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Om kvartalsrapporten 

”Så går det för skogsindustrin” är en kvartalsredogörelse för utvecklingen och läget för skogsindustrin och dess delbranscher 

sågverks-, massa- och pappersindustrin. Informationen baseras på officiell statistik och på Skogsindustriernas statistik. 

Rapporten kommer ut fyra gånger per år och riktar sig till en bred läsekrets av beslutsfattare, journalister, analytiker och 

andra intressenter. 

 

De jämförelser som redovisas avser samma period föregående år om inte annat anges. 

Rapporten finns även på http://www.skogsindustrierna.org/pressrum/kvartalsrapport. 
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Sammanfattning 

År 2016 inleddes med betydande oro i de finansiella marknaderna. Det främsta skälet var de allt 

tydligare signalerna om en avmattning av den globala konjunkturen. Redan under 2015 stod det klart 

att Kinas lokomotiv hade tappar rejält med fart och inte skulle få upp farten igen. I början av 2016 

kom det dessutom tydliga signaler om att även flera större utvecklade industriekonomierna som 

Eurozonen, Japan, Storbritannien och USA bromsar in. Visserligen har den finansiella oron lagt sig 

på sistone, men bilden av en svalare världskonjunktur består.  

 

Sveriges ekonomi sticker ut i förhållande till likartade länder och växer på, starkt underblåst av 

extremt låga räntor och de senaste årens svaga krona. Den senaste tiden har dock tecknen på en 

gradvis avmattning dykt upp. Det är inte realistiskt att räkna med att den svenska ekonomin ska 

fortsätta gå på högvarv med tanke på den mediokra utvecklingen i resten av världen. 

 

Sågverkens produktion har börjat plana ut på en relativt hög nivå och kommer i år att nå den högsta 

nivån sedan 2007. Sågverken gynnas av en hög byggaktivitet, inte minst på den svenska marknaden. 

Exportvolymerna har under en period även gynnats av den relativt svaga kronan. Denna effekt har 

under 2016 avtagit i takt med att kronan förstärkts. Den globala marknaden har påverkats negativt 

av svagare efterfrågetillväxt i Kina och av ett högt utbud av bl a ”valutadopade” ryska trävaror på 

viktiga marknader. För Sveriges del har detta främst drabbat furumarknaden.  

 

Tillverkningen av marknadsmassa hade en positiv utveckling under 2015 och den positiva trenden 

har fortsatt under årets början. Exporten återhämtade sig och var oförändrad, men även här har året 

inletts positivt. Leveranserna till vår huvudmarknad EU gick upp medan leveranserna till Asien 

sjönk något. Värdeutvecklingen av massaexporten var positiv förra året, med en uppgång av värdet 

med tio procent. 

 

Pappersproduktionen stabiliserades under föregående år, tillverkningen av förpackningsmaterial är 

oförändrad medan grafiskt papper har fortsatt att minska. Exporten av papper minskade med knappt 

en procent under föregående år, även leveranserna till EU visade en nedgång. Exportvärdet för 

papper utvecklades dock positivt och steg med en procent. 
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Konjunkturläget

 Tecken på svagare världskonjunktur i början av 2016 

 Den svenska raketen återvänder mot jorden 
 

2016 inleddes med betydande oro på världens finansmarknader, 

fallande börser och marknadsräntor. I samband med botten, i 

mitten av februari, hade den svenska börsen tappat nästan 15 

procent jämfört med årsskiftet medan USA-börsen fallit drygt 

10 procent. 
 

Stor volatilitet på världens börser 

 
Källa: Skogsindustrierna, Macrobond 
 
Flera faktorer bidrog till att riskaptiten tröt, t ex att USA:s 

centralbank höjde styrräntan i december 2015 för första gången 

på nästan 10 år och ”utlovade” flera räntehöjningar under 2016, 

samtidigt som olje- och andra råvarupriser fortsatte att falla. 

 

Räntefall i spåren av konjunkturbesvikelser 

 
Källa: Skogsindustrierna, Macrobond 

Än viktigare var dock förmodligen tecknen på att världs-

konjunkturen började mattas av. Ända sedan år 2011 har 

förhoppningarna om en acceleration i världskonjunkturen 

spirat, förhoppningar som ständigt grusats. Prognosmakare som 

IMF, Konjunkturinstitutet m fl, har gång på gång tvingats backa 

från tidigare överoptimistiska prognoser. Så var även fallet i 

början av detta år då IMF reviderade ner sina prognoser för 

2016-2017, även om man håller fast vid bilden av starkare 

tillväxt i år än 2015. I slutet av mars tvingades KI till 

motsvarande revidering. 

 

IMF:s igelkottar: BNP-prognoser 2011-2016 

 
Källa: IMF 

 

Det mesta talar nu för att global BNP-tillväxt 2016 blir svagare 

än under det mediokra 2015. Exempelvis pekar inköpschefs-

index för världsekonomin mot en fortsättning på den 

avmattning som pågått sedan sommaren 2014.  

 

Inköpschefsindex: Ordentliga fall senaste åren 

 
Källa: Skogsindustrierna, Macrobond 
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Index för tillverkningsindustrin nådde i februari 50-nivån som 

markerar brytpunkten mellan tillväxt och stagnation och 

tjänstesektorn är snabbt på väg åt samma håll.  

 

Läget i finansmarknaderna har stabiliserats på sistone och 

merparten av de tidigare börsfallen har återhämtats. 

Marknadsräntorna ligger dock kvar en god bit under nivåerna 

från årsskiftet och speglar att världens centralbanker återigen 

har tvingats revidera sina penningpolitiska strategier. ECB, 

Bank of Japan och Norges Bank har än en gång sänkt 

styrräntorna och tidigare ”hökar” som Federal Reserve och 

Bank of England har tonat ner sin retorik om framtida 

räntehöjningar. 

 

Exempelvis lämnade Federal Reserve så sent som 17 mars 

styrräntan oförändrad och skruvade samtidigt ner sin 

bedömning till två räntehöjningar under 2016. Detta är en 

betydande tyngdpunktsförskjutning jämfört med i december då 

Fed:s troligaste scenario för 2016 var fyra räntehöjningar á 25 

räntepunkter. I de finansiella marknaderna prissätter man efter 

det oväntat mjuka beskedet, att USA:s styrränta når drygt 0,6 

procent vid årsskiftet, dvs bara en räntehöjning från dagens 0,37 

procent. Sannolikheten för en räntehöjning i juni är nu, enligt 

marknadsprissättningen, betydligt lägre än 50 procent. 

 

USA: Långsamma räntehöjningar i korten 

 
Källa: Skogsindustrierna, Macrobond 

 

Också i Storbritannien har förväntningarna om räntehöjningar 

skruvats ner ordentligt på sistone, i takt med tecknen på 

ekonomisk avmattning. Nu prissätter inte marknaden någon 

räntehöjning under 2016 och det börjar t o m spekuleras i att 

nästa steg för Bank of England är en räntesänkning. 

