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Massiva stimulansåtgärder inger hopp 
Världen befinner sig i en djup och allvarlig kris till följd av Corona-
pandemin. Det är framförallt de åtgärder som vidtagits för att minska 
smittspridningen som har fått, och fortsatt kommer att få, allvarliga 
ekonomiska konsekvenser. Det har uppkommit kraftiga fall i både 
produktion och efterfrågan i stora delar av världen1. Kina, som över tid har 
blivit allt viktigare för svensk export av trävaror och massa, var först ut i 
pandemin. Där noterades stora fall i den allmänna efterfrågan redan i 
februari i år. BNP i Kina föll under det första kvartalet med cirka sju 
procent i årstakt. Euroområdet, som är svensk skogsindustris viktigaste 
marknad, har också drabbats hårt.  

Under senare tid har länder och samhällen börjat öppna upp igen. Detta, 
tillsammans med massiva stödåtgärder från politiskt håll, har bidragit till 
att den ekonomiska situationen i en del länder nu ser något mindre dyster 
ut. Till exempel var industriproduktionen i Kina i maj till och med högre än 
i maj förra året.   

I Sverige har den sammantagna produktionen, BNP, hittills inte fallit som i 
exempelvis euroområdet. Och svensk skogsindustri har sammantaget 
drabbats i mindre utsträckning än en del andra branscher, även om 
pandemin har satt tydliga spår även i skogsnäringen. Nedgången i Kina 
ledde exempelvis till ett kraftigt fall i exporten av massa, men sedan har 
det skett en återhämtning. Produktionen av mjukpapper ökade starkt 
under mars till följd av att efterfrågan på toalettpapper var ovanligt hög. 
Under april och maj minskade sedan produktionen med 15 procent 
jämfört med mars. Pandemin har lett till en ökad efterfrågan på 
förpackningsmaterial, men minskad efterfrågan på grafiskt papper. I april 
och maj hade produktionen av tidningspapper minskat med omkring 25 
procent jämfört med året innan. Exporten av trävaror har sammantaget 
hållits uppe genom att den minskade exporten till viktiga marknader i 
Europa kompenserats av en ökad export till Kina och USA. Sammantaget 
har pandemin därmed främst lett till stora svängningar i efterfrågan och 
skiften mellan olika exportmarknader och produkter. 

 
1 Se Industriarbetsgivarnas rapport "Utdragen coronakris skadlig för basindustrin" för en genomgång av konjunkturläget 
globalt och i Sverige,  https://www.industriarbetsgivarna.se/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2020/utdragen-coronakris-
skadlig-for-basindustrin.  
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SÅ GÅR DET FÖR SKOGSINDUSTRIN  

 
• Stora svängningar i massa- och pappersindustrin på grund av pandemin 
• Exporten av massa har sammantaget ökat med 10 procent  
• Trävaruindustrin har givet förutsättningarna klarat sig väl hittills i år 
• Coronapandemin och barkborrar tydliga risker  
• Viktigt att kunna hantera en långvarig kris och värna frihandel 
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Världskonjunkturen fortsatt svag  
Aktiviteten i många länder har dämpats tydligt. Individers och företags 
vilja att spendera väntas fortsatt hållas tillbaka av nya utbrott av 
Coronaviruset, minskade tillgångsvärden, högre produktionskostnader, 
finansieringsproblem, konkurser, stigande arbetslöshet, minskade 
inkomster och vinster, rädsla för smitta och ökad osäkerhet. En fortsatt 
svag världskonjunktur är därför att vänta framöver. I ett scenario där 
samhällen långsamt och gradvis öppnas upp under detta år och nästa kan 
fallen i global BNP väntas bromsa upp i slutet av detta år och en mer tydlig 
återhämtning påbörjas under 2021.  

Stor osäkerhet men också möjligheter 
Osäkerheten är dock stor. En kraftig andra våg av smittspridning, nya 
breda nedstängningar, ökad protektionism, utökade handelskrig, 
statsfinansiella problem och oro på de finansiella marknader är några 
faktorer som gör att återhämtningen kan försvåras och dra ut på tiden. Ju 
längre krisen varar desto mer riskerar skogsindustrin att påverkas. Utöver 
de risker som finns kopplat till Coronapandemin står skogsindustrin även 
inför stora utmaningar kopplat till utbrott av barkborrar.  

