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Virkesmarknad

- grundläggande teori av betydelse för

beräkning av optimala priser och kvantiteter

på
virkesmarknaden

under 
alternativa marknadsformer
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FÖRELÄSNINGAR OCH ÖVNINGAR INOM 
KURSMOMENTET VIRKESMARKNAD

(Dessutom tillkommer en gästföreläsning 
med diskussion.)
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Utbuds- och efterfrågefunktioner på rundvirkesmarknaden
FÖRELÄSNINGAR SESSION 1 (Av Peter Lohmander).

• Generell teori för utbuds- och efterfrågefunktioner.

• Effekter av transportkostnader, rumsliga förhållanden, lokalisering, lokala 
priser och världsmarknadspriser, alternativa marknadsformer, industrikapacitet 
på kort och lång sikt samt dynamiska förändringar.

• Alternativa utbudsfunktioner: Funktionsformer och motivering

• Statistiska data av betydelse för estimering av utbuds- och efterfrågefunktioner 
i olika regioner.

• Estimering av regionala utbudsfunktioner för leveransvirke av massaved med 
verkliga data.

• Undersökning av de estimerade utbudsfunktionernas egenskaper.

• Undersökning av importprisernas egenskaper och utveckling.
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ÖVNING 1.

Massavedsutbudet

• Estimering av regionala utbudsfunktioner för leveransvirke av 
massaved med verkliga data.

• Undersökning av de estimerade utbudsfunktionernas egenskaper. 

• Undersökning av importprisernas egenskaper och utveckling.

Metodik:

• Databehandling och Regressionsanalys med hjälp av Excel.

Statistiskt underlag:

• Skogsstyrelsen, Priser (Statistisk), 2011  
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Statistik/Amnesomraden/Priser/Beskrivning/
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Statistik/Amnesomraden/Priser/Priser/
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Statistik/Amnesomraden/Priser/Tabeller--figurer/
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Exempel på massavedsutbudvolym, y, i en region som funktion av pris, 
x. De olika linjerna representerar olika år.
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• Exempel på massavedsutbudsvolym, z, i en 
region som funktion av pris, y, och år, x.
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Exempel på leveranspris, z, för massaved i en region som funktion av 
kvantitet, y, och år, x. 



10

Exempel på leveranspris (turkos, z), respektive marginalkostnad 
(mörkblå, z) för råvaran, för massaved i en region som funktion av 
kvantitet, y, och år, x.
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Exempel på leveranspris (turkos, z), respektive marginalkostnad 
(mörkblå, z) för råvaran, för massaved i en region som funktion av 
kvantitet, y, och år, x.



12

Exempel på leveranspris (turkos, z), respektive marginalkostnad 
(mörkblå, z) för råvaran, för massaved i en region som funktion av 
kvantitet, y, och år, x.
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Ekonomiskt optimal virkesförsörjning via virkesmarknaden
FÖRELÄSNINGAR SESSION 2 (Av Peter Lohmander)

• Bestämning av optimala massavedspriser och total kostnad för 
virkesförsörjningen med hjälp av de estimerade regionala 
utbudsfunktionerna samt parametrar för importmarknaderna.

• Fallet med en regional marknad och en importmarknad samt 
leverans fritt industri.

• Fallet med en regional marknad och en importmarknad samt optimal
transportkostnadsuppdelning från industrins perspektiv.

• Ekonomiskt optimal virkesförsörjning och virkesmarknad i ett vidare 
perspektiv: Effekter av skogsindustriföretagens egna skogsinnehav 
och skogspolicy samt förändringar i industrikapacitet. 
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ÖVNING 2.