 

 

 

Ny ammunition till valutakriget 

I takt med att förväntningarna om räntehöjningar i 

Storbritannien och USA skruvats ner har också de fleråriga 

trenderna mot starkare dollar och pund brutits. Som lök på 

laxen har spekulationer om Brexit bidragit till ytterligare 

försvagning av pundet. Sedan årsskiftet har dollarn deprecierats 

med cirka fyra procent och pundet med nästan sex procent 

medan euron har stärkts med två procent. Den svenska kronan, 

som försvagades i början av året, har stärkts med tre procent 

den senaste månaden. 

 

Dollarn och pundet tappar kraften 

 
Källa: Skogsindustrierna, Macrobond 

 

Med tanke på att inflationen fortsätter att gäcka central-

bankernas mål och att möjligheterna till ytterligare stimulans 

via lägre räntor är obefintlig, är valutaförsvagning det enda 

återstående vapnet. Frågan är därför var Riksbankens 

smärtgräns går för kronan innan man effektuerar hotet om 

valutainterventioner eller andra åtgärder ämnade att försvaga 

kronan? 
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Kina fortsätter att bromsa 

Den tydliga avmattningen av den kinesiska ekonomin som 

pågått under flera år, har fortsatt i början av året. Det råder nu 

knappast någon tvekan om att Kina har lämnat epoken med 

extremt hög tillväxt bakom sig och växlat in på ett betydligt 

långsammare spår.  

 

Kina: Avmattning i produktion och svagt byggande

 
Källa: Skogsindustrierna, Macrobond  

 

Inbromsningen har varit kraftigast inom sektorer som 

tillverkningsindustrin och byggandet, även om bygginveste-

ringarna studsade upp en aning i början av året. 

 

Privat konsumtion är fortfarande styrkebältet för ekonomin, 

detaljhandeln växer fortfarande på med tvåsiffriga tal men året 

har inletts med en viss avmattning även här.  

 

Kina: Detaljhandel ångar på – men i något lägre takt 

 
Källa: Skogsindustrierna, Macrobond 

 

Avmattningen blir mer uppenbar om vi jämför med situationen 

för några år sedan, i början av 2013 handlade det om tillväxt på 

15 procent jämfört med dagens 10 procent.  

 

Slutligen har utrikeshandeln stabiliserats något på sistone 

jämfört med den dramatiska avmattningen under tidigare år. 

Fortfarande faller dock såväl export som export i årstakt. 

 

Kina: Fortsatt svag utrikeshandel 

 
Källa: Skogsindustrierna, Macrobond 

 

Sammantaget finns det ingenting som tyder på att den kinesiska 

ekonomin håller på att ta fart. Å andra sidan finns det heller inga 

tecken på ett mer dramatiskt fall och recession. 

 

USA: Växer på i modest takt 

Visserligen har återhämtningen i USA:s ekonomi efter ”Den 

stora recessionen i finanskrisens spår” varit svag i ett historiskt 

perspektiv, men ändå tillräckligt stark för att trycka upp 

sysselsättningen och pressa tillbaka arbetslösheten ordentligt.  

 

Den goda arbetsmarknaden och det låga ränteläget har gett 

bränsle till privat konsumtion som under lång fungerat som 

primus motor. Konsumtionen och hushållens inkomster 

bromsade ordentligt under slutet av 2015 men har repat sig en 

del under inledningen av 2016. 
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USA: Konsumtion och inkomster i slängdans 

Källa: Skogsindustrierna, Macrobond 

 

USA:s ekonomi är fortfarande tudelad, där främst bygg-

konjunkturen är stark, tillverkningsindustrin lider av stark 

dollar och svag världskonjunktur, medan övriga ekonomin 

befinner sig någonstans mittemellan. De senaste månaderna har 

dock pessimismen i tillverkningsindustrin dämpats något vilket 

sammantaget talar för fortsatt måttlig tillväxt med liten risk för 

recession. 

 

USA: En ekonomi i otakt 

 
Källa: Skogsindustrierna, Macrobond 

 

Eurozonen: Återhämtningen tappar farten 

Eurozonens ekonomi växte med 1,6 procent under 2015. Det är 

den starkaste tillväxten sedan 2010, men ekonomin planade ut 

mot slutet av året. Ledande indikatorer som EU-kommissionens 

barometrar och inköpschefsindex pekar mot att ekonomin 

tappade fart under inledningen av 2016.  

Eurozonen: Näsan över vattenytan  

 
Källa: Skogsindustrierna, Macrobond 

 

Fortfarande växer dock ekonomin på, med stöd av låga räntor 

och förbättringen på arbetsmarknaden som driver på inhemsk 

efterfrågan.  

 

Även Eurozonen drabbas emellertid av avmattningen i andra 

regioner, vilket märks i den svaga exportutvecklingen. 

 

Eurozonen: Tudelat även här 

 
Källa: Skogsindustrierna, Macrobond 

 

Exporten föll rejält i januari och har rasat med 3 procent sedan 

förra sommaren. Industriproduktionen utvecklades dock 

relativt starkt i januari, återstår att se om det bara rörde sig som 

en tillfällig studs. 
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Storbritannien: Splittrad bild även här 

Storbritannien tillhör de industriländer, tillsammans med 

Sverige och USA, som utvecklats starkast de senaste åren. Nu 

början man dock notera sprickor i fasaden. 

 

Storbritannien: Sprickor i fasaden 

 
Källa: Skogsindustrierna, Macrobond 

 

Såväl export som byggande har svalnat av ordentligt det senaste 

halvåret och båda dök ordentligt i januari. Även industri-

produktionen har fallit tillbaka och är på samma nivå som i 

början av 2015. Detaljhandeln och privat konsumtion håller 

dock fortfarande emot och växer på i god takt, stimulerad av 

samma faktorer som i alla andra ekonomier: låga räntor och en 

stark arbetsmarknad. Även i Storbritannien har framåtblickande 

indikatorer fallit i början av året. 

 

Storbritannien: Fortsatt inbromsning i början av 2016 

 
Källa: Skogsindustrierna, Macrobond 

 

Mycket tyder därför på att den avmattning som inleddes 2014 

har fortsatt in i 2016. 

 

Den svenska raketen återvänder mot jorden 

Sveriges ekonomi har trotsat tyngdlagen det senaste året och 

vuxit mycket starkt trots en medioker utveckling i omvärlden. 

Det är naturligt att en liten, utrikeshandelsberoende ekonomi 

som den svenska svänger betydligt mer än större ekonomier. Så 

var fallet, t ex i samband med ”Den stora recessionen efter 

finanskrisen”, då Sverige föll betydligt mer än OECD-området.  

 

Sverige: Kraftigare konjunktursvängningar än i omvärlden 

Källa: Skogsindustrierna, Macrobond 

 

På motsvarande sätt studsade den svenska ekonomin upp 

mycket kraftigare än i omvärlden när den värsta krisen släppte 

sitt grepp under 2010. Under det senaste året har Sveriges 

tillväxt återigen dragit iväg jämfört med likartade länder, 

påeldad av en extremt expansiv Riksbank och kraftig 

flyktinginvandring. 

