	
en	stor	påverkan	på	hur	vi	köper	böcker.	I	rapporten	
Bokförsäljningen	 i	 Sverige	 2017	 från	 Handelns	
Utredningsinstitut	 konstateras	 att	 den	 fysiska	
försäljningskanalen	fortsätter	att	minska	(-4,5%	2017	
vs.	 2016)	medan	 internetbokhandeln	 växer	med	 5%	
under	samma	period.	Störst	tillväxt	ses	dock	i	kanalen	
för	 digitala	 abonnemangstjänster,	 alltså	 Storytel,	
Readly	etc.		
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Fördelning	mellan	de	olika	försäljningskanalerna	av	böcker	
i	Sverige.	

Källa:	Rapporten	Bokförsäljning	i	Sverige	2017	av	Handelns	
Utredningsinstitut.	

	
Det	 behöver	 knappast	 poängteras	 att	 den	 digitala	
försäljningskanalen	 är	 den	 största	 kanalen	 utan	mer	
intressant	 är	 då	 kanske	 att	 abonnemangstjänster	
genererar	bokförsäljning	över	en	halv	miljard	kronor	
per	år	vilket	säger	något	om	intresset	för	böcker	och	
litteratur.	 Återstår	 därför	 att	 se	 hur	 aktörerna	 i	
korsningen	Mäster	Samuelsgatan	och	Regeringsgatan	
kommer	att	agera	kring	abonnemangstjänster	återstår	
att	se.		
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Laserskanningen	av	Sverige	har	
revolutionerat	digital	datainsamling	över	
landskapet	och	bidragit	till	digitaliseringen	av	
Sverige.”		
 

-	Mats	Sandgren,	VD	SCA	Skog	i	en	gemensam	
debattartikel	mars	2017	

	 	



 
 

			60	

Kapitel	4		
Andra	megatrender	som	påverkar	
virkesanskaffning	
 
För	 200	 år	 sedan	 bodde	 ungefär	 90	 procent	 av	
svenskarna	 på	 landsbygden	 och	 enbart	 10	 procent	 i	
städer.	 För	 100	 år	 sedan	 var	 förhållandet	 ungefär	
50/50.	Nu	är	fördelningen	den	omvända	jämfört	med	
för	200	år	sedan.	Urbaniseringen	är	en	tydlig	trend	inte	
bara	i	Sverige	utan	i	stora	delar	av	vår	värld.	Den	här	
typen	 av	 megatrender	 är	 krafter	 som	 varje	 företag	
måste	förhålla	sig	till.	
		

	
Urbaniseringen	i	Sverige.	Läs	gärna	mer	om	de	olika	faserna	

på	SCB:s	hemsida.	Källa	och	bild:	SCB	
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För	skogsindustrin	har	nog	urbaniseringen	varit	både	
positiv	och	negativ.	Ökat	behov	av	bostäder	och	andra	
byggnader	 i	 städerna	 har	 ökat	 efterfrågan	 på	 både	
konstruktionsvirke	 och	 interiörträ.	 Samtidigt	 har	
urbaniseringen	 och	 det	 krympande	
befolkningsunderlaget	 på	 landsbygden,	 där	
skogsindustrin	 allt	 som	 oftast	 är	 lokaliserad,	
exempelvis	gjort	det	svårare	att	rekrytera	kompetent	
personal	 och	 etablera	 kontakt	 med	 skogsägare	 för	
kommande	relationer	och	transaktioner.	
		
Men	 oavsett	 om	 dessa	 megatrender	 påverkar	 ett	
företags	 befintliga	 förädlingsapparatur	 och	
produktportfölj	 positivt	 eller	 negativt	 måste	
företagens	 strategier	 för	 fortsatt	 eller	 förbättrad	
konkurrensförmåga	anpassas	efter	megatrenderna.	
		
Globaliseringen	 är	 en	 annan	 sådan	 megatrend	 som	
påverkar	 varje	 företag.	 Producenter	 och	 marknader	
kommer	 allt	 närmare	 varandra	och	den	 fria	handeln	
vinner	allt	större	markområden.	Även	om	man	i	dessa	
tider	kan	få	en	annan	känsla.	Vi	kommer	inte	uppehålla	
oss	 länge	 kring	 globaliseringen	 men	 konstaterar	 att	
även	 den	 globala	 virkeshandeln	 ökar	 och	 att	
landsgränser	 spelar	 en	 allt	 mindre	 betydelse	 för	
råvarornas	väg	genom	förädlingskedjan.		
	
Ett	 exempel	 är	 att	 det	 globala	 företaget	 Husqvarna	
förpackar	 sina	 åkgräsklippare	 i	 virke	 från	 det	
Sörmländska	 sågverket	 Sandåsa	 vid	 sina	 fabriker	 i	
Polen	och	i	USA.	
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Virke	från	Sandåsa	sågverk	skyddar	värdefulla	produkter,	

här	en	gräsklippare	från	Husqvarna.	
Foto:	Virkesbörsen	

	
Vi	kommer	inte	fördjupa	oss	mer	i	digitaliseringen	här.	
Vi	gör	 ju	det	 i	alla	andra	kapitel.	 	Istället	nöjer	vi	oss	
med	att	konstatera	att	även	den	megatrenden	är	global	
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och	 för	alltid	kommer	att	ha	 förändrat	oss	både	som	
privatpersoner	och	i	våra	yrkesroller.	
		
Dessa	 tre	 megatrender,	 ofta	 förkortade	 GUD	
(Globalisering,	 Urbanisering	 och	 Digitalisering),	 är	
essentiella	för	varje	företags	strategiformulering.	Men	
det	 finns	 också	 några	 andra	 trender	 som	var	 och	 en	
kanske	 inte	 kan	 mäta	 sig	 med	 någon	 av	 “GUD-
trenderna”	 men	 ändå	 spelar	 viktiga	 roller	 för	 varje	
företag.	
		
Det	 var	 nog	 få	 som	 missade	 införandet	 av	 den	 nya	
dataskyddsförordningen	 i	 EU,	 GDPR.	 Det	 var	 många	
mail	 om	 de	 uppdaterade	 användarvillkoren	 och	 de	
samtycken	 man	 som	 användare	 behöver	 lämna	 till	
varje	 uppgiftshållare.	 Sett	 i	 ett	 större	 perspektiv	 är	
GDPR	 en	 del	 av	 våra	 myndigheters	 sätt	 att	 lagstifta	
kring	sina	medborgares	rättigheter.	I	detta	fall	kopplat	
till	vår	dataintegritet.	Andra	lagstiftningar	för	banker	
och	försäkringsbolag	gör	det	gällande	på	liknande	sätt	
att	 varje	 individ	 äger	 och	 har	 rätt	 till	 sin	 egen	 data.	
Varje	persons	digitala	identitet	tillhör	individen.	Varje	
individ	har	rätt	att	plocka	med	sig	sin	data	till	någon	
annan	utan	följdfrågor.	Enligt	GDPR	äger	vi	till	och	med	
rätten	att	bli	bortglömda	och	raderade.	
		
Man	 kan	 argumentera	 för	 att	 juridikens	 och	
lagstiftarens	 kvarnar	 maler	 långsammare	 än	 den	
tekniska	 utvecklingen.	 Varför	 de	 införanden	 och	
förändringar	 som	 ändå	 görs	 riskerar	 bli	 kostsamma	
och	overksamma.	Hurusom,	kommer	varje	individ	och	
skogsägare	 i	en	allt	 större	utsträckning	 förstå	värdet	
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av	den	data	man	lämnar	efter	sig.	Det	kommer	därför	
bli	 allt	 viktigare	 för	 varje	 företag	 att	 integrera	 en	
funktionell	 omvärldsbevakning	 gällande	 lagstiftning,	
speciellt	rörande	vår	dataintegritet.	
		
Om	lagstiftning	gällande	dataintegritet	är	kopplad	till	
megatrenden	 digitalisering	 finns	 det	 en	 annan	
lagstiftningstrend	 som	 egentligen	 är	 kopplad	 till	
ytterligare	 en	 megatrend:	 klimatförändringarna.	
Dessa	 förändringar	 som	märks	på	olika	 sätt	på	olika	
platser	på	jorden	(extremsommaren	2018	med	värme,	
torka	 och	 bränder)	 kommer	 att	 leda	 till	
lagstiftningsåtgärder	 och	 policyförändringar	 i	 olika	
format.	
		
Koldioxidhandel,	 producentansvar,	 bonus-malus	 och	
andra	politiska	åtgärder	kommer	att	samverka	på	ett	
allt	 mer	 intrikat	 sätt	 och	 göra	 prognoser	 över	
framtiden	 allt	 svårare.	 Riskerna	 i	 var	 företags	 affär	
kopplade	 till	 lagstiftning	 kommer	 att	 öka	 och	
prognoshorisonten	 blir	 allt	 grumligare.	 Återigen	
behöver	 varje	 företag	 integrera	 en	 funktionell	
omvärldsbevakning	med	ögon	mot	policyförändringar	
och	lobbying.	För	att	framtidssäkra	ett	företag	behövs	
rimliga	åtgärder	så	att	risker	med	policyförändringar	
kan	minimeras	men	 också	 för	 att	 fånga	möjligheter.	
Exempelvis	vet	alldeles	för	få	sågverk	i	Sverige	att	de	
skulle	kunna	undantas	plikten	för	elcertifikat.	Pengar	
och	 konkurrenskraft	 går	 förlorade	 pga.	 bristfällig	
kunskap	och	omvärldsbevakning.	
		
