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Gråt inte – organisera er! De norrländska köpsågverkens 
konkurrenssituation och samarbetsformer omkring år 1959 

Fredrik Olsson Spjut & Thomas Pettersson 
 

Det svenska näringslivet har under efterkrigstiden upplevt ett kraftigt omvandlingstryck som 
inte minst påverkat det norrländska basindustrirelaterade företagandet, där skogsindustrin 
är en viktig del. Av svensk industris totala sysselsättning, export och förädlingsvärde svarar 
skogsindustrin idag för mellan 9–12 procent. Skogsindustrin har länge varit starkt 
exportinriktad med en till största delen inhemsk råvara, vilket gett ett betydande positivt 
bidrag till Sveriges handelsbalans. Utvecklingen i den svenska skogsindustrin präglades 
särskilt under 1950– och 1960–talen av hårdare internationell konkurrens som i sin tur drev 
fram ökad koncentration, ny produktionsteknik, samt stordriftsproduktion med större 
kapitalinsats (Pettersson 2015, ss. 140–150). Under denna tid fanns en utbredd och stark 
misstro mot att småskalighet hörde framtiden till, inte minst vad gällde sågverken. Vid 
Skogens dag i Umeå 1988 höll VD:n för Sågverken i övre Norrland, Anders G Lundmark, ett 
anförande som illustrerar hur branschföreträdare såg på denna situation. Lundmark beskrev 
i sitt anförande ett möte som Flottningsföreningen arrangerade 1962 med företrädare för 
skogsindustrierna: 

 

”Herrarna var rörande ense om att småsågarna ingenting hade att hämta i framtiden – 
endast stora välstrukturerade anläggningar i händerna på företag med ordnad råvarubas 
skulle klara de stora svårigheter som branschen stod inför i den framtid som då kunde 
överblickas”.6 

 

Lundmark minns att ”herrarna” särskilt diskuterade Brattby Såverks AB: 

 

”Bland alla småsågar som skulle gå i kaputten nämndes detta som ett av de allra första. 
Deras uppträdande på rotpostmarknaden, och jag tycks även minnas färdigvarumarknaden, 
borgade för detta”.7 

 

 

                                                           
6 Anförande hållet 88-05-05 av Anders G Lundmark, Umeå, VD i Sågab – Sågverken i Övre Norrland 
AB, vid Skogens dag i Umeå, s. 1. Bland ”herrarna” fanns bland andra SCA:s skogsdirektör Folke von 
Heidiken och Gösta Hallmans från Västerbottens skogsägarförening. 
7 Ibid. 
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Tabell 1 visar att på en aggregerad nivå har branschens utveckling tydligt utvecklats mot 
färre anställda och en större produktion per anställd, precis som det spåddes vid 
Flottningsföreningens möte 1962.  

Tabell 1: Utveckling av antal anställda och produktivitet 1958–2000. 

 

Antal 
anställda, 
1000–tal 

Produktion i 
m3 per 
årssysselsatt, 
1000–tal 

1958 26,5 6 

1965 24,5 8 

1973 24 11 

1979 21,5 12,5 

1984 18 15 

1990 14,5 16 

1995 13 21 

2000 9 27,5 

Källa: Såg 2000. Resultat från sågverksinventeringen 2000, SLU (2002), Rapport 3, Uppsala. 

 

Å andra sidan har forskning som fick ett genombrott på 1970–talet visat, i numera klassiska 
studier av bl.a. nordöstra Italien, visat att andra svar på ökad konkurrens i områden med en 
övervägande andel småföretag gett en ovanligt gynnsam utveckling. Dessa undersökningar 
stred mot gängse teoretiska uppfattningar om stordriftsfördelar och 
koncentrationstendenser som nödvändiga för att möta internationell konkurrens. Detta kan 
innebära att det under den aggregerade ytan kan dölja sig intressanta avvikelser mot den 
övergripande trenden. Vi vill mot denna bakgrund diskutera hur de mindre norrländska 
köpsågverken lyckats konkurrera både om råvaror och på avsättningsmarknader inom ramen 
för den svenska skogsindustrins generella utveckling mot allt mer kapitalintensiv produktion 
och allt starkare koncentration av verksamheterna. En utgångspunkt är att flera 
undersökningar visat på köpsågverkens (sågverk som inte äger skog) svårigheter att hantera 
den allt hårdare internationella konkurrensen efter andra världskriget på grund av bristande 
stordriftsfördelar och svårigheter att köpa in skogsråvara, samtidigt som flera av dessa 
företag ändå visat en förmåga att överleva på lång sikt (Pettersson 2015, Månsson 2002). En 
länk från detta tema till Lena Andersson–Skogs forskning är dels studier av relationen mellan 
företag, stat och marknad inom andra sektorer där konkurrens och ny teknik drivit fram nya 
regleringar och samverkansformer och dels hennes studier av industriell omvandling på 
mikronivå genom med konfektionsföretaget Algots utveckling som exempel. 

