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1. Bakgrund 
Projektet ”Rationell lövvirkesförädling” syftar bl.a. till att eliminera virkesfel för att kunna 
öka utbudet av en högre och jämnare kvalitet av björkvirke. För att fånga upp hur kunderna 
upplever den råvara man köper har ett antal producenter fått ge sin syn på den råvara som till-
handahålls. Ett delmål är att därigenom kunna hjälpa virkesleverantörerna med att leverera en 
bättre råvara samt  enligt kundernas önskemål.  
 
Åtta företag med olika inriktning på sina produkter har intervjuats via telefon eller besökts 
under våren 2004. Två av företagen har tillverkat möbler med synligt björkvirke, medan ett 
företag gör björkmöbler vilka målas innan försäljning. Två andra företag gör möbler/hyvel-
bänkar åt i huvudsak skolor. Vidare har två av företagen sin huvudproduktion i tre-skikt-
skivor och ett av företagen är en komponentfabrik där man i huvudsak tar fram en kvalitet 
som efterfrågas av snickerier och möbelvaruhus som ej har synligt virke.  
 
 
2. Resultat 
 
2.1 Hantering och prispolicy 
De intervjuade företagen har olika förutsättningar att sortera den inköpta varan. Hos sju av 
företagen sorteras ämnen med virkesfel till lämpligt användningsområde. 
 
Fyra företag anser det vara värt att betala mer för en bättre råvara. Högre kvalitet ger bättre 
utbyte, mindre spill, mindre kostsam sortering och att man lättare kan planera sin produktion. 
Snickerierna vet oftast vad deras kunder har för krav på beställda produkter och försöker där-
med köpa in kundanpassat virke. Två företag avviker i sin policy från de övriga. Ett företag 
köper huvuddelen av sin råvara, till lågt pris, från Baltikum och vill inte betala mer för denna. 
Ett annat företag är samägt med ett lövsågverk och tar därför huvuddelen av sin råvara från 
detta sågverk. 
 
 
2.2 Leverantörs relaterade fel 
Tre kunder tycker att man kan relatera fel i virkespartier till leverantören då önskad vara inte 
erhålls. Den naturliga variation i virkesegenskaper som finns kan hanteras. Exempel på fel 
kan vara att märgved, feltorkade eller felhanterade partier har levererats. Från Baltikum är det 
vanligt att 5-10 % av ett parti är av en annan kvalitet än det man önskat och prisreduktion är 
då vanligt. Reklamationer av partier är ej vanligt, men levererar en säljare två undermåliga 
partier i följd byter man leverantör. Sex av företagen har någon gång bytt leverantör p.g.a. att 
undermåliga partier levererats. Ett företag har bytt leverantör p.g.a. dålig leveranssäkerhet och 
ett annat p.g.a. att ämnen med fel fuktkvot levererats. 
 
Snickerierna som har synligt virke i sina produkter anser att en mindre variation finns på par-
tier mellan leverantörer samt att det är viktigt att leverantören tar fullt ansvar för sin produkt. 
En kund som har fler leverantörer upplever skillnader i såväl färg, kvalitet som torkmån. 
Samtliga tycker dock att råvaran från samma säljare i huvudsak håller en jämn och bra kvali-
tet. Ett företag är mycket nöjd med den råvara som leverantören tillhandahåller. 
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 Hårda krav   Låga krav 

Fuktkvot Ämnen med 7- 
9 % köps in av 
sex företag. 

Råa okantade 
ämnen köps in 
hos två företag. 

Råa ämnen från 
Baltikum köps in 
av ett företag. 

 

Kvist Hårdast krav hos 
möbelsnickerier 
med synligt virke. 
3 eller 4 sidor 
kvistfritt. 

På möbler som 
målas får kvist 
finnas, men med 
krav på typ och 
storlek. 

Moderata krav hos 
fem företag, men 
en sida måste vara 
kvistren.  

 

Fiberriktning Moderata krav 
hos alla företag* 

   

Virke Ytved önskas av 
samtliga företag. 

   

Defekter, skevhet 
etc. 

Hos fem företag 
upplevs inga 
problem på in-
köpta ämnen. 

De som torkar 
virke själva har 
ibland problem 
med skevhet. 

  

Måttnoggrannhet Inga problem på 
ämnen anser sex 
av företagen. 

Dålig krympmån 
på inköpta råa 
ämnen. 

Undermål eller 
övergrova ämnen 
är vanligt från Bal-
tikum. 

 

Ythårdhet Upplevs ej som 
problem hos något 
företag. 

   

Grundfärg Vitt och med liten 
variation är krav 
hos de som gör 
möbler med syn-
ligt virke. 

Tillverkare av 
limträskivor sor-
terar fram 
önskade färg-
kombinationer.  

Låga krav på 
grundfärg men 
jämn färg är viktig. 

 

Färgfel Mycket små fel 
accepteras på 
möbler med syn-
lig ved. 

Tillverkare av 
limträskivor kan 
sortera bitar till ej 
synliga sidor. 

Moderata krav, 
men blånad får ej 
förekomma hos 
övriga.  

Vissa delar på 
möbler som 
målas får ha 
blånad. 