Hur	påverkar	då	dessa	trender	virkesköpen	i	Sverige?	
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I	takt	med	att	lagstiftarna	behöver	hantera	den	globala	
uppvärmningen	kommer	efterfrågan	på	 förnyelsebar	
råvara	öka,	speciellt	för	sådan	råvara	som	kan	ersätta	
fossil.	 Då	 kommer	 helt	 nya	 aktörer	 in	 på	
virkesmarknaden	som	kanske	producerar	kemikalier,	
drivmedel	 eller	 textilier	 från	 vedråvaran.	 Dessa	
kommer	 påverka	 efterfrågan	 av	 virke	 men	 också	
efterfrågan	 på	 duktiga	 virkesköpare,	 givet	 att	 de	
behövs	i	samma	omfattning	som	idag.	
		
Beroende	på	lagstiftarna	kommer	kanske	en	allt	större	
del	 av	 våra	 skogar	 att	 skyddas	 till	 förmån	 för	 andra	
värden	än	de	ekonomiska	som	nuvarande	industri	kan	
generera.	Det	kommer	i	sin	tur	påverka	utbudssidan	av	
virkesmarknaden.	
		
Men	även	utbudet	och	efterfrågan	på	de	befintliga	
produkter	som	befintlig	skogsindustri	producerar	
kommer	att	påverkas	i	ett	makroperspektiv.	I	ett	
mikroperspektiv	kommer	skogsägare,	till	följd	av	ny	
lagstiftning	kring	dataintegritet,	inte	kunna	nekas	när	
de	vill	flytta	sina	digitala	skogsbruksplaner,	avtal,	
användardata,	beståndsdata	etc.		
	
Det	kommer	att	kunna	göra	skogsägarna	mer	rörliga	
mellan	 olika	 aktörer	 utan	 att	 för	 den	 sakens	 skull	
behöva	rodda	med	nya	planer,	konton	etc.	Det	kommer	
alltså	 bli	 allt	 svårare/dyrare	 att	 bygga	 lojala	
kundrelationer	med	sina	virkesleverantörer	eftersom	
de	exempelvis	närsomhelst	riskerar	ta	den	där	”gratis”	
skogsbruksplanen	till	en	konkurrent. 	
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Dels	vill	man	(BillerudKorsnäs	reds.	amn.)	
utveckla	tjänstesidan	av	erbjudandet,	där	vi	
inte	bara	producerar	papper	utan	tjänster	i	
hela	kedjan.”		
 
-	Eva	Harström,	Cheif	Digital	Officer	Billerudkorsnäs	på	

frågan;	hur	märks	digitaliseringen	av?	
	i	tidningen	CIO	Sweden	
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Kapitel	5		
Digitalisering	-	Porters	sjätte	kraft?	
 
1980	 släppte	 Harvardprofessorn	 Michael	 Porter	
boken	 som	 skulle	 komma	 att	 bli	 “bibeln”	 för	
företagsstrategi	i	många	år.	I	boken	lanserar	Porter	en	
välkänd	 modell	 för	 att	 kartlägga	 och	 analysera	
konkurrerande	 aktörer,	 “Porters	 femkraftsmodell”.	
Låter	tuffare	på	engelska...	

	
Michael	Porter:s	femkraftsmodell.	

Källa:	Boken	Competitive	advantage	av	Michael	Porter	
	

1980	 var	 fortfarande	 internet	 i	 sin	 linda	 och	
mobiltelefon	var	långt	ifrån	speciellt	smart.	Utifrån	de	
fem	 krafter	 som	 Porter	 lanserar	 skulle	 man	 kunna	
argumentera	att	det	nu	kanske	finns	en	sjätte	kraft.	En	
kraft	 som	 transformativt	 kan	 förändra	 hela	
konkurrentlandskapet	utan	att	egentligen	erbjuda	en	
produkt	som	direkt	konkurrerar	med	den	ett	 företag	
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erbjuder.	Digitaliseringen	skulle	kunna	vara	en	sådan	
kraft.	 Den	 utmanar	 inte	 specifikt	 någon	 av	 de	 fem	
krafterna	men	påverkar	dem	alla.	Digitaliseringen	ger	
kraft	 åt	 såväl	 kundernas	 som	 leverantörernas	
förhandlingsstyrka,	 åskådliggör	 substituerande	
produkter,	 öppnar	 upp	 för	 nya	 aktörer	 och	 främjar	
konkurrensen	mellan	befintliga	aktörer.		

	
Kan	transformativa	teknologier	utgöra	en	sjätte	och	

kompletterande	kraft?		
Bild:	Virkesbörsen	

	
Det	gör	möjligtvis	digitaliseringen	till	en	svårhanterlig	
materia	 men	 hänger	 ett	 företag	 inte	 med	 i	
förändringstakten	kan	resultatet	bli	förödande.	Betänk	
Facit,	Kodak,	Toy’s	R	Us	etc.	där	företagen	inte	klarade	
av	att	ställa	om	till	marknadsförhållanden.	
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Vi	ska	alltid	våga	försöka,	våga	prova	oss	fram.	
En	idé	kanske	inte	håller	hela	vägen	men	har	
vi	bara	lärt	oss	något	på	vägen	så	har	vi	inte	
misslyckats.”		
 
-	Teemu	Salmi,	CIO	Storaenso	till	tidningen	Voister	22	

september	2017	
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Kapitel	6		

Strategier	för	virkesanskaffning	i	
framtiden	
 
Innan	vi	grottar	ner	oss	i	möjliga	strategier	för	digital	
virkesanskaffning	 bör	 man	 fråga	 sig	 hur	 länge	 en	
strategi	 är	 bra,	 vilket	 bäst-före	 datum	 den	 möjligen	
har.	För	en	strategi	har	väl	inte	oändlig	hållbarhet?	
	
Återvänder	 vi	 till	 exemplet	 med	 Adlibris	 och	
Akademibokhandeln	 så	 är	 det	 uppenbarligen	 två	
företag	 som	 säljer	 liknande	 varor	 (i	 princip	 samma	
varor)	men	den	ena	har	valt	en	strategi	med	en	större	
fysisk	 närvaro	 med	 fysiska	 butiker	 medan	 Adlibris	
(och	 Amazon	 också	 för	 den	 delen)	 valt	 en	 annan	
strategi	som	kanske	ligger	mer	rätt	i	tiden.	
	
Vi	har	 i	 tidigare	kapitel	redogjort	 för	de	olika	krafter	
som	 påverkar	 ett	 företags	 konkurrenskraft,	 vi	 har	
argumenterat	för	att	de	klassiska	fem	krafterna	skulle	
kunna	kompletteras	med	en	sjätte,	transformativ	kraft.	
Vi	 förenklar	 här	 och	 kallar	 de	 fem	 (eller	 sex)	 för	
omvärldsfaktorer.	Över	 tid	kommer	de	att	 förändras,	
som	 vi	 också	 redogjort	 för	 i	 kapitel	 7,	 vilket	 gör	 att	
strategier	 också	 behöver	 uppdateras	 och	 förbättras.	
Det	behöver	 inte	alltid	vara	 fullständiga	revideringar	
utan	 kan	 också	 vara	 mindre	 justeringar,	 nya	 KPI:er	
(nyckeltal)	att	följa,	nya	konkurrenter	att	bevaka	etc.		
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Om	 vi	 ser	 strategin	 som	 en	 organisatorisk	 produkt	
skulle	vi	kunna	testa	att	applicera	den	klassiska	teorin	
om	produktlivscykeln	för	att	utröna	en	strategi:s	olika	
livsfaser.	 Efter	 beslut	 behöver	 en	 strategi	 förankras	
internt	och	kommuniceras.	Det	är	en	period	som	ger	
begränsad	konkurrensfördel	annat	än	ökad	motivation	
och	eventuellt	förbättrad	företagskultur,	vilket	inte	är	
att	 förringa	 dock.	 Denna	 fas	 är	 jämförbar	 med	
introduktionsfasen	i	produktlivscykeln.	
	
I	 den	 efterföljande	 fasen	 bör	 en	 väl	 underbyggd	 och	
välformulerad	strategi	ge	växande	konkurrensfördelar	
dels	 eftersom	 omvärldsfaktorerna	 inte	 hunnit	
förändras	sedan	strategiformuleringen	och	dels	för	att	
dess	ingående	element	inte	hunnit	kopieras.		
	
I	 nästa	 fas	 har	 omvärldsfaktorer	 förändrats	 och	 fler	
aktörer	 ser	 möjligheter	 utifrån	 strategin.	
Konkurrensfördelarna	 växer	 men	 i	 en	 långsammare	
takt.	 De	 ökande	 konkurrensfördelarna	 kommer	
successivt	stagnera	och	i	stället	att	börja	krympa	i	takt	
med	att	omvärldsfaktorer	gjort	 strategin	obsolet	och	
att	konkurrenter	kopierat	och	förfinat	strategin.		
	
Exakt	 hur	 lång	 tid	 det	 tar	 för	 en	 strategi	 att	 bli	
utdaterad	 kommer	 att	 vara	 beroende	 på	 vilken	
industri	 man	 verkar	 inom	 och	 hur	 strategin	 är	
formulerad	m.m.	Men	blickar	vi	10-20	år	tillbaka	i	det	
skogsindustriella	Sverige	som	vi	gjorde	i	kapitel	6,	ser	
vi	 radikala	 förändringar	 av	 produktportföljen	 och	
industristrukturen	både	för	sågtimmer	och	massaved.	
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Varje	 företag	 bör	 regelbundet	 fråga	 sig	 vilka	
omvärldsfaktorer	 som	 påverkar	 deras	 strategi	 och	
vilket	bäst-före-datum	strategin	har.	Detta	gäller	även	
strategier	för	virkesköp.	
	