Förutom den allt hårdare konkurrenssituationen kännetecknades köpsågverken fram till 
1950–talet av en fragmenterad organisering av sina egna intressen. I mitten av 1950–talet 
fanns drygt 20 regionala köpsågverksföreningar, med svag eller ingen organisering på 
riksnivån, samtidigt som de stora skogsindustrierna hade sina egna organisationer och fora 
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för samarbete och lobbying mot statsmakten. Oförmågan att samarbeta inom skogsindustrin 
i stort hade en bakgrund i att de stora koncernägda sågarna längs norrlandskusten 
konkurrerade om skogsråvaran med just köpsågverken, inte minst eftersom de stora 
skogskoncernerna ofta ägde egen skog och kunde samordna råvaran till både sågverkens och 
massaindustrins behov. Eller som Lundmark beskriver situationen under 1950– och 60–talet 
i tidigare nämnda tal: 
 

”Vi har ett gammalt talesätt i Norrland, att bolagsbygd blir ödebygd /…/ Där det har funnits 
en stor andel privatägd skog, där har också utvecklingen varit bäst för köpsågverken”.8 
 
När omvandlingen tog fart på 1950–talet aktualiserades frågan om samarbete åtminstone 
mellan de olika köpsågverksföreningarna, även om det skulle dröja ända till 2003 innan hela 
skogsindustrin lyckades formera en sammanhållen riksorganisation för alla olika intressen. 
Sveriges Sågverksägares Riksförbund bytte namn till Svenska Sågverksföreningars 
Riksförbund 1956 när de regionala distrikten för första gången samlades under en 
riksorganisation. Förbundet tecknade bland annat ett stort kontrakt med SJ om slipers som 
sedan köptes in från medlemmarna. På Svenska sågverksföreningars riksförbunds 
årsstämma 1960 kom en motion från Kalmars sågverksförening om att alla 
sågverksföreningar i sydöstra Sverige borde slås samman, bland annat för att ge resurser att 
anställa en tjänsteman som kunde förhandla om inköp av timmer. Stämman var positiv till 
förslaget men ansåg att sammanslagningarna borde omfatta hela Sverige. Som en 
konsekvens av detta bildades AB Sågverksintressenter (ABSI) 1961 för att framför allt stärka 
de mindre köpsågverkens positioner vid inköp av råvara, med ett regionalt kontor för 
norrlandslänen i Skellefteå (Barklund, 389). En bakgrund till att initiativet till 
sammanslagningarna togs i just sydöstra Sverige var att hela sågverksindustrin under 
efterkrigstiden skiftade tyngdpunkten från Norrland till en snabb expansion i södra Sverige, 
med framför allt en ökning av små och medelstora sågverk. Den geografiska förskjutningen 
gav en ökande efterfrågan på timmer i södra Sverige och gav ett starkt incitament att inleda 
samarbeten i just den landsdelen. Tabell 2 visar att det fortfarande år 2000 fanns en 
tyngdpunkt i de södra landsdelarna för små och mellanstora sågverks produktion, där dessa 
stod för en större produktion i respektive storleksklass jämfört med de andra regionerna, 
samtidigt som de allra största sågverken producerade mindre än i de andra regionerna.  
  

                                                           
8 Ibid. s.2. 
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Tabell 2: Produktion av sågat barrvirke år 2000 med fördelning på regioner och 
storleksklasser, 1000 m3. 

 
Storleksklass efter produktion i 1 000 m3 

 
Region 1– 2– 5– 10– 25– 50– 100– 150– Summa 

1 10 29 16 100 527 1079 963 1665 4389 

2 3 13 47 99 441 425 383 2247 3658 

3 2 12 10 66 108 602 206 977 1983 

4 17 69 126 351 1095 2175 1300 703 5836 

Riket 32 123 199 616 2172 4280 2852 5592 15866 

Källa: Såg 2000. Resultat från sågverksinventeringen 2000, SLU (2002), Rapport 3, Uppsala. 
Not.:  
Region 1: Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlandslän samt landskapet Jämtland.  
Region 2: Landskapet Härjedalen, Gävleborgs, Kopparbergs, Västmanlands, Uppsala och Stockholms 
län.  
Region 3: Värmlands, Örebro och före detta Skaraborgs, Göteborgs och Bohus län samt landskapet 
Dalsland.  
Region 4: Södermanlands län samt de övriga delarna av Götaland som ej ingår i Region 3. 

 

Från och med 1970–talet inleds en ny övergripande trend mot färre små– och medelstora 
sågverk i hela landet, samtidigt som de största sågverken blir fler (Tabell 3). 

 

Tabell 3: Antalet barr– och lövsågverk i drift, fördelade på storleksklasser 1973–2000. 

År 1973 1979 1984 1990 1995 2000 

Antal 
      

³ 1 000 m3 899 615 552 471 420 312 

³ 5 000 m3 532 400 373 320 306 241 

³ 10 000 m3 342 283 283 260 187 207 

 ³ 100 000 m3     – 17 23 22 33 49 

Källa: Såg 2000. Resultat från sågverksinventeringen 2000, SLU (2002), Rapport 3, Uppsala. 

 

Tabell 2 visar i slutet av perioden en intressant ökning av gruppen mellanstora sågverk 
(produktion mellan 10000 och 100000 m3), där bland andra just Brattby sågverk ingår. 

Så hur gick det då för Brattby Sågverk AB? Sågverket finns kvar idag med huvudsakligen 
samma produktion av sågat och hyvlat virke. I senaste årsredovisningen skriver VD att ”2018 
har varit ett riktigt bra sågverksår”, men trots detta startade sågverket under hösten 2018 en 
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egen råvaruavdelning för att köpa upp avverkningsrätter av lokala skogsägare och genom 
den egna organisationen koordinera avverkning och transport av timmer till sågverket.9 
Fortfarande upplevs alltså tillgången till råvaran som en starkt begränsande faktor för 
sågverkets verksamhet. Samtidigt skriver VD också att sågverkets stora styrka varit att 
snabbt kunna ställa om och anpassa produktionen efter den lokala marknadens efterfrågan, 
inte minst vad gäller specialdimensioner. Detta förutsätter täta kontakter i den lokala 
ekonomin och öppnar upp för spännande frågor för fortsatt forskning inom detta område, 
nämligen om och på vilket sätt det ökande samarbetet mellan köpsågverken och deras lokala 
avnämare gett de dynamiska effekter på branschens utveckling, som studierna från norra 
Italien visade under 1970–talet. 
  

                                                           
9 Ibid. 
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