Samtidigt innebär ett ökat fokus på klimat och hållbarhet, både i Sverige 
och globalt, möjligheter för skogsindustrin. Till exempel är detta ett tydligt 
fokus i de förslag på återstartsprogram som diskuteras i Sverige och EU. 
Skogen och produkter från skogen spelar en viktig roll i att minska 
koldioxidutsläppen. Avgörande är att skogsindustrin ges möjlighet att 
utveckla den potential som finns, vilket förutsätter en ökad tillgång på 
biomassa. Politiken måste därför göra kloka avvägningar mellan miljö och 
produktion i skogen. Sverige kan inte fortsätta på den inslagna vägen att 
hela tiden undanta nya arealer från skogsbruk. 

Viktigt att kunna hantera en långvarig kris och värna frihandel 
I Sverige har vi möjlighet att hantera krisen genom att bedriva en expansiv 
finanspolitik, vilket regeringen har gjort. Då det finns en risk för att krisen 
blir mer utdragen är det dock viktigt att inte allt finanspolitiskt utrymme 
används för att stödja de branscher som drabbas initialt. Andra branscher, 
som exempelvis skogsindustrin, kan drabbas hårt längre fram om krisen 
blir långvarig. 

Sverige måste också fortsätta värna frihandel och en väl fungerande inre 
marknad inom EU, som är Sveriges viktigaste marknad. Coronakrisen har 
redan lett till brutna leverantörskedjor inom EU, och att protektionistiska 
åtgärder införts. Politiken bör därför aktivt stärka mekanismerna för EU:s 
inre marknad och värna frihandel i stort. 
 

Massa 

Pandemin har främst lett till stora svängningar i massaindustrin. 
Produktion och export påverkades initialt negativt av en nedgång i Kina, 
men har sedan återhämtat sig. Sammantaget har massaproduktionen ökat 
med fyra procent i år. Exporten har ökat med hela tio procent, drivet av 
stark efterfrågan från EU. Hemmaleveranserna har däremot minskat. 

 
Stora svängningar i produktion och leveranser av massa 
Svensk massaindustri startade året starkt. Produktionen av marknadsmassa 
dämpades sedan tydligt under inledningen av pandemin. Produktionen föll i 
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mars. I april var den nästan åtta procent lägre än i april 2019. Under maj 
skedde en stark återhämtning och produktionen var drygt nio procent 
högre än året innan. Den totala produktionen av marknadsmassa har hittills 
i år nått strax över två miljoner ton, en uppgång med totalt fyra procent. 

Efterfrågan och därmed de totala leveranserna har fortsatt att öka under 
2020, men i en gradvis alltmer dämpad takt fram till april. Leveranserna var 
då i stort desamma som i april 2019. I maj återhämtade sig leveranserna 
något och årstakten uppgick till fyra procent. Hittills i år har det levererats 
två miljoner ton massa, en ökning med åtta procent. Exporten har ökat 
starkt, medan hemmaleveransen har minskat. Efter en uppgång i mars av 
leveranserna till den svenska marknaden, gick de tillbaka under april och 
maj. Hittills i år har den inhemska leveransen uppgått till 223 000 ton 
massa, totalt sett en tillbakagång med åtta procent. 

Stark export har drivits av en hög export till EU 
Cirka 90 procent av leveranserna går på export. Efter en stark inledning av 
året gick årstakten av exporten tillbaka under våren. Utfallet för exporten 
följer svängningarna i produktionen, det vill säga en nedgång i april men 
en början till återhämtning i maj.  Årstakten i maj var sex procent. 
Sammantaget har exporten ökat med hela tio procent under årets första 
fem månader, jämfört med motsvarande period 2019.  

Cirka 55 procent av den svenska massaexporten går till EU. Den 
sammantagna exporten har utvecklats fortsatt positivt under året. Under 
februari gick leveranserna tillbaka något, men har sedan dess fortsatt 
uppåt. Hittills i år har leveranserna stigit med tio procent och var till och 
med maj nästan en miljon ton. 