Bastfluga Små mängder 
accepteras på 
synligt virke anser 
tre företag. 

Moderata krav är 
vanligt. 

Inga krav i bänkar 
eller på virke som 
målas. 

 

Ursprung Enbart vit björk 
från Finland 
accepteras av ett 
företag. 

Vit björk från 
Siljan och norrut 
samt från Finland 
accepteras av ett 
företag. 

Ej söder om 
Värnen (gul), ej 
från Baltikum (grå, 
spröd och dammar 
mer). 

Björk från Bal-
tikum används 
av ett företag. 
Den är lös och 
flammig men 
accepteras.  

 
Tabell 1. Sammanfattning över olika krav på björkvirke hos åtta olika företag.  
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2.3 Kommunikation köpare - säljare 
Generellt anses inte lövsågverken vara sämre än barrsågverken på att leverera en kvalitativ 
råvara, men det råder andra förutsättningar på marknaden. Ett exempel är att ingen kund upp-
lever problem med fiberriktning i ämnen. Sågverken eftersträvar rätfibrigt virke och sorterar 
därefter, vilket gör att den vara som tillhandahålls oftast är rätfibrig. Ett stort problem för såg-
verken är istället bristen på högkvalitativ råvara och att en alltför stor del av det inmätta virket 
säljs eller byts bort som massaved. Detta försvårar planeringen för sågverken då föranmälda 
volymer blir felaktiga. 
 
Leveranssäkerhet upplevs som en brist hos några kunder och här bör sågverken ta till sig kri-
tik. Försenade leveranser kan bidra till stopp i produktionen eller att man tvingas nyttja en un-
dermålig kvalitet. Ett snickeri anser att leveranssäkerhet är så viktig att man är villig att betala 
för det. 
 
 
3. Sammanfattning 
∗ Det saknas definierade kvalitetsklasser för björkvirke, istället förhandlar köparen med 

säljare om vilken kvalitet som önskas.  
∗ På den svenska marknaden skiljer sig definitionen av kvist mellan säljare. 
∗ Reklamationer av partier förekommer, men ofta förhandlas en prisreduktion fram om delar 

av ett parti håller undermålig kvalitet. 
∗ Leveranssäkerhet är mycket viktig. 
∗ Får man partier med undermålig kvalitet vid upprepade tillfällen byter man leverantör. 
∗ Snickerier, och då främst de med synligt virke i möblerna, betalar gärna mer för att få en 

hög och jämn kvalitet. 
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 Bilaga 

Frågelista till kunden: Kundanalys - lövvirke (björk) - virkesfel 
 
Målet med frågorna är att hjälpa virkesleverantörerna att leverera en bättre råvara enligt 
kundernas önskemål.  
 
1. Hur mycket björk använder ni?________________________________________________ 
 
2. I vilken form köper ni denna; dimensioner, fuktkvot?_______________________________ 
 
3. Spelar ursprunget någon roll?_________________________________________________ 
 
4. Hur bearbetar ni denna råvara (hyvling, klyver, torkar, konditionerar)?_________________ 
 
5. Vad använder ni det till?_____________________________________________________ 
 
6. Vilka krav har ni på virket? 
 1. Fuktkvot - variationer - gradient____________________________________________ 
 
 2. Kvist_________________________________________________________________ 
 
 3. Fiberriktning___________________________________________________________ 
 
 4. Färg - grundfärg________________________________________________________ 
 
 5. Färgvariationer - ljushet__________________________________________________ 
 
 6. Sprickor - typ, omfattning_________________________________________________ 
 
 7. Deformationer, skevhet, spänningar_________________________________________ 
 
 8. Måttnoggrannhet________________________________________________________ 
 
 9. Ythårdhet______________________________________________________________ 
 
7. Varför ställer ni dessa krav?___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
8.Vilket är viktigast?__________________________________________________________ 
 
9. Hur ser ni på virkesfärg och färgskillnader? (variation inom/mellan virkesstycken?)______ 
 
10. Om kraven inte uppfylls, vad tror ni att det beror på? (Leverantören/naturliga 
      virkesegenskaper) _________________________________________________________ 
 
11. Skiljer sig egenskaperna mellan leverantörer? (I vilket avseeende?)__________________ 
 
12. Skiljer sig egenskaperna mellan leveranser från samma leverantör? (I vilket avseende?)__ 
 
13. Varför tror ni att det är så? __________________________________________________ 
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14. Är lövsågverken sämre på att leverera kvalitet än barrsågverk? 
      Lämnas kvalitetsgarantier? __________________________________________________ 
 
15. Hur hanterar ni virkesfel?___________________________________________________ 
 
 1. Sorterar efter användning_________________________________________________ 
 
 2. Reklamerar (hur ofta ?, andel av leveransvolym?)______________________________ 
 
 3. Byter leverantör________________________________________________________ 
 
16. Vilka fel gäller detta?_______________________________________________________ 
 
17. Är det värt att betala mer för råvaran om felen kan undvikas? Vilka fel?_______________ 
 
18. Hur mycket bättre behöver råvaran vara för att motivera ett högre pris?_______________ 
 
19. Övrigt___________________________________________________________________ 
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