	

	
Strategins	livscykel	
Bild:	Virkesbörsen	

	
Anskaffning	av	virke	är	 i	 allra	högsta	grad	en	kritisk	
funktion	för	många	skogsbolag.	Även	om	några	också	
äger	egna	skogstillgångar	behöver	de	alla	komplettera	
med	 skog	 från	 andra	 skogsägare	 för	 att	 täcka	 sitt	
behov.	Åtminstone	över	tid.	Några	exempel	på	detta	är	
landets	största	skogsägare,	Sveaskog,	SCA	och	Holmen.	
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Landets	största	skogsägare	köper	ändå	stora	volymer	virke	

från	externa	leverantörer.	
Källa:	Årsredovisningar	2017	

		
I	Sverige	finns	ungefär	90	bolag	med	egen	förädling	av	
skogsråvara	och	samtidigt	har	dedikerad	personal	för	
anskaffning	 av	 råvara.	 Utöver	 dessa	 företag	 finns	 en	
lång	 svans	 av	 mindre	 sågverk	 med	 en	 låg	
produktionsvolym.	De	flesta	av	de	förädlande	bolagen	
har	 en	 hemsida	 (dock	 inte	 alla!)	 vilket	 tillåter	 en	
enklare	 analys	 av	 deras	 erbjudande	 till	 skogsägarna.	
Det	 skulle	 kunna	 ge	 en	 bild	 av	 deras	 strategi	 för	 att	
anskaffa	råvara	till	den	egna	industrin.	
		
När	vi	analyserar	de	virkesanskaffande	bolagens	olika	
erbjudanden	och	strategier	för	att	anskaffa	råvara	till	
den	 egna	 träförädlande	 industrin	 framkommer	 ett	
tydligt	mönster.	De	har	alla	 i	princip	 samma	strategi	
och	erbjudande.	 	Innan	man	raljerar	över	branschens	
totala	likriktning	när	det	kommer	till	inköp	av	råvara	
bör	 man	 nog	 betänka	 att	 virkesanskaffningen	 är	
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essentiell	men	den	verkliga	kärnverksamheten	består	
oftast/alltid	av	att	förädla	den	råvara	man	köper	in	till	
sågade	trävaror,	papper,	kartong	m.m.	
		
Enligt	Harvardprofessorn	Michael	Porter	finns	det	tre	
generiska	 strategier	 för	 företag	 att	 bejaka	 sin	
konkurrenskraft:	
		
1.					Kostnadseffektivitet	
2.					Differentiering	
3.					Fokus	
		
Anbelangar	 man	 dessa	 tre	 generiska	 strategier	 på	
inköp	av	virke	skulle	kostnadseffektivitet	motsvara	att	
konkurrera	 med	 pris.	 Det	 hittar	 vi	 ingen	 som	 gör.	
Vilket	i	sig	är	logiskt	eftersom	anskaffningen	av	virke	
syftar	 till	 att	 köpa	 in	 skogsråvara	 till	 så	 låg	 kostnad	
som	möjligt.	
		
Differentiering	 innebär	 att	 ett	 företags	 produkt	 eller	
erbjudande	 skräddas	 för	 att	 upplevas	 som	 unikt	 i	
branschen.	Differentiering	bör	rätt	genomfört	betyda	
att	ett	företag	kan	ta	ut	ett	högre	pris	(eller	köpa	virke	
till	 lägre	 kostnad)	 trots	 en	 jämförbar	 produkt	 i	
branschen.	
		
Fokus,	som	är	den	tredje	generiska	strategin,	innebär	
att	 ett	 företag	 väljer	 bort	 delar	 av	 den	 totala	
marknaden	för	att,	som	det	låter,	fokusera	på	specifika	
segment	 där	 man	 lämpligtvis	 borde	 kunna	 ta	 ut	
antingen	en	kostnads-	eller	en	prisfördel.	Ett	exempel	
i	virkessverige	skulle	kunna	vara	de	köpsågverk	som	
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specialiserat	 sig	 på	 timmer	 av	 riktigt	 grova	
dimensioner	eller	specifika	trädslag	som	ek	eller	ask.	
		
Flertalet	 sågverk	 och	 massaindustrier	 i	 Sverige	 har	
dock	 valt	 att	 endast	 förädla	 vissa	 trädslag.	 Deras	
virkesköp	sträcker	sig	dock	ofta	över	samtliga	trädslag	
och	 sortiment	 varför	 de	 i	 skogsägarens	 ögon	 inte	
framstår	som	varken	differentierade	eller	fokuserade.	
Vi	har	därför	 i	denna	analys	betraktat	dem	som	utan	
utpräglad	 strategi	 för	 virkesanskaffning.	 De	 har	
dessutom	 tvingats	 att	upprätta	 interna	processer	 för	
att	 handha	 de	 sortiment	 och	 kvalitéer	 som	 de	 inte	
själva	förädlar	utan	säljer	vidare	till	andra	bolag.	
		
Återgår	 vi	 till	 korsningen	 Mäster	 Samuelsgatan	 och	
Regeringsgatan	med	exemplet	Adlibris	så	valde	de	en	
digital	 strategi.	 Det	 gjorde	 dem	 kostnadseffektiva	
(lägre	 priser	 än	 Akademibokhandeln),	 de	
differentierar	sig	genom	att	i	princip	endast	möta	sina	
kunder	 i	 en	 kanal	 även	 om	de	 erbjuder	 samma	 (och	
många	fler)	titlar	som	Akademibokhandeln	samtidigt	
som	 de	 fokuserade	 på	 böcker	 online.	 I	 en	 renodlad	
digital	strategi	kan	det	vara	svårt	att	särskilja	vad	som	
är	 en	 differentierande	 strategi	 och	 vad	 som	 är	 en	
fokuserad	strategi.	
		
Men	 poängen	 är	 att	 digitaliseringen	 påverkar	 alla	
företag,	oavsett	vilken	generisk	strategi	man	valt.	Eller	
är	det	rent	av	så	att	digitalisering	skulle	kunna	vara	en	
fjärde	generisk	strategi?	
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Skogsbolagens	 nuvarande	 strategier	 för	 att	 anskaffa	
virke	 är	 karbonpappreslika.	 Erbjudandet	 av	 tjänster	
och	fokuseringen	på	den	personliga	kontakten	ligger	i	
centrum	för	att	bygga	en	relation	som	ska	vara	i	många	
år.	 En	 stadigvarande	 relation	 ska	 ge	 virke	 till	
konkurrenskraftig	 kostnad.	 En	 tydlig	 utmaning	 med	
dessa	 strategier	 är	 dock	 att	 skogsbolagen	 göder	 en	
struktur	där	relationen	byggs	mellan	virkesköpare	och	
skogsägare	 snarare	 än	 med	 det	 företag	 som	
virkesköparen	arbetar	åt.	
		
Virkesköparens	 varumärke	 kan	 många	 gånger	
upplevas	starkare	än	företagets	vilket	återspeglas	när	
köparen	 byter	 företag	 och	 ”tar	med	 sig”	många	 utav	
sina	 leverantörer.	 Skogsägarföreningarna	 har	 dock	
skapat	 en	 tydligare	 tröskel	 i	 och	 med	 efterlikvider,	
utdelningar	etc.	
		
Skogsbolagen	 har	 i	 väldigt	 liten	 utsträckning	 använt	
sina	 slutprodukter	 för	 att	 bygga	 ett	 varumärke	 mot	
skogsägarna.	 Några	 som	 gör	 det	 är	 Derome	med	 en	
slogan	 ”från	 skog	 till	 hus”.	 Det	 är	 tydligt	 och	 ger	
skogsägaren	en	känsla	av	delaktighet	 i	produktionen	
framåt.	Dessutom	förefaller	många	skogsägare	ha	ett	
stort	 hjärta	 i	 sin	 virkesproduktion	 och	 värdesätter	
vilka	produkter	som	just	deras	virke	ska	förädlas	till.	
		
Men	 återigen	 så	 är	 virkesanskaffningen	 inte	
skogsbolagens	egentliga	kärnaffär,	det	är	att	 sälja	en	
förädlad	 produkt.	 Men	 går	 man	 genom	
årsredovisningar	 för	 de	 svenska	 skogsbolagen	 inser	
man	 snabbt	 att	 råvarukostnaden	 är	 nummer	 2	 i	
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kostnadsfaktorer	 som	 får	 störst	 påverkan	 på	 sista	
raden.	Endast	utvecklingen	av	priset	på	den	förädlade	
varan	ligger	högre.	För	exempelvis	Bergs	Timber:	
	

	
Bergs	Timber:s	känslighetsanalys	ur		

årsredovisningen	16/17.	 	
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Skogsindustrin	är	en	mogen	bransch	med	
relativt	låg	förändringstakt.	Nu	är	vi	dock	vid	
en	brytningspunkt	där	digitalisering	alltmer	
har	en	märkbar	effekt	på	affärsverksamheten	
och	skogsföretagen	blir	tvungna	att	anpassa	
sig	för	att	behålla	sin	konkurrenskraft”		
	
-	Mikael	Zachrisson,	verksamhetskonsult	på	Tieto	till	

tidningen	ATL		
	 	



 
 

			82	

Kapitel	7		

Strategi	vs.	trend	
 
Över	tid	kan	inte	ett	företags	strategi	gå	på	tvärs	mot	
de	 större	 trenderna	 eller	 omvandlingarna	 på	 de	
marknader	 där	 de	 verkar.	 Ett	 företag	 måste	 alltid	
utvecklas	tillsammans	med	sin	omvärld.	Det	är	kanske	
därför	 den	 snabba	 teknikutvecklingen	 och	 den	 mer	
generella	globaliseringen	gjort	att	omvärldsbevakning	
och	stordataanalys	krupit	allt	högre	upp	på	företagens	
dagordning.	 Yrkeskategorin	 ”Business	 Intelligence”	
har	blivit	 allmänt	vedertagen	och	etablerad.	 I	många	
fall	 är	 titeln	 något	 kidnappad	 av	 IT-funktioner	 som	
analyserar	 intern	 data	 trots	 att	 begreppet	 rimligtvis	
borde	 inkludera	 även	 externa	 faktorer	 som	
konkurrentbevakning,	kundinsikter	etc.	
	