Leveranserna till Tyskland har inte påverkats negativt av pandemin utan 
istället stigit gradvis under året. Hittills har de ökat med hela 17 procent. 
Exporten till Storbritannien är i stort på samma nivå som under förra året. 

Efter föregående års stora uppgång av leveranserna till den kinesiska 
marknaden, sjönk de i samband med utbrottet av Coronapandemin. I mars 
hade exporten minskat med cirka 30 procent jämfört med året innan. 
Leveranserna till Kina återhämtade sig sedan något under april och maj, 
men är fortfarande på en lägre nivå än innan pandemin startade.  

Svagt stigande massapriser 
Priserna för blekt barrsulfatmassa har stigit svagt under året. De 
prisökningar som aviserades tidigare i år har slagit igenom. 
Genomsnittspriserna har gått upp med fem procent till 860 USD per ton 
sedan januari 2020. Utbudet av massa globalt har varierat under året. Vid 
årets början minskade utbudet av massa till följd av strejk inom den finska 
massa och pappersindustrin, samt till följd av nedstängning av kapacitet i 
Nordamerika. Nedgången kan ha bidragit till prisuppgången. 

Genomsnittspriset för blekt lövsulfatmassa har däremot legat stabilt på 
cirka 640 USD per ton de senaste åtta månaderna.  

Efter drygt ett års nedgång visar också SCB:s exportprisindex en ökning av 
massapriset de senaste månaderna. Uppgången drivs av de stigande 
priserna på barrsulfat och av att kronans växelkurs försvagades från slutet 
av förra året fram till slutet av mars. Därefter stärktes växelkursen igen. 

Stämningsläget för massaindustrin är sämre än normalt enligt 
Konjunkturinstitutets senaste barometer. Industrins förtroendeindikator 
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har minskat och är i nivå med tillverkningsindustrin totalt. Betydligt fler 
tror på en försämrad orderingång både för export- och hemmamarknad. 
Förväntningarna på försäljningspriset är fortsatt positiva i bemärkelsen att 
fler tror på stigande priser under de närmaste tre månaderna än det 
motsatta.  

Papper och kartong 

Pandemin har satt tydliga spår på de olika kvaliteterna av papper och 
kartong, men inte på den totala produktionen eller exporten. Produktionen 
av grafiskt papper har hittills i år minskat med hela tio procent, 
mjukpapper har minskat med tre procent medan produktionen av 
förpackningsmaterial har ökat med fyra procent. Exporten har utvecklats i 
linje med produktionen. 
 

Total produktion av papper oförändrad hittills i år  
Den totala produktionen av papper och kartong, utvecklades stabilt fram till 
mars i år och låg på ungefär samma nivå som motsvarande period förra 
året. Under april sjönk den totala produktionen jämfört med mars i år och 
jämfört med april förra året var produktionen nio procent lägre. 
Produktionen i maj var i princip densamma som i april. Den sammantagna 
produktionen till och med maj var fyra miljoner ton, en nedgång med drygt 
en procent. Sammantaget har därmed pandemin inte satt något tydligt spår 
i den totala produktionen av papper och kartong under perioden. 

Pappersproduktionen i Europa har haft en liknande utveckling, till och med 
april har den gått tillbaka med tre procent, till 27 miljoner ton. De stora 
producentländerna i Europa som Tyskland, Finland, Frankrike och Italien 
har också haft en nedgång i produktionen. Spanien och Nederländerna har 
däremot ökat sin produktion. Grafiskt papper har gått tillbaka, mjukpapper 
har ökat något medan produktionen av förpackningsmaterial i stort är 
oförändrad. 

Även i Sverige skiljer sig utvecklingen åt mellan de olika kvaliteterna. 
Produktionen av grafiskt papper har hittills i år minskat med hela tio 
procent, mjukpapper har minskat med tre procent medan produktionen av 
förpackningsmaterial har ökat med fyra procent. 

