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Sammanfattning 
Denna rapport är ett diskussionsinlägg och utgör en del i doktorandkursen Teknik, Eko
nomi och Etik arrangerad av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Institutionen för In
dustriell ekonomi och organisation. Rapporten utgör ett försök att fånga samspelet mel
lan sågverks sorteringsregler och den praxis som utvecklats kring sortering samt vad 
detta innebär för moraluppfattningar i sågverksbranschen och närliggande branscher. 
Avsikten med denna rapport är inte att klargöra vad som är eller anses vara moraliskt 
eller omoraliskt utan endast undersöka relationer och kopplingar mellan begreppen. 
Rapporten grundar sig på erfarenheter från arbete med sortering och affärssamverkan 
inom sågverksindustrin samt implementering av utrustning för automatisk sortering och 
andra tekniska hjälpmedel. Diskussionen behandlar mötet mellan områden som vanligt
vis betraktas som tekniska, ekonomiska och moraliska. Denna framställning speglas i 
existerande regler och praxis och är tänkt att ge en bild av tankemönster i sågverks
branschen och beskriver därmed även något som kan benämnas som sågverks norm
struktur. Intresse riktas mot sågverkens samverkan med kunder och leverantörer. 

Summary 
This report is a part of a discussion and is a result of the doctorial course Technology, 
Economy and Ethics arranged by the Royal Institute of Technology, Department of In
dustrial Economics and Management. The report is an attempt to catch the connection 
between sawmills grading rules and the routines established around grading and the 
moral attitudes in the sawmilling business and connecting businesses. The scope of the 
report is not to clearify what is or what is not regarded as moral but rather investigate 
relations and connections between the expressions technology, economy and ethics. The 
report is based on experiences from work concerning sorting, grading and business re
lations in the sawmill industry as well as implementing systems for automatic grading 
and other technical aids. The discussion concerns the interaction between subjects usu
ally seen as technical, economical or ethical. The presentation is based on existing rules 
and routines, and is supposed to give a picture of the way of thinking present in the 
sawmills and describes also something that might be named the sawmills norm-
structure. Interest is also directed towards the sawmills cooperation with their customers 
and suppliers. 



1 Inledning 
Denna rapport är ett diskussionsinlägg och utgör en del i doktorandkursen Teknik, Eko
nomi och Etik arrangerad av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Institutionen för In
dustriell ekonomi och organisation. Rapporten utgör ett försök att tanga samspelet mel
lan sågverks sorteringsregler och den praxis som utvecklats kring sortering samt vad 
detta innebär för moraluppfattningar i sågverksbranschen och närliggande branscher. 
Detta avsnitt beskriver bakgrunden till denna rapport. Även syften, frågeställningar, teo
retiska utgångspunkter och disposition för rapporten presenteras. 

1.1 Den tekniska, den ekonomiska och den etiska problembilden 
Den trämekaniska industrin, och framför allt de traditionella sågverksföretagen, har un
der lång tid präglats av en teknisk, en ekonomisk och en etisk problembild. Den teknis
ka problembilden kan sägas symboliseras av det material de arbetar med och den eko
nomiska marknad vilken industrin vänder sig ti l l . Den etiska problembilden uppstår då 
det tekniska och ekonomiska/marknadsmässiga kombineras: materialet trä, som betrak
tas som ett "hederligt" natumära material, förmedlas av marknaden, vilken ibland liknas 
vid hästhandlamas. 

De tekniska och ekonomiska problembilderna kan karakteriseras genom de skilda fokus 
de har. Den tekniska problembilden har ett internt fokus medan det ekonomiska fokuset, 
eller marknadsfokuset, i huvudsak riktar sig externt mot omvärlden. Marknaden för 
sågverket är dubbelriktad och består av både leverantörer av timmer och köpare av så
gade produkter. 

Trots att dessa problembilder är intimt länkade till varandra är det ofta svårt för företag 
inom trämekanisk industri att fa grepp om denna sammanlänkning. Derma svårighet har 
iakttagits av flera forskare, t ex uppmanar Grönlund, U. (1995) sågverksföretagets led
ning till en hållning liknande den hos den romerska guden Janus, som ofta porträtteras 
med två ansikten, att samtidigt fokusera på den interna verksamheten såväl som på den 
externa, det vill säga på marknadens behov. 

Vi anser att svårigheten att länka samman den interna verksamheten med marknadens 
behov är både en rättvisande och viktig iakttagelse. 

Den marknadssimation som träindustrin befinner sig i har utvecklats från att vara rela
tivt jämn, med långa konjunkturcykler, till att i likhet med många andra näringar, fa allt 
större och snabbare omsvängningar i efterfrågan på produkter och en allt högre konkur
rens. Längden på de förädlade produktemas livscykel tenderar att bli allt kortare samti
digt som kundkraven blir mer och mer sofistikerade. En del sågverksföretag söker där
för nya former att organisera sig, både i den egna verksamheten och i sitt samarbete med 
kunder och leverantörer. Flertalet sågverksföretag försöker hitta vägar att utöka sin 
verksamhet med efterbehandling och förädlande aktiviteter. Oftast rör sig detta om olika 
fonner av hyvling, men förädlingen kan även omfatta aktiviteter så som ytterligare tork
ning, kapning av virket till modul- eller speciallängder samt limning av komponenter. 

Till dynamiken kan läggas den traditionella ovissheten kring marknadsprisema på 
skogsråvara som varierar cykliskt och i stor utsträckning följer världsmarknadspriserna 
på pappersmassa och sågade trävaror. På grund av massaindustrins kapitalintensivitet 



och storlek är det framförallt den som styr konjunkturen inom branschen, medan såg
verksindustrin ofta agerar som någon slags buffertverksamhet. Detta gäller främst de 
sågverk som ingår i en större skogsindustrikoncem med både massaindustri och såg
verk. 

Sågverkens och träindustrins situation har ifrån tidigt 1990-tal till slutet av 1990-talet 
präglats av en genomgående stark nedgång. Detta förorsakades bland annat av den så 
kallade byggkrisen i Sverige. Nedgången, orsakad av byggkrisen, föranledde vid tidigt 
1990-tal stora omstruktureringar och neddragningar inom träbranschen. Under de se
naste åren har dock efterfrågan av träprodukter generellt ökat och flera av företagen har 
kunnat expandera på nytt, beroende dels av ökad inhemsk efterfrågan, dels av ökad ef
terfrågan från utlandet. Trots krympande produktlivscykler och mer sofistikerade kund
krav - med ökande aktivitet längre fram i kedjan mellan skog och slutkund som följd -
är dock fortfarande sågverkens omvärldsfokus inriktat på råvaruanskaffningen. 

Förädlingskedjan mellan timmerproduktionen i skogen och slutanvändamas köp av fär
diga produkter är i allmänhet lång, se Figur 1. Det fmns många företag i kedjan, både 
små, medelstora och stora företag. Moderna sågverksföretag innefattar i sin tillverkning 
förutom själva sönderdelningen av timmer även av en viss efterbehandling, t ex fram-
tagning av justerade ämnesbitar. Det förekommer även många grossistföretag som åter
finns i länken mellan de tillverkande företagen. 

K U N D B E H O V 
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P R O D U K T F L Ö D E 

Figur 1. Förädlingskedjan i träindustrin, visande åt ena hållet informationsflödet som kund
behov, och åt andra hållet produktflödet. 

Materialflöde och materialets variabilitet 
Den tekniska och interna problembilden uppehåller sig mest kring tillverknings- och 
materialtekniska frågor. Det mesta handlar om materialflöden, materialbearbetning och 
materialets (trä) inre egenskaper. Materialflödet kan sägas starta vid avverkningen i 
skogen för att fortsätta via sågverket och träförädlandc företag (sågverkets kunder) till 
någon typ av slutanvändare. Vi kommer här främst att koncentrera oss på sågverkets 
verksamhet. 

Tillgången på timmer påverkas av många faktorer, både naturliga och konjunkturbero
ende. Tjällossning, nederbörd och stormar likaväl som prisbild och skogsägarnas behov 
av pengar styr tillgången på timmer, både cykliskt och oregelbundet/oförutsägbart. Av 
tradition har sågverken vant sig vid att ta emot det som skogen levererar, oavsett om det 
passar ihop med sågverkets egna önskemål eller ej. Möjligheten att påverka har ansetts 
vara mycket liten. 

Sågverkens materialadministration och tillverkning sker normah i fyra till sex processer 
(timmersortering, sågning, råsortering, torkning, justering (torrsortering) och i vissa fall 
även hyvling), se Figur 2. 



Timmers ortenng Signing Torkning Justering Hyvling 

Figur 2. Figuren visar de viktigaste processtegen samt divergensen i materialflödet. 

Stegen i de sågverksprocessen karakteriseras av divergens, d v s att ett materialflöde 
delas upp i två eller flera nya flöden. Sönderdelningen i sågverket delar upp stocken i 
virkesbitar med olika egenskaper vad gäller dimension och kvalitet. 

Senare steg i förädlingskedjan (eller försörjningskedjan) är intimt förknippade med och 
beroende av divergensens problematik. Förädlingen bidrar i sin tur även till denna pro
blematik, t ex vid aktiviteter som ytterligare sortering i kvaliteter, klyvning eller annan 
bearbetning till förädlade ämnen. Vid förädlingen förekommer även konvergerande flö
den, t ex sammansättning av olika träkomponenter till möbler eller trähus. 

Det divergerande flödet medför att produkter är kopplade, d v s för att ta fram en pro
dukt kommer man att fa fram också konsekvensprodukter som ej nödvändigtvis är öns
kade eller lönsamma. Grönlund, A (1994) benämner detta fenomen sågverksparadoxen. 
Processens komplexitet skapar komplexa valsituationer. Valsituationerna hanteras allt
för ofta som separata delproblem istället för att betraktas som helhetsproblem, vilket in
nebär svårigheter vid produktval, planering m m. 

Trämaterialet som sådant är ett biologiskt material (en biopolymer). Det har många 
materialtekniska fördelar, men även många begränsningar. Eftersom trä är ett biologiskt 
material varierar dess sammansättning och egenskaper från parti till parti. Detta kan 
gälla geometriska egenskaper (årsringsbredd, form, längd eller diameter), kvalitativa 
(hållfasthet, fuktkvot, farg, kvistantal, vedtyp) eller andra egenskaper som t ex trädslag. 
En del av egenskaperna kan med stor precision och säkerhet mätas, beskrivas och förut
sägas i kvantitativa mått medan andra egenskaper är svårare att kvantifiera och mäta i 
ett konventionellt tillverkningsflöde. Det är svårt att veta hurdana produkter man får ut 
från materialet. Denna stora ovisshet kring de materi al tekniska förutsättningarna gör det 
svårt att direkt förutsäga utfallet av de produkters egenskaper som tillverkas. Detta t i l l 
sammans med det ovan nämnda materialflödesproblemen gör att träindustriella proces
ser blir svåra att material- och beläggningsplanera. Det uppstår även svårigheter med le
veranssäkerhet m m. 

I rapporten används begrepp som sågverk, trämekanisk industri, träindustri och träbran
schen. Sågverk far därvid ses som ett enskilt begrepp. Trämekanisk industri och träindu
stri innefattar även exempelvis snickerier, medan träbranschen som helhet dessutom in
nefattar skogsbruket. Detta är dock inte helt konsekvent genomfört i rapporten. 

1.2 Sorteringsregler, sortering och moral 
1 de problembilder som vi redogjort för ovan kretsar det mesta kring olika slag av defi
nitioner som hjälper till att värdera aktiviteter och produkter samt på olika sätt målar 
idealbilder för önskade tillstånd. Dessa definitioner, värderingar och ideal utgör i sin tur 



en del av det normsystem till vilket handlingars moraliska innebörd kan relateras. Ur 
detta skapas regelverk, ett slags normativ etik, som fastslår lämpliga och olämpliga 
handlingsalternativ, handlingsalternativ som i sin yttersta konsekvens söker samtidigt 
både spegla och forma de gällande värderingarna i branschen som helhet. 

En av de mest centrala aktiviteterna i ett sågverks verksamhet är sortering. Sortering och 
indelning av material eller produkter, kunder och leverantörer i kategorier med bestäm
da krav, egenskaper och kvaliteter förekommer på alla nivåer i företaget. 

Sorteringen av timmer och sågat virke innebär att de tillskrivs en bestämd sort/kvalitet 
och ett bestämt värde. Indelningen styrs av en uppsättning sorteringsregler (se avsnitt 2) 
kopplade till en prislista. Sorteringsreglema, av vilka det finns en uppsjö, kan vara både 
av ganska allmän karaktär, gemensamma för alla företag i branschen (s k "codes of 
conducf) eller mycket specifika. Eftersom de "allmänna" reglerna av nödvändighet är 
allmänt formulerade, för att många skall ansluta sig till dem samt möjliggöra flexibilitet 
i sågverkets verksamhet, lämnas mycket till den enskilde sorterarens bedömning och 
därmed även till de normer och den moral som gäller på det enskilda sågverket. Det sker 
ständigt ett växelspel mellan de skrivna reglerna, de outtalade reglerna, normerna före
skrivande rätt och fel (etik) och moralen. 

Då det sorterade virket skall säljas är det försäljarnas uppgift att avyttra det av sågverket 
producerade virket till ett så högt pris som möjligt. Då priset är, som vi senare visar, i 
stort sett det enda konkurrensmedlet, far virkeskvalitetens "oantastbarhet" ofta stryka på 
foten i kampen om kunderna. Kvalitetsbegreppet som helhet är vitt och innefattar mån
ga parametrar, varav virkeskvaliteten är en. Eftersom både säljare och inköpare många 
gånger är okunniga både om vilket virke som köps och säljs samt vad det skall användas 
til l , är virkeskvaliteten underordnad andra, begripligare försäljningsargument, såsom 
pris. Det gäller speciellt i lågkonjunktur. Att inte vare sig kundens eller leverantörens 
önskemål eller förmågor, uttalade eller underförstådda, infrias beror således inte alltid 
på försök att luras, som man i förstone kan anta, utan på okunnighet om den andres vi l l 
kor och egentliga behov. 