	
En	ohållbar	situation	över	tid.	Ett	företags	strategi	kan	inte	

gå	på	tvärs	med	trender	i	omvärlden.		
Bild:	Virkesbörsen	

		
Det	finns	gott	om	exempel	på	hur	företag	inte	förmått	
följa	 omvärldens	 utveckling.	 Det	 kanske	 vanligaste	
exemplet	 i	 Sverige	 är	 skrivmaskinsföretaget	 Facit.	
Även	inom	skogsindustrin	finns	det	gott	om	exempel	
och	kikar	man	på	de	skogsindustriella	produkter	som	
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producerades	i	Sverige	för	bara	10	år	sedan	och	jämför	
med	den	”produktportfölj”	vi	kommer	att	ha	efter	att	
industrins	 nyligen	 annonserade	 investeringar	
kommer	vi	att	se	tydliga	förändringar.	
		
Sverige	kommer	att	producera	betydligt	mindre	skriv-	
och	tryckpapper,	men	andelsmässigt	betydligt	mer	av	
kartong	och	marknadsmassa.	 Industrin	 kommer	 i	 en	
större	 utsträckning	 basera	 sina	 produkter	 på	 färsk	
fiber	 snarare	 än	 återvunnen	 fiber.	 Detta	 är	 en	
förändring	 som	skett	 i	 närtid	och	 so	 självklart	 också	
påverkat	 vår	 nationella	 virkesmarknad.	 Inköpen	 av	
virke	har	anpassats	till	de	nya	balanserna	och	kommer	
så	att	göra	även	i	framtiden.	
		
Vi	 har	 i	 tidigare	 kapitel	 presenterat	 några	 av	 de	
viktigaste	trenderna	som	påverkar	de	marknader	som	
de	skogsindustriella	företagen	verkar	på	och	fokuserat	
på	 digitaliseringens	 effekter	 och	 möjligheter.	I	
rörelsen	 från	passiva	konsumenter	 till	mer	delaktiga	
producenter	kommer	skogsägare	att	använda	internet	
med	en	allt	 större	 självsäkerhet	 i	 jakten	på	underlag	
för	 hur	 skogen	 ska	 skötas.	 Väl	 uppkopplad	 mot	
internet	 pekar	 mycket	 mot	 att	 allt	 fler	 kommer	 att	
jämföra	priser,	köpa	och	sälja	produkter	och	tjänster	
och	 interagera	 socialt	 med	 andra	 uppkopplade	
personer.	 Dessutom	 kommer	 lagstiftningen	
förmodligen	 i	 en	 allt	 större	 utsträckning	 skydda	 de	
enskilda	 individerna	 och	 göra	 dem	 mer	 lättrörliga	
mellan	produkt-	och	tjänsteproducenter.	Den	digitala	
individen	kommer	att	allt	mer	väloljat	kunna	röra	sig	
fritt	likt	i	den	fysiska	världen.	
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Mycket	 pekar	 på	 att	 individer,	 konsumenter	 och	
skogsägare	bir	allt	mindre	lojala	mot	varumärken.	Kan	
jag	 köpa	 exakt	 samma	 bok	 på	 Adlibris	 som	 på	
Akademibokhandeln	fast	100kr	billigare	och	dessutom	
få	den	hemlevererad	inom	60	minuter	väger	nog	den	
ena	 vågskålen	 tyngre.	Ska	 man	 tro	 färska	
undersökningar	 från	bland	annat	Accenture	 Strategy	
uppger	många	svenskar	(82%	)	att	de	idag	är	mindre	
lojala	 mot	 varumärken	 än	 tidigare,	 samtidigt	 har	
lojalitetsfaktorerna	ändrats.	Det	har	uppstått	nya	sätt	
att	 bygga	 lojalitet	 hos	 kunderna/leverantörerna,	
främst	 drivet	 av	 företag	 som	 experimenterat	 med	
kreativa	digitala	kundupplevelser	uppger	Daniel	Hjelte	
på	Accenture.	
		
Samtidigt	 som	 svenskarna	 är	 mer	 illojala	 mot	
varumärken	är	vi	redo	att	spendera	mer	pengar	på	det	
vi	 älskar	 anger	 Hjelte.	 Undersökningen	 gjordes	 av	
Accenture	världen	över	men	resultatet	är	i	princip	det	
samma	oavsett	marknad.	
		
En	 undersökning	 från	 Ricoh	 Europe	 visar	 också	 att	
konsumenter	 i	 allt	 högre	 utsträckning	 bemödar	 sig	
skaffa	 information	 innan	 de	 genomför	 ett	 köp.	 Där	
recensioner,	 och	 Facebook	 är	 de	 vanligaste	
informationskällorna.	
		
Men	att	tro	att	varumärkeslojaliteten	är	på	väg	att	dö	
är	 en	 för	 grov	 förenkling.	 Enligt	 en	 studie	 som	
Facebook	gjort	bland	användare	i	USA	(förr	all	del)	har	
hela	 77	 procent	 av	 respondenterna	 en	 tendens	 att	
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återvända	 till	 samma	varumärken	över	 tid.	Dessa	77	
procent	 är	 dock	delade	 i	 två	 grupper.	 En	 grupp	 som	
kallas	 ”återvändande	 köpare”	 och	 grupp	 som	 kallas	
”varumärkes	lojalister”.	Lojalisterna	återvänder	till	ett	
varumärke	 även	 om	 det	 eventuellt	 skulle	 finnas	
möjlighet	till	lägre	pris	eller	högre	bekvämlighet	någon	
annanstans.	 Medan	 de	 återvändande	 köparna	 är	
beredda	 att	 köpa	 ett	 annat	 varumärke	 om	 det	 kan	
konkurrera	i	pris	eller	bekvämlighet.	
		
Så	 vår	 varumärkeslojalitet	 håller	 kanske	 inte	 på	 att	
försvinna	utan	 att	 bli	mer	 komplex.	Undersökningen	
pekar	på	ett	antal	aktiviteter	som	ett	varumärke	kan	
vidta	för	att	eventuellt	stärka	varumärkeslojaliteten:	
		
·						Bygg	personlighet	kring	varumärket.	
·						Skapa	lojalitetsprogram	
·						Bygg	trovärdighet	
·	 					Skapa	 förutsättningar	 för	 varumärkes-
communities	
		
Översatt	till	skogsägare	som	ska	sälja	virke	kommer	de	
alltså	förmodligen,	om	utvecklingen	håller	i	sig,	att	bli	
allt	mer	benägna	att	söka	information	inför	kommande	
inköp	av	skogsbruksåtgärder	samt	försäljning	av	virke.	
Virkesköparna	måste	 därför	 försäkra	 sig	 om	 att	 den	
totala	kundresans	underliggande	komponenter	såsom	
sälj-	 och	 köpprocesser,	 plattformar	 och	 teknik	 ger	
optimal	effekt	–	och	regelbundet	se	över	och	uppdatera	
dem,	både	i	den	fysiska	och	digitala	kanalen.	
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Om	 nu	 skogsägare	 upplever	 en	 allt	 mindre	 skillnad	
mellan	 olika	 virkesköpares	 erbjudanden,	 söker	 mer	
information	 på	 egen	 hand	 och	 blir	 allt	 mindre	
varumärkeslojala.	 Då	 behöver	 strategierna	 för	
anskaffning	 av	 vedråvara	 uppdateras.	 Över	 tid	
kommer	det	att	bli	allt	mer	kostsamt	att	bygga	lojalitet	
och	 med	 det	 ökar	 affärsrisken,	 speciellt	 för	 företag	
med	mindre	särskiljande	faktorer.	
		
Strategi	kan	inte	över	tid	divergera	från	trend.	
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De	(skogsägarna	reds.	anm.)	behöver	en	
effektiv	svensk	basindustri	eftersom	skogen	
där	den	växer	inte	är	värd	mer	än	naturvärdet	
om	det	inte	finns	någon	industri	som	kan	ta	
hand	om	virket.	I	och	med	att	sågverken	på	
det	här	sättet	(digitalisering	reds.	anm.)	blir	
effektivare	kan	man	hantera	större	volymer”		
	

-	Peter	Rockedahl,	teknisk	direktör	på	Moelven	till	
tidningen	Skogsaktuellt	21	april	2017	
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Kapitel	8		

Möjliga	strategier	för	framtidens	
virkesanskaffning	
 
Alla	företags	samlade	styrkor	och	svagheter	är	unika.	
Man	 konkurrerar	 med	 olika	 personal,	 olika	 teknisk	
utrustning	olika	ägardirektiv	etc.	Det	gör	att	det	 inte	
finns	någon	allsmäktig	digital	strategi	att	applicera	på	
samtliga	virkesanskaffande	företag.	Vi	har	dock	samlat	
våra	 bästa	 tips	 för	 en	 lyckad	 strategiformulering	 för	
virkesköp	i	den	digitala	kanalen.	Eftersom	alla	företag	
konkurrerar	 med	 olika	 medel	 behöver	 inte	 alla	 tips	
passa	 alla	 företag,	 även	 om	 vi	 försökt	 att	 formulera	
dem	på	en	övergripande	nivå.	
	