Grafiskt papper tydligt negativt påverkad av pandemin  
Produktionen av grafiskt papper var i april och maj 23 respektive 28 
procent lägre jämfört med motsvarande period året innan. Efterfrågan för 
tidningspapper, som ingår i grafiskt papper, har varit vikande under en 
längre tid. I april och maj hade produktionen rasat med ca 25 procent 
jämfört med året innan. De kraftiga fallet kan sannolikt kopplas till 
pandemin som bland annat lett till minskad tidningsreklam och tunnare 
sportbilagor.  

Utvecklingen för de andra grafiska kvaliteterna är likartad. I början av året 
ökade produktionen, för att sedan backa under april och maj. Träfritt 
tryckpapper, där bland annat kontorspapper ingår, gick tillbaka med 32 
procent i april och fortsatte ned även under maj. Det är möjligt att 
nedgången kan kopplas till att antalet konferenser minskat och att 
hemarbetandet ökat. Utvecklingen för det trähaltiga tryckpapperet, där 
bland annat magasin och katalogpapper ingår, har haft en liknande svag 
utveckling med stora fall under april och maj.   
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Pandemin har gett stora kast i produktionen av mjukpapper  
Sammantaget har produktionen av mjukpapper hittills i år gått tillbaka med 
tre procent jämfört med motsvarande period föregående år. Produktionen 
ökade starkt under mars till följd av att efterfrågan på toalettpapper var 
ovanligt hög. Under april och maj minskade sedan produktionen med hela 
15 procent jämfört med mars. Efterfrågan, och därmed produktionen av 
servetter, handdukar och andra artiklar som levererats till hotell och 
restauranger, har däremot minskat sedan pandemins utbrott. Efterfrågan 
på dessa produkter har påverkats starkt negativt av de restriktioner som 
infördes till följd av pandemin och som slog hårt mot bland annat hotell och 
restaurangbranschen.   

Ökad efterfrågan och produktion av förpackningsmaterial  
Förpackningsmaterial har däremot utvecklats relativt stabilt under året. 
Hittills i år har produktionen ökat med fyra procent. Uppgången följer av att 
produktionen av kartong för förpackningar, som är det enskilt största 
produktsegmentet, har ökat starkt under året. Detta kan bland annat 
kopplas till den kraftigt växande e-handeln i Sverige och globalt under 
pandemin. Enligt e-barometern växte den svenska e-handeln i april med 44 
procent jämfört med samma månad 2019. 

Exporten utvecklas i linje med produktionen 
Hittills i år har totalt 3,8 miljoner ton papper och kartong exporterats. 
Leveranserna till den svenska marknaden uppgick till 370 000 ton. Detta är 
i princip samma nivåer som under 2019. Utvecklingen av de totala 
leveranserna är därmed i stort densamma som för total produktion. Även 
utvecklingen av exporten för de olika kvaliteterna är densamma som för 
produktionen. 

Efter en stark inledning av året har leveranserna till EU gått tillbaka de 
senaste två månaderna med sju respektive 15 procent. Sammantaget är nu 
leveranserna på ungefär samma nivå som under 2019, det vill säga 2,1 
miljoner ton. Leveranserna till utomeuropeiska marknader har ökat. Till 
Kina, den största marknaden utanför Europa, har leveranserna ökat med 16 
procent till 240 000 ton. Knappt 70 procent av leveranserna till Kina utgörs 
av förpackningsmaterial och framförallt kartong. 

Priserna på olika papperskvaliteter har ökat sedan föregående rapport. 
Priserna har vänt uppåt från låga nivåer. Prisutvecklingen stämmer väl 
överens med den bild som ges av SCB:s exportprisindex för papper.     