Ekonomiskt optimal massavedsförsörjning

• Bestämning av optimala massavedspriser och total kostnad för 
virkesförsörjningen med hjälp av de estimerade regionala 
utbudsfunktionerna samt parametrar för importmarknaderna

• Fallet med en regional marknad och en importmarknad samt leverans fritt 
industri

• Fallet med en regional marknad och en importmarknad samt optimal
transportkostnadsuppdelning från industrins perspektiv

• Fallet med regionalt leveransvirke, import samt industriföretagets egna 
skogsinnehav

Metodik:

• Beräkningar med papper och penna, kalkylator och/eller Excel.
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Moment Virkesmarknad: 
• Generell marknadsteori

• McKenzie, R.B., Lee, D.R., 
Microeconomics for MBAs: The Economic 
Way of Thinking for Managers, 
Camebridge University Press, 2010

http://www.amazon.com/Microeconomics-
MBAs-Economic-Thinking-
Managers/dp/0521859816
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Videoföreläsningar av centralt 
innehåll I boken:

Efterfrågan
• http://www.youtube.com/watch?v=xlLz1TvK4HA&feature=related
• http://www.youtube.com/watch?v=5ryVqsvbwoE&feature=related

Utbud
• http://www.youtube.com/watch?v=Gj5e33jysVU&feature=related
•
Marknadsjämvikt via utbud och efterfrågan på perfekt marknad
• http://www.youtube.com/watch?v=EsyWrzz69_0&feature=mfu_in_order&list=UL

Effektivitet vid perfekt marknad
• http://www.youtube.com/watch?v=seKH552xd5c&feature=mfu_in_order&list=UL
• http://www.youtube.com/watch?v=7RnIXc1ub1k&feature=mfu_in_order&list=UL

Monopsoni
• http://www.youtube.com/user/richardmckenzie#p/u/44/gKUvnFOu02U
• http://www.youtube.com/user/richardmckenzie#p/u/45/02n9SIllNcM

Monopol
• http://www.youtube.com/user/richardmckenzie#p/u/40/lBsyxvJrCO4
• http://www.youtube.com/user/richardmckenzie#p/u/41/gyQlOBKSSh8
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Aktuellt från Svensk 
Virkesmarknad

Danske Bank, Skog 6 Ekonomi, Nr 2, Juni, 2011 http://www.danskebank.se/PDF/Skog-och-Lantbruk/Skog-och-Ekonomi/2011/Skog-och-Ekonomi-2010-Nr2-2011.pdf

Ekman, S-O., (Interview with Peter Lohmander): Fabriken läggs ner helt i onödan, Gefle Dagblad, 2007-10-30

Juntikka, M., Framtidens virkesmarknad, SkogsVärden, Nr 3, 2010 http://www.skogssallskapet.se/skogsvarden/2010_3/sv09.php

Lohmander, P., Skapa inte arbetslöshet när industrikapaciteten borde expanderas! (SVT Nyheter, 2007-10-30, 19.10)

Lohmander, P., Ökad avverkning skulle kunna rädda Norrsundet, Nordic Paper Journal, 2007-10-30 http://www.papernet.se/iuware.aspx?pageid=395&ssoid=69620

Lohmander, P., Fabriken läggs ned helt i onödan, Skogsindustrierna, 2007-10-31

Lohmander, P., Norrsundet läggs ner helt i onödan, Nordisk Papper och Massa, 2007-11-01

Lohmander, P., Lägg inte ned Svensk skogsindustri på grund av virkesbrist, Krönika, Nordisk Papper och Massa 8/2007
http://www.Lohmander.com/kronika_NPM07.pdf

Lohmander, P., Öka avverkningen och hjälp Sverige ur krisen, VI SKOGSÄGARE, Debatt, Nr. 1, 2009 http://www.lohmander.com/PLdebattVIS2009nr1.pdf 

Kjellin, P., (Interview with Peter Lohmander), Sveaskogs inträde som virkesköpare på marknaden är inget problem, det förbättrar snarare konkurrensen, 
Skogsland Nr 52/53 2009 http://www.Lohmander.com/Lohmander_Skogsland_091218.pdf

Norrbottens Läns Landsting, Skogsindustrin I norra Sverige – Översiktsstudie, 2008-05-29  http://89.233.236.127/NLL/NLL_Skogsindustri_080529.pdf

Skogsstyrelsen, Priser (Statistisk), 2011  http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Statistik/Amnesomraden/Priser/Beskrivning/
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Statistik/Amnesomraden/Priser/Priser/
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Statistik/Amnesomraden/Priser/Tabeller--figurer/