 

I början av 2016 har vi dock kunnat notera en viss avmattning i 

flertalet branscher med undantag av byggindustrin där 

optimismen t o m har tilltagit de senaste månaderna. Övriga 

inhemska sektorer som detaljhandel och den privata 

tjänstesektorn har svalnat av ordentligt sedan i höstas. Även i 

tillverkningsindustrin, som sköt iväg som en raket i slutet av 

2015, har optimismen falnat en hel del på sistone även om 

stämningsläget fortfarande är betydligt bättre än normalt. 
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KI-barometer signalerar svensk normalisering 

Källa: Skogsindustrierna, Macrobond 

 

Vi har ännu bara tillgång till ”hårda” utfallsdata t o m januari, 

så det är alltför tidigt att dra några starka slutsatser, men flertalet 

indikatorer vände neråt jämfört med december 2015.  

Sverige: Tecken på viss avmattning i början av 2016 

 
Källa: Skogsindustrierna, Macrobond 

 

Enda betydande undantaget är industriproduktionen som 

fortsätter att växa på kring 5 procent. Visserligen studsade 

exporten tillbaka något i februari men bara till strax över noll i 

årstakt.
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Sågade trävaror

 Träkonsumtionen växer i god takt på de flesta 

marknader 

 Utplanande produktionstakt i Sverige nära 

rekordnivå 

 Medioker lönsamhet ytterligare pressad av starkare 

krona 

 Hög leveranstakt i början av året förstärker balansen 

 
Det är vid påsk som konsumtionen av trävaror brukar ta fart. 

Byggandet, inte minst det som är kopplat till ”Gör det själv-

marknaden” ökar. I år ökar även den underliggande 

”säsongsjusterade” träkonsumtionen på i princip alla 

marknader av betydelse. Undantaget är Kina, men för de 

svenska sågverken kompenseras det av ökande marknads-

andelar på världens näst största trämarknad. 

 

Konsumtionen utvecklas alltså väl. Trots det har sågverken 

upplevt en längre period med fallande snittpriser orsakade av 

ett kvardröjande globalt överutbud och tuff konkurrens.  

 

Medelexportpriser barrträvaror.  

 
Källa: SCB 

 

Lönsamheten var generellt svag under fjolåret och har under 

vintern påverkats negativt av att kronan stärkts, särskilt mot 

pundet. Trots det är kronan idag några procent svagare än när 

trävarupriserna toppade och mer än tio procent svagare än när 

kronan var som starkast 2012.  

 

Svenskt valutaindex för trävaror. Uppdaterat 22 mars. 

Ju högre indextal desto svagare SEK.  

 
Källa: Skogsindustrierna 

 

Spretiga signaler 

Det har inte varit helt lätt att se någon entydig riktning på 

sågverkskonjunkturen under de senaste kvartalen, vilket 

speglas av Konjunkturinstitutets konfidensindikator för såg-

verken. Indikatorn har – vilket framgår i diagrammet – hoppat 

utan synbar trend senaste tiden. 

 

Sågverk och träimpregneringsindustri: Konfidensindikator  

januari 2006 – mars 2016 

 
Källa: Konjunkturinstitutet 
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Fortsatt hög produktion och leveranstakt 

Produktionen av trävaror nådde år 2015 med 18,1 miljoner 

kubikmeter sin högsta nivå sedan 2007, men planar nu ut.  

 

Produktion av barrträvaror i Sverige till och med februari 

2016. Rullande 12 månader. 

 
Källa: Skogsindustrierna 

 

Det nya året började med en kall januari, vilket medförde låg 

produktion men med en mild februari kom produktionen igång 

bättre. Träslagen utvecklas emellertid olika. Furuproduktionen 

har under årets två första månader backat 14 procent jämfört 

med förra året. Granproduktionen är det bättre fart på och efter 

februari kan vi summera till en ökning på tre procent; i princip 

hela ökningen var koncentrerad till Mellansverige. 

 

Trots den högre produktionstakten minskade sågverkens lager-

nivåer i februari, liksom månaden före. Även om det handlar 

om en ganska liten lagerminskning är det anmärkningsvärt och 

faktiskt unikt. Det har inte hänt tidigare att lagren minskat under 

årets båda två första månader.  

 

Granlagren är därmed nere på en för säsongen låg nivå och 

furulagren har en fallande trend. Lagren är generellt sett högre 

i södra Sverige, men det är även här som produktionen ökat 

senaste året och en stor del av lagerökningen förklaras alltså av 

produktionsökningen. 

 

När det gäller gran förklaras lagerminskningen både i januari 

och februari helt och hållet av höga leveranser medan 

furulagrena hjälpts ner av den lägre produktionsnivån. 

Granleveranserna var i februari för övrigt fortsatt mycket höga 

även från finska sågverk då granlagren fortsatte att minska även 

där trots hög granproduktion. 

 

Kommer då de höga leveranserna att fortsätta? Om vi tittar på 

den mer framåtsyftande orderstatistiken finns knappast något 

som tyder på att affärerna stannat upp. Under vintermånader har 

orderingången varit stabil och gott och väl i nivå med 

produktionen. Kina är värt att nämnas särskilt då försäljningen 

till denna marknad sedan i höstas varit mycket hög. Trots låg 

orderingång i februari (på grund av det Kinesiska nyåret) var 

ökningen under perioden december-februari över fyrtio procent 

jämfört med samma period föregående år. 

 

Exporten 2015 näst högsta någonsin  

Exporten var under 2015 den volymmässigt näst högsta 

någonsin, endast 2006 exporterades mer trävaror.  

 

Export av sågade trävaror från svenska sågverk  

 
Källa: SCB, Skogsindustrierna 

 

Exportens volymfördelning framgår av tabellen på nästa sida. 

Man kan konstatera att Europa, som är inne i en relativt stabil 

återhämtningsfas, ökade mest. Den viktiga furumarknaden 

Egypten minskade en del, medan Japan ökade något efter ett 

mycket svagt 2014. Ökningen till Kina blev något mindre än 

tidigare år – ”bara” 10 procent – medan USA hade den största 

procentuella ökningen av de mogna marknaderna. 
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Exporterad volym sågade och hyvlade trävaror 2015  

samt procentuell förändring jämfört med förra året 

 

 

Sågat 

och          

hyvlat 

(1000 

m3) 

Förändring       

jämfört med 

förra året 

Storbritannien 2716 5% 

Tyskland 1010 8% 

Norge 964 2% 

Danmark 857 5% 

Nederländerna 861 11% 

Frankrike 319 1% 

Övriga Europa 1130 14% 

Export Europa  7856 7% 

Egypten 1327 -14% 

Japan 676 5% 

Mellanöstern 591 23% 

Kina 527 10% 

USA 252 84% 

Övriga Afrika 1316 5% 

Övrigt 282 -18% 

Export totalt 12828 5% 

 

Hemmamarknaden Sverige är den klart största marknaden och 

för första gången sedan 2008 översteg de totala leveranserna 

fem miljoner kubikmeter. 

 

Leveranser av barrträvaror till svenska marknaden 

 
Källa: Skogsindustrierna 

 

Gran utgör nästan 60 procent 

I cirkeldiagrammen ser man hur leveranserna av svenska 

trävaror fördelades per träslag. Andelarna av produktionen 

som är furu respektive gran är ganska stabila; de bestäms till 

stor del av skogens trädslagsfördelning. 10,4 miljoner 

kubikmeter, motsvarande 58 procent av leveranserna, var 

granträvaror. Den klart största delen av detta, 32 procent, 

levererades till kunder i Sverige; i huvudsak till bygghandeln. 