Många	av	de	stora	och	mest	erkända	konsultbyråerna	
är	 ivriga	 att	 hjälpa	 företag	 formulera	 digitala	
strategier.	Kruxet	för	de	mindre	och	kanske	nischade	
sågverken	 exempelvis	 är	 att	 dessa	 projekt	 är	
kostsamma	och	 tar	upp	 ledningstid	som	kan	vara	en	
bristvara.	Vi	har	därför	funnit	det	fullt	möjligt	att	testa	
sig	 fram	 inom	 digitaliseringen,	 så	 länge	 man	 mäter,	
analyserar	 och	 är	 lyhörd	 för	 vad	 ens	 kunder	 och	
leverantörer	behöver.	
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1.		Börja	samla	in	data	i	er	befintliga	digitala	kanal	
och	analysera	den	
Hur	 många	 och	 vilka	 besöker	 hemsidan?	 Vilken	
information	söker	de	där?	När	söker	man	efter	en	viss	
typ	 av	 information?	 Det	 finns	 många	 intressanta	
nyckelfaktorer	att	 följa	och	det	handlar	 inte	bara	om	
hemsidor	utom	om	sociala	medier,	web-shoppar	och	
hur	de	korrelerar	med	 trafik	 i	 övriga	kanaler.	Det	 är	
lätt	att	 frågan	kring	digitalisering	blir	stor	och	känns	
svårnavigerad.	 Börja	 därför	 med	 det	 ni	 redan	 har.	
Förmodligen	gör	ni	redan	en	massa	bra	saker	utan	att	
följa	upp	det.	Det	 första	 tipset	handlar	också	mycket	
om	att	lyfta	digitaliseringen	på	dagordningen.	Det	är	en	
kanal	som	är	här	för	att	stanna	och	alla	finns	på	nätet.	
Även	 de	 skogsägare	 som	 levererar	 virke	 till	 just	 din	
industri.	Men	att	samla	in	data	är	föga	värt	om	den	inte	
kan	tas	om	hand	och	analyseras	på	rätt	sätt.	
2.		Utöka	er	digitala	kanal	
Över	hälften	av	alla	svenskar	har	Instagram	och	det	är	
ett	 av	 de	 sociala	 medier	 som	 växer	 snabbast.	 Över	
hälften	av	alla	på	Instagram	följer	något	företag	eller	
varumärke.	Det	gör	att	Instagram	kanske	är	ett	av	de	
mest	 effektiva	 forumen	 för	 att	 bygga	
varumärkeskännedom	och	engagemang	i.	Hur	ser	ditt	
företags	närvaro	ut	på	sociala	medier?	Kan	ni	göra	mer	
i	den	digitala	kanalen	för	att	stärka	er	totala	affär	och	
lönsamhet?	Genom	att	 succesivt	 utöka	 exponeringen	
mot	den	digitala	kanalen	kommer	ert	 företag	att	 lära	
sig	mer	och	en	 form	av	positiv	 spiral	av	 lärande	kan	
skapas.	
3.		Våga	testa	



 
 

			92	

”Så	gör	inte	vi”	eller	”så	har	vi	aldrig	gjort”	kommer	inte	
att	 gagna	 ditt	 företags	 digitala	 utveckling	 vad	 gäller	
virkesköp.	Ett	företag	måste	våga	testa	och	utvärdera	
nya	processer,	metoder	och	teknologier	för	att	bättre	
kunna	 skapa	 beslutsunderlag	 om	 framtida	
affärsutveckling.	Det	 blir	 fel	 ibland	och	kan	kosta	 en	
liten	 slant	 men	 är	 oundvikligt	 för	 att	 försvara	
konkurrenskraften	på	längre	sikt.	
4.		Samarbeta	och	bilda	ekosystem	
Digitaliseringen	kommer	att	förändra	och	fasförskjuta	
roller	i	den	skogliga	värdekedjan.	Demokratiseringen	
av	 produktionsverktygen	 kommer	 att	 påverka	 alla	
aktörer.	Som	företag	behöver	man	därför	vara	beredd	
att	bilda	helt	nya	typer	av	samarbeten	och	allianser	för	
att	 säkra	 råvara	 och	 konkurrensfördelar.	 Det	 känns	
elegant	 att	 missionera	 ekosystem	 i	 den	 skogliga	
värdekedjan	 men	 det	 är	 en	 tydlig	 riktning	 på	
utvecklingen.	
5.		Prissätt	era	tjänster	
Digitaliseringen	medför	 transparens	och	kommer	att	
sänka	 konverteringskostnaderna	 och	
transaktionskostnaderna	 för	 virke.	 Det	 medför	 dock	
att	de	tjänster	och	produkter	som	tidigare	varit	del	av	
en	 större	 virkesaffär	 kommer	 att	 behöva	 prissättas	
separat	 för	 att	 de	 ska	 vara	 relevanta.	Det	 finns	olika	
sätt	 att	 göra	det	på	och	Hemnet-mäklarrelationen	är	
ett	exempel.	Vad	passar	just	ditt	företag	bäst?	
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6.		Gör	skogsägarna	mer	delaktiga	
Skogsägarna	 kommer	 gå	 från	 att	 vara	 passiva	
leverantörer	 till	 att	 vilja	 bli	 aktiva	 medproducenter,	
det	ligger	i	digitaliseringens	natur.	Säkerställ	därför	att	
just	 era	 leverantörer	 blir	 delaktiga	 på	 det	 sätt	 de	
önskar.	
7.		Utbilda	personalen	i	digitaliseringens	
möjligheter	
Det	 saknas	 idag	 undervisning	 vid	 de	 skogliga	
lärocentrena	om	digitalisering	i	tillräcklig	omfattning.	
Det	blir	därför	än	viktigare	för	varje	enskilt	företag	att	
säkerställa	 att	 den	 egna	 personalen	 besitter	 rätt	
kompetens	 för	 att	 maximera	 värdet	 av	 de	 digitala	
möjligheterna.	
8.		Köp	virke	i	flera	olika	kanaler	
Sommaren	2018	blev	på	många	sätt	extrem,	speciellt	
vädermässigt	med	torka	och	många	bränder.	Detta	fick	
kraftiga	efterverkningar	på	de	normala	virkesflödena	
som	 dessutom	 skulle	 försörja	 en	 industri	 i	
högkonjunktur,	 förstärkt	 av	 en	 relativt	 svag	 svensk	
krona.	 Virke	 kommer	 att	 bli	 tillgängligt	 i	 flera	 olika	
kanaler	 framöver.	 Digitaliseringen	 öppnar	 upp	 för	
marknadsplatser,	traders	och	andra	nya	aktörer.	 	För	
att	säkra	sin	råvara	gör	virkesköpande	företag	klokt	i	
att	 etablera	 sig	 som	 köpare	 i	 flera	 kanaler	 och	
applicera	en	portföljstrategi	för	hur	man	önskar	styra	
sina	 virkesköp	 utifrån	 just	 sitt	 företags	 unika	
beskaffenheter.	
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9.		Bojkotta	inte	användandet	av	nya	teknologier	
Att	generellt	bojkotta	användandet	av	nya	teknologier	
och	 kanaler	 riskerar	 att	 skada	 ett	 varumärke	 både	
internt	 men	 också	 i	 externa	 relationer.	 Anamma	 ny	
teknik,	 utvärdera	 den	 och	 anpassa	 strategier	 och	
affärsmodeller	utifrån	nya	teknologier	som	kan	ge	er	
konkurrensfördelar.	
10.	Börja	så	fort	som	möjligt	
Traditionella	 IT-projekt	 levererar	 avkastning	 på	
investerat	 kapital	 först	 efter	 att	 projektet	 är	 slufört,	
ibland	 först	 år	 efter	 det.	 Men	 att	 börja	 jobba	 med	
digitaliseringen	 av	 kundresan	 för	 skogsägarna	
behöver	varken	vara	dyrt	eller	speciellt	svårt.	Men	det	
gäller	 att	 röra	 sig	 snabbt,	 lägga	 vantarna	 på	 bra	
Instagram-namn	etc.	Sen	är	det	bara	att	sätta	igång	att	
utvärdera	vad	mindre	investeringar	i	att	analysera	den	
befintliga	 data	 kan	 generera	 för	 avkastning	 och	 så	
vidare.	Kanske	finns	det	dessutom	någon	internt	som	
redan	besitter	kompetens	eller	känsla	att	driva	digital	
marknadsföring	och	konvertering	av	nya	leverantörer.	
Dessutom	 går	 teknikutvecklingen	 rasande	 fort	 så	
bättre	att	börja	idag	än	imorgon.	
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Den	 uppmärksamme	 märker	 att	 vi	 på	 Virkesbörsen	
förespråkar	 ett	 adaptivt	 och	 agilt	 angreppssätt	 till	
digitaliseringen.	Vi	tycker	att	det	är	bättre	att	komma	
igång	 snabbt	med	 det	 digitala	 arbetet	 och	 lära	 längs	
med	vägen	istället	för	att	ödsla	tid	genom	att	börja	med	
digital	strategiformulering	och	målsättning.	Eftersom	
en	strategiformulering	alltid	måste	utgå	från	data	kan	
det	dessutom	vara	mest	lärorikt	att	då	också	börja	med	
att	utforska	den	data	som	redan	finns	tillgänglig,	från	
hemsida,	CRM,	sociala	medier	etc.	Utifrån	det	kan	ett	
företag	 sedan	 börja	 utvärdera	 avkastning	 på	
investeringar	i	den	digitala	kundresan	för	skogsägare.	
Är	 det	 mest	 värt	 att	 lägga	 100	 000kr	 på	
marknadsföring	på	Instagram	eller	lika	mycket	pengar	
på	att	bygga	en	app?	
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Skogsindustrin	är	väl	positionerad	för	att	dra	
nytta	av	den	digitala	revolutionen,	eftersom	
pappers-	och	massaproducenter	generellt	har	
en	stark	startposition	avseende	insamlad	data	
och	möjligheten	att	samla	in	data.”	
 
–	Peter	Berg	och	Oskar	Lingqvist,	McKinsey&Company	

Paper	and	Forest	Industry	Practice	(översatt	av	
Virkesbörsen)	

  



 
 

			98	

Kapitel	9		

Data.	Skogsindustrins	viktigaste	
råvara?	
 