Zachrisson, M., Finsk avverkning åker jojo, SkogsVärden, Nr 3, 2008 http://www.skogssallskapet.se/skogsvarden/2008_3/sv13.php

Zachrisson, M., Sverige – ett lågprisland, SkogsVärden, Nr 3, 2007 http://www.skogssallskapet.se/skogsvarden/2007_3/sv18.php

Åkerman, L., Så testar Skogen prislistorna, Skogen, 2010-11-18 http://www.skogen.se/pub/render?id=3709
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Lagerteori

– grundläggande teori av betydelse för

beräkning
av olika slags lager och hur en 

rationell lagerpolicy

påverkas av 

säsongsvariationer, 
marknader

samt krav på
leveranssäkerhet.
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Roundwood stored at Dåva 2 CHP, Umeå, Sweden, 2010

Källa: Lohmander, P., Ekonomisk skogsproduktion m.h.t. skogsindustri och energiindustri,
Economic forest production with consideration of the forest and energy industries,
June 7, 2011
http://www.lohmander.com/PL_EON_110607.pdf
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Introducerande lagerexempel 
från skogsindustriföretag

• Detta lagerexempel är en preliminär, 
reviderad, delvis utvidgad och delvis 
modifierad version av ett 
internutbildningsunderlag, som har 
använts inom ett verkligt 
skogsindustriföretag.
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Du är ansvarig för virkesförsörjningen och ska planera 
massavedförsörjningen de närmaste sex 
månaderna, april – september.

Du måste beakta följande delar av företaget och dess 
verksamhet:

• En massafabrik, 

• en transportflotta, 

• ett ”producerande” distrikt (d.v.s. ett distrikt där skoglig 
drivning äger rum), 

• En extern leverantör samt 

• ett skogsterminalområde som kan hyras med kort varsel.
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Uppgift:

• Fastställ den lämpligaste 
lagerutvecklingen i skogen och vid 
industrin under april – september! 

(Den lämpligaste utvecklingen är den som 
ger företaget maximal vinst.)
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Förutsättningar:

• I detta dokument användes m3 som beteckning på m3fub.
• Industrin har en maximal lagringskapacitet på 4000 m3 of ett operativt minimum på 500 m3.
• Bilvägslagret får inte överstiga 60% av nästkommande månads leverans (eftersom vi då får för hög inkurans). Man bör överväga 

om någon ”lägsta – nivå” bör fastställas på bilvägslagret. 
• Varje månad kan transportvolymen väljas inom intervallet 1500 – 3000 m3.
• Produktionen ( = drivningen = avverkningen plus terrängtransporten) kan varieras över tiden. Den totala produktionen skall 

dock ligga på 14 000 m3. 
• Den externa leverantören har inte möjlighet att leverera någonting senare än i juni.  
• Ingående väglager i April = 3000 m3.
• Ingående industrilager i April = 3000 m3.

• Industrin kommer att förbruka dessa volymer massaved under de kommande månaderna:
• April 4000 m3
• Maj 3000 m3
• Juni 3000 m3
• Juli 4000 m3
• Augusti 3000 m3
• September 3000 m3

• Kalkylränta i kontinuerlig tid på årsbasis 5%.
• Kostnader för massaved från egen skog (totalt) 90 SEK/m3
• Kostnad för väglager per månad 10 SEK/m3
• Kostnad för industrilager per månad 15 SEK/m3   
• Transansportkostnad (skog – industri) 50 SEK/m3
• Kostnad för extern massaved fritt industri 400 SEK/m3
• Marginalintäkt – rörliga kostnader förutom
• råvarukostnaden fritt industri (för massa)
• uttryckt per råvaruenhet 800 SEK/m3 
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• ! Lagerexempel med hemlig bakgrund med kompletteringar av Peter Lohmander 101107;
model:

• sets:
time/1..7/:IndLag,VagLag,Trp,Prod,Forb,Ext;
endsets

! time 1 representerar April;
! Lagernivaaer avser ingaende lagernivaaer;

Max = NUV;