Storbritannien är god tvåa och följs av traditionellt viktiga 

europeiska granmarknader som Tyskland och Holland. Det helt 

dominerande användningsområdet även för exporterad gran är 

byggande, ett segment med stabil tillväxt. 

 

Svenska sågverks leveranser 2015 av granträvaror, fördelning 

per marknad 

 
Källa: SCB, Skogsindustrierna 

 

Bilden är annorlunda när det gäller furuprodukter, vilka utgör 

resterande 42 procent av leveranserna eller 7,5 miljoner kubik-

meter. 

 

Svenska sågverks leveranser 2015 av furuträvaror,  

fördelning per marknad 

 
Källa: SCB, Skogsindustrierna 

 

Furu har traditionellt, till skillnad från gran, använts främst till 

interiörprodukter. Detta segment har över tid tappat mycket 

stort i Sverige och Europa; en utveckling som delvis beror på 

förändrat mode, delvis på substitution till laminatprodukter och 

liknande samt inte minst på globaliseringen (utflyttning av 

förädling till andra länder). Furumarknaderna utgörs därför 

http://www.skogsindustrierna.org/
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idag till mer än 70 procent av marknader i Afrika och 

Mellanöstern samt tryckimpregnering. Av de 1,7 miljoner 

kubikmeter furu som levereras till Sverige går inte mindre än 

80 procent till tryckimpregnering, vilket är ett växande använd-

ningsområde. Detta är orsaken till att det under senare år skett 

en viss ökning av furuleveranserna till Sverige, dock från en 

rekordlåg nivå. 

 

Asienexporten lyfter 

Vi har ofta noterat att exporten av furu till Mellanöstern och 

Afrika (MENA) ökat mycket kraftigt och sedan 2008 ligger på 

en mycket högre nivå än tidigare. Denna utveckling har senare 

fått en parallell i exporten till östra Asien. Precis som MENA-

exporten 2008 sköt i höjden ökade 2013 exporten till östra 

Asien med över 40 procent eller motsvarande mer än 400 000 

kubikmeter. Även om volymerna blev något lägre 2014 och 

2015 (eftersom exporten till Japan minskade) har de legat kvar 

på en betydligt högre nivå än tidigare. I takt med att Kina 

förväntas fortsätta öka ytterligare tyder allt på att det i år blir 

nytt exportrekord till Asien. Till detta bidrar även allt högre 

export till de något mindre marknaderna t ex Sydkorea, Taiwan, 

Vietnam och Indien. Till skillnad från MENA-exporten är det 

gran som dominerar exporten till Ostasien.  

 

Sveriges export av barrträvaror till Asien utom Mellanöstern  

2010- 2015 

 
Källa: Svandata, Skogsindustrierna 

 

Övervägande positiva byggsignaler i USA 

Vi avslutar trävarudelen med tre bilder som beskriver 

utvecklingen på världens klart största trämarknad, USA. Trots 

storleken har Nordamerika-marknaden traditionellt varit 

relativt isolerad från den europeiska. Det var först i slutet av 90-

talet som snabbt växande byggande i USA öppnade för export 

från Europa, en export som nästan helt upphörde i samband 

med sub prime-kraschen för nu snart tio år sedan. Nordamerika 

blev därmed en nettoexportmarknad med export i huvudsak 

inriktad på Kina. 

Av bilden nedan framgår hur produktionen mellan 2007 och 

2013 successivt ökat i förhållande till konsumtionen av trä. De 

två senaste åren har dock konsumtionen ökat något mer än 

produktionen. 

  

Produktion och konsumtion av barrträvaror i Nordamerika 

  

 
Källa: WWPA 

 

Kommer då denna trend att fortsätta? Ja, träkonsumtionen ökar 

betydligt fortare än övriga ekonomin i USA. De prognoser som 

görs tyder på åtminstone 7-8-procentiga ökningar kommande 

år.  

 

I USA är det i än högre grad än i Sverige och Europa byggandet 

av nya bostäder, och då i synnerhet villor, som påverkar 

träefterfrågan. Utvecklingen för villabyggandet är, vilket 

framgår av grafen nedan, klart positiv och väntas fortsätta öka. 

Till och med tvåsiffriga tillväxttal förväntas under kommande 

år.  

 

Nybyggnation av villor i USA 

 
Källa: Skogsindustrierna, Prognoscentret 

 

http://www.skogsindustrierna.org/
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ROT-sektorn konsumerar ungefär lika mycket trä som 

nybyggandet och den avslutande bilden visar att utvecklingen 

inom detta område förväntas ta fart ytterligare under 2016. 

Investeringar i ROT, USA inkl prognos 

 

Trots god konsumtionstillväxt har trävarupriserna i USA hållits 

nere på en låg nivå. En viktig orsak är den starka dollarn och 

svagare marknad i Kina för de nordamerikanska trävarorna, 

vilket hållit uppe utbudet av trä från Kanada. Förhoppningen är 

att storleken på den amerikanska marknaden till slut kommer 

att överväga försämrade avsättningsmöjligheter på export-

marknaderna. 

 

http://www.skogsindustrierna.org/
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Massa 

 Sverige: Stigande massaproduktionen och 

oförändrade leveranser 

 Den internationella massamarknaden växer 

 
 

Förtroendeindikatorn 

Konjunkturinstitutets förtroendeindikator1 för massaindustrin, 

har återhämtat sig, under januari–februari hade indikatorn för 

massaindustrin en stark uppgång för att falla tillbaka något 

under mars månad. Indikatorn är en bra bit över sitt historiska 

genomsnitt. Tillverkarna förväntar sig en svagare utveckling de 

kommande månaderna. 
 

Förtroendeindikator massaindustrin, 

januari 2008 - mars2016 

 
Källa: Konjunkturinstitutet 

 

Sverige: positivt 2015 

Produktionen av total marknadsmassa i Sverige fortsatte sin 

positiva utveckling under 2015 och blev totalt två procent högre 

än året före, 3,9 miljoner ton. Den kemiska massan steg med 

dryga en procent medan den mekaniska massan ökad med 9,6 

procent. 70 procent av produktionen utgörs av blekt barrsulfat 

det vill säga 2,7 miljoner ton.  I rapporten behandlas enbart den 

massa som säljs på den öppna marknaden till skillnad från 

massan som tillverkas för brukens egen pappersproduktion. 

 

Under årets första två månader steg den totala produktionen av 

marknadsmassa med dryga två procent och var 672 000 ton. 

Även exporten steg med två procent och var 576 000 ton, 

medan de inhemska leveranserna steg med fyra procent och var 

för perioden 76 000 ton. 

                                                           
1 Konjunkturbarometern augusti 2015, Konjunkturinstitutet. 

Förtroendeindikatorn är en sammanvägning av enkätsvar på ett antal frågor 

om läget och framtidsutsikterna.   