Enligt Konjunkturinstitutets senaste barometer är stämningsläget inom 
pappersindustrin mycket sämre än normalt. Industrins förtroendeindikator 
är fortsatt på en mycket låg nivå. Betydligt fler tror på minskad produktion 
framöver än det motsatta. Synen på orderingång från exportmarknaden 
försämrades medan synen på orderingång från hemmamarknaden inte är 
fullt lika negativ.  
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Trävaror            

Leveranserna har ökat med fem procent hittills i år, medan produktionen 
däremot minskat med fyra procent. Under april och maj var utvecklingen 
svagare än motsvarande period förra året. På kort sikt är utsikterna 
försiktigt positiva. Mot slutet av sommaren och framåt hösten riskerar dock 
situationen snabbt att försämras till följd av en svag global efterfrågan och 
ett ökat utbud av trävaror från Centraleuropa på grund av regionens stora 
granbarkborreangrepp. 

 
Oförändrad produktion under första kvartalet 
Coronapandemin hade ingen större påverkan på sågverkens produktion 
under första kvartalet. Produktionen utvecklades stabilt på samma höga 
nivå som under 2019. Efterfrågan och leveranserna utvecklades samtidigt 
starkt. Sågverken gynnades sannolikt av att Sverige hade ett relativt öppet 
samhälle. Detta medförde att den inhemska efterfrågan kunde 
upprätthållas. Det gav också svenska sågverk större möjligheter att 
exportera till en global marknad än länder som i större utsträckning stängt 
ned sina samhällen och därmed sin produktion. Under mars månad hade 
svenska sågverk sin största export för en enskild månad på de senaste tio 
åren. Det kan till viss del kopplas till ett ovanligt högt orderläge i februari 
när Finlands sågverksindustri var i strejk. Sågverken har dessutom varit 
bra på att snabbt anpassa sig mellan marknader när efterfrågan skiftat. 

Minskad träproduktion i april och maj 
Oro över konjunkturläget medförde en minskad trävaruproduktion i april. 
Produktionen var då cirka tio procent lägre än föregående år. Redan tidigt 
under maj fanns dock indikationer på att efterfrågan var mer stabil än först 
befarat. Flera sågverk, som hade annonserat neddragningar i 
produktionen, fick ställa om igen och återgå till en för dem normal 
produktionstakt. Även om vissa sågverk ökade sin produktion igen så blev 
produktionen för branschen som helhet i maj även den tio procent lägre än 
föregående år. Sammantaget under 2020 har produktionen minskat med 
fyra procent. 

För april var det en överraskande stark marknad för svensk bygghandel. 
Informationen tillgänglig hittills för maj visar dock snarast på en 
utveckling som indikerar en avmattning för segmentet, med en lägre 
efterfrågan än föregående år.  

Leveranserna var i april och maj något lägre än i början av året och tre till 
fyra procent lägre än motsvarande månader året innan. Leveranserna 
ökade dock starkt i början av året och har sammantaget under 2020 ökat 
med fem procent jämfört med motsvarande period 2019. Då produktionen 
var lägre än efterfrågan fortsatte sågverkens varulager att minska i april 
och maj.  

Under sommarmånaderna sker vanligtvis uppehåll i försörjningsleden och 
produktionen samtidigt som efterfrågan på exportmarknader är relativt 
stabil, vilket leder till minskande lager. Det är troligt att så blir fallet även 
denna sommar, även om det finns en risk att efterfrågan kan utvecklas 
svagare än vanligt. 

Situationen illustrerar svårigheterna med att göra snabba anpassningar 
genom hela värdekedjan. I mars-april förberedde sig sågverken för ett 
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möjligt dramatiskt fall i efterfrågan. När efterfrågan sedan visade sig vara 
starkare än väntat var det svårt att ställa om igen då omställningar sker 
med fördröjning.  

Världsmarknadspriserna har stabiliserat sig    
Den fallande trenden för världsmarknadspriset på trävaror, som inleddes i 
slutet av 2018, har stabiliserats något under första halvåret 2020. Under 
april och maj har priserna vänt uppåt och exportprisindex är på nivåer 
motsvarande hösten 2019. I svenska kronor räknat har svensk 
trävaruindustri de senaste åren stöttats av en svag svensk krona2. 
Sammantaget har kronans värde sedan årsskiftet försvagats med cirka 1,5 
procent mot euron och pundet och med fyra procent mot dollarn jämfört 
med motsvarande period förra året.  