Vi kommer inte, i denna rapport, att fördjupa oss i teoretiska diskussioner kring vad etik 
är utan endast använda oss av valda delar av redan existerande diskussionsinlägg för att 
föra vår egen diskussion framåt. Gustafsson (1988) delar in moraldiskursen i "moral", 
"etik" och "moraliserande". Med moral menas då den känsla för rätt och fel som en in
divid besitter medan etik är de regler eller logik med vilken "lämpliga" och "olämpliga" 
handlingar beskrivs. Etik utgör en generell bedömningsram, en s k moralisk teori. Den 
tredje aspekten i moraldiskursen, moraliserande, förekommer i gränsen mellan moral 
och etik bestående av praktiskt moraliskt resonemang. Moraliserandet kan sägas vara 
"detsamma som moralisk argumentering i syfte att finna en bas för moralisk bedöm
ning, för moraliskt relevanta besluf (Gustafsson, 1988). Den uppkommer då känsla och 
regelverk möter handling av olika slag och brukar knytas till emotionella urladdningar, 
s k moralisk upprördhet (Gustafsson, 1988). Genom moraliserandet kan moraliska käns
lor och etiska regler omvärderas. 

I vår fortsatta diskussion kring teknik, ekonomi och etik i sågverksbranschen kommer vi 
att använda den ovan givna uppdelningen av moraldiskursen för att söka ge en mer 
mångfacetterad bild. 



1.3 Syfte och frågeställningar 
Denna rapport har två syften. Det första syftet är att vädra tankar runt ämnen som tek
nik, ekonomi och moral utgående från erfarenheter och empiriskt material hämtat från 
sågverksmiljö. Avsikten med denna rapport är inte att klargöra vad vi eller branschen 
anser vara moraliskt och omoraliskt utan endast undersöka relationer mellan begrep
pen. Denna framställning försöker fånga och spegla existerande regler och praxis. Den 
är också tänkt att ge en bild av tankemönster i sågverksbranschen och därmed även nå
got som lite generellt kan benämnas som sågverkens normstruktur. Ett andra syfte är att 
spegla sågverkets situation i träkedjan och vilka möjligheter för utveckling som finns 
för sågverks företag utgående från de tre perspektiven teknik, ekonomi och moral. Finns 
det plats för en moralisk problembild mellan den tekniska och den ekonomiska pro
blembilden? 

Vi kommer att berika vår diskussion med av oss utvald teoribildning som ett bakgrunds
raster speglade mot empiri i form av intervjuer och observationer under arbete med såg
verksföretag. Detta för att utröna hur samspelet mellan teknik, ekonomi och etik i såg
verksbranschen ter sig och hitta fästpunkter som kan utgöra underlag för framtida forsk
ning. 

1.4 Disposition 
Rapportens disposition, efter detta första inledande avsnitt, är att kapitel 2 innehåller en 
beskrivning, ur ett tekniskt perspektiv, av de inom sågverksindustrin gällande sorter
ingsregler samt vilka tekniska hjälpmedel som finns tillgängliga vid sortering. Kapitlet 
innehåller även en beskrivning av hur sortering av virke går till i prakdken samt fun
deringar kring spänningen mellan uppsatta regler och utvecklad praxis. Kapitel 3 inne
håller en beskrivning och diskussion av lönsamhet i sågverksindustrin samt en redogö
relse för vilka hjälpmedel som finns för att kontrollera lönsamheten. Kapitel 4 innehål
ler en redogörelse och diskussion om den etiska och moraliska uppfattningen som råder 
i träbranschen. Rapporten avslutas med slutsatser och tankar kring samspelet mellan 
teknik, ekonomi och etik, avsnitt 5. 

I rapporten beskrivs sågverken och skogen som organismer med egen vilja. Naturligtvis 
menar vi att det bakom allt handlande ligger människor med olika värderingar, syn
punkter och förmåga att handla. 

2 Sorteringsregler, teknik och praxis 
Detta avsnitt innehåller ett försök att kortfattat beskriva några använda sorteringsregler i 
Norden samt de faktorer som inverkar på sorteringen. Avsnittet innehåller även beskriv
ningar av hur manuell virkessortering går till samt en översikt hur ett system för auto
matisk sortering är uppbyggt. Delar av detta avsnittet är delvis hämtat ur Lycken (2000). 

En sorteringsregel kan förstås både som specifikation av en enstaka sort och som speci
fikation av hur flera sorter samverkar i ett regelsystem. Regeln kan härvid förstås som 
lagen. Sorterna kan förstås som de resulterande benämningarna då regeln, lagen, tilläm
pas på ett parti virkesstycken. Sorteringsregeln kan även ses som en varudeklaration, en 
specifikation av vad som levererats. 



Ordet sort bör användas istället för ordet kvalitet, då sort är ett mindre värdeladdat ord 
än kvalitet och kvalitetsbegreppet dessutom med tiden kommit att innefatta så mycket 
mer (pris, leveranstid, förväntan o s v) än bara virkesstyckets utseende eller hållfasthet. 
Ordet sort har dessutom en naturlig koppling till resultatet från en 5or?ering. Vi har dock 
inte alltid lyckats hålla oss till .vor/-begreppet, utan i vissa sammanhang har kvalitet varit 
ett mer naturligt ordval. 

Vid specificeringen av sorteringsregeln är det väsentligt att klargöra om de särdrag/de
fekter som inte uttryckligen nämns i sorteringsregeln är generellt tillåtna i obegränsad 
mängd eller generellt förbjudna. Man står således inför många val och möjligheter, både 
när en sorteringsregel formuleras och när den tolkas. 

Vi har valt ett värdeneutralt uttryck som särdrag i stället för det värdeladdade uttrycket 
defekt vid beskrivning av de karakteristiska egenskaperna för ett virkesstycke. Som sär
drag betraktas såväl dimension och deformation som kvistar, sprickor m m. 

2.1 Sorteringsregler - regler och praktiska tillämpningar 
Sågverkens fördelning av kvalitetsutfallet är mycket konjunkmrberoende, trots att sam
ma sorteringsregler och samma benämningar på produkterna används, se vidare i avsnitt 
4.2. 

Den största delen av det sågade virket i Norden sorteras enligt någon variant på den så 
kallade Gröna Boken (namnet Gröna Boken härstammar från färgen på bokens pärm). 
Sortering av sågat virke av furu och gran (Anon, 1982), se nedan, och säljs med dess be
nämningar på sortema. Under senare år har detta regelsystem. Gröna Boken, reviderats 
och en ny bok, Nordiskt Trä (Anon, 1994) se nedan, givits ut. Nordiskt Trä kallas stun
dom Blå Boken (på grund av dess blå pärm) i analogi med Gröna Boken. 

Både Gröna Boken och Nordiskt Trä är regler för handelssortering, eller bulksortering, 
utan bestämt slutändamål för det sorterade virket vid sorteringsögonblicket. 

Det har dock genom åren gjorts försök att formalisera sorteringsregler som bygger på 
någon form av bestämd slutanvändning. Som exempel på sådan kan nämnas Eurogra-
ding, se nedan. 

Sortering av sågat virke av furu och gran. Gröna Boken 
Regler för sortering av sågat virke av furu och gran har ftinnits under lång tid. Gröna 
Boken utkom första gången 1960 och har sedan dess uppdaterats i flera omgångar, sista 
utgåvan gavs ut 1982. 1 den beskrivs hur sorteringen gick till vid Gröna Bokens sam
manställande. Den kan sägas vara en deskriptiv sammanfattning av gällande sorterings
praxis (Bnmdin, Thunell, 1973). 

Sortering enligt Gröna Bokens regler bygger mycket på helhetsintryck. Virkesfel med 
mindre storlek än maximalt tillåten, kan därför medföra kompensation i form av ökat 
tillåtet antal virkesbitar med ett visst fel, liksom att frånvaron av en feltyp kan kompen
seras av ett ökat tillåtet antal eller ökad tillåten storlek av en annan feltyp. Även det om
vända gäller: stora men i sig godkända virkesfel innebär att gränsvärdet för övriga t i l l -
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låtna fel sänks. Exempelvis skall en planka med många och stora fel sorteras som en 
sämre sort, även om vart och ett av felen är tillåtna i den bättre sorten. 1 Gröna Bokens 
allmänna anvisningar anges att "Kvalitetsklassen bestämmes icke endast på grundval av 
förekommande fel utan även av virkesstyckets totalutseende". 

Mycket av bedömningarna i sorteringsögonblicket blir därför med nödvändighet, helt i 
enlighet med intentionerna vid sammanställningen av boken, subjektiva, vilket blir ett 
sätt för sågverken att profilera sig med egna företagsintema tolkningar av regelverket, 
trots att man säger sig följa Gröna Boken. 

Trots att Gröna Boken mer eller mindre påbjuder subjektivitet vid sorteringen, används 
den ofta som regelsystem vid reklamationer av virkesleveranser som inte anses hålla 
tillräcklig sorteringsnöjaktighet. Gröna Boken är således ett utmärkt verktyg för sågverk 
som vill ha stor handlingsfrihet, eftersom så mycket av bedömningen är överlämnad till 
sorterarens subjektiva omdöme. 

Nordiskt Trä 
Nordiskt Trä (Anon, 1994) utkom i syfte att revidera och uppdatera Gröna Boken till 
dagens sorteringspraxis. I Nordiskt Trä poängteras att reglerna fonnulerats med hänsyn 
till processautomation och databehandling vilka "förutsätter exakt fastställda sorterings
kriterier", och att "Numeriska gränsvärden har angetts för de mätningsbara virkesegen-
skapema". Detta innebär att den tidigare ganska fria bedömningen fått en mer strikt ka
raktär. Allt för att öppna vägen för en automatiserad sortering. I Nordiskt Trä är alla 
mått och antal angivna så att inga subjektiva bedömningar skall behöva/kunna göras. 
Inga subjektiviteter som "virkesstyckets totalutseende" eller " i övrigt vackert virkes
stycke" används alltså. Alla mått och antal är angivna i absoluta tal. 

Då virkesegenskapemas, särdragens, faktiska mått underskrider gränsvärdet, det vil l 
säga då ett särdrags största inmätta storlek underskrider den maximalt tillåtna, träder en 
formulerad kompensationsregel för antal in. Kompensationsregeln är formulerad för att 
ta bort den subjektiva bedömningen som uttalas i Gröna Boken. 

Enligt Nordiskt Trä är det alltså uttryckligen inte tillåtet med subjektivitet i bedömning
en. För att "rädda" sågverkens möjligheter till subjektivitet används egna varianter på 
Nordiskt Trä, med egna gränser men med vedertagna namn (för ytterligare beskrivning 
av sågverksspecifik sortering, se avsnitt 4.2). 

En europeisk harmoniering av sorteringsreglema har utvecklats i standardiseringsorga
net CEN:s regi. CEN-reglema, kallade EN 1611-1 (Anon 2000, 2), liknande både i sin 
praktiska och i sin formella utfonnning Nordiskt Trä, varför vi inte behandlar EN 1611 
närmare. 

Ändamålsanpassad sortering av sågade och hyvlade trävaror. Eurograding 
I ett försök att ändra sågverkens och virkesköpamas syn på sortering och skapa ett sy
stem för ändamålssorterat virke som bättre motsvarade kraven från användarna utveck
lades Eurograding. 
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I (Elowson, 1984) beskrivs noggrant hur sorteringsregeln arbetats fram och vad som var 
orsaken till att arbetet kom till stånd. 
Sammanfattningsvis har orsakerna angetts vara: 

konkurrenssituationen till andra material förändras 
sågverkens marknadsföring måste förändras 
byggandet blir alltmer industrialiserat 
snickeriindustrin genomgår en strukturförändring 
inköpsprocessen hos den vidareförädlande industrin förändras 
sågverksteknologin förändras 
förändringar i råvarutillgången 
kommunikationen mellan sågverk och förädlande led brister. 

Sorteringsreglema syftar till att skapa en lämpligare beskrivning av virket. Man har där
vid delat in sorteringsregeln i egenskapsgrupper. Vilka egenskaper som är viktiga beror 
på virkets ändamål (Elowson, 1984) och (Elowson, Lundgren, 1980). Grupperna är bi
ologiska, geometriska samt mekaniska egenskaper. 

Inom varje egenskapsgrupp sorteras virke i olika kvaliteter. Sortering inom gruppen 
sker endast utifrån den gruppens egenskaper. Virke kan sorteras för en, två eller alla tre 
egenskapsgruppema. 

Till de biologiska egenskapema hör i denna regel exempelvis kvistar, sprickor, tjurved 
och dubbskador. Till de geometriska egenskaperna hör exempelvis måttavvikelse, flat-
böj och vankant. Till de mekaniska hör böj-, tryck- och draghållfasthet. 

Detta system används inte vid sågverkssortering, till största delen beroende på att såg
verken inte har velat ställa om sin traditionella sortering så radikalt som krävs för att in
föra Eurograding. 

2.2 Sorteringsmodeller 
Som ett led i att systematisera och gruppera de olika sorteringsreglema har ett antal mo
deller för sortering utvecklats. Sorteringsregler byggs upp utgående från önskemål an
gående virkesstyckens önskade, tillåtna eller otillåtna särdrag; deras typ, storlek, antal 
och position. Modellerna beskriver sättet på vilket reglerna byggts upp och tillämpas. 
Det finns ett flertal modeller, men endast en behandlas här. 

Sorteringen kan vara negativ eller positiv, vilket skall skiljas från negativ och positiv 
beskrivning (det är för den kommande framställningen viktigt att skilja mellan att före-
skriva och beskriva). 

Negativ eller positiv sortering 
ModcWcn föreskriver vad som skall/inte skall finnas i det resulterande urvalet av virkes
stycken. 

• 1 en negativ sortering (utan värdering av ordet negativ) anges specifikt vad man inte 
önskar, vad virkesstycket eller partiet inte far innehålla. 