Produktion av marknadsmassa i Sverige,  

2006-februari 2016, rullande 12 månader 

 
Källa: Skogsindustrierna 

 

De totala leveranserna av all marknadsmassa för helåret 2015, 

gav en liten ökning med 0,5 procent gentemot föregående år. 

De totala leveranserna blev nästan 3,9 miljoner ton. 

 

Leveranserna inom Sverige ökade under året med 4,6 procent 

och var nästan 455 000 ton. Den totala exporten återhämtade 

sig under året men slutade trots det på samma nivå som året 

innan. Den totala exporten av all massa var 3,4 miljoner ton. 

 

Leveranserna till vår största marknad, EU, steg med 1,5 procent 

under 2015 och nådde 2,4 miljoner ton, men under slutet av året 

bromsade exporten något. 

 

Av de totala leveranserna gick under 2015 dryga 88 procent på 

export. Av dessa 3,4 miljoner ton marknadsmassa exporterade 

Sverige cirka 70 procent till EU och här har exportandelen legat 

stabilt de senaste åren.  
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Sveriges export av massa till EU, 

rullande 12 månader tom februari 2016 

 
Källa: Skogsindustrierna 

 

Exporten till regioner utanför EU domineras av Asien, dit cirka 

20 procent av Sveriges leveranser sker. Kina är det klart största 

mottagarlandet i Asien, följt av Indien och Indonesien. 

Exporten till dessa länder minskade mellan 6-7 procent under 

fjolåret. En stor del av den massa som levereras till Asien består 

av dissolvingmassa, dvs. en massa som till stor del används för 

textiländamål. 

 

Leveranserna till vårt enskilt största mottagarland, Tyskland, 

ökade med 1,2 procent under 2015 och var nästan 700000 ton. 

Exporten till de övriga länderna inom EU varierar, leveranserna 

till Italien ökade medan leveranserna till Storbritannien och 

Frankrike minskade under 2015. 

 

Sveriges leveranser av massa, till olika länder och regioner,  

januari-december 2015 

 

 
Källa: Skogsindustrierna 

 

Internationellt - fortsatt uppgång av produktion och 

leveranser 

Den totala tillverkningen av blekt sulfatmassa hos världens 

producenter steg med nästan tre procent för 2015 och 

produktionen av marknadsmassan var 45 miljoner ton, enligt 

statistik från EPIS (European Pulp Industy Sector).  

Årsproduktionen av blekt barrsulfatmassa var så gott som 

oförändrad jämfört med de senaste två åren medan 

produktionen av blekt lövsulfatmassa har fortsatt öka och steg 

med nästan sex procent jämfört med 2014. Under 2015 

producerades det nästan 23 miljoner ton blekt lövsulfatmassa 

och 22 miljoner ton blekt barrsulfatmassa. Förändringarna av 

massaproduktionen beror bland annat att det inom 

papperstillverkningen har skett kvalitetsförändringar, det 

tillverkas mindre grafiskt papper medan mjukpapper och 

förpackningsmaterial ökar. 

 

Världens produktion av marknadsmassa, blekt sulfat  

2010-2015 

Källa: European Pulp Industy Sector 

 

Världens leveranser av blekt sulfatmassa har fortsatt öka och 

för 2015 blev de totala leveranserna nästan 45 miljoner ton, av 

dessa var 22,1 miljoner ton leveranser av blekt barrsulfat och 

22,6 miljoner ton var blekt lövsulfat. Leveranserna av blekt 

lövsulfat hade en uppgång med fem procent medan 

leveranserna av blekt barrsulfat var nästan på samma nivå som 

föregående år. Leveranserna av blekt barrsulfat minskade både 

till Europa och Japan, medan de ökade till övriga regioner, 

leveranserna av lövmassan backade något till USA medan de 

steg till övriga världen i varierande grad. Se graf på nästa sida. 
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Globala massaleveranser av blekt sulfatmassa, ackumulerad 

procentuell förändring jan-dec 2015 jämfört med jan-dec 2014 

 

 
Källa: European Pulp Industy Sector 

 

Massaproducenternas leveranser till Kina fortsatte sin uppgång 

och för 2015 var ökningen elva procent, leveranserna nådde 

11,6 miljoner ton, både barr- och lövmassa ökade. Under årets 

första två månader fortsatte massaproducenternas totala 

leveranser att stiga. Leveranserna av lövsulfatmassa visade en 

uppgång med fyra procent och leveranserna av barrsulfatmassa 

steg med sex procent. Vid februaris utgång var lagren hos 

världens massaproducenter 38 dagar, en uppgång med två dagar 

sedan årets början. 

 

Måttliga prisförändringar under året 

Massapriset kan röra sig snabbt uppåt eller nedåt, se följande 

diagram. Lagerförändringar, kapacitetsutnyttjande och 

marknadsförväntningar hos köpare och säljare har stor inverkan 

på prisutvecklingen. Även valutakursförändringar kan ha 

betydelse.  

 

 

Pris blekt sulfat i Västeuropa tom februari 2016, (i USD samt 

omräknat till EUR vä skala, omräknat till SEK hö skala) 

 
Källa: RISI, Skogsindustrierna 

 

Prisutvecklingen för blekt barrsulfat har fortsatt sin 

nedåtgående trend från 2015, priserna har fortsatt minska för 

årets första två månader, snittpriset i februari var 790 USD. 

Priset för blekt lövsulfat har bromsat in och viker neråt i början 

på året, snittpriset här hamnar på 740 USD.  

 
Prisutveckling av blekt barr- respektive lövsulfat i Västeuropa 

i USD, september 2013-februari 2016 

 
Källa: RISI, Skogsindustrierna 
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Papper 

 Sveriges pappersproduktion minskade under 2015  

 Sveriges export av förpackningsmaterial ökar 

 Oförändrad pappersproduktion i Europa 
 

Förtroendeindikatorn 

Förtroendeindikatorn för pappersindustrin fortsatte under 

januari-februari sin kraftiga uppgång från 2015, men har nu i 

mars fallit tillbaka, men är trots det långt över sitt historiska 

genomsnitt. Företagen ser fortfarande positivt på den närmaste 

framtiden, gäller både order och produktion. 

 

Förtroendeindikator ”pappers- och pappindustrin”, 

januari 2008- mars 2016 

 
Källa: Konjunkturinstitutet 

 

Stabilare papersproduktion 

Tillbakagången i pappersproduktionen fortsatte under 2015 

och produktionen slutade på 10,2 miljoner ton, en nedgång 

med 2,4 procent. Papperstillverkningen under årets sista 

kvartal sjönk, som en följd av olika omständigheter hos några 

av de svenska bruken, exempelvis brand, omställning av 

papperskvaliteter, inkörningsproblem med mera. 

 

Tillverkningen av grafiskt papper fortsatte att minska under 

hela 2015 och produktionen sjönk slutligen med sex procent 

till 4,1 miljoner ton. Samtliga segmenten visade en 

tillbakagång, tidningspapper backade med fem procent medan 

skriv- och tryckpapper sjönk med 6,6 procent. 