Att	 läsa	 årsredovisningar	 för	 sågverksbolag	 är	
intressant	och	får	en	att	inse	hur	viktig	anskaffningen	
av	 vedråvara	 är.	 Den	 enda	 externa	marknadsfaktorn	
som	 påverkar	 det	 ekonomiska	 slutresultatet	 mer	 är	
försäljningspriset	 på	 den	 färdiga,	 sågade	 trävaran.	
Vilket	 känns	 logiskt.	 Granskar	 man	 kostnaden	 mer	
ingående	 för	 vedråvaran	märker	 man	 att	 kostnaden	
för	logistik	är	hög,	alltså	att	köra	virket	från	avlägget	i	
skogen	till	 industrin.	En	annan	stor	del	av	den	totala	
kostnaden	för	att	landa	virket	på	vedgården	är	vad	vi	
kallar	konverterings-	eller	transaktionskostnaden.	Det	
är	den	samlade	kostnaden	för	att	förmå	en	skogsägare	
att	 sälja	 sitt	 virke	 till	 en	 specifik	 virkesköpare.	 Det	
börjar	 med	 att	 de	 aktuella	 skogsägarna	 ska	 få	
kännedom	om	det	köpande	skogsbolaget	med	allt	ifrån	
mässor,	 annonsering	 och	 riktad	 direktreklam	 och	
slutar	 förhoppningsvis	 med	 ett	 kontrakt	 gällande	
avverkning	och	virkesförsäljning.	En	lång	och	kostsam	
resa.	 Har	 du	 och	 ditt	 företag	 koll	 på	 den	 totala	
kostnaden	för	att	anskaffa	vedråvara?	
		
Flera	 av	 de	 större	 virkesanskaffande	 bolagen	 har	
börjat	 erbjuda	 sina	 leverantörer	 (skogsägare)	 appar	
och	 digitala	 ”Mina	 sidor”.	 Innehållet	 varierar	 något	
men	 är	 hyfsat	 homogent.	 Utvecklingen	 av	 dessa	
applikationer	är	kostsam,	ett	antal	miljoner	kronor	får	
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ett	företag	räkna	med	för	att	få	till	en	likvärdig	produkt	
som	 konkurrenterna.	 Sett	 över	 hela	 industriklustret	
riskerar	det	bli	väldigt	mycket	pengar	som	i	slutändan	
inte	skapar	mycket	konkurrenskraft.	Många	branscher	
har	redan	insett	detta	och	vi	ser	nu	en	utveckling	mot	
mer	 branschgemensamma	 digitala	 kund-	 och	
leverantörsapplikationer.	 Det	 vore	 inte	 logiskt	 att	
varje	 bilhandlare	 utvecklade	 ett	 eget	 Blocket,	 varje	
mäklare	 ett	 eget	 Hemnet	 osv.	 Smartare	 då	 att	
säkerställa	 ett	 konkurrenskraftigt	 erbjudande	 till	
önskad	målgrupp	via	de	digitala	plattformar	som	har	
trafiken,	 förmågan	 och	 musklerna	 att	 utveckla	 den	
digitala	plattformen.	
		
Men	de	”egna”	digitala	erbjudandena	mot	skogsägare	
har	en	tydlig	fördel.	De	kan	generera	data	och	insikter	
om	de	användare	man	har.	Vilken	användare	kikar	på	
virkespriser,	vem	läser	om	återplantering	eller	fingrar	
(för	musen	 över)	 kontaktformuläret?	 All	 denna	 data	
och	 insikt	 om	 de	 leverantörer	 man	 önskar	 kan	 rätt	
använt	sänka	konverterings-	och	 logistikkostnaderna	
så	 pass	 mycket	 att	 ett	 ännu	mer	 konkurrenskraftigt	
virkespris	kan	erbjudas.	
		
Digitaliseringen	 medför	 ofta	 radikalt	 sänkta	
konverterings-	 och	 transaktionskostnader	 för	
kundgrupper	 som	 saknat	 insikt	 i	 affärer.	 Som	
virkesköpande	 företag	 kommer	 man	 också	 att	 söka	
lägre	 transaktionskostnader	 för	 det	 inköpta	 virket	
eftersom	 det	 potentiellt	 kan	 stärka	 resultatet	 på	
nedersta	 raden.	 De	 lägre	 transaktions-	 och	
konverteringskostnaderna	 bör	 också	 kompletteras	
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med	 ytterligare	 data	 kring	 vad	 som	 driver	
kostnaderna.	
		
Det	är	data	som	skulle	kunna	användas	för	att	trimma	
den	största	kostnadsposten	för	sågverken,	virket.	Även	
om	 det	 är	 lättare	 att	 räkna	 på	 investeringar	 i	 ökad	
produktionskapacitet	 och	 ökad	 effektivitet	 så	 är	 det	
sågverksföretaget	 med	 lägst	 total	 kostnad	 för	
anskaffningen	 av	 virket	 som	 kommer	 att	 vara	
lönsammast	framgent.	Digitaliseringen	och	tillgången	
till	data	kan	hjälpa	alla	virkesanskaffande	 företag	att	
identifiera	 de	 skogsägare	 som	 är	 mest	 attraktiva	
utifrån	 relevanta	 parametrar	 för	 det	 anskaffande	
företaget.	
		
Varje	år	görs	det	över	55	miljoner	sökningar	på	Google	
i	 Sverige.	 Det	 genererar	 mycket	 data	 kring	 oss	
svenskar.	 Som	 virkesanskaffande	 företag	 gäller	 det	
inte	 bara	 att	 veta	 vad	 ens	 befintliga,	 potentiella	 och	
önskvärda	 leverantörer	 googlar	 om	 ens	 företag.	 Det	
gäller	 att,	 likt	 Google,	 generera	 insikt	 om	 sina	
användare	och	använda	den	insikten	för	att	förfina	och	
förbättra	sitt	erbjudande.	
		
Virkesbörsen	 grundades	 som	 en	 ren	 prisjämförelse	
sajt	 där	 alla	 aktuella	 virkesprislistor	 presenterades	
efter	 att	 de	 räknats	 om	 till	 m3fub.	 Användarbasen	
växte	mycket	 snabbt	men	 användarna	 började	 snart	
efterfråga	en	marknadsplats	där	man	kunde	sälja	och	
köpa	virke.	Så	föddes	marknadsplatsen	Virkesbörsen.	
Vi	är	helt	övertygade	om	att	de	 flesta	skogsbolagen	 i	
Sverige	 utvecklat	 produkter	 och	 dimensioner	
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tillsammans	 med	 sina	 kunder.	 Men	 hur	 många	 har	
gjort	 det	 tillsammans	 med	 sina	 leverantörer,	
skogsägarna,	 som	 renderar	 den	 enskilt	 största	
kostnadsposten	för	sågverken?	För	få	är	vi	rädda,	och	
det	är	delvis	syftet	med	att	skriva	denna	bok.	
		
Allt	 är	 data	 eller	 genererar	 data.	 Dina	 kunder,	 dina	
processer	 och	 dina	 leverantörer.	 Ta	 hand	 om	 den	
datan.	 Den	 kan	 ge	 dig	 konkurrensfördelar	 i	 det	
ekosystem	 av	 aktörer	 som	 du	 verkar	 inom.	 Data	 är	
möjligen	en	viktigare	råvara	än	virket.	
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I	rollen	som	marknadschef	kommer	du	ha	det	
övergripande	ansvaret	för	att	leda	och	
utveckla	arbetet	med	effektivisering	och	
digitalisering	av	virkesinköp	från	privata	
skogsägare.”		
 

Ur	platsannons	för	Marknadschef	på	Holmen	Skog,	
september	2018	
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Kapitel	10		

Fortsatt	teknikutveckling	
 
Har	man	inte	sett	 filmen	Motorsågen	från	1983	efter	
en	 bok	 av	 Nils	 Parling	 (som	 själv	 var	 skogs-	 och	
fabriksarbetare)	 utkommen	1950,	 bör	man	 göra	det.	
Den	 fanns	vid	 tryckläggning	 tillgänglig	helt	 lagligt	på	
nätet	 på	 SVT	 Play.	 Det	 är	 en	 film	 som	 verkligen	
visualiserar	 hur	 teknikutvecklingen	 påverkat	 också	
skogsbruket	 och	 virkesaffärerna.	 Motorsågen	 som	
innovation	 innebar	 ett	 tekniksprång	 och	 ett	 hopp	 i	
effektiviteten.	Även	om	filmens	huvudperson	inte	ville	
medge	de	till	en	början.	Men	all	ny	teknik	behöver	väl	
bevisa	sig	innan	den	blir	accepterad.	Så	är	det	nog	för	
all	den	nya	teknik	som	digitaliseringen	möjliggör.	Men	
digitaliseringen	kommer	inte,	som	det	verkar	nu,	att	i	
ett	 kortare	 perspektiv	 rendera	 några	 tekniksprång	
utan	en	mer	krypande	utveckling	och	implementering	
i	skogsbruket.	Till	skillnad	från	motorsågen.	
		
Vi	 befinner	 oss	 mitt	 i	 eller	 kanske	 bara	 i	 början	 av	
industrirevolution	 4.0.	 Till	 skillnad	 från	 de	 tidigare	
industrirevolutionerna	består	inte	denna	av	en	enskild	
komponent	 eller	 uppfinning.	 Digitaliseringen	 består	
snarare	 av	 flertalet	 teknologier	 som	 alla	 kan	 eller	
kommer	 att	 kunna	 sammanlänkas	 digitalt.	
Digitaliseringen	 agerar	 som	 kittet	 mellan	 maskiner,	
processer,	människor	och	allt	annat	som	på	något	sätt	
genererar	data	eller	kan	styras	av	data.	Processorerna	
blir	allt	snabbare,	banden	bredare	och	teknologin	allt	
mer	lättanvänd	och	tillgänglig.	
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Men	all	ny	teknik	som	tillgängliggörs	kommer	kanske	
inte	 att	 hitta	 någon	 direkt	 tillämpning	 inom	 just	
virkesanskaffning.	 Det	 kan	 exempelvis	 kanske	 vara	
svårt	att	tänka	sig	hur	3D-skrivare	skulle	kunna	skapa	
värde	för	skogsägare	och	virkesköpare	när	det	är	dags	
för	 affär.	 Men	 kanske	 kan	 den	 underlätta	 för	 en	
skogsentreprenör	som	snabbt	behöver	få	tag	på	en	viss	
reservdel	för	att	fortsätta	avverka	och	det	kommer	ju	
att	 leda	 till	 lägre	 kostnader	 för	 avverkningen	 och	
eventuellt	ett	högre	rotnetto.	Poängen	är	dock	att	all	
teknik	 inte	 är	 tillämpbar	 på	 alla	 enskilda	 delar	 i	 en	
process,	som	virkesköp	till	exempel.	
		