Sågverkens förväntningar på den framtida prisutvecklingen, enligt 
Konjunkturbarometern, har varierat stort under året. Från en stark 
optimism om framtiden i februari sjönk förväntningarna kraftigt i mars 
och april. För maj och juni vände förväntningarna åter uppåt. I dagsläget är 
det fler av sågverken som förväntar sig stigande priser under de 
kommande tre månaderna än antalet som förväntar sig fallande priser.  

Barkborreangrepp i Sverige, en utmaning för skogssektorn 
Utöver Coronapandemin utgör barkborreutbrotten i södra Sverige och i 
Centraleuropa viktiga faktorerna som kan påverka utvecklingen på 
trävarumarknaden framöver. I juni avslutades den första 
barkborresvärmningen i Sverige. Ett fortsatt torrt väder innebär en ökad 
risk för omfattningen av ytterligare svärmningar denna säsong.  

Experter från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, gör bedömningen att om 
torkan och värmen för resten av sommaren blir normal kan skadorna 
förväntas landa på samma nivåer som 2019. Då skadades uppskattningsvis 
sju miljoner m3 skog, vilket motsvarar 10-20 procent av den totala 
avverkningen i de drabbade regionerna.  

Angreppet innebär en utmaning för de skogliga försörjningsleden. Aktörer 
i riskområdena har därmed ofta agerat proaktivt för att hantera 
lagersituationen inom värdekedjan och man har lyckats minska 
lagernivåerna av rundved inför säsongen. Efterhand som avverkningarna 
ökar, till följd av angreppen, kan det leda till stora lager av rundved i olika 
led genom värdekedjan. Naturliga ledtider gör dock att ett ökat utbud av 
sågtimmer på grund av granbarkborren inte nödvändigtvis har en 
signifikant påverkan på situationen med minskande lager av trävaror.  

Det är fortsatt av vikt att skogsägare är aktiva med att identifiera angrepp 
och riskområden för att kunna begränsa utbrottet.  

Barkborreangrepp i Europa, en utmaning för trävarumarknaden 
Följderna av barkborreangreppen i Centraleuropa3 är tämligen extrema 
och långt värre än de vi sett i Sverige. Volymerna av angripet virke är i 
flera fall totalt sett större än den normala avverkningen och det saknas 
avverkningsresurser. Den ökade avverkningen har lett till ett överutbud av 
rundved och sjunkande priser på sågtimmer. Prisindex för granvirke i 
Tyskland har inte varit så här lågt sedan 2009.   

 
2 Svensk export av trävaror har typiskt sett en valutaexponering till 50 % mot Euro, 20 % mot GBP, och 20 % mot USD. 
3 Främst Tyskland, Österrike och Tjeckien 
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Precis som Sverige har Tyskland just nu historiskt höga nivåer på sin 
trävaruexport och har ökat starkt på den amerikanska och kinesiska 
marknaden.  

Flera bedömare förväntar sig att det europeiska barkborreutbrottet når 
sin höjdpunkt de närmaste åren, men effekterna på marknaden lär vi få 
leva med under många år framöver. 

Stark trävarumarknad i närtid men risker framöver 
Många faktorer kan förväntas påverka situationen för svenska 
trävaruproducenter framöver. Under sommaren, och kanske en bit in mot 
hösten, ser förutsättningarna bra ut. Efterfrågan för svenska varor verkar 
hittills hålla sig stabil på den globala marknaden. Med sommaruppehåll i 
produktionen kan det till och med leda till brist på vissa efterfrågade varor 
och produkter.  

Under sommaren kommer troligtvis också stora volymer av sågade varor 
att fortsätta strömma ut i världen från Tyskland. Men detta balanseras i 
dagsläget av en lägre produktion i Kanada och Ryssland.  

I spåren av Coronapandemin visar flera indikatorer på en minskad 
efterfrågan av trävaror globalt för 2020. Hittills har Sverige lyckats ta en 
större andel av den kvarvarande handeln. Efterhand som restriktioner för 
andra producenter lättas och produktionen kommer igång och Tyskland 
fortsätter att ha en hög leverans av sågade varor, kan konkurrensen på den 
globala marknaden öka igen. 