 

Sveriges pappersproduktion 2006 -februari 2016,  

rullande 12 månader

 
Källa: Skogsindustrierna 

 

Den sammanslagna produktionen för förpackningsmaterial var 

oförändrad under fjolåret och tillverkningen slutade på 6,7 

miljoner ton. Förändringarna för de olika produktgrupperna 

varierar, tillverkningen av förpackningspapper har backat med 

fyra procent medan både wellpapp och kartong för 

förpackning visar en uppgång med 1,4 respektive 0,4 procent. 

Tillverkningen av hygienpapper har fortsatt positivt under 

2015, och ökade med nästan två procent till 356 000 ton. 

 

Produktionen av papper fortsatte att minska under årets början, 

produktionen minskade med fyra procent och var 1,6 miljoner 

ton. Grafiskt papper minskade stort, detta på grund av 

strukturförändringar, medan produktionen av förpacknings-

material visade uppgång för årets första två månader med fem 

procent till 1 miljon ton. 

 

Följderna av att kapacitet av grafiskt papper lades ner under 

2013 framgår tydligt av diagrammet nedan. Under sista 

kvartalet 2015 minskade den grafiska produktionen, på grund 

av strukturförändringar, medan den övriga produktionen av 

papper och kartong har ökat och är på en högre nivå än under 

högkonjunkturen 2007-2008. 
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Produktion av papper i Sverige, fördelat grafiskt papper och 

övriga papperskvaliteter, rullande 12 månader 

 
Källa: Skogsindustrierna 

 

Pappersexport 

De totala leveranserna för 2015 minskade med knappa en 

procent till 10,3 miljoner ton. Exporten minskade med 0,4 

procent och var för året 9,3 miljoner ton medan de inhemska 

leveranserna minskade med sex procent. 

 

Både grafiskt papper och förpackningsmaterial är produkt-

segment som till största delen går på export, båda produkt-

segmenten har en exportandel på över 90 procent för 2015. 

Exportandelen för hygienpapper är inte lika stor, drygt 56 

procent, dvs det är en större hemmamarknad för dessa 

produkter. 

 

Export per kvalitet, januari-december 2015 

 
Källa: Skogsindustrierna 

 

Exporten av de grafiska produkterna var 3,7 miljoner ton, en 

minskning med fyra procent, tidningspapper och skriv- och 

tryckpapper minskade med en respektive fem procent under 

föregående år. Exporten av hygienpapper ökade något, 

framförallt steg leveranserna till Norge och Danmark, som är 

hygienpapperets huvudmarknader.  

 

Exportvolymen för förpackningsmaterial visade en uppgång 

med två procent till 5,3 miljoner ton, Wellpapp och kartong för 

förpackningar steg med tre procent vardera medan 

förpackningspapper minskade med tre procent.  

 

Under de två första månaderna av 2016 har nedgången i 

leveranserna fortsatt, både export och de inhemska 

leveranserna minskade. Exporten, av framförallt grafiskt 

papper, backade med 18 procent, medan exporten av 

förpackningsmaterial har stigit med nästan fem procent 

jämfört med motsvarande period 2015. Leveranserna till EU, 

den svenska pappersindustrins huvudmarknad, återhämtade 

sig i slutet av året från sin tidigare tillbakagång. Efter en 

förnyad nedgång i januarileveranserna, ser vi att exporten till 

EU har återhämtat sig något.  

 

Sveriges pappersexport till EU, rullande 12 månader,  

2006 – februari 2016 

Källa: Skogsindustrierna 

 

Under förra året exporterades 6,5 miljoner ton papper till EU, 

en uppgång med två procent. Av Sveriges totala export går 

ungefär 70 procent till EU. Sveriges enskilt största marknad är 

Tyskland, leveranserna dit ökade förra året med fyra procent 

till nästan 1,9 miljoner ton. Exporten till Storbritannien 

minskade med två procent medan exporten till Italien ökade 

med två procent. 
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Sveriges leveranser per land/region, 2015 

 
Källa: Skogsindustrierna 

 

Leveranserna till Asien, visade en nedgång med sju procent, 

till det enskilt största mottagarlandet i regionen, Kina sjönk 

leveranserna med fem procent. De huvudsakliga leveranserna 

till Kina består av förpackningsmaterial och då främst kartong 

för förpackning, detta produktsegment svarar för 82 procent av 

pappersleveranserna till Kina. 

 

Under 2015 fortsatte de inhemska leveranserna av papper att 

minska, de sjönk med nästan sex procent och var 960 000 ton. 

Även i början av 2016 har de inhemska leveranserna fortsatt 

sin nedgång. 

 

Papperskonsumtion 

Papperskonsumtionen i Sverige fortsätter att sjunka, sedan 

2007 har konsumtionen minskat från 2,2 miljoner ton för att 

2015 vara 1,7 miljoner ton. Enligt beräkningarna minskade 

papperskonsumtionen med cirka fem procent. Det är 

framförallt de inhemska leveranserna som i huvudsak svarar 

för nedgången i konsumtionen. Konsumtionen av grafiskt 

papper har gått tillbaka, men även användningen av 

förpacknings-material har backat under året. 

 

                                                           
2 CEPI omfattar Belgien, Finland, Frankrike, Italien, 

Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, 

Sveriges papperskonsumtion, per kvalitet, 

2000-2015 

 
Källa: SCB, Skogsindustrierna 

 

Utvecklingen av papper i Europa och andra delar av 

världen 

Pappersproduktionen inom CEPI-området2 har varit på en 

stabil nivå under hela 2015 och det blev en begränsad 

tillbakagång med 0,3 procent. Det tillverkades cirka 91 

miljoner ton papper inom regionen.  

 

Utvecklingen av produktionen inom de olika segmenten, visar 

på en tydlig nedgång av grafiskt papper under de senaste fem-

sex åren. Under förra året sjönk tillverkningen av grafiskt 

papper med 4,4 procent. Produktionen av tidningspapper 

beräknas minska med 7,4 procent. För de övriga grafiska 

kvaliteterna beräknas produktionen minska med mellan 1,5 

och 6,7 procent. 

Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, 

Ungern och Österrike. 
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Produktion av papper inom CEPI området 1991- 2015 

 

 
 

Källa: CEPI Estimates 

 

För CEPI området förväntas produktionen av förpacknings-

material stiga med nästan tre procent under 2015 jämfört med 

2014. För wellpappmaterial ökar produktionen med ungefär 

tre procent, tillverkningen av kartong för förpackning 

förväntas stiga med 1,4 procent och det förväntas en liten 

uppgång för förpackningspapper ungefär 0,1 procent. 

Tillverkningen av förpackningar påverkas av trenden mot 

lättare vikt och resurseffektivisering.  Den europeiska 

mjukpapperstillverkningen är beräknad att stiga med knappa 

två procent jämfört med 2014. 

  

Av den totala pappersproduktionen är 49 procent förpack-

ningsmaterial, 39 procent grafiskt papper, mjukpapperets 

andel är 8 procent och de resterande två procenten utgörs av 

övrigt papper och papp som framförallt är till för industriella 

ändamål. Under 2015 minskade den totala massaproduktionen 

i CEPI-regionen, med 1,5 procent jämfört med 2014 och 

tillverkningen blir ungefär 36 miljoner ton. Mekanisk massa 

beräknas ha stigit med 0,4 procent, medan den totala 

produktionen av kemisk massa minskar med knappt en 

procent. Tillverkningen av marknadsmassa beräknas ha 

minskat med 2,6 procent och var för 2015 knappa 13 miljoner 

ton. 