Det	 blev	 kraftig	 debatt	 när	 Skogsstyrelsen	 började	
publicera	avverkningsanmälningar	digitalt.	Det	gjorde	
informationen	 för	 lättillgänglig	 för	 grupper	 med	
potentiellt	annat	synsätt	på	hållbart	skogsbruk.	Efter	
påtryckningar	valde	Skogsstyrelsen	att	sluta	publicera	
avverkningsanmälningar	 digitalt.	 Anmälningarna	 är	
dock	 fortfarande	 offentlig	 handling	 och	 finns	
tillgängliga	 för	 den	 som	 önskar.	 Myndigheten	 är	
dessutom	 förpliktigade	 att	 lämna	 ut	 handlingarna	
”skyndsamt”.		Den	som	är	någorlunda	dataintresserad	
kan	 dock	 fortfarande	 enkelt	 och	 gratis	 bearbeta	 alla	
avverkningsanmälningar	 som	 görs.	 Teknikutveckling	
verkar	 kunna	 uppröra	 och	 bekymra	 oss	 människor.	
Kanske	känns	det	obekvämt	med	förändring	även	om	
den	inte	går	att	stoppa	över	tid.	
		
I	arbetet	med	att	bygga	upp	Virkesbörsen	har	vi	stött	
på	många	teknikskeptiker.	Kanske	för	att	de	verkligen	
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är	 genuint	 skeptiska	 mot	 att	 digitaliseringen	 passar	
inom	 virkesanskaffning	 eller	 kanske	 för	 att	 man	 är	
orolig	 för	 att	 digitaliseringens	 effekter	 eventuellt	
kommer	att	påverka	ens	företags	kostnadsbild.	
		
Oavsett	hur	eller	varför	man	ställer	sig	frågande	till	det	
värde	 digitaliseringen	 potentiellt	 skulle	 kunna	 skapa	
för	virkesanskaffande	företag	är	vår	rekommendation	
att	 utvecklingen	 nog	 ändå	 är	 värd	 att	 bevaka	 och	
monitorera.	 Men	 det	 kräver	 att	 en	 organisation	
besitter	rätt	kompetens.	Djupgående	kompetens	inom	
virkesanskaffning	 och	 virkesmarknad	 är	 naturligtvis	
grundläggande.	Men	 den	 behöver	 kompletteras	med	
djupgående	kunskap	om	vad	digitaliseringen	innebär	
för	det	företag	man	arbetar	för.	Och	det	räcker	tyvärr	
inte	med	att	läsa	denna	bok.	Vi	har	därför	samlat	våra	
bästa	lästips	i	slutet	av	denna	bok.	Men	inte	ens	att	läsa	
de	böckerna	kommer	att	vara	tillräckligt.	Det	digitala	
måste	 integreras	 i	 varje	 del	 av	 ett	 företags	
affärsprocesser	 eftersom	 teknikutvecklingen	 också	
påverkar	varje	del	av	ett	företags	affärsprocesser.	Det	
digitala	 måste	 upp	 på	 varje	 lednings-,	 köpområdes-	
och	avdelningsområde	etc.	
		
En	 ny	 laserskanning	 av	 all	 svensk	 skog	 kommer	 att	
producera	 oändligt	 med	 data	 på	 varje	 enskild	
geografisk	punkt	av	de	svenska	skogarna.	Tillsammans	
med	 oändligt	 av	 data	 kring	 marknaden	 för	
skogsindustrins	 produkter.	 Det	 innebär	 att	 det	 finns	
möjliga	konkurrensfördelar	tillgängliga	för	de	aktörer	
som	 är	 skickligast	 på	 att	 samla	 in,	 analysera	 och	
förädla	beslut	baserade	på	data	och	evidens.	
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För	att	lära	sig	och	sin	organisation	mesta	möjliga	om	
digitaliseringens	 effekter	 och	 möjligheter	 bör	 varje	
organisation	agera	inkluderande	mot	ny	teknik.	Det	är	
alltid	 klokare	 att	 vara	 en	 part	 vid	 bordet,	 öka	
möjligheterna	 att	 påverka	 riktningarna	 på	
teknikutvecklingen	 samt	 lära	 sig	 hur	 man	 kan	 dra	
maximal	nytta	av	den,	än	att	förbli	stående	på	häl	i	ett	
hörn	fast	vid	gamla	etablerade	processer.	
	
Konsultfirman	 McKinsey	 pekar	 ut	 två	 tydliga	
teknologier	som	möjliggör	ett	effektivare,	individ-	och	
bestånds	anpassat	och	mer	precisionsstyrt	skogsbruk.	
Nämligen	 drönare	 och	 laserskanningen	 av	 skog.	 I	
kombination	kommer	dessa	teknologier	möjliggöra	för	
ett	skogsbruk	som	bättre	kan	optimeras	efter	extremt	
lokala	 faktorer	 som	 jordart,	 bärighet	 m.m.	
Digitaliseringen	 kommer	 att	 kunna	 förfina	 dagens	
bredpenslade	skogsbruk	 och	 servera	 helt	 nya	
möjligheter.	 Enligt	McKinsey	 kommer	 var	 och	 en	 av	
precisionsskogsbrukets	 teknologier	 erbjuda	
förbättringar	för	sig	eller	i	kombination	på	fyra	sätt:	
	

• Förbättrad	kontroll	av	produktion	och	flöden	
genom	förbättrad	insamling	av	data	

• Förbättrat	beslutsunderlag	baserat	på	trakt	
och	bestånd	för	att	ge	förbättra	
värdeskapandet	utifrån	lokala	förutsättningar	

• Automatisering	av	processer,	från	plantskola	
till	virkeslogistik	

• Automatiserat	beslutsfattande	genom	
avancerade	analytiska	verktyg	
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Många	 utav	 de	 virkesköpande	 bolagen	 har	 relativt	
liknande	erbjudande	till	de	skogsägare	man	locka	att	
bli	lojala	leverantörer	till	det	aktuella	bolaget.	Låt	oss	
bryta	 ner	 hur	 digitaliseringen	 och	 den	 fortsatta	
teknikutvecklingen	 kommer	 eventuellt	 skulle	 kunna	
komma	att	påverkas.	
	
Förvaltningsavtal	-	Det	är	inte	ovanligt	att	skogsägare	
skaffar	sig	en	förvaltare	för	att	sköta	skogen.	Det	finns	
många	skogsförvaltare	i	Sverige.	Vid	en	enkel	sökning	
hittar	 man	 över	 110	 000	 företag	 inom	
verksamhetsområdet	 “skogsförvaltning”.	 I	 takt	 med	
att	 digitaliseringen	 bidrar	 med	 en	 ökad	
informationsmängd	kring	skog,	virke	och	skogsskötsel	
kommer	den	skogsägare	som	väljer	extern	förvaltning	
av	sin	skog	att	också	efterfråga	ökad	information	från	
förvaltaren.	 Den	 digitala	 tekniken	 kommer	 att	
möjliggöra	 helt	 nya	 typer	 av	 interaktion	 mellan	
parterna	samt	utökad	information	för	beslutsunderlag	
i	 skötseln.	 Det	 kommer	 bli	 allt	 svårare	 som	 extern	
förvaltare	att	agera	autonomt	och	relationen	kommer	
att	 behöva	 anpassas	 utifrån	 de	 förändrade	
förutsättningarna.	 Exempelvis	 skulle	 en	 transparent	
och	effektiv	marknadsplats	för	virke	kunna	möjliggöra	
underlag	 för	 gemensamma	 beslut	 kring	 skogliga	
affärer	som	rätt	använt	skulle	kunna	bygga	en	stärkt	
lojalitet	mellan	förvaltare	och	skogsägare.	
	
Skogsbruksplan	 -	 Med	 hjälp	 av	 den	 ökade	
informationsmängden	 från	 exempelvis	 den	
laserskannade	skogen	kommer	det	finnas	mer	öppen	
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och	tillgänglig	data	för	att	i	framtiden	potentiellt	kunna	
göra	helt	automatiska	skogsbruksplaner.	Med	hjälp	av	
statens	 satsningar	 på	 att	 tillgängliggöra	 så	 kallad	
“Geodata”	och	annan	 tillgänglig	 information	kommer	
både	skogsägare	och	virkesköpare	ha	betydligt	bättre	
digitalt	 beslutsunderlag	 än	 idag.	 Lägg	 där	 till	
möjligheten	 med	 drönare	 och	 VR-teknik.	 Kommer	
skogsbruksplanen	att	försvinna?	Nej	knappast,	planen	
är	så	etablerad	att	den	med	stor	sannolikhet	att	finnas	
kvar.	Men	dess	utformning	och	produktionen	av	den	
kommer	 att	 förändras.	 Planen	 kommer	 i	 en	 större	
utsträckning	 bli	 en	 produkt	 för	 skogsägaren	 och	 allt	
mindre	ett	CRM-system	för	köparen.	
	