• I en positiv sortering (utan värdering av ordet positiv) anges specifikt vad man öns
kar, vad virkesstycket eller partiet skall innehålla. 
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Det traditionella sättet att formulera sorteringsregler är av typen negativ sortering i den 
meningen att man där anger specifikt vad man inte önskar. Vid den negativa sorteringen 
vet man bara att inget särdrag tillåts vara större än gränsvärdet. I ett (korrekt) sorterat 
parti av en viss sort finns det inget sätt att ta reda på vilka särdrag som finns, hur små 
eller hur stora, hur fa eller hur många särdragen är. Man vet bara att särdragens storlek 
och antal håller sig under gränsvärdet för tillåten storlek och tillåtet antal. Vid en nega
tiv sortering är det alltså heller inte fel enligt regeln att lägga en planka i en "sämre" sort 
än den som den rätteligen bör (kan) tillhöra. Det är således inte fel enligt regelboken 
(men oftast olönsamt) att sälja A-plankor (bättre) som B-plankor (sämre). Däremot är 
det direkt regelfel att göra tvärs om. 

I den positiva sorteringen anges vad som önskas. En positiv sortering gör det lättare att 
beställa en viss funktionsegenskap till en förädlad produkt i till exempel snickeri- eller 
husindustrin. För producenten är det dock betydligt svårare att förutse utfallet av en dy
lik sortering. Den positiva sorteringen fungerar troligen endast på ett litet urval av pro
duktionen med ett fatal särdrag specificerade i positiva termer. Detta begränsade uttag 
av en särskild sort blir då inte nödvändigtvis svårare att uppfylla, samtidigt som ett be
gränsat uttag av en specialsort inte far några större (dåliga) inverkningar på utfallet i den 
övriga produktionen. 

Negativ eller positiv beskrivning 
Den ovanstående sorteringsmodellen skall som tidigare sagts särskiljas från beskriv
ningar av utfallet, som resultat av en sortering. 

• I en negativ beskrivning (utan värdering av ordet negativ) av ett virkesstycke eller ett 
virkesparti anges specifikt vad, vilka särdrag, deras storlek och antal, virkesstycket 
eller partiet inte innehåller. 

• I en positiv beskrivning (utan värdering av ordet positiv) anges specifikt vad, vilka 
särdrag, deras storlek och antal, virkesstycket eller partiet innehåller. 

När virkesstyckena är sorterade, enligt vilken regel eller modell som helst, kan den en
skilda biten eller partiet beskrivas negativt eller positivt (utan värdering). 

Vanligen används en negativ beskrivning, vilken då oftast är liktydig med sorteringsre
geln, alltså en beskrivning av vad som inte ingår. Detta är inte alltid tillfyllest för köpa
ren av partiet. Köparen vill stundom ha bättre kontroll på vad, vilka olika särdrag, deras 
storleksfördelning och antal, partiet innehåller och vad partiet kan användas t i l l , utan att 
sortera det igen. 

Med en positiv beskrivning av partiet och virkesstyckena som ingår i partiet, menas en 
beskrivning av vilka särdrag som faktiskt förekommer, både till typ, storlek och antal. 
För vissa köpare, till exempel snickeri- eller husindustri, är det av stor vikt att partiet 
och/eller virkesstyckena passar de funktionskrav som ställs i deras produktionsprocess. 
En positiv beskrivning kan i dessa fall vara att föredra framför en negativ beskrivning. 

Förutom de speciellt önskade sorterna har "resten" ett värde. "Resten", det som inte pas
sar in i en definierad sort vid sågverkets sortering, kan, med en positiv kvalitetsbeskriv
ning, hitta köpare som kan acceptera vissa särdrag som förorsakar nedklassning vid van
lig handelssortering, men som inte spelar någon roll för just den köparens användnings-
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områden. En kund som inte är så känslig för exempelvis deformation kan därför med 
god behållning tillgodogöra sig ett parti deformerat virke, samtidigt som sågverket hittar 
en köpare som är villig att betala, evenmellt mer än normalpris för denna sortering. Det 
ur sorteringssynpunkt sämre partiet kan i vissa fall visa sig vara "bättre" för kunden än 
ett "normalt" parti. 

2.3 Manuell sortering i praktiken 
Sågverksindustrins tillämpning av ovan presenterade regler varierar kraftigt från såg
verk till sågverk. Vissa sorterar efter ett visst regelsystem medan andra sorterar efter ett 
annat system. Det finns speciella kriterier som sågverkets enskilda sorterare är godkän
da eller licensierade för beroende på vilket system som används. Utöver de formalisera-
de sorteringsreglema tillämpar ofta sågverken egna s k sågverksspecifika sorteringsreg
ler som bygger på tradition och är väl inarbetade inom verket och mot de kunder man 
brukar sälja t i l l . Sågverksspecifik sortering sägs underlätta flexibilitet och samtidigt för
svåra för andra sågverk att sälja virke till ett annat sågverks traditionella kunder. Krav 
på flexibilitet och samtidigt säkerställa kvalitet och likartade egenskaper kan ibland 
komma i konflikt vid praktisk sortering. För att i viss mån illustrera problematiken med 
manuell virkessortering beskrivs nedan grovt hur den går till i generella termer. 

Manuell virkessortering går vanligen fill på så sätt, att virkesstyckena passerar förbi en 
station för rotkap, se Figur 3, och ett antal sorterarplatser, se Figur 4. Vid rotkapen skall 
operatören kapa bort oönskade särdrag som sitter i rotänden av virkesstycket. Bitama 
passerar med ett flöde av 50 - 60 bitar/minut. Kapbeslutet skall inte grunda sig bara på 
hur rotänden ser ut, utan på hela virkesstyckets blivande sorttillhörighet, som alltså fast
ställs av sorteraren i nästa station, sorterarplatsen. 

Figur 3. Operatören drar ut virkesstyckena till rätt kapställe. 

Det är onödigt att kapa bort oönskade särdrag i roten om virkesstycket ändå inte sort-
och värdemässigt kan "lyftas" genom kapning i toppen. Samtidigt kan ett uteblivet eller 
för kort rotkap medföra att virkesstycket inte kan nå potentiellt värde. Rotkaparen måste 
kunna se alla sidor på virkesstycket, så biten måste vändas, antingen manuellt eller au-
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tomatiskt. Rotkaparen skall sedan, för att kapa biten, fatta tag i virkesstycket och dra ut 
så lång bit som skall kapas, se Figur 3. Efter operatören sitter en kapsåg som utför själva 
kapet. 

Figur 4. Justerverk med fyra sorterarplatser som syns bakom glasfönstren. 

Vid sorterarplatsen, se Figur 4, skall sorteraren fatta ett välgmndat "optimalf' beslut om 
virkesstyckets värdemässigt mest lönsamma sort samt om och hur det skall kapas i topp
änden för att uppnå den önskade sorten. Flödet framför sorterarplatsen är 25 - 30 bi
tar/minut. Sorttillhörighet och kapbeslut meddelas systemet via knappsats. 

För att fa alla sorterare att likriktas mot de sågverksspecifika sorteringsreglema och för 
att de inte skall tröttna av en arbetsuppgift och tappa koncentrationsförmågan, tillämpas 
ofta rotationssystem, vilket innebär att alla sorterare skall fijngera både som rotkapare 
och som sorterare. 

Sorteringsresultatet påverkas av antal sorter som partiet skall delas upp i . Om virket 
bara skall sorteras i en (1) sort, som dessutom tillåter alla typer av särdrag i vilka storle
kar och mängder som helst, blir det 100% rätt om allt läggs i den. Om det finns två eller 
fler sorter med gränsvärdet (-ena) för särdragets (-ens) tillåtna storlek vald på så sätt att 
populationen fördelas någorlunda jämnt kring gränsvärdet (-ena), måste ett aktivt beslut 
fattas för att virkesstycket skall bedömas korrekt. Ett gränsvärde som inget virkesstycke 
i populationen når upp till (exempelvis kviststorlekar på 500 mm) har ingen betydelse 
för sorteringen, annat än att det finns risk för feltryckning. Således, ju fler sorter att väl
ja mellan, desto svårare blir det att göra rätt, eftersom antalet gränser och därmed antalet 
gränsfall ökar. 

Särdragsbestämning, typ och storlek 
Vilket särdrag som finns på ett virkesstycke kan många gånger vara en högst subjektiv 
bedömning. Att något finns, som avviker från frisk ved, kan (oftast) alla inblandade va
ra överens om, men vad det är, och hur det skall bedömas kan diskuteras. 
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Att bedöma storleken på ett särdrag kan i många fall vara ytterst svårt och subjektivt, se 
Figur 5. I mätreglema står definierat hur måtten skall tas, beräknas och presenteras. Var 
ett visst särdrag skall anses börja och sluta anges dock inte i någon av de beskrivna mät
reglema. Antingen förutsätts bedömaren vara tillräckligt träkunnig eller så är det alltför 
komplicerat att beskriva. 

Figur 5. Olika bedömningar av var kvisten börjar. 

Antalet operatörer vid manuell sortering 
Den manuella sorteringen har många problem, vilket både sågverken och tillverkare av 
automatiska sorteringssystem försöker komma till rätta med. 

Som alltid när det är människor inblandade är det svårt att få en gemensam syn på både 
detaljer och på saker i stort. Det innebär att det är en variation både mellan operatörema 
och mellan samma operatörs bedömningar vid olika tidpunkter på dagen och i veckan 
(se Grönlund, U. 1995). Det är också svårt för en operatör att vara uthålligt skärpt under 
långa arbetspass 

Operatörens tid för bedömning 
Vid manuell sortering är hastigheten med vilken virkesbitama har när de passerar sorte
raren en begränsande faktor. Den höga hastigheten begränsar den tid sorteraren har för 
att göra sin bedömning. En sorterare har ca 2 - 3 sekunder på sig att fatta beslut om kor
rekt kapställe och sorttillhörighet. En undersökning (Hallonborg, 1976) och praktisk er
farenhet visar att 20 - 30 bitar/minut kan vara en lämplig hastighet, eftersom operatören 
då fattar ett mer eller mindre intuitivt beslut. 

2.4 Visuella automatiska sorteringssystem 
Tekniska system och tekniska lösningar på alla tänkbara problem har alltid haft hög 
status inom sågverksindustrin. De flesta tekniska lösningarna har av tradition haft som 
syfte att maximera den producerade volymen, vilket av tradition mest utgjorts av bulk-
produkter av olika slag. I och med intåget av ny teknik inom sortering har dock begrepp 
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som värde och kvalitet smugit sig in som jämbördiga begrepp vid sidan av volym när 
lösningar för automatisk sortering utvecklas. 

De automatiska system för sortering av sågat virke som används i sågverk och trävaru
industri består i de flesta fall av någon form av "kamera" för synligt ljus, men även 
röntgen, mikrovågor m m förekommer. "Bilden" behandlas av datasystem som tolkar 
informationen och översätter den till defekter som passas ihop med sorteringsreglema 
och gällande prislistor. 

Ett generellt system för automatisk avsyning består av ett antal fysiska delar, såsom ex
empelvis belysning, sensorsystem, bildbehandlingsdator och optimeringsdator. 

De fysiska delarna kan delas upp i aktiviteter. Till aktiviteterna kopplas en databas med 
vars hjälp man kan omvandla data till information för att man skall veta vad som avsy
nats. 

De skillnader mellan en fungerande automatisk avsyning och sortering och den traditio
nella, manuella, sorteringen som brukar framföras har sammanställts i Tabell 1. 

Tabell 1: Jämförelse mellan automatisk och manuell sortering av sågat virke, fördelar 

Fördelar med automatiska avsynings-
system jämfört med manuell sortering. 

Begränsningar med automatiska av-
syningssystem jämfört med manuell 
sortering. 

Högre kapacitet Svårigheter för systemet att bestämma de
fekttyp 

Erhåller jämnare sorteringsresultat Svårigheter för användaren att göra mindre, 
tillfälliga, ändringar i sorteringsreglema 

Klarar att tillämpa fler regler Systemet kräver strikta och väldefmierade 
regler 

Klarar att tillämpa fler regler samtidigt Systemets regeldefmitionema överensstäm
mer inte med det "vanliga" sättet att definiera 
sorteringsreglema 

Klarar att tillämpa mer komplicerade regler De människliga sorterama är mer "intuitiva" 
vid diffusa instruktioner 

Fri från sorteringsreglemas "fördomar" om 
normalt utfall 

Människan klarar att med hjälp av tidigare 
erfarenheter lösa nya uppgifter. 

Bättre "optimeringsgrad" erhålls 

3 Sågverkens syn på lönsamhet 
I detta avsnitt beskriver vi kort de allmänna uppfattningarna rörande ekonomi och lön
samhet i sågverksindustrin. Här kommer även en del hjälpmedel för att kontrollera 
och/eller säkerställa lönsamhet att behandlas. 
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3.1 Ekonomi som ett tekniskt redskap 
Av tradition har sågverksindustrin haft en stark fokusering på teknik och tekniska lös
ningar på de problem som den ställs inför. Produktivitetstänkandet är ofta mycket do
minerande. Nya metoder och idéer att lösa uppgifter far alltför sällan gehör. De problem 
som uppstår löses oftast på ett vedertaget och välkänt sätt. Sällan lyfts organisationsfrå
gor och andra mjukare frågor fram eftersom dessa inte har samma statusvärde som till 
exempel en maskininvestering. 

Sågverksindustrin har av tradition styrts av skogsbruket genom att råvarusammansätt-
ningen har varit den faktor som enskilt har det största inflytandet. Råvaruanskaffningen 
står för ca 70% av sågverkens kostnader. Volyinsutbytestalen har därför varit oerhört 
centrala - ju högre utbyte desto lönsammare sågverk. Detta är med dagens marknadssi
tuation - snabba omsvängningar i efterfrågan på produkter, precisa kundkrav och hög 
konkurrens mellan sågverken - en allt sämre strategi för att uppnå lönsamhet. Många av 
dagens sågverk försöker att anpassa sig till en mer "kundorderstyrd" produktion'. Lön
samhet är dock fortfarande något som bedöms ur ett teknikfokuserat tänkande. 