NUV = @SUM(time(t)| t #LT#7: @EXP(-r*t)*(
- 90 * Prod(t)
- 10 * VagLag(t) 
- 15 * IndLag(t) 
- 50 * Trp(t)
- 400 * Ext(t) 
+ 800 * Forb(t)
)

);

[rate]r = .05/12;

[Vag0]VagLag(1) = 3000;

[Ind0]IndLag(1) = 3000;

[SumProd]@SUM(time(t)| t #LT#7: Prod(t)) = 14000; 

Prod(7) = 0;

@for(time(t)| t #LT#7: [VagBal] VagLag(t) + Prod(t) - Trp(t) - VagLag(t+1) = 0) ;

@for(time(t)| t #LT#7: [IndBal] IndLag(t) + Trp(t) + Ext(t) - Forb(t) - IndLag(t+1) = 0) ;

@for(time(t): [ILAGMAX]IndLag(t) <= 4000);
@for(time(t): [ILAGMIN]IndLag(t) >= 500);

!@for(time(t)| t #LT#7: [VLAGMAX] VagLag(t) <= 0.6 * Trp(t+1)); 
@for(time(t)| t #LT#7: [VLAGMIN] VagLag(t) >= 10); 

@for(time(t)| t #LT#7: [TrpMAX] Trp(t) <= 3000); 
@for(time(t)| t #LT#7: [TrpMIN] Trp(t) >= 1500); 

@for(time(t)| t #GT#3: [Extlim] Ext(t) = 0); 

data:
Forb = 4000 3000 3000 4000 3000 3000 3000;
enddata
end
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Optimala rundvirkeslager m.h.t. 
säsongsvariationer

- Övning A.

Denna övning handlar framför allt om hur en 
rationell lagerpolicy påverkas av 
säsongsvariationer och hur aktiviteterna i 
skogsföretaget påverkar varandra över tiden 
under ett år indelat i perioder (månader).

Företagets lagerpolicy optimeras m.h.t. målet att 
minimera nuvärdet av den sammanlagda 
kostnaden av transporter, inköp och lagring.
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Optimala rundvirkeslager m.h.t. 
stokastiska leveransvariationer

- Övning B.
• Denna övning handlar framför allt om hur en rationell 

lagerpolicy påverkas av stokastiska leveransvariationer 
och hur aktiviteterna i veckovisa inköp till ett råvarulager 
bör anpassas till dessa.

• Företagets lagerpolicy optimeras m.h.t. målet att 
minimera det förväntade nuvärdet av de kostnadsposter 
som beaktas enligt den nedan specificerade modellen.

• Teorin för stokastisk dynamisk programmering kommer 
till användning i denna övning. 
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Optimal råvaruanskaffning (km3/vecka) vid olika ingående lagernivåer 
(km3), i, under olika veckor, t, för viss grad av leveransvariation.

Källa: Lohmander, P., Ekonomisk skogsproduktion m.h.t. skogsindustri och energiindustri,
Economic forest production with consideration of the forest and energy industries,
June 7, 2011
http://www.lohmander.com/PL_EON_110607.pdf
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MOMENT: Lagerteori
Lohmander, P. (2011 och tidigare). Woodstock. Optimala 

rundvirkeslager. Kompendium och övningar (se ”Woodstock”) 
http://www.lohmander.com/Kurser/Kurser.htm

Lohmander, P., Aggeryd, B., Datorprogram för lageroptimering via 
stokastisk dynamisk programmering 
i biobränsleföretag (Bilaga A), in Aggeryd, B., Optimalt 
råvarulager för biobränsleföretaget, Master Thesis,
Swedish University of Agricultural Sciences, Dept. of Forest 
Economics, 2009
http://www.Lohmander.com/Ag_Biobr_stock_09.pdf 
http://www.Lohmander.com/Ag_Biobr_stock_09.doc

Lohmander, P., Ekonomisk skogsproduktion m.h.t. skogsindustri 
och energiindustri, Economic forest production with 
consideration of the forest and energy industries, June 7, 2011 
http://www.lohmander.com/PL_EON_110607.pdf
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VÄLKOMMEN
till Virkesmarknad & Lagerteori !

Peter Lohmander