 

Produktion av marknadsmassa i CEPI länder 1991-2015 

 
Källa: CEPI Estimates 

 

Förbrukningen av returpapper hos Europas bruk förväntas 

uppgå till 44 miljarder ton, en minskning med 0,4 procent.  

 

Pappersleveranserna från CEPI-länderna förväntas vara 

oförändrade under 2015 jämfört med 2014. I slutet av tredje 

kvartalet visade leveranserna av grafiskt papper en tillbaka-

gång med 3,1 procent medan leveranserna av förpacknings-

material steg med 2,5 procent. 

 

Papperskonsumtionen inom de olika CEPI-länderna varierar 

men har varit tämligen stabila under 2015 och 

papperskonsumtionen för CEPI-området uppskattas att bli 

oförändrad för 2015, cirka 77 miljoner ton.  

 

Förändringarna i pappersproduktionen för de olika länderna 

inom CEPI varierar. Tysklands pappersproduktion var 22,6 

miljoner ton, en ökning med 0,3 procent, Italiens och Polens 

produktion av papper visade också en positiv utveckling och 

steg med vardera två procent till 8,8 respektive 4,3 miljoner 

ton för 2015. Däremot sjönk den finska papperstillverkningen 

med 0,9 procent till 10,3 miljoner ton. Även den franska 

pappersproduktionen minskade med 1,4 procent till 8 miljoner 

ton och den brittiska tillverkningen backade med nästan tio 

procent. 

 

Procentuell förändring av pappersproduktion, i vissa länder 

helår 2015/2014 och helår2014/2013 

 
 

Källa: CEPI, Skogsindustrierna 

 

Pappersproduktionen i USA och Kanada förväntas sjunka med 

0,8 respektive 8,0 procent. Tillverkningen av papper har också 

fallit i Syd Korea med -1,6 procent och i Japan sjönk 

produktionen med -1,5 procent, medan Brasiliens produktion 

var så gott som oförändrad.  

 

Den största ökningen av pappersproduktionen tycks ske i 

Indien med en uppgång på 2,8 procent medan i Ryssland ökade 

produktionen av papper med 2,5 procent. Den kinesiska 

tillverkningen har dämpats och visar en uppgång med 1,5 

procent. 

 

http://www.skogsindustrierna.org/


 

 www.skogsindustrierna.org 22 

 

CEPI har indikerat att världens tillverkning av papper 2015 

förväntas vara stabil och ligga på samma nivå som föregående 

år, det vill säga runt 405 miljoner ton. För januari 2016 har 

pappersproduktionen inom CEPI gått tillbaka med 1,3 procent 

och även produktionen av marknadsmassa har backat med 

nästan två procent. 

 

Utvecklingen av grafiskt papper i Europa  

Den senaste statistiken från industrisektorn Euro-Graph, 

visade att Europas totala leveranser av grafiskt papper för 

helåret 2015 blev 34,7 miljoner ton, en nedgång med tre 

procent. Den europeiska efterfrågan sjönk med 3,9 procent för 

hela 2015. Både efterfrågan och leveranserna har förbättrats 

under det sist kvartalet 2015. Exporten till regioner utanför 

Europa, var nästan oförändrad jämfört med 2014. Merparten 

av leveranserna av grafiskt papper sker inom Europa och dessa 

leveranser gick ned med knappt fyra procent till 28 miljoner 

ton.   

 

Europeisk efterfrågan av grafiskt papper, 

 2007-2015  

  
Källa: Euro-Graph 

 

För 2015 fortsatte den europeiska efterfrågan av tidnings-

papper att gå ned, den sjönk med åtta procent, medan Europas 

leveranser av tidningspapper minskade totalt med sju procent. 

Exporten till regioner utanför Europa minskade till 1,5 

miljoner ton och leveranserna inom Europa sjönk till 6,5 

miljoner ton. De europeiska leveranserna av SC-papper sjönk 

med fyra procent, och slutade på 3,8 miljoner ton, även den 

europeiska efterfrågan av SC-papper minskade för 2015 med 

tre procent. Hittills i år har de europeiska leveranserna av 

LWC3 och MWC gått tillbaka med fem procent. Det segment 

inom grafiskt papper som visade en positiv utveckling för 

2015, var obestruket trähaltigt papper. Här steg leveranserna 

med drygt en procent till 2,4 miljoner ton, även den europeiska 

efterfrågan steg med 1,5 procent under 2015.  

                                                           
3 LWC, Light Weight Coated och MWC, Medium Weight 

Coated. Bestruket papper som framförallt används till 

tidskrifter, kataloger och reklammaterial 

Europas leveranser av träfritt obestruket tryckpapper, som 

bland annat innefattar kopieringspapper, visade en liten 

nedgång under det gångna året, med 0,2 procent till 7,5 

miljoner ton. Leveranserna inom Europa sjönk medan de 

utomeuropeiska leveranserna steg. 

 

Under 2015 fördelade sig leveranserna av de olika segmenten 

inom grafiskt papper enligt följande graf. 

 

Europas totala leveranser av grafiskt papper  

 
Källa: Euro-Graph 

 

Största förändringen av leveranserna var inom produkt-

segmentet tidningspapper, som ännu är den enskilt största 

kvalitén. 

 

Förpackningsmaterial 

Förpackningsmaterial har nu liksom tidigare haft en relativt 

starkare utveckling än grafiskt papper. Leveranserna av 

förpackningsmaterial i Europa har gått upp med totalt två 

procent, förändringstakten varierar för de olika segmenten. För 

helåret 2015 steg den europeiska produktionen av well-

pappmaterial med nästan tre procent till cirka 28 miljoner ton. 

Det enskilt största tillverkarlandet är Tyskland där 

produktionen under 2015 steg med en halv procent. 

 

Priser i förändring 

Prisutvecklingen i Tyskland får här tjäna som indikator på 

prisutvecklingen i lokal valuta för svenska exportleveranser 

eftersom Tyskland är Sveriges enskilt största exportmarknad 

för papper sammantaget. Prisutvecklingen kan dock vara 

annorlunda på andra viktiga marknader såsom Storbritannien, 

USA och Kina. Även för enskilda kvaliteter från ett företag 

kan prisutvecklingen vara annorlunda än den generella bild 

som ges här. Källa för prisuppgifterna är RISI och avser till 

och med februari 2016.  
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Priset för bestruket och obestruket träfritt papper har varit 

oförändrat under det sista kvartalet 2015. De aviserade 

prishöjningarna har genomförts för träfritt obestruket (UWF) 

och har fått genomslag under februari månad, priset har ökat i 

genomsnitt med 2,5 procent. Priset för tidningspapper och SC-

papper har varit oförändrad sedan maj 2015. För de bestrukna 

kvaliteterna har också prishöjningarna genomförts och för 

majoriteten av kvaliteterna har priset stigit med cirka 1,2 

procent. Priset på förpackningsmaterial har stått stilla under 

stora delar av andra halvåret 2015, men under februari har 

priset på bland annat kraftliner, testliner och säck minskat, med 

varierande procentsats, mellan 0,5 till 3,5 procent. 
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Exportvärde, investeringar

 Skogsindustrins exportvärde steg med tre procent 

 Fortsatt ökade investeringar inom skogsindustrin 
 

Exportvärdet av skogsindustriprodukter steg med tre 

procent under 2015 

Sveriges totala varuexport i volym steg med fyra procent för 

2015 och värdet i löpande priser ökade för samma period med 

nästan fem procent och nådde 1 181 miljarder kronor enligt den 

senaste handelsstatistiken från SCB. Den totala varuimporten 

gick upp med fem procent till 1 164 miljarder kronor och 

handelsnettot för 2015 slutade på 17 miljarder kronor (2014 var 

handelsnettot 16 miljarder kronor). 