Styrning av sågverkets produktion - en verktygslåda av principer 
Sågverk, liksom andra trämekaniska företag, använder sig av en rad olika typer av styr
principer för sin verksamhet. De principer (eller föreställningar om principer) som oftast 
nämns är kundorderstyming, prognosstyming och råvarustyming av produktion. 

Kundorderstyrd produktion sker direkt mot en order där specifikation, kvantitet och le
veranstid är bestämd. Problemet med kundorderstyming är att veta vad som ska kund-
orderstyras. Det divergerande flödet i sågverksproduktionen innebär att det inte går att 
enbart producera mot kundorder. Andra produkter faller även ut vid ett divergerande 
flöde, den s k sågverksparadoxen (Grönlund, A. 1994). 

Produktion mot prognos innebär att produktionen planeras efter exempelvis marknads
undersökningar, ramavtal för en bestämd årsvolym eller försäljning från färdigvarulag
ret, s k lagerstyrd produktion. Tillämpas lagerstyrningen (eller prognosstymingen) fullt 
ut blir effekten att det under vissa perioder t ex kommer att flisas" en större andel av de 
bräder som har låg lageromsättningshastighet för att under andra perioder producera 
dessa varor. 

Råvarustyrdproduktion sker med utgångspunkt från råmaterialets egenskaper samt an
delen av det sågade timret som omvandlas till sågade trävaror (utbyte) och de avgör vi l
ka produkter som produceras. Denna styrprincip förutsätter i princip att marknaden är 
omättad på alla produkter. Förutsättningarna för att enbart tillämpa råvarustyrd produk
tion har i och med förändringarna i sågverkens marknadssituation avsevärt försämrats 
eller omöjliggjorts helt. Utbytet är dock fortfarande ett viktigt nyckeltal för ekonomin i 
företaget. 

' Det kan då, vid omsvängningen mot kundorderstyrd produktion, uppstå problem om de an
ställda är kvar i det gamla råvarustyrda tänkandet. 
^ Bräderna flisas till biprodukten flis som antingen säljs till massaindustrin, säljs som bränsle 
eller används till energi i sågverkets egna värmepannor. 
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Sågverksfbretagen kombinerar ofta dessa styrprinciper, en del av produktionen är kund
orderstyrd, en del prognosstyrd och en del råvarustyrd. Stymingsprincipen är ofta kopp
lad till olika produkt- och kundgrupper. 

De styrprinciper som sågverket använder återspeglar sig i sågverkets produktion. Som 
problem i företagens produktion identifieras bl a lageruppbyggnad (råvarulager, mel-
lanlager och fardigvarulager). Lagrens storlek uppfattas dock inte alltid bara som besvä
rande. Ett stort, väl underhållet och välsorterat färdigvarulager ger t ex möjlighet att ef
fektuera nästan varje kundönskemål utan dröjsmål. 

Det förekommer i många sågverksföretag en rigid inställning till styrprinciperna. Pro
duktionspersonalen identifierar sig med en styrprincip och har svårt att ställa in sig efter 
andra principer, vilket skapar oförmåga att hantera störningar i produktionen. Detta ut
gör ett problem i sågverkproduktionen och beror kanske mer på bristande organisation 
än de använda styrprinciperna. 

Ekonomi är att räkna 
Den allmänna uppfattningen inom sågverksindustrin är, liksom för övrigt i många andra 
tillverkande industrier, att ekonomi är ett redskap för att räkna fram om företaget går 
med vinst eller förlust, om det är lönsamt eller ej. 

Det verkar ibland även föreligga en uppfattning att ekonomiska kalkyler kan skapa vinst 
på egen hand - i likhet med en ftingerande maskin - istället för att ses som ett mer eller 
mindre rättvisande styr- och mätinstrument. 

Efterfrågan på olika former av kalkylmetoder för varierande ändamål är stort. Det finns 
kalkyler för postning/utbytesberäkningar, torkstyming och annan produktionsplanering. 
De flesta kalkyler är dock av typen förkalkyler, d v s de gör uppskattningar av hur ut
fallet av aktiviteter eller åtgärder antas bli och inte hur det faktiskt blev jämfört med vad 
som var tänkt. 

Ett problem som bör påpekas i detta sammanhang är att få, om några, sågverksföretag i 
dag har tillgång ti l l och använder "fungerande" efterkalkyler för att följa upp sina pro
duktionskostnader och försäljningsresultat. Sågverken har i allmänhet svårt att avgöra 
exakt vilka produkter som är lönsamma att tillverka. Detta problem faller tillbaka på den 
så kallade sågverksparadoxen som tidigare berörts i avsnitt 1.1. Många sågverksföretag 
menar att bristen på en fungerande efterkalkylsmodell är ett av de allvarligaste bristema 
i deras verksamhet. Uttalanden som ''Att inte veta var man tjänar sina pengar, eller var 
de stora förlusterna uppstår, duger inte i längden'' är vanligt förekommande. 

När man i sågverksindustrin pratar om kalkylunderlag menar man oftast data från olika 
produktionsstationer (ofta utvunnet direkt från produktionsutrustningen). Det är inte 
själva utvinningen av produktionsdata utan sammanlänkningen av data till en begriplig 
helhet som utgör det största problemet. 

Förekomsten av tekniska lösningar gör det möjligt, trots förekommande svårigheter, att 
göra hjälpliga efterkalkyler utgående från de tekniska data från produktionen som finns 
tillgänglig. Underlag från försäljning, inköp och andra ekonomiska transaktioner är där
emot mer bristfälliga. En anledning till detta kan vara att sättet att lagra information från 
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affärstransaktioner skiljer sig från det digitala format i vilket produktionsdata lagras. In
formationen från affärstransaktionerna bygger till stor del på erfarenhetsmässiga be
dömningar där kvantifierbara uppgifter endast utgör en delmängd. Många sågverksfö
retag saknar regelrätta rutiner för att sammanlänka de bägge typerna av information. 
Detta gör det svårt att bedöma till exempel olika kunders eller kundgruppers lönsamhet. 

Sågverkets relationer till andra företag 
Marknaden för sågade trävaror kännetecknas av ett högt utbud gentemot efterfrågan. 
Timmerprisema är relativt sett höga och konkurrensen när det gäller att köpa sågtimmer 
är hård. En kommentar som ofta falls av "folk inom branschen" är att sågverksindustrin 
är en av fa branscher där en bristvara (timmerråvara) omvandlas t i l l en överskottspro
dukt (bulkträvirke). 

Svenska sågverk brukar ofta delas in i tre grupper beroende på ägarbild samt varifrån 
dess råvara kommer. Den första gruppen är industrisågverk - ingående i större koncern 
med huvuddelen av råvarufangsten från egna skogar. Ofta ingår även cellulosaindustri. 
Grupp två, köpsågverken, är ofta familjeägda utan större egna skogstillgångar. Råvaran 
köps av privata skogsägare och andra skogsägande företag. Den sista gruppen är skogs-
ägarföreningamas sågverk. Råvaran dit levereras huvudsakligen av föreningens med
lemmar. 

Sågverksföretag ikläder sig inte sällan två olika typer av logik samtidigt. Dels då man 
agerar som en traditionell inköpare (kund) av timmerråvara, dels då man agerar som kö
pare av timmer i en fördjupad relation kombinerat med att agera leverantör av skogs
tjänster till små skogsägare. En motsvarande dubbel logik finns även gentemot sågver
kets kunder där man dels agerar som leverantör för standardiserade bulkträvaror, dels 
som leverantör, i en fördjupad kundrelation, av trävaror med hög förädlingsgrad. 

I materialflödet mellan skog och slutanvändning är det främst "gränssnitten" eller rela
tionerna mellan å ena sidan skog och sågverk och å andra sidan sågverk och förädlande 
företag (manufaktur) som upplevs sätta hinder i vägen för ökad lönsamhet. 

Sågverkens affärsrelationer med timmerleverantören består i stor utsträckning av att 
sågverket "måste" köpa det som levererats. I vissa fall har timret inspekterats före leve
rans. Det är ytterst svårt för sågverket att påverka vilket timmer som skall levereras. De 
är mer eller mindre utlämnade att ta emot det timmer de far. 

"...det är tillgången till timmer som får styra helt och hållet. Och det har blivit 
en vana det där" (citat, en timmerinköpare) 

Sågverkens affärsrelationer med kunder består ofta i att kunderna gör förfrågningar 
gentemot sågverken. Vid långvariga affärsförbindelser förekommer upprättande av ram
avtal. Ramavtalen innehåller inga operativa detaljer, utan dessa löses löpande under 
kontraktets löptid, till exempel via telefon och fax. Affärsrelationerna bygger mycket på 
handslag och ömsesidigt förtroende mellan partema. Det är sällan som sågverken själva 
går ut till potentiella kunder för att sälja aktivt eller själva försöker hitta nya kunder. 
Försäljarna är därför mer ordennottagare än aktiva säljare. 
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''Jag vet inte om det ställer andra krav men kanske jämfört med vissa andra 
branscher så är det väl en annan form av försäljning. Jag menar det är ingen 
dörrknackningsförsäljning på långa vägar och ser man försäljningssidan inom 
trä traditionellt så är den ju ... är det ju ...ja är det väl ganska udda i och med 
att det är mer att ta emot order än vad det är att jobba för och sälja 
Men det är väl en gammal traditionell marknad som är lite svår att ändra på, 
den har sina kanaler och sitt sätt att arbeta. " (citat, en sågverkschef) 

Trots det stora inslaget av förtroende sker det ett ständigt spel mellan partema som av 
många i både sågverksindustrin och manufakturindustrin stundtals betecknas som häst
handel. Bakom detta spel kan dock skymta en svårighet för partema att förstå varandras 
språk, krav och möjligheter att producera, leverera respektive köpa olika typer av vir
kesvara. Sågverken har historiskt sett koncentrerat sig på att fa ut maximalt utbyte av 
sågprocessen och sorterat virket enligt de kvalitetskrav som "Gröna Boken" anger. I 
manufakturindustrin vill man fa rätt egenskaper och kvantiteter på den virkesråvara man 
köper för att minimera kapitalbindning, spill, transportkostnader etc i den egna produk
tionen. 

3.2 Lönsam produktmix 
För sågverken gäller samma ekonomiska basregler som för andra branscher: målet är att 
gå med vinst. Vägen dit är att hålla intäkterna högre än kostnaderna. 

Om vinsten har varit "tillräcklig" har sågverken av tradition varit nöjda. Länge har vä
gen för att nå målet i sågverksnäringen ansetts vara högsta möjliga volymutbyte, mycket 
beroende på att det är lätt att räkna ut utbytet som kvoten mellan utgående och ingående 
volym. Volymutbytet används för att bedöma värdet på de producerade trävarorna. 
Kopplingen mellan volym- och värdeutbyte upplevs i de flesta fall som stark. Denna 
koppling är dock inte alltid självklar. 

Att optimera mot bättre värdeutbyte istället för volymutbyte 
Volymutbytet beror i första hand på hur stocken sönderdelas till bräder och plank, det 
vill säga vilket postningsmönster och vilka sönderdelningsmaskiner som används. 

En bättre parameter att optimera mot - som dock är betydligt svårare att administrera, 
följa upp och utvärdera - är det ekonomiska utbytet. För att göra det krävs en ingående 
analys av kostnader och intäkter i alla delar av produktionen, inkluderande alla företa
gets delar, såsom inköp, lager, logistik, produktion, försäljning osv . 

Optimeringsproblemet blir därför en funktion över tiden av värdena och fördelnings
funktionerna på bland annat råvarans (timrets) utseende, volym, tillgång, efterfrågan, 
pris, längd, diameter, postningsval, färdigvarans (den sågade varans) utseende, volym, 
tillgång, efterfrågan, pris, längd, dimensioner samt dessutom processparametrar, pro
duktionsapparat, produktionskostnader, lagerkostnader och lageromsättning. 

Vid uttag av speciella dimensioner eller sorter förstärks problemet med "resten". Det är 
ju inget problem att sälja det speciellt önskade, det är j u redan gjort. Problemet är att 
hitta kunder till det som inte "ser ut som det brukar". I vissa fall kan det oönskade 
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"gömmas" genom att det späds ut i den vanliga produktionen, men i andra fall måste 
stora insatser göras för att hitta köpare. 

Samma problem som beskrivs ovan fas då råvaran, timret, inte fyller uppställda kvali
tetskriterier eller bara ser "annorlunda" ut. Annorlunda timmer erhålls exempelvis vid 
stormfällningar och vid timmerbrist. Annorlunda utseende på råvaran uppträder när bil
ligt timmer köps från andra områden eller länder. På senare år har exempelvis importen 
av timmer från Ryssland och de baltiska statenia ökat markant. Sådant timmer har en 
annan kviststruktur och andra särdrag, defekter, än det "vanliga" timret, vilket gör att 
den sågade varan ser annorlunda ut jämfört med normalt. 

Ur ett etiskt perspektiv verkar det som om sågverken inte upplever utspädning eller om-
plockning av virke som något negativt under förutsättning att leveransen tillräckligt väl 
följer uppsatta kontrakt och bestämmelser. Kunderna kan dock ha synpunkter och upp
leva det som ett problem. Ur ett känslomässigt och moraliskt perspektiv kan detta förfa
rande upplevas som stötande, då det strider mot inarbetade föreställningar om rätt och 
fel, samt innebär att kunden får något annat än det förväntade. Det kan därför även upp
stå problem med förtroendet mellan producenten/säljaren och kunden om virket i ett 
parti uppges komma från ett normalt upptagningsområde med en normal kvalitetsför
delning och det inte visar sig stämma. Det kan även skapa problem vid olika typer av 
miljöcertifiering. 