Det som potentiellt sett kan stötta trävarumarknaden är om stimulans-
åtgärder runtom i världen leder till en snabbare återhämtning av 
efterfrågan än förväntat och/eller om det globala utbudet hålls tillbaka av 
en fortsatt lägre produktion i Kanada och Ryssland. 
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Diagrambilaga   

 
Exportprisindex (SEK) 

 
Källor: SCB och Macrobond 

 
Kronans växelkurs 
Månadsgenomsnitt 

 
Källor: Riksbanken och Macrobond 

Stämningsläget i industrin 

 
Källa: Konjunkturinstitutet  
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Trävarumarknaden  

Konjunkturbarometern, sågverk 
In
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Last observation: 2020-06
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2015 2016 2017 2018  

Källa: Konjunkturinstitutet 

Produktion trävaror i Sverige  
Sågverksproduktionen var fortsatt stark i början av 2020 men 
mattades av något under april och maj. 

 
Källa: Skogsindustrierna 

Produktion och leveranser  
Leveranserna översteg produktionen i april och maj, vilket har 
lett till minskande lager. Juni och juli brukar normalt sett vara 
månader då lagren minskar ytterligare. 
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Källa: Skogsindustrierna 

Trävarupris, svenskt exportprisindex 
Under senare år har en försvagad krona ökat exportpriset i 
kronor. I år har priserna stigit svagt. 

 
*Omräknat från SEK till handelsvaluta baserat på marknadsfördelning 
Källor: SCB och Skogsindustrierna 

Sågverkens syn på framtida priser 
Förväntningarna på prisutvecklingen svängiga. Vid utbredningen 
av Coronapandemin dämpades förväntningarna. Nu har de i det 
närmaste återhämtat sig igen. 
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Källa: Konjunkturinstitutet 

Förtroendeindikator för byggbranschen 
Index 
Förväntningarna i byggbranschen är neutrala, men i en svagt 
nedåtgående trend för både Sverige och EU i stort.  
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Källa: Eurostat 
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Sveriges trävaruexport 
Glidande 12-månaderstal, samt andel till Europa. 
Sveriges utrikeshandel har ändrat fokus de senaste 20-30 åren 
och andelen som exporteras till länder inom Europa har 
minskat. 
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Källor: SvanData och Skogsindustrierna 

Sveriges export till de stora 
utomeuropeiska marknaderna 

  
Källor: SvanData och Skogsindustrierna 
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Massamarknaden  
 

Massaproduktionen januari-maj 2020 
Hittills i år har produktionen av både marknadsmassa och massa 
för eget behov, det vill säga den massa som behövs för den 
egna papperstillverkningen, ökat. Under de senaste månaderna 
har produktionen gått tillbaka 

Källa: Skogsindustrierna 

 
Massaleveranser januari-maj 2020 
Sveriges massaleveranser har ökat under året. Tyskland och 
Kina är de största mottagarländerna. 27 procent av 
leveranserna skickas till dessa två länder 

 
Källa: Skogsindustrierna 

Sveriges massaleveranser 
Glidande 12-månaderstal. 
Under 2019 blev Kina den största handelspartnern för de 
svenska massaleverantörerna. Tyskland är också en fortsatt 
viktig marknad och leveranserna har börjat återhämta sig under 
året. Storbritannien är fortsatt en stabil marknad. 

 
Källa: Skogsindustrierna 

Priser på blekt barrsulfatmassa och blekt 
lövsulfatmassa 
Priserna på massa toppade under 2018 men föll sedan tillbaka. 
Under 2020 har priserna planat ut och stigit svagt.