Åtgärdsplan	 -	 Utifrån	 ovan	 resonemang	 kommer	
också	 åtgärdsplaner	 bli	 allt	 mindre	 drivna	 av	 den	
köpande	 partens	 underliggande	 industribehov	 utan	
med	 den	 växande	 tillgången	 av	 data	 bli	 en	 produkt	
utformad	utifrån	skogsägarens	faktiska	behov.	
	
Skörd	-	Framväxten	av	en	fungerande	och	transparent	
marknad	 för	 virke	 kommer	 att	 ge	 helt	 nya	
värderingsverktyg	för	när	vissa	bestånd	bör	avverkas	
för	att	utifrån	skogsägarens	behov	generera	maximal	
nytta.	
	
Gallring	 -	 Även	 underlaget	 för	 gallring	 kommer	 att	
kompletteras	 med	 data	 i	 den	 fortsatta	 utvecklingen.	
Gallringar	 är	 komplexa	 och	 ytterligare	
beslutsunderlag	kommer	att	få	betydande	effekter	på	
när	bestånd	ska	gallras.	
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Detta	 är	 några	 exempel	 men	 poängen	 är	 att	 den	
fortsatta	 teknikutvecklingen	 och	 digitaliseringen	
kommer	 att	 utgå	 från	 skogsägarens	 och	
virkesköparens	verkliga	behov.	Digitaliseringen	har	en	
demokratiserande	effekt	på	en	marknads	alla	aktörer,	
mer	information	till	alla.	
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Att	lansera	Kuutio	(finska	motsvarigheten	till	
Virkesbörsen	reds.	anm.)	har	gett	fler	
besökare	till	våra	sajter	för	skogsägare.	När	
skogsägarna	handlar	med	virke	på	en	
elektronisk	handelsplats	letar	de	också	
information	i	samma	kanal”		
 
-	Sauli	Brander,	skogsdirektör	UPM	till	tidningen	ATL	

30	juni	2017	
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Kapitel	11		

Avslutning.	Hur	många	läser	hela	
boken?	
 
Syftet	med	att	skriva	denna	bok	har	varit	att	ge	vår	bild	
av	 vad	 digitaliseringen	 kan	 betyda	 för	
virkesanskaffningen	i	de	företag	som	tar	sig	an	att	köpa	
skogsråvara	 från	 externa	 skogsägare.	
Digitaliseringens,	 eller	 industri	 4.0	 om	 man	 så	 vill,	
effekter	 är	 svåra	 att	 överskåda	 och	 först	 i	
historieböckerna	 kommer	 vi	 kunna	 få	mer	 konkreta	
och	tydliga	formuleringar	för	dess	effekter.	Syftet	har	
också	 varit	 att	 inspirera	 och	 rusta	 de	 företag	 som	
köper	skogsråvara	av	externa	skogsägare.	
		
Mycket	 pekar	 på	 att	 efterfrågan	 av	 skogsråvara	
kommer	att	öka	framgent	och	det	mycket	beroende	på	
kommande	 lagstiftningar	 och	 policys.	 Skogen	 är	 en	
fantastisk	råvara	och	även	om	den	vanligaste	frågan	till	
Google	 angående	 skogar	 är	 huruvida	 den	 är	
förnyelsebar	eller	 inte,	kommer	det	 till	 slut	också	bli	
vedertagen	 kunskap.	 Skogen	 är	 fantastisk	 och	
möjligheterna	 kring	 vilka	 produkter	 och	 tjänster	 vi	
kommer	kunna	erbjuda	med	skogsråvaran	som	råvara	
eller	ekosystemtjänst	i	 framtiden	gör	att	tillsammans	
med	 digitaliseringen	 finns	 det	 exponentiellt	 med	
möjligheter.	
		
För	att	tillvarata	dessa	möjligheter	krävs	dock	tillgång	
till	råvara	genom	ett	tryggt	och	stabilt	flöde.	De	företag	
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som	skickligast	kan	anskaffa	råvara	i	framtiden	har	en	
väldigt	 stor	 konkurrensfördel	 gentemot	 mindre	
effektiva	aktörer.	
		
Vi	 vill	med	 denna	 bok	 inspirera	 till	 samtal	med	 nya	
möjliga	 samarbetspartners	 för	 digitaliseringen	
kommer	 att	 skapa	 ett	 ekosystem	 av	 aktörer	 där	
rollerna	 i	 värdekedjan	 kan	 variera	 och	 vara	 mindre	
tydligt	 definierade	 än	 idag.	 Skogsägare	 kommer	 i	 en	
större	 utsträckning	 än	 tidigare	 kunna	 söka	
information	och	ställa	krav	kring	hela	sin	skogsskötsel	
och	 dess	 ingående	 komponenter.	 Skogsägares	 behov	
kommer	 eventuellt	 bli	 mer	 polariserade	 och	
skogsägarna	en	ännu	mindre	homogen	grupp.	
		
Det	virkesanskaffande	företag	som	både	kan	möta	sin	
industris	 eller	 kunders	 behov	 och	 samtidigt	 serva	
skogsägare	på	ett	effektivt	sätt	kommer	att	bli	vinnare.	
För	det	råder	ingen	tvekan	om	att	många	skogsägare	
behöver	hjälp	och	rådgivning	kring	sitt	skogsägande.	
		
Det	är	svårt	att	summera	och	konkludera	en	bok.	Man	
kan	 fundera	 länge	 på	 hur	 den	 perfekta	 avslutningen	
kan	formuleras.	Men	om	vi	återvänder	till	analysen	av	
stordata	och	försöker	förstå	hur	många	som	egentligen	
läser	 hela	 böcker.	 En	 matematiker	 vid	 namn	 Jordan	
Ellenberg	 vid	 University	 of	 Wisconsin	 ställde	 sig	
samma	 fråga.	 Han	 insåg	 att	 på	 Amazon	 kan	 man	
kommentera	på	meningar	i	böckerna.	Så	genom	att	se	
hur	många	som	kommenterar	i	en	boks	olika	delar	kan	
man	få	en	grov	idé	om	hur	många	som	avslutar	en	hel	
bok.	 Enligt	 Ellenberg	 avslutade	 mer	 än	 90	 procent	
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Donna	 Tartts	 novell	 Steglitsan.	 Men	 bara	 omkring	 7	
procent	 klarade	 sig	 genom	 hela	 Nobelprisbelönte	
Daniel	 Kahnemans	 kända	 verk	 Tänka	 snabbt	 och	
långsamt.	Färre	än	3	procent,	med	denna	grova	metod	
för	 att	 avgöra,	 läste	 hela	 Thomas	 Piketty:s	 mycket	
omdiskuterade	bok	Kapitalet.	
		
Så	 enligt	 analys	 av	 stordata	 kan	 vi	 kanske	 dra	
slutsatsen	 att	 det	 är	 alldeles	 för	 få	 som	 läser	 så	 här	
långt	 i	 managementlitteratur.	 	Så	 vi	 behöver	 kanske	
inte	oroa	oss	för	mycket	över	att	en	avslutning	måste	
vara	perfekt	utan	vi	gläds	över	att	du	läst	så	här	långt	
och	uppmanar	till	en	uppiggande	skogspromenad.	
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Fortsatta	lästips:	
	
Competetive	Advantage	–	Michael	Porter	
	
Dataclysm	–	Christian	Rudder	
	
Everybody	Lies	–	Seth	Stephens-Davidowits	
	
Long	Tail	–	Chris	Anderson	
	
Big	Data	–	Bernard	Marr	
	
Kapitalet	–	Thomas	Piketty	
	
Good	Strategy	Bad	Strategy	–	Richard	Rumelt	
	
The	 Art	 of	 Strategy	 –	 Avinash	 K.	 Dixit	 och	 Barry	 	 J.	
Nalebuff	
	
Positionering	–	Henrik	Uggla	
	
The	Formula	–	Luke	Dormehl	
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Boken är ett gemensamt verk av de anställda på Virkesbörsen. Tillsammans besitter
de en bred kompetens inom många olika områden, allt ifrån beteendevetare,
ekonomer, civilingenjörer och skogsmästare. 
 
Författarna har bred arbetslivserfarenhet som IT-konsulter, affärsutvecklare,
strateger och affärsområdeschef. Från företag som Skogssällskapet, Dell, Tieto,
SCA, Holmen, Regeringskansliet m.m. 
 
Vill du veta mer om Virkesbörsen? Du når oss enkelt via: 
info@virkesborsen.se eller www.virkesborsen.se 

Om författarna



Utan virkesköpare och skogsinspektorer
stannar skogsindustrin. Därför startade vi
Virkesbörsen. Ett verktyg för att göra fler och
mer effektiva virkesaffärer. 
Skogen är fantastisk och bidrar till landets
sysselsättning och ekonomi. Vi har mycket att
tacka skogen för och än viktigare kommer den
att bli när vi ska stävja klimatförändringarna och
ersätta fossila råvaror med skogens fantastiska
virkesråvara. 
Samtidigt håller den digitala tekniken på att
förändra våra liv, våra beteenden och våra
affärer. Vi vill med denna bok lyfta fram den
digitala teknikens möjligheter för att
effektivisera och göra vår virkesmarknad mer
transparent. Det skulle gynna både virkesköpare
och skogsägare, men också framväxten av nya
innovativa produkter baserade på skogsråvara.
Boken tar med dig på en svindlande resa från
den bullriga korsningen Mäster Samuelsgatan
och Regeringsgatan i Stockholm ut till skogens
lugna vrå. Boken sätter ljuset på ett av
skogsindustrins viktigaste jobb, virkesinköparen
och inspektorn, och vilka oändliga möjligheter
den digitala tekniken erbjuder dem. Boken ger
dessutom affärskritiska råd och
rekommendationer för hur ett virkesanskaffande
företag kan formulera vinnande strategier för
digitala virkesköp. 