3.3 Verksamhetsoptimering - ett sätt att "skapa" vinst? 
Ett välprövat tillvägagångssätt för att hantera de problem med divergerande flöde, oviss
het om sorteringsutfallet etc - problem som beskrivits ovan - är att undersöka material
samband och utveckla olika typer av optimerande verktyg. Ofta rör det sig om optime
ring av de enskilda tillverkningsprocesserna eller till och med delar av dessa (som till 
exempel sortering). Dessa (ofullständiga) optimeringar är alltså att betrakta som subop-
timering, som i värsta fall förstör före- eller efterkommande operationers möjlighet att 
positivt påverka företagets resultat. 

Modeller avsedda för optimering och simulering av hela företagets verksamhet har hit
tills inte varit särskilt utbredda inom svensk sågverksindustri. Det har dock gjorts försök 
inom detta område under ett antal år. I takt med att fler sågverksföretag satsar på upp
byggnaden av stora administrativa datorsystem som innehåller såväl marknads- och af
färsdata som produktionsdata har optimering och simulering med så kallade verksam
hetsmodeller utvecklats för kommersiellt bruk. 

När verksamhetsomspännande modeller konstrueras är det önskvärt att få med så många 
påverkande faktorer från hela försörjningskedjan (från skogsavverkning till leverans av 
fårdigt förädlade produkter) som möjligt. Målet för företaget är att styra hela sin verk
samhet för att erhålla optimal vinst på eget och investerat kapital. 

I samband med diskussionen om modeller för verksamhetsoptimering används ibland 
begreppet supply chain optimization (SCO). Med det avses metoder för framtagning av 
planeringsunderlag som ger "optimal" balans mellan företagets aktiviteter samt genom
förande och beslut som möjliggör optimal planering. Med andra ord rör det sig om ett 
försök till att åstadkomma en verksamhetsomspännande förkalkyl. 
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I denna kalkyl försöker man klarlägga hur företagets resurser fördelas. För sågverk, lik
som för alla andra tillverkande företag, beaktas framförallt fem typer av resurser: 
1. Kapital. 
2. Materialtillgång. 
3. Produktionskapacitet. 
4. Möjligheter på marknaden. 
5. Tid. 

Tanken är att beslutsfattandet ska grunda sig på en optimal fördelning av dessa resurser, 
praktiken menar man dock den bästa möjliga lösningen när man talar om den optimala 

ösningen. Modellen tar utöver de olika resursslagen utgångspunkt från ett antal bivill
kor. Dessa bivillkor kan exempelvis utgöras av: 

Materialtillgänglighet. 
Kapacitet i maskiner och arbetskraft. 
Kundkrav (t ex leveranstider). 
Efterfrågan på marknaden. 
Nivåer på säkerhetslager. 
Kostnader och försäljningspriser. 
Leverans- och transportbehov. 
Sekvensering av omställningsarbetet för effektivare maskinutnyttjande. 

Vid optimering/kalkylering vägs dessa bivillkor samman med andra regler som råder för 
företagets affärsverksamhet för att komma fram till den optimala/bästa användningen av 
företagets resurser. Optimeringen skall även medverka till att uppfylla målet om att an
vända ett minimum av (tids-)resurser för att uppfylla kundemas önskemål i fråga om 
produkter levererade på utsatt tid (minimera objektfunktionen). 

Den optimeringsmetod som används i många av de verktyg som fmns eller är under ut
veckling bygger på linjärprogrammering (LP). Linjärprogrammering fungerar dock bara 
om bivillkor och målflinktionen (objektfunktionen) kan uttryckas som linjära ekvatio
ner. Detta är inte alltid fallet. 

I likhet med sorteringsproblematiken går inte inslaget av subjektiva bedömningar att 
undvika vid användandet av verktyg för verksamhetsoptimering, till exempel vid kon-
stmktionen av modellen, sammanställning av informationsunderlag och granskning av 
optimeringsresultatet. Fömtsättningama på olika sågverk är sällan eller aldrig lika. Det 
rör sig inte om stora flödesmässiga skillnader utan mer om synsätt och kulturella skill
nader . Detta verkar många gånger glömmas bort vid investering i ett verktyg av detta 
slag. 

Vid samtal med representanter från sågverksindustrin får man lätt intrycket att de vill få 
tillgång till ett verktyg som gör det möjligt att "se in i framtiden" för att bättre kunna 
hantera de problem som de ställs inför, problem som hög egenskapsvariabilitet hos rå
varan, ett divergerande flöde och stora konjunkturvariationer på marknaden. Det domi
nerande teknikfokuserade tänkandet gör att sågverken söker efter objektiva svar som är 
befriade från moraliska överväganden. 

Ett å terkommande problem vid implementering av beslutsstöd av denna typ. 
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4 Moral och normer i teknik, ekonomi och praxis 
Att prata om företags etik och moral kan många gånger vara ett känsligt ämne att dis
kutera med personer i sågverksbranschen. Det är lätt att de känner sig (eller branschen i 
allmänhet) utpekade som att ha "dålig" moral. Vi vill därför ytterligare en gång påpeka 
att denna rapport inte har för avsikt att göra bedömningar om huruvida sågverksföreta
gen kan anses ha bra eller dålig moral, utan endast undersöka hur teknik och ekonomi 
fungerar i samverkan med olika moraluppfattningar som förekommer i och utanför såg
verksbranschen. 

I tidigare avsnitt har vi målat upp sågverks företags situation med hjälp av valda bilder 
från såväl teknik som ekonomi. Avsikten med dessa avsnitt är att fånga det regelverk 
med vars hjälp enskilda individer och sågverksföretag som kollektiv agerar. Regelverket 
utgör en etisk kod utifrån vilken individer och grupper av individer gör sina värderingar. 

I detta avsnitt kommer vi att ta itu med uppgiften att fånga upp de moraliska känslor, 
rörande sågverkens agerande, som förekommer hos individer sysselsatta inom och utan
för sågverksbranschen. Innan vi gör detta kommer vi med hjälp av teoretiska inlägg att 
diskutera människan som moralisk varelse samt förmedling av moraliska uppfattningar 
och kollektivt meningsskapande. 

4.1 Etik och moral som en uttalad mänsklig egenskap 
Det finns en rad olika uppfattningar och teorier där människans särställning som det 
enda djur som har känslor diskuteras. Diskussionen om huruvida djur (bortsett från 
människan) besitter förmågan att ha känslor ligger utanför denna rapport. Vi kommer 
dock i vår fortsatta framställan att hävda att moraliserande och moraliska känslor är en 
mänsklig egenskap. 

1 inledningen av denna rapport har vi anslutit oss till uppfattningen att moraldiskursen 
kan delas in i etik, moral och moraliserande (Gustafsson 1988). Etiken utgör ett reso
nemangssystem uppbyggt med hjälp av logik och behandlar hur saker och ting borde 
hanteras. Moral är den känslomässiga grund utifrån vilken verkliga handlingar utförs. 
Genom moraliserande och moralisk upprördhet konfronteras och omformas det etiska 
resonemangssystemen och de moraliska känsloma. "Moraliserandet utgör på detta sätt 
en mellanform mellan moralen som enstaka handling och moralen som generaliserat 
resonemangssystem, dvs etik" (Gustafsson 1988, si26). 

Moralbegreppet som helhet (med möjligt undantag för de moraliska känsloma som så
dana) bygger på förmågan att uttala moraliska uppfattningar, d v s de bärs fram av språ
ket. Språket tar hjälp av symboler för att fånga det icke-verbala, t ex moral. I sin bok 
"Language as Symbolic Action" definierar Kenneth Burke människan enligt följande: 

"Man is 
the symbol-using (symbol-making, symbol-misusing) animal 
inventor of negative (or moralized by negative) 
separated from his natural condition by instrument of his own making 
goaded by the spirit of hierarchy (or moved by the sense of order) 
and rotten with perfection" (Burke 1966, si 6) 
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De av människan använda symbolema blir bärare av normer och förståelse avsedda för 
en rad situationer. Människor skapar även symboler för att beskriva känslor och andra 
icke-verbala förnimmelser. Det förekommer även att symboler används för att beskriva 
annat än de från början var avsedda att beskriva. 

I och med sitt användande av symboler har människan även fått ett verktyg att beskriva 
önskade tillstånd. Detta görs främst med hjälp av regelsystem där man med symbolemas 
hjälp klargör vad som inte är önskvärt. 

Människan skapar på detta sätt en social konstmktion som separerar henne från den na
tur i vilken andra djur lever. Individer i olika situationer skapar den egna verklighets
upplevelsen genom att tilldela den en mening som i viss utsträckning delas av andra. 
Konstmktionen syftar till att skapa ordning i den mänskliga tillvaron. Det finns en strä
van efter att uppnå perfekt överensstämmelse med det regelsystem som byggts upp. 
Språket kan i detta sammanhang sägas vara både skapare av den egna verklighetsupp
fattningen samt ett verktyg att förstå andras verklighet (Czamiawska-Joerges, 1993). 

Normer i språket och i materiella artefakter 
Människan använder sig alltså av symboler för att förmedla intryck, normer och värde
ringar. Vårt språk är fyllt av symboler eller bildliga beskrivningar av händelser och in
nehåller samtidigt en värdering av denna händelse. Ofta användes beskrivningar av en 
typ av situation för att klargöra förhållandena för en annan situation med liknande egen
skaper. Som exempel kan nämnas att marknaden för timmer och sågat virke ibland be
skrivs med hjälp av metaforer från en boskapsmarknad av personer i branschen, affärs
uppgörelser liknas inte sällan med häst- eller kohandel. I beskrivningen finns en in
byggd värdering som kan tolkas som att uppgörelserna inte alltid bygger på ärlighet. 

Utöver alla symboler som finns inbäddade i vårt språk tillskriver även människan natur
liga eller tillverkade föremål ett visst symbolvärde. Normer och värderingar knutna till 
föremål föreskriver hur och på vilket sätt dessa föremål skall hanteras och utgör en del i 
konstmktionen av den egna verklighetsuppfattningen. Symboler - oavsett om de finns i 
språket eller knutna till föremål - är skapade av människan, s k artefakter, som verktyg 
för att skapa förståelse av den egna verklighetsuppfattningen och, enl. Burke (1966), 
skilja henne från hennes naturliga förutsättningar. 

Längre fram i detta avsnitt kommer vi att titta närmare på hur moral, normer och värde
ringar samt associerade ekonomiska och tekniska överväganden kommer till uttryck i 
såväl språkliga (retoriska symboler etc) och materiella (symboler knutna till föremål) 
artefakter. För att skaffa oss verktyg för detta använder vi oss av Czamiawska-Joerges 
(1993) indelning av språkliga eller lingvistiska artefakter i beteckningar (labels), meta
forer (metaphors) och plattityder (platitudes). Hon ger respektive uppdelning följande 
innebörd ''Labels tell us what things are", "Metaphors say how things are" och 
"Platitudes establish what is normaP' (Czamiawska-Joerges, 1993, p. 18). Dessa olika 
typer av språkliga artefakter formas och omformas genom social interaktion genom 
samtal och utgör gmnd för gemensamt eller koordinerat agerande. Gustafsson (1994) 
lyfter fram begreppet memetik (i formen av s k "småpraf) som en kulturell mekanism 
för utbyte av nomier och värderingar. Normer och värderingar cirkulerar i ett företag 
eller bransch genom s k "småpraf. 
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Genom att sitta med vid de olika personalkategoriemas fika- och lunchbord kan man lätt 
urskilja hur ett företags moralsyn ftingerar, beroende på den rådande nomibilden i den 
betraktade gmppen. 

Symboler i form av språkliga eller lingvistiska artefakter används för att skapa organisa
torisk kontroll. De skapar även överensstämmande förståelse kring för företaget viktiga 
aktiviteter genom att erbjuda förklaringar. 

Czarniawska-Joerges (1993) hävdar att vid sidan av de språkliga eller lingvistiska arte-
faktema som används för organisatorisk kontroll och överensstämmande förståelse in
verkar även materiella artefakter till dessa processer med hjälp av de normer som är 
knutna till de materiella artefaktema. De materiella artefakter, som i fallet med såg
verksföretag är lättast att relatera til l , är produktionssystemets eller produktionslayou
tens egenskaper som till exempel divergerande flöde samt hög ovisshet om råmaterialets 
och de färdiga produktemas egenskaper. Weick (1979) menar dock i motsats till Czami-
awska-Joerges att en organisations två delar (produktions- och kontrollsystem) är löst 
kopplade mot varandra. Av det vi hittills sett och erfarit av arbete med sågverksföretag 
verkar Czamiawska-Joerges syn bäst stämma med våra egna observationer. 

Kollektivt meningsskapande, handlingar och moral 
Den socialt konstmerade verklighetsupplevelsen som alla människor bär på delas, som 
nämndes ovan, till viss utsträckning av andra individer. Den andel uppfattningar som 
delas kan vara större eller mindre. Inom till exempel ett företag finns vissa områden där 
uppfattningar och problemförståelse delas av de individer som är verksamma i företaget. 
Dessa delade uppfattningar och förståelse gmndar sig på normer och värderingar - etik 
och moral om man så vill - och möjliggör för företaget att agera på ett samlat sätt. 
Czamiawska-Joerges (1993) benämner detta möjligheten till kollektivt handlande. 
Czamiawska-Joerges menar dock att det inte i första hand är förståelsen som delas av 
individema i företaget utan snarare erfarenheten av de kollektiva handlingama, 
''Collective action is possible even in the presence of many meanings which are only 
partly shared. It is the experience of a given collective action which is shared, rather 
than its meaning' (Czamiawska-Joerges, 1993). 

De kollektiva handlingar som utförs i ett företag kan stämma mer eller mindre bra över
ens med olika gmpper eller individers känsla för rätt och fel, d v s moral. Detta helt obe
roende av om individen eller gmppen varit delaktig i handlingen eller ej. Vid alltför sto
ra avvikelser mellan handlandet och den egna rättsuppfattningen uppträder emotionell 
eller moralisk upprördhet som i sin tur kan finnas i moraliserandet över de kollektiva 
handlingama. Vi vill här avslutningsvis vilja peka på likheten mellan detta resonemang 
och Gustafssons (1994) idé om småpratet som bärare av normer och värderingar. 