 
Källa: Fastmarkets RISI 

 

 

 

  

tusen ton

Total 

massa

% 

förädnring

v arav  

marknads 

massa

% 

förädnring

Blekt sulfat barr 1 994 10,5 1 464 707

Öv rig kemisk massa 18 680 0,7 403 -5,1

Kemisk massa 3 862 5,6 1 867 0,5

Mekanisk och halvkemisk massa 1 367 -0,1 176 -6,4

Totalt massa 5 299 4,1 2 043 3,6

Leveranser tusen ton %

Sverige 223 -19,1 -7,9

EU 977 95,5 10,8

Tyskland 279 41,4 17,5

Italien 146 -11,9 -7,5

Frankrike 121 -6,6 -5,2

Övr Europa 248 24,1 4,4

Storbritannien 116 -1,3 -1,1

Afrika 30 11,9 65,2

Asien 460 6,5 1,4

Kina 273 25,5 10,3

Indien 50 -29,9 -37,6

Nordamerika 91 39,0 75,0

Latinamerika 9 1,7 23,5

Oceanien 12 3,1 33,2

Total Export 1 826 168,0 10,1

Totala leveranser 2 050 148,9 7,8
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Pappersmarknaden   
 
Produktion av papper och kartong, 
januari-maj 2020 

 
Källa: Skogsindustrierna 

Svensk produktion av papper och 
kartong 
Glidande 12-månaderstal 
En stor nedgång i produktionen av grafiskt papper skedde 
2013 och 2014 då ett stort antal pappersmaskiner stängdes 
ner och drygt 1,5 miljoner ton kapacitet lades ner. Några 
maskiner byggdes om till att producera förpackningsmaterial, 
vilket bidrog till en ökad produktion av förpackningsmaterial. 
Ny kapacitet tillkom även under 2018. 

 
Källa: Skogsindustrierna 

 
Produktion av grafiskt papper 

Källa: Skogsindustrierna 

 

Produktion av förpackningsmaterial 

Källa: Skogsindustrierna 

 
Leveranser av papper och kartong,  
januari-maj 2020 

 
Källa: Skogsindustrierna 
 

 
Export per kvalitet, januari-maj 2020 

 
Källa: Skogsindustrierna 
 
 
 
 
 
 

tusen ton Produktion tusen ton %

Tidningspapper 323 -56,8 -15,0

Träfritt tryckpapper 285 -21,8 -7,1

Trähaltig tryckpapper 622 -65,9 -9,6

Grafiskt papper 1 230 -144,6 -10,5

Mjukpapper 149 -4,6 -3,0

Förpackningspapper 397 -13,8 -3,4

Wellpappmaterial 892 3,9 0,4

Kartong för förpackning 1 335 106,3 8,7

Förpackningsmaterial 2 624 96,5 3,8

Övrigt papper och papp 23 -2,1 -8,5

Total produktion 4 026 -54,9 -1,2
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Leveranser tusen ton %

Sverige 371 5,4 1,2

EU 2 090 -27,1 -1,3

Tyskland 702 -2,7 -0,4

Italien 243 -13,5 -5,2

Frankrike 202 4,2 2,1

Polen 151 3,6 2,4

Övr Europa 616 -16,1 -2,5

Storbritannien 322 -30,8 -8,7

Afrika 152 4,7 3,2

Asien 602 9,4 1,6

Kina 239 33,4 16,2

Nordamerika 146 22,2 18,0

Latinamerika 140 2,6 1,9

Oceanien 25 -20,4 -45,3

Total Export 3 770 -24,6 -0,6

Totala leveranser 4 141 -19,2 -0,5

fö rändring jämfö rt 
med mo tsvarande 

perio d 2019

0 200 400 600 800 10001200 1400

övrigt

Kartong f förp.

Wellpappmaterial

Papper f förp.

Mjukpapper

Trähaltigt tryckpapper

Träfritt tryckpapper

Tidningspapper

1 000 ton
2020 2019



  SÅ GÅR DET FÖR SKOGSINDUSTRIN  14 
 

Prisindex  
Prisutvecklingen i Tyskland får tjäna som indikator på 
prisutvecklingen i lokal valuta för svenska export, eftersom 
Tyskland är Sveriges sammantaget enskilt största 
exportmarknad för papper. Prisutvecklingen kan 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. Här visas ett axplock av kvaliteterna inom segmentet. 
 

Prisindex grafiskt papper 

Källor: Skogsindustrierna, Fastmarkets RISI 

 
Prisindex förpackningsmaterial 

Källor: Skogsindustrierna, Fastmarkets RISI 
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