 

Procentuell förändring av exportvärde för 

skogsindustriprodukter samt alla varor, ackumulerat 

2015/2014 

 
Källa: SCB, Skogsindustrierna 

 

Exporten för de olika varuområdena variera, verkstadsvaror 

gick upp med nio procent och kemivaror steg med 12 procent. 

Mineralvaror minskade med tre procent medan energivaror 

backade med 21 procent. Skogsvaror ökade med totalt med tre 

procent. Utfallet för de olika områdena inom skogsvaror 

varierar.  

 

Exportvärdet för sågade och hyvlade trävaror steg med 2,5 

procent och även volymmässigt steg exporten. För massa ökade 

exportvärdet med hela tio procent medan, värdet av 

pappersexporten visade en liten uppgång med dryga en procent. 

Exportvärdet för sågade och hyvlade trävaror blev 25,3 

miljarder, för massa blev värdet för exporten 20,6 miljarder 

kronor och motsvarande siffra för papper blev 65,2 miljarder 

kronor. Det resterande inom gruppen skogsvaror - förädlade 

produkter av papper och trä - ökade med tre procent till 16,6 

miljarder. 

Skogsindustrins exportvärde 2015, 128 miljarder kronor 

 
Källa: SCB, Skogsindustrierna 

 

Sveriges totala export till EU steg med fem procent och 

importen från EU ökade med sex procent jämfört med 2014. 

Leveranserna till Tyskland ökade med sju procent och till 

Storbritannien med fem procent. Sveriges totala export till 

Asien steg med åtta procent medan importen därifrån ökade 

med 13 procent. 

 

Ökade investeringar inom skogsindustrin 

Enligt SCBs senaste investeringsenkät steg industrins 

investeringar med tio procent under 2015 och uppgick till 65,9 

miljarder kronor. Flertalet grenar inom tillverkningsindustrin 

visade en positiv utveckling av investeringarna under 2015. 

Den största investeringsökningen inom tillverkningsindustrin 

var inom massa-, pappers- och pappersvaruindustrin vars totala 

volymer steg med 41 procent till 9,9 miljarder kronor. Även 

andra delar inom tillverkningsindustrin ökade, den kemiska 

industrin ökade med 29 procent och investerade 2015 8,6 

miljarder kronor.  

 

Även investeringarna inom metallvaruindustrin, stål- och 

metallverken samt trävaruindustrin ökade sina investeringar 

under föregående år.  Textilindustrin och gummi- och 

plastvaruindustrin minskade stort medan det var mindre 

volymförändringar för de övriga industrigrenarna, både uppåt 

och neråt. 

 

För 2016 prognostiseras att tillverkningsindustrins 

investeringar kommer att minska med fem procent och de 

beräknas blir ungefär 62,5 miljarder kronor. Vi kan se att 

textilindustrin vänder och ökar sina investeringar, liksom 

trävaruindustrin och industrin för andra icke metalliska 
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mineraliska produkter. Däremot förväntas livsmedelsindustrin 

samt stål och metallverken att dra ner på sina investeringar. 

 

Investeringar 1990-2015, prognos 2016  

i sågverks-, massa- och pappersindustrin 

 
Källa: SCB 

 

Sågverk och hyvlerier ökade sina investeringar under 2015 med 

46 procent till 1,5 miljarder kronor medan investeringarna 

förväntas minska med 6,5 procent under 2016. Under 2015 steg 

massaindustrins investeringar med hela 83 procent och var 3,6 

miljarder kronor, investeringarna förväntas fortsätta att stiga 

under 2016 med 66 procent till 5,9 miljarder kronor. Även 

pappersindustrins investeringar steg rejält under förra året, de 

ökade med 34 procent till 5,5 miljarder kronor, och beräknas nu 

under 2016 falla tillbaka med 38 procent. Skogsindustrins andel 

av de totala industriinvesteringarna steg rejält under 2015 och 

beräknas hålla sig på samma nivå 2016. Skogsindustrins andel 

var under fjolåret 18,3 procent och beräknas även hålla sig på 

den nivån under 2016. 

 

Investeringar 

Källa: SCB 
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      prognos 

miljarder SEK 2014 2015 2016 

Sågverk och hyvlerier 1,018 1,488 1,392 

Massaindustri 1,939 3,566 5,924 

Pappers- och pappindustri 4,087 5,458 3,378 

Industri för trä och varor av trä 0,745 0,646 0,788 

Industri för pappers- och pappvaror 0,783 0,864 0,842 

Totalt skogsindustrin 8,572 12,022 12,324 
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Om svensk skogsindustri  

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basindustrier. Av svensk industris sysselsättning, omsättning och 

förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9 – 12 procent. Andelen av den svenska varuexporten är 11 procent, 

vilket motsvarade 124 miljarder kronor år 2014. Den svenska skogsindustrin är starkt exportinriktad. Av massa- 

och pappersproduktionen exporteras nära 90 procent, och motsvarande för sågade trävaror är nära 75 procent. 

Sverige är världens tredje största exportör sammanlagt av papper, pappersmassa och sågade trävaror.  

 

Om branschorganisationen Skogsindustrierna  

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. 

Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt i ett 20-tal koncerner/företag och 

cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, 

pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet 

för BioInnovation. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 124 miljarder kronor 

2014.  Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av 

skogsbaserade produkter. 
 

Om Kvartalsrapporten ”Så går det för skogsindustrin” 

 ”Så går det för skogsindustrin” är en kvartalsredogörelse för utvecklingen och läget för skogsindustrin och dess 

delbranscher sågverks-, massa- och pappersindustrin. Informationen baseras på officiell statistik och på 

Skogsindustriernas statistik. Kvartalsrapporten är tänkt att komma ut fyra gånger per år och riktar sig till en bred 

läsekrets av beslutsfattare, journalister, analytiker och andra intressenter.  

Rapporten finns på http://www.skogsindustrierna.org/pressrum/kvartalsrapport. 
 

Kontakt:  

Mats Kinnwall 

Skogsindustrierna  

Box 55525 

10204 Stockholm 

mats.kinnwall@skogsindustrierna.org  

Telefon: +46 8 762 72 66 

http://www.skogsindustrierna.org/
http://www.skogsindustrierna.org/pressrum/kvartalsrapport
mailto:mats.kinnwall@skogsindustrierna.org