4.2 Den sågverksspecifika sorteringens tänjbarhet 
Det finns, så som hastigast nämndes i avsnittet om manuell sortering, informella s k 
sågverksspecifika sorteringsregler vid sidan av de formella reglema som finns beskrivna 
i olika standarder. De sågverksspecifika sorteringama bygger på företagets egna tradi
tion och begreppsvärld, vilken ofta är väl inarbetad intemt inom verket och externt 
gentemot gamla kunder. Dessutom anses att flexibiliteten och kundanpassningen ökar 
genom att man inte hindras av nedskrivna regler. Problem kan lätt uppstå då personer 
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och organisationer utanför den "inre kretsen" skall ta sig in eller släppas in. Det sker till 
exempel när nya kunder efterfrågar sågverkets produkter eller när sågverket vänder sig 
till nya kunder. Problem förekommer även då ny försäljnings- och sorteringspersonal 
introduceras. Sågverksspecifik sortering försvårar för andra sågverk och håller dessa 
utanför den aktuella, specifika marknaden. 

Ett flertal sågverk i Sverige arbetar utan eller endast med ytterst knapphändigt formali-
serade, skriftliga sorteringsregler. På vissa av dessa verk råder förvirring om vilken re
gel som det egentligen skall sorteras efter samt vilka produkter som sågverket har till 
försäljning. Andra sågverk, utan skriftliga sorteringsregler, har god ordning och alla in
blandade, inkluderande försäljare, sorterare och övriga operatörer, vet vad som gäller. 

Muntlig trimning av sorteringsutfallet och "konjunktursortering" 
Sågverkens skrivna sorteringsregler vid manuell sortering är ofta av tradition och av 
praktisk ftinktonalitet diffusa. Genom att de är traditionella har sågverket inte behövt 
specificera sorteringsreglema så noggrant - det har ftingerat ändå. Genom att hålla reg
lerna, medvetet eller omedvetet, diffusa kan man enklare på ett praktisk och ftinktionellt 
sätt "trimma" sorteringen muntligt, utan att ändra det faktiska regelverket. Exempelvis 
kan sorteringsinstruktionen för en dag vara "lite mindre kvistar än igår, men tillåt lite 
längre vankant". Naturligtvis är en sån instruktion svår att formalisera och implemen-
tera med nödvändig stringens så att alla sorterare håller samma gränser. Den muntliga 
styrningen kan därför ibland vara svår att kontrollera. Det är lätt att fa sorterare att över
reagera på impulser från arbetsledare och chefer. Efter en tidsperiod, kortare eller läng
re, är sorteringsnivån tillbaka där den var tidigare. 

"Och det är det som är svårt att kommunicera även för mig till sorteraren att då 
jag går in och säger att ni måste snäppa upp kvaliteten ett steg. Då blir det inte ett 
steg utan två eller tre steg. Och likadant om man går in och säger att nu får ni 
snäppa ner. Där överreagerar man ofta. " (citat från en sågverkschef) 

Det finns även en risk att sågverkets traditionella kunder får för stort inflytande över den 
levererade kvaliteten, eller snarare sorteringsbedömningen på det virke som säljs till 
dem. Trots att sågverk månar om en tät kontakt och god relation till sina kunder vil l 
man ogärna släppa in kunderna i produktionen. När detta inträffar kan utfallet av sor
teringen påverkas betydligt. 

" när det gäller sorterarna så är det där lite f arligt. Jag är rädd att [namn 
på ett kundföretags produktionschef] ... har väl varit här lite till och från hos sorte
rarna och då kör han med dem lite grann och då märker vi direkt att vi får ett annat 
utfall. " (citat från en sågverkschef) 

Den muntliga trimningen påverkar i regel sorteringsutfallet i form av kortvariga kvali
tetsförskjutningar. Det förekommer dock liknande fenomen för förskjutningar av kvali
tetsnivån under längre tidsperioder. Ett sätt för sågverk att klara sig genom konjunktur
cyklerna är nämligen att anpassa sin sortering och prissättning efter rådande marknads
förutsättningar. Konjunkturen kan variera på flera plan, till exempel i form av variation i 
efterfrågan och betalningsvillighet. Sågverket styrs genom att förändra sitt utbud, pris 
och kvalitet. Eftersom utbudet är stort - det finns många producerande sågverk - måste 
konkurrens- och styrmedlen vara kvalitet och pris. 
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Vid sämre tider för sågverken är en sänkning av priset och/eller en höjning av kvaliteten 
på produkterna de två handlingsalternativ som står till buds. 

I de allra flesta fall är benämningarna på kvaliteterna desamma oberoende av konjunk
turläget. Det gör arbetssituationen besvärlig för de manuella sorterama, som har att 
"producera" mer av de bättre kvalitetema trots att egenskapema på de sorterade virkes-
bitama är de samma. Sorten eller kvaliteten som går under samma namn får därför en 
förskjutning i verklig kvalitetsnivå, beroende på marknadssituationen. Detta fenomen 
bmkar ibland benämnas som "konjunktursortering". För att exemplifiera detta har vi 
valt följande citat från personer tillhörande sågverkskunder. 

"Vi vet precis vad som kan gå in i vår linje, det får inte vara för stor vresighet 
och så i en träbit medan ett sågverk de förändra kvalitéerna efter efterfrå
gan den är konjunkturberoende. Det vill jag påstå, jag tycker att det är 
hästhandel inom industrin, det är virkesupphandlingar som fortfarande är den 
osäkra faktorn " 
"Jaja, men vi har alltså lagt upp egna sorteringsregler men är det brist på 
vara så förvandlas vatten till vin. " 
"... man måste ha lite etik och moral i det här även om virkesbranschen är 
svår att definiera så finns det ju parametrar för att mäta det här och produk
tionslinjerna idag är så pass klara för att plocka fram rätt kvalité så att det 
ska gå, man ska inte få plocka om i paketen. " 

4.3 Moraliserandet om den egna situationen 
Det är naturiigtvis svårt, för att inte säga omöjligt, att med säkerhet avgöra vad enskilda 
individer känner. För att komma åt de moraliska känsloma som förekommer är vi ut
lämnade åt tolkningar av utsagor från individer om tänkta eller verkliga situationer. Det 
är med andra ord endast tolkningar av individers moraliserande som vi har till buds för 
att komma åt de moraliska känsloma. Moraliserandet har sitt urspmng i moralisk upp
rördhet som uppträder när etiska regler och emotionell moralupplevelse brister i sam
stämmighet (se Gustafsson 1988). "Där moralisk upprördhet uppträder, där står också 
moral att finna'' (Gustafsson 1988, s25). 

Den moraliska upprördheten 
Det förekommer många former av moralisk upprördhet. När vi granskar intervjuutskrift
er och tänker tillbaka på samtal som spontant uppkommit med personal på sågverk och 
förädlingsindustrier tycker vi oss urskilja tre grova indelningsgmpper. 

En form av "moralisk upprördhet" som kan iakttas kan bäst beskrivas i termer av uppgi
venhet över situationen. Individer uppfattar visst beteende som moraliskt förkastligt 
men ser inga fijngerande alternativ till beteendet. De resignerar därför inför problemet. 
Problemen beskrivs oftast ganska flyktigt, nästan med en axelryckning. När man gräver 
djupare i problemet kan man dock få prov på genuin moralisk upprördhet. 

Ibland stöter man på redogörelser för situationer som har extra stor betydelse för de in
divider som skildrar dem. De försöker knyta det aktuella missförhållandet till situationer 
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som är erkänt förkastliga i en större gmpp eller sammanhang. Ofta används metaforiska 
hjälpmedel för att kanalisera den upplevda moraliska upprördheten. 

Det finns även situationer där individer försöker hålla tillbaka sin moraliska upprördhet 
och med hjälp av sin egen logiska rationalitet så korrekt som möjligt vill redogöra för 
det de upplever som ett etiskt problem. 

Vi ser ett släktskap mellan våra iakttagelser och den uppdelning Czamiawska-Joerges 
(1993) gör av språkliga eller lingvistiska artefakter. Dessa skulle i den ordning vi pre
senterat dem ovan vara plattityder (platitudes), metaforer (metaphors) och beteckningar 
(labels). Det är inte på något vis säkert att Czamiawska-Joerges indelning avser att be
skriva samma fenomen som vi själva tror oss ha iakttagit. Hennes indelning har dock 
utgjort en inspirationskälla vid analys av vårt material av intervjuer och observationer. 

För att på ett mer tydligt sätt åskådliggöra kring vilka ämnen som moralisk upprördhet 
och moralisering uppträder har vi valt ut ett antal citat från personer som arbetar med 
inköp, försäljning och drift av sågverk och annan träindustri. 1 anslutning till de utvalda 
citaten kommer vi att tillföra våra egna reflektioner och kommentarer. 

Som en kort inledning vill vi visa ett exempel på moraliserande som närmast kan föras 
till den plattitydliknande art som vi skissat ovan. Skogsbmket har långa traditioner. 
Skogsägare har i princip kunnat leverera allt virke som avverkats, fömtsatt att det finns 
någon form av avtal eller överenskommelse med sågverket. Detta beteende har sin 
gmnd i den naturliga variationen i tillgången på avverkat timmer, men har även fört 
med sig ett liknande beteende vad gäller variationer orsakade av andra faktorer. Tradi
tionerna inom skogsbmket har en hämmande inverkan på sågverkets verksamhet genom 
att den begränsar möjligheten att styra vilka timmerkvaliteter som kommer in till pro
duktionen. En timmerinköpare kommenterar förhållandet med en axelryckning: 

"Nej, vi säger i princip aldrig nej till någonting [timmer], det gör vi inte. Ja 
det är ju om det är extrema förhållanden som det har varit och sådant här som 
stormskog [till exempel] " 

Det upplevda missförhållandet är så utbrett att det är svårt att finna ett sätt att komma på 
vad man skall göra åt saken. Det är något som ingår i spelets regler. 

De underförstådda regler som finns vid upphandling och timmeraffärer har ofta karaktä
ren av "kohandel" men på gmnd av den praxis som råder är det svårt att få en ändring 
till stånd. Många gånger orsakar denna praxis starka reaktioner blandat med indignation. 
Liknelsen med kohandel är vanligt förekommande för att markera det egna, personliga, 
avståndstagandet från den gällande praxisen. För att exemplifiera detta och för att ge en 
liten inblick i hur det går till ger vi följande citat från en timmerinköpare: 

"Kohandel förekommer, det gör det. ... Det är fri handel mellan de tre högsta 
[budgivarna]. Då ringer de och säger att [han] är tretusen över, ska ni hänga 
med på det och sådana saker. Sådant förekommer, men det är ju vissa mark
ägare som känner till det där. De liksom spelar med. Men de kan även bita sig 
i tummen för många vet man ju om, och det gör nog omedvetet att man tänker 
att han kommer att ringa och då kan jag ha tre tusen till godo där och spela 
med lite. Men det får man ta .... Det ingår i spelet." 
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Som ovan antytts kan detta uttalande tolkas som en kombination av metaforisk förstärk
ning och personligt avståndstagande samtidigt som det uttrycker en indignation över 
förhållandet. 

Vi har medvetet valt att inte fördjupa oss allt för mycket i den etiska och moraliska pro
blembilden som uppkommer vid köp av timmer, transport och inmätning av timmer vid 
sågverken. Dessa problem har utretts ur en rad olika synvinklar i en rad olika studier. Vi 
vill istället rikta blicken mot relationen mellan sågverken och deras träförädlande kun
der. 

I sågverkens intema verksamhet läggs ofta sorteringsöverväganden fram som moraliska 
dilemman. Dessa härrör ofta till både inköp av timmer och vid försäljning definierat 
produktutbud. Bristen på kunskap eller infonnation om den intema verksamheten är 
även ett framträdande inslag vid diskussioner om rätt och fel hos sågverk. Moraliseran
det om den egna verksamheten kan ofta blandas med ett inslag av självkritik, speciellt 
när uttalanden kommer från personer i ledande befattning. Inte sällan görs försäljning av 
virke till kund utan att säljaren med säkerhet vet om produktionen klarar av de utlovade 
volymerna och leveranstidema. En sågverkschef som vi talat med berör detta missför
hållande på följande sätt: 

"Jag menar det är lätt att sälja men det ska ju också produceras och leve
reras. I princip är det en fara att vara ensamleverantör, det är ju väldiga krav 
på oss, så jag menar, det är ju jag som gör affären sedan är det [produktions
chefen] som... han för ju hela tiden diskussioner med [köparen] vad gäller av-
ropet så de har ju den löpande diskussionen, informationsutbytet, dem emellan 
är ju hemskt viktigt risken är att man försäljer sig eller säljer för lite och 
ligger med för stort lager." 

Bristen i den intema informationen rättfärdigas här genom att lyfta fram diskussio
nen mellan sågverkets produktionsansvarige och kunden. Är denna kontakt brist
fällig är det däremot mycket illa. Trots brist på förstärkande liknelser i citatet, kan 
det hänföras till den typ av moralisering där ett missförhållande i en viss situation 
förstärks (på bekostnad av intema missförhållanden). I citatet nämns även faran 
med att vara ensamleverantör. De kunder för vilka sågverk är ensamleverantörer är 
ofta företag med långtgående träförädling, som behöver en noggrant specificerad 
och avgränsad produkt. Detta är ofta ett problem för sågverk med hög andel "bulk-
produktion". En omläggning mot mer specificerade kundkrav kräver nya tekniska 
lösningar - bl a för sortering - och en mer långtgående organisatorisk förändring. 

Slitningen mellan teknikfokus och marknadsfokus är även en källa till moralise
rande och ibland även till moralisk indignation. I enlighet med det tekniska foku
sen har man av hävd kopplat samman utbytet av sågad vara i produktionen och 
sågverkets lönsamhet. Mot bakgmnd av de nya krav som kundföretagen ställer har 
marknadsparametrar blivit alltmer viktiga. Som exempel kan vi ge ett citat från en 
VD på ett mindre sågverk när han uttrycker sin fmstration över bristfällig tillgång 
på kalkyler innehållande ekonomiska styrparametrar. 

"... inga ekonomiska [styrparametrar] men vi har ju svart på vitt vad sågut-
bytet har blivit. Sedan är det ju inte så himla lätt att räkna kalkylmässigt vad 
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sågutbytet ger i tillskott om man säljer virket. Det är inte så jävla lätt och där 
är problemet." 

En marknadsparameter som ibland endast ses som en stöming av den intema verk
samheten är omfattningen av reklamationer från sågverkets kunder. I kontakten 
med kunder som sågverket haft kontakt med under en lång tid utgör dock reklama
tioner ett hjälpmedel for att bli bättre, nedan exemplifierat med ett citat från en 
sågverkschef 

"Det finns två olika former av reklamationer kan man väl säga, dels när det 
gäller [namn på ett av sågverkets kunderj och även några av de kunderna .som 
man har fördjupad afiärsrelation med är det ytterst sällan man får reklama
tioner i kronor räknat utan det är ju mer påpekande på kvalitén och det tycker 

jag är helt juste, det ska ju vara ett ömsesidigt utbyte av information hela ti
den. " 

Reklamationer som gmnd för moraliserande förekommer då det saknas en långva
rig och kontinuerlig relation förenat med ett grundat förtroende. Det verkar ibland 
som om man från sågverkets sida ser sådana kunder som bångstyriga bam som det 
är svårt att få bukt med. Det är kunden som inte vet hur man uppför sig. Den typen 
av reklamationer ökar i lågkonjunktur. En kommentar från en sågverkschef kan 
låta på följande sätt: 

"...men det kanske beror många gånger på att många [kunder] inte., ja det är 
inte alltid., eller vad ska man säga, det finns en hel del okynnesreklamationer 
och då kan man inte kommunicera tillbaka. " 

I sågverkens relation med sina kunder kan de tre viktigaste hörnstenarna sägas utgöras 
av förtroendet mellan partema, avtalets utfonnning och efterlevnad samt produktemas 
anpassning till individuella behov. Icke desto mindre är det kring just dessa frågor som 
moralisk upprördhet och moraliserande uppkommer. 

Från sågverkskundemas sida har man ofta svårt att förstå den logik med vilken sågver
ken agerar. Denna logik finns dessutom invävd i de sorteringsregler som finns för sågat 
virke. Det är t ex tillåtet i de vanliga "standardiserade" sorteringsreglema att låta 10% 
av det levererade virket ha en lägre kvalitet än vad som är föreskrivet. Detta beror på 
ofiallkomligheten som uppträder i manuell sortering. Kundema måste därför själva göra 
en egen sortering för att vara säkra på att rätt sorts virke finns tillgängligt att integrera i 
sin process. Ibland klarar dock inte kundema av att sortera bort allt virke av sämre kva
litet vilket kan skapa problem i den egna tillverkningen. Genom att använda kundspeci
fika sorteringsregler kan detta förhandlas bort. En inköpare av sågat virke säger lite in
dignerad följande: 

"Vi har ett frånfall, men om ni känner till det här med virke så har de ju rätt 
att slänga i ungefär tio procent skit i det och det är ju alltid svårhanterligt så
dant att sortera bort, när det kommer ut på linjen så ska det då sorteras bort. 
vi hinner inte med det utan det sitter på väggen fastspikat när vi får se det" 

I allmänhet anser sig dock kundföretagen ha god kontroll över den egna verksam
heten. Kundföretagen upplever ofta sågverkens agerande som omoraliskt, trots att 
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det enligt de uppsatta reglerna är tillåtet att virkespaketen innehåller upp till 10% 
av en lägre kvalitet. Samme inköpare som ovan faller följande kommentar: 

"Vi vet precis vad som kan gå in i vår linje, det får inte vara för stor vresighet 
och så i en träbit medan ett sågverk de förändra kvalitéerna efter efterfrå
gan den är konjunkturberoende. Det vill jag påstå, jag tycker att det är 
hästhandel inom industrin, det är virkesupphandlingar som fortfarande är den 
osäkra faktorn " 

1 likhet med timmerinköparen tar virkesinköparen ovan hjälp av en metafor från 
kreatursmarknaden för att markera sitt missnöje med förhållandet på virkesmark
naden. 

Sågverkens kunder på den svenska marknaden upplever att de har begränsade möj
ligheter att påverka sågverkens agerande. Detta skylls på att sågverken i princip 
kan sälja "vad som helsf till vissa utländska kunder och är därmed inte beroende 
av vad de svenska (små-)kundema tycker. Följande kommentar från en person från 
ett kundföretag till ett sågverk kan tjäna som exempel. 

"Vi är nog för små vi som säger det här, vi från vår sida utan man säljer av 
[vilket skräp] som helst ut runt till [okvalificerade utländska kunder] och allt 
vad det är det har ingen betydelse, man blir av med bråten ändå säger man 
och varför ska då vi ändra oss. " 

Vid samtal med sågverk kommer ofta en annan bild fram. Många gånger verkar det 
som om kundemas missnöje inte kommer fram till sågverket. Ett vanligt resone
mang från sågverkens sida är "Säger inte kunden något så är de nöjda" samt "man 
måste få lite reklamationer, annars säljer vi för bra virke ". 

En annan röst från ett kundföretag ifrågasätter sågverksbranschens och virkesbran
schens etik och moral som helhet. 

"... man måste ha lite etik och moral i det här. Åven om virkesbranschen är 
svår att definiera så finns det ju parametrar för att mäta det här och produk
tionslinjerna idag är så pass klara för att plocka fram rätt kvalité så att det 
ska gå, man ska inte få plocka om i paketen. " 

Det är möjligt att personen ovan överdriver förekomsten av medveten omplock-
ning, omsortering, i virkespaket hos sågverk som kollektiv, men speglar dock den 
misstro som finns gentemot sågverkens inarbetade praxis. 

Inslaget av spekulation upplevs även som något orätt av de företag som köper sågat 
virke för sin egen produktion. Inslaget av spekulation är speciellt stort när det före
kommer mellanhänder i form av agenter mellan sågverk och t ex snickerier och 
småhustillverkare. Agenterna spekulerar av naturliga själ på upp- och nedgående 
konjunkturen på virkesmarknaden. För att undvika den så illa omtyckta spekulatio
nen försöker de virkesköpande företagen bygga upp långvariga relationer, byggan
de på mer förtroende, med sågverken. Inköpschefen på ett svenskt hustillverkande 
företag beskriver detta på följande sätt: 
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"... därför har jag byggt upp min upphandling på lite mer förtroendejag krä
ver inte att jag ska ha lägsta priset men jag kräver också då att jag inte ska ha 
några högsta priser, jag ska inte behöva följa de härja vad ska vi kalla dem, 
spekulationsaffärer." 

Strävan att bygga relationer med ett sågverk på förtroende utesluter inte att avtalet mel
lan partema ofta ses som mycket viktigt. I sågverksbranschen använder man sig ofta av 
ramavtal där oftast endast en volym är angiven. Detta gör att avtalen blir mycket lösa 
och partema har stora möjligheter till förändringar. Dessa löst formulerade avtal eller 
överenskommelser kan ge upphov till moralisk indignation hos kundföretaget, speciellt 
om man i övrigt är van vid andra typer av avtal. Inköpschefen som citerats ovan faller 
även följande kommentar: 

"Det är förbud att gå utanför [det uppgjorda avtalet] men det gör man inte 
inom bygg i övrigt. Så jag tycker att det är fruktansvärt hemskt det här när 
man går utanför avtal. " 

Det kan förefalla en aning paradoxalt att man samtidigt både eftersträvar mindre fonua-
litet i relationen och moraliserar över bristen i efterlevnaden av avtal. En gemensam 
punkt tycks dock vara bristen på eller strävandet efter att uppnå förtroende i relationen. 
Att inte förstå varandras normer, inklusive formella och informella sorteringsregelsy
stem, och moraluppfattningar verkar här vara ett stort hinder. 

Genom samtal som vi haft med personal på sågverk och förädlingsindustrier får man 
snabbt intrycket att åsikten är att den egna industrin gör allt rätt, medan de övriga inte 
förmår leverera eller ta hand om det som beställs. Avtalen hålls från egen sida, men 
motparten har svårt att hålla sin del av avtalen. 

En brist som ofta kan iakttas är bristen på kommunikation och/eller förståelse för den 
andres problem eller önskningar. Stora reella kunskapsluckor verkar förekomma om 
andra företag eller branscher. 

5 Mötet mellan teknik, ekonomi och etik 
En fråga som många sågverk ställer sig (eller borde ställa sig) är naturligtvis hur länk
ningen mellan de tre områdena teknik, ekonomi och etik (moral) kan medverka till att 
företaget går med vinst. Genom att se tillbaka på de tre områdena som vi försökt spegla 
i denna rapport kan ett antal reflektioner göras. I detta avsnitt diskuteras avslutningsvis 
det som framkommit vid granskning av mötet mellan teknik, ekonomi och etik vilket 
utspelats med sågverksföretaget som en arena. 

5.1 L ä n k e n mellan teknik, ekonomi och etik 

På vilket sätt länkas den objektiva tekniska informationen och den ekonomiska verklig
heten samman med sågverkets etiska värderingar? Trots att vi i denna rapport försökt 
renodla de tre komponentema har detta inte helt låtit sig göras. Områdena har en ten
dens att flyta in i varandra. Teknik och ekonomi är ofta mycket hårt sammanlänkade. 
Den ena komponenten rättfärdigar den andra och vise versa. Den etiska dimensionen 
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används, på ett ofta flexibelt sätt, för att rättfärdiga besluten som fattas på tekniska eller 
ekonomiska grunder. 

Det kan tänkas att uppdelningen i teknik, ekonomi och etik endast är ämnade att på ett 
tydligare sätt belysa fenomen i verkligheten som på annat sätt skulle vara svåra att grep-
pa. För att stärka denna fundering använder vi oss av Gustafsson (1999) och hans lanse
rade "motbegrepp" till synergi, "idiergr som avser den tilläggseffekt som nås genom 
uppdelning, genom gränsdragning, genom isärhållande. Att skapa en gräns, t ex mellan 
teknik, ekonomi och etik är att införa en diskontinuitet som ''utgör ett brott i en mono
tonitet, en förändring i en på något sätt lineär funktion. Denna diskontinuitet avgränsar 
eller omvandlar något, så att detta något, till följd av diskontinuiteten, kommer att utgö
ra en helhet i sig'' (Gustafsson, 1999). Gränslandet mellan de skapade områdena kan i 
detta sammanhang sägas vara speciellt dynamiskt. Genom att göra denna gränsdragning 
mellan teknik, ekonomi och etik har vi även skapat nya helheter. Själva poängen med 
uppdelningen i teknik, ekonomi och etik är att skapa utrymme för reflektion över feno
men som annars skulle vara svåra att se. Reflektioner kring områdena teknik, ekonomi 
och etik i sågverksmiljö skulle med utgångspunkt från den bild som givits i denna rap
port kunna byggas ut långt mer än vad som gjorts ovan. Vi lämnar dock detta till fort
satta studier och forskning inom området. 

Automatisering av manuell sortering - en väg mot värdeneutralitet? 
Det framförs ett antal motiv för sågverk att inhandla automatsorteringssystem. De öns
kemål och förhoppningar som uppställs vid en sådan investering visar sig ofta inte vara 
möjliga att uppfylla. De tekniskt/ekonomiska motiven kan sammanfattas med att det (i 
idealfallet) går att öka produktionshastigheten 4-6 gånger, samtidigt som antalet frihets
grader i sorteringen ökar mångfaldigt, j f r Tabell 1, på sidan 17. Med automatisk sorter
ing kan resultatet trimmas så att utfallet alltid ligger precis på den godkända sidan av en 
gräns, för att på det sättet maximera värdeutbytet, genom att ändra den naturliga fördel
ningen i materialet, såsom den uttrycks i sorteringsreglema. 

De skäl som brukar anföras för att förhoppningarna och önskemålen inte uppfylls skylls 
ofta på de hittills tekniskt ofullkomliga maskiner som används. Det går dock att finna 
skäl både i tekniska, ekonomiska och (o)etiska orsaker. Det är sällan som de rent teknis
ka skälen är fristående. Den rena teknikglädjen hos köparen/an vändaren försöker man 
dölja under en ekonomisk täckmantel, vilket utgör ett etiskt/moraliskt dilemma. Detta 
görs av både köpare och säljare. 

Som framgått i föregående kapitel finns flera områden med etisk och moralisk laddning. 
Sortering finns ofta representerad i moraldiskussionen internt i företagen och mellan fö
retagen. I och med införandet av automatsorteringssystem hoppas många på ett avlägs
nande av känslomässiga värderingar och att ersätta dessa med "värdeneutral" eller ob
jektiv natur- och teknikvetenskap (jämför exempelvis med von Wright, 2000). 

Strävan att avlägsna känslomässiga värderingar kan även spåras i sorteringsreglemas ut
veckling. Sorteringsreglema i Gröna Boken förutsatte och uppmuntrade subjektivitet i 
bedömningen, såsom " virkesstyckets totalutseende" eller " i övrigt vackert virkes
stycke". Subjektiviteten upplevdes som oundviklig och det var bara att rätta reglerna 
efter verkligheten. I takt med de möjligheter som ny teknik medförde har drömmen om 
objektiva bedömningar vuxit sig starkare. De nya sorteringsreglema Nordiskt Trä po-
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ängterar t ex att reglerna utformats för att möjliggöra processautomation och databe
handling. Målet var att eliminera den fria bedömningen och skapa regler med en mer 
strikt karaktär. 

Om det är möjligt att helt eliminera subjektiviteten och den fria bedömningen är dock 
tveksamt. Erfarenheten har visat att även de nya sorteringsreglema kompletteras med 
öppna sorteringsregler i form av sågverksspecifika regler. På grund av oförmågan att 
åstadkomma objektivitet har även sorteringsreglema Nordiskt Trä utsatts för kritik. Det 
talas från vissa håll om att utfonna sorteringsregler med utgångspunkt från automatsor
teringssystemens tekniska möjligheter ännu mer än man gör idag genom Nordiskt Trä. 

Vår inställning till detta är dock att det inte är möjligt att åstadkomma en förbättrad si
tuation genom att eliminera de känslomässiga besluten till förmån för värdeneutral tek
nik. Den ekonomiska verkligheten kommer alltid att göra sig påmind. I denna verklighet 
kommer alltid en diskussion om gränser i sorteringsreglema, om rätt och fel samt om 
behandling av mer eller mindre medvetna felsorteringar att förekomma. För att lyckas 
med automatsortering krävs en balans mellan aspekter som teknisk förmåga, ekonomisk 
möjlighet och etisk rimlighet. För att nå ett lyckat resultat krävs en harmoniserad nivå 
på samtliga av dessa områden. 

Sortering med utgångspunkt i funktionsförståeise 
I våra tidigare diskussioner tog vi upp att människan använder sig av symboler för att 
förmedla intryck, normer och värderingar. Symboler som finns inbäddade i vårt språk 
men även kopplade till naturliga eller tillverkade föremål (artefakter) har ett visst sym
bolvärde. Normer och värderingar föreskriver på detta sätt hur och på vilket sätt dessa 
föremål skall hanteras och utgör en del i konstruktionen av den egna verklighetsupple
velsen. De skapar överensstämmande förståelse kring för företaget viktiga aktiviteter 
genom att erbjuda förklaringar. De materiella artefakter, som i fallet med sågverksföre
tag och som är lättast att relatera till är produktionssystemets eller produktionslayoutens 
egenskaper som ti l l exempel divergerande flöde samt hög ovisshet om råmaterialets och 
de färdiga produktemas egenskaper. 

Vid den tidigare redogörelsen av arbetet med sortering och framtagning av fungerande 
regler berördes ett försök att ändra sågverkens och virkesköpamas syn på sortering ge
nom att skapa ett system för ändamålssorterat virke kallat Eurograding, se avsnitt 2,1. 
De flesta av de argument som anfördes för utvecklandet fokuserade på ömsesidig för
ståelse mellan sågverket som säljare och företag i bygg- och snickeribranschen som kö
pare av virke. Kommunikation är något som betonas starkt. 

Syftet med sorteringsreglema var att skapa en lämpligare beskrivning av virket. För att 
göra detta har man använt indelning av egenskaper i tekniska egenskapsgrupper. Gmp-
pema är biologiska, geometriska samt mekaniska egenskaper. Vilka egenskapsgmpper 
som är viktiga beror på för vilket ändamål virket är avsett. 

Ur en ekonomisk synvinkel är ändamålssorterat virke ett led i utvecklingen från att mäta 
lönsamhet med hjälp av volymutbyte till att mäta i värdeutbyte. Funktionen för vad vir
ket ska användas till blir allt mer viktig vid köp av virke. Som exempel kan nämnas det 
pågående arbetet med uppbyggnaden av nya byggsystem baserade på trä. Kunskap om 
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och förståelse om trästyckets funktion vid användning blir då mycket viktigt redan i 
sorteringsskedet. 

Vår uppfattning är att om en fungerande ändamålssortering skall kunna genomföras 
måste även hänsyn tas till denna typ av faktorer vid organisering av sågverks verksam
het. 

Vid tolkande och beskrivning av rådande moraluppfattning i sågverksbranschen stöter 
vi på uttalanden som tyder på dålig förståelse för funktion och användning, något som 
tidigare inte varit lika viktigt eftersom sågverken till största delen producerade en bulk-
vara. Att förstå den egna verksamheten men även förstå andras verksamhet har blivit 
viktigare. När brist i denna förståelse uppträder uppstår beskyllningar om dålig moral. 
Därmed vill vi inte påskina att beskyllningar om dålig moral endast härrör från bristan
de förståelse för varandras förutsättningar. V i menar däremot att ökad förståelse kring 
hantering och funktion avsevärt skulle minska förekomsten av moralisk upprördhet över 
motpartens agerande. 

Eurograding-systemet visade sig svårt att införa vid sågverkssortering. Detta beror till 
största delen på att sågverken inte velat ställa om sin traditionella sortering så radikalt 
som krävs för att införa Eurograding. Återigen verkar det handla om att den gamla be
greppsstrukturen med sitt tekniska fokus dominerar över funktionsförståelsen. 

Ekonomiska kalkyler som vinstskapande maskin 
I denna rapport har det framkommit att sågverk upplever, eller faktiskt har, brister i sin 
ekonomiska uppföljning. Utvärdering och uppföljning för att skapa en effektivare styr
ning och planering ses som ett alltför svårt och komplicerat arbete och utförs därför inte 
i någon större utsträckning. De argument som framförs är ofta att de tekniska hjälpmed
len för att bättra på den ekonomiska uppföljningen inte är anpassade till branschen (eller 
tvärs om). Trävaruindustrin upplever således att de lever ett svårstyrt liv. 

En intressant iakttagelse som kan göras vid samtal med sågverkspersonal är att kalkyler 
av olika slag, främst databaserade kalkyler och optimeringsmodeller, ses som maskiner 
som skall producera produkten "vinst". Den teknologiska drömmen om en objektiv och 
förutsägbar framtid är stark inom sågverksindustrin. Trots detta har den ekonomiska 
uppföljningen utgående från tekniska parametrar, såsom exempelvis matningshastighe-
ter, tillgänglighet och måttnoggrannhet, mycket litet inflytande över den mer eller mind
re intuitiva känslan som genomsyrar hela branschen. 

Sortering och förtroende 
De sorteringsregler som finns formulerade som någon slags "standardverk" bär av nöd
vändighet en generalitetens stämpel. De blir därför öppna (luddiga) och lätta att "mani
pulera" inom dess gränser. De regler som används vid handel av sågade trävaror är 
dessutom ofta endast delmängder av standardverken, med ett fatal fastlagda parametrar. 
Det gör det lätt att trimma reglema till att passa de egna ändamålen. Sorteringen blir 
därmed även konjunkturberoende. 

För att nå fram till att använda trä som ett "ingenjörsmaterial" som har entydiga defi
nitioner i hela branschen krävs att särdragen (defekterna, egenskaperna) och sorterings-
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reglema är konsistenta. Den sort, kvalitet, som köps måste vara väldefmierad med klara 
och tydliga gränser. Köparen ska direkt kunna använda materialet utan att först kon
trollera att det verkligen är användbart i produkten. 

De sågverksspecifika sorteringsreglema har inte denna allmänna karaktär. Ur ekono
misk synvinkel kan det vara fördelaktigt för sågverket att försäkra sig om att kunden 
inte kan gå till ett annat sågverk med samma krav. Många kunder upplever även att de 
sågverksspecifika sorteringsreglema är fördelaktiga för dem. De kan då påverka regler
nas utformning och på detta sätt fa in sina värderingar av hur virkesbitama skall se ut, 
det blir en form av ändamålssortering. 

Förtroendet mellan sågverk och kundföretag är centralt för goda affärsrelationer. Det 
finns ett visst överseende hos sågverkens kundföretag med sågverken som inte alltid kan 
leverera det önskade. Det tycks finnas ett inarbetat förtroende. Ibland kan det dock före
komma en viss fmstration som orsakas av de ibland alltför öppna standarder för affärs
uppgörelser som finns för sågat virke. 

Det är nödvändigt med klara regler och definitioner för hur sortering och avtal ser ut. 
Risken är dock att reglema lägger alltför stor vikt vid de tekniska aspektema och där
med blir alltför rigida. Speciella anpassningar som tar hänsyn till de lokala förhållande
na och känsla för rätt och fel är därför nödvändiga. Det krävs balans mellan de tekniska, 
ekonomiska och etiska faktorema. Detta är en av sågverksbranschens större uppgifter i 
framtiden. 

5.2 N å g r a avslutande synpunkter 

De regler som gäller i träindustrin utgår i de flesta fall från de praktiska regler som for
mulerades i slutet på 1800-talet. Naturligtvis har modifieringar gjorts sedan dess. Da
gens regler utgår trots det ifrån sågverkens önskemål på en "lagom" mix av produkter, 
som det brukar gå att sälja. För att bryta mönstret kan man gå ett antal vägar. Här kan 
nämnas två extremfall: utgå enbart från vad kunderna vill ha eller utgå från vad tekni
ken kan åstadkomma. Den förstnämnda kan kallas den ekonomiska vägen. Den andra 
kan kallas den ingenjörsmässiga vägen. 

Eftersom ingenting i världen är enkelt, så är även detta system en blandning av de 
nämnda filosofiema - vägama. Den ekonomiska vägen, att sälja det som kundema efter
frågar (till det pris de är villiga att betala) är troligen inte så ekonomiskt i längden, efter
som man som kund vill ha det bästa men helst inte betala för det. Tekniskt försöker t i l l -
verkama åstadkomma ett system för sortering av virke, som kan uppfylla samma krav 
som ställs på en manuell sorterare, vad gäller korrekthet i bedömning av defekter på vir
ket. Därefter skall informationen kombineras med sorteringsreglema, vilka i de flesta 
praktiska fall bygger på en subjektiv bedömning. Virke sorterat strikt enligt de definie
rade reglema ser "annorlunda" ut jämfört med det vanliga. 

Under skrivandet av denna rapport har ett antal frågor kommit upp till diskussion. Den
na diskussion har i vissa delar sporrat oss att ställa nya frågor. Vilka hänsyn måste t ex 
tas vid förändring av sorteringsreglema och hur påverkas utfallet vid införandet av ny 
teknik? Följs ingångna avtal i strikt mening eller räcker det med att krav i efterhand 
upplevs som uppfyllda? Vilken roll spelar ömsesidigt förtroende för utveckling av bättre 
affärsrelationer? 
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Människans roll vid utformning av regler och tekniska hjälpmedel 
En ofta framförd tanke när sortering och sorteringsregler diskuteras med personer aktiva 
inom sågverksbranschen är möjligheten att avlägsna all form av mänsklig bedömning 
för att på så vis minska osäkerheten och åstadkomma jämnare kvalitetsnivåer. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att utformningen av regler, standarder och tekniska lös
ningar vägleds av mänskliga känslomässiga och normstyrda överväganden samt av 
praktiska möjligheter. 

Utformandet av fungerande regler och tekniska lösningar med avsikt att förändra det 
sätt sågverk bedriver sin verksamhet på förutsätter att de mänskliga förutsättningarna 
vägs in. Här avses mänskliga förutsättningar både vid formulering av regler och vid vär
dering av resultat av efterlevnaden av uppsatta regler. Enligt Burke (1966) kan en av 
människans egenskaper formuleras som formad av det negativa (genom att formulera 
och följa regler, satta gränser). Att formulera det som inte är tillåtet är mindre energi-
krävande än att formulera det som är tillåtet. Speciellt när antalet faktorer som skall vä
gas in stiger. 

En negativ sortering är därför att föredra framför en positiv (se avsnitt 2.). Samtidigt är 
det viktigt fånga upp och tillgodose de specifika önskemål och krav som kunder kan 
tänkas ställa. För detta ändamål används något som enligt den terminologi, som används 
i avsnitt 2, kan benämnas som positiv beskrivning. Det är även tänkbart att med den ne
gativt utformade regelverket som grund föreskriva regler för positiv sortering för vissa 
speciellt utvalda särdrag. Detta nås genom att kombinera ett till största delen negativt 
/oreskrivande regelverk med en till största delen positiv /beskrivning av de specifika ön
skemål och krav som ställs på virkesbitama. På detta sätt kan förhoppningsvis operativa 
produktionsfaktorer kombineras med marknadsfaktorer och funktionen hos virket i den 
framtida användningen. Övervägande mellan och kombinationen av negativ och positiv 
sortering samt negativ och positiv beskrivning är central vid utformningen av sorter
ingsmodeller för automatsortering och annan hantering av sågad trävara. 

Ömsesidig förståelse föder förtroende och längre relationer 
Förtroende är en nödvändighet i alla affärsuppgörelser. Det förekommer i flera olika 
former och håller informellt samman partema i ömsesidiga åtaganden. Enskilda indivi
der i olika företag kan ha en utvecklad vänskapsrelation som kan utgöra grunden för för
troende och återkommande affärsuppgörelser. Förtroende grundar sig även i tillit och 
bedömning av förmåga att fullfölja åtaganden. 

Det finns stora skillnader mellan sågverkens verksamhet och den verksamhet som mån
ga av de kundföretag som köper virke bedriver. Det saknas ofta kunskap om de förut
sättningar som gäller för den andre, sågverken brister i kunnande om sina kunders verk
samhet och kundföretagen har svårt att sätta sig in i sågverkens verksamhet. 

En ökad kännedom om verksamheten utanför sågverkens egna verksamhet skulle öka 
möjlighetema till ömsesidigt förtroende med kundföretag. Kännedomen skall vara väl 
förankrad i marknadsavdelningar såväl som i den egna produktionen. Det skulle även 
göra det möjligt för sågverken att inrikta sig mot en bestämd kundgrupp med vilka läng
re relationer kunde upprätthållas. Detta skulle även göra att konjunktursvängningamas 
effekter avsevärt kunde mildras. 
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Kännedom om verksamhet i andra delar av förädlingskedjan mellan skog och slutför-
bmkare kan förhoppningsvis medföra en mer samstämmig identitet mellan de olika ty
per av företag som finns i förädlingskedjan. En samstämmig identitet eller kultur med 
liknande normföreställningar och föreställningar om rätt och fel skulle underlätta ska
pandet av nätverk och partnerskap som enligt vår slutledning skulle inverka gynnsamt 
på branschens utveckling. 
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