


Skogsteknisk innovation och utveckling

- en högst aktuell historia



+ 2-4 % per år



Antal  yrkesverksamma 

125 000

100 000

75 000

50 000

25 000

1960 2010



Utvecklingstriangeln

Forskare

Tillverkare Brukare

Exempel på samarbetets 
betydelse och hur det 
uppfattades

Lärdomar för att återskapa 
innovationssystemets vitalitet 
och dynamik



Några käcka idéer 
som inte slog

Det rullande dasset Superlång fällkran

Elektro Diesels Trädplockare



Timberjack 
(Plustech)

The Walking 
Forest Machine
Concept

ca 2005

Ett sidospår?



http://www.bing.com/videos/search?q=boston+dynamics&FORM=VIRE3#view=detail&mid=FD415463E3A1889A5A4CFD415463E3A1889A5A4C
http://www.bing.com/videos/search?q=boston+dynamics&FORM=VIRE3#view=detail&mid=FD415463E3A1889A5A4CFD415463E3A1889A5A4C


Men nu till dagens program





Triangeln då

Skogsarbeten/Skogforsk

Skogshögskolan/SLU

”Stark & stabil” finansiering

Många tillverkare - nationella

Riskkapital – STU, Nutek, SSFf, 
Utvecklingsfonder

Många bolag/företag

Ägde maskinerna

Egna utvecklingsavdelningar

Egna utvecklings-
/investeringsbudgetar

Triangeln i dag

Skogforsk

SLU

KTH, LtU, LiU, …

Volatil finansiering

Få tillverkare - globala

Riskkapital?

Entreprenörer

Slimmade bolag/företag



Framtidsfrågor

Finansiering

- allt högre utvecklingskostnader
- allt mindre offentligt stöd (?)

Små marknader för flera produktgrupper t ex skogsvårdsteknik

Tillverkarnas internationalisering 
- utländska ägare
- Norden allt mindre betydelse (?)
- kortvirkesmetodens framtid utanför Europa

Entreprenörerna
- hur tillvarata deras innovations- och uppfinnarkraft
- vem ska tjäna på effektiviseringen ?

Skogsföretagen

- slimmade organisationer, ingen/ringa egen utvecklingskapacitet 
- begränsad mottagnings-/införandekapacitet



Skogskranens historia

2014-11-04

Hans Eliasson













































































TRAKTORNS FÖRVANDLING 
TILL SKOTARE

UTVECKLING AV 

RAMKONSTRUKTION OCH 
MIDJESTYRNING

- Presenterat av Roland Axelsson -











ÖSA BAMSE



LILLNALLE SM 660  

STORNALLE SM 661



Horisontal led mellan 

dragare och vagn





Den första serietillverkade 

svansstyrning tillverkades i 

Robertsfors, (Robertsforsstyrningen)



HEMEK



COUNTY 6



TEG 750 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://skogsforum.se/skogsbilder/image_page.php?album_id=151&image_id=3024&ei=ctFIVOW3NIeoygOM9YC4Bw&bvm=bv.77880786,d.bGQ&psig=AFQjCNHXoOUj1bvVAnf0xezUs5ypVvL3pQ&ust=1414144706519468
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://skogsforum.se/skogsbilder/image_page.php?album_id=151&image_id=3024&ei=ctFIVOW3NIeoygOM9YC4Bw&bvm=bv.77880786,d.bGQ&psig=AFQjCNHXoOUj1bvVAnf0xezUs5ypVvL3pQ&ust=1414144706519468




GARRET TREE FARMER



Midjeledens främre 

del integrerad i 

dragarens ram



VSA BRUNETT



BM BRUNETT



FORD BRUNETT



SMV DRIVAX



HEMEK PIRAT



ÖSA – BM VOLVO SM 668



ROTTNE BLONDIN



Stensele

Alfta

Hede

Filipstad

Rottne



ÖSA – BM VOLVO SM 868 



ROTTNE BLONDIN 750



HEMEK CICERON



SMV 21



KOCKUM 850



ÖSA 260



MINIBRUUNETT
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Den hydrostatiska transmissionen

Göran Junevik



I begynnelsen………..

• Nordsvensken och 

ardennern

– En växel

– En hästkraft



Jordbrukstraktorn ut i skogen

• Flera växlar 

• Flera hästkrafter



Hydrodynamisk transmission

• Bättre framkomlighet

• Men…..

– ”gummibandseffekt”



Kraven ökar ytterligare

• Tuffare 

terrängförhållanden

• Bättre komfort

• Högre driftsäkerhet



Projekt ”Nya lösningar”

• ÖSA start 1973

– Studier

– Besök

– Våmhus

• Hydrostatiken är 

lösningen

• Tre hydrostatsatser

• Tuffa tester



Första maskinen

• ÖSA 670 Fällare-

Läggare

• Fördelarna

– Hastighetskontroll

– Ökad terränghastighet

– Bättre förarkomfort

– Ökad produktion



Alla följde efter

• Den 

hydrostatiska 

transmissionen 

blev lösningen 

för alla 

tillverkare av 

skogsmaskiner



Skogsmaskinens hydraulik

Sextio år av ständig förbättring

Oktober 2014

Östen Thoresson
Thoressons Maskinteknik



Jag kommer främst att tala om 

Hydraulik för manövrering av griplastare o kran



1960 – reglage för hydraulisk kran/griplastare 

• 6-spaks standard 
underlättar

• 140 bar, 55 l/min

• Olja ledd till 
hytten, läckage

• Hastighet regleras 
med gaspedal



Dålig placering för föraren – en svår arbetsmiljö



1970 – 2-spaks mekaniska kombireglage

Utveckling av 2-spaks hydraulservo, men oljan fortfarande i hytten

Ingen individuell föraranpassning, hastighet regleras med gaspedal

SMV21/ÖSA 260 variabelt konstanttryck, hydrostatisk drivlina

Arbetstryck 160 bar, 100-150 l/min



1980 – 2-spaks el servo 

• Variabla konstanttryckspumpar, konstant arbetsvarvtal
• Olsbergs ERGO medgav lastavkännande system
• 175-190 bar, 100-200 l/min för griplastare
• 230 bar arbetstryck för skördare, 400 bar till hydrostatiska driften



1990 – 2-spaks elmanövrerade minispakar

• Miljöoljor och oljan äntligen ute ur hytten

• Reglage för engreppsskördare, apteringsdatorer

• Individuell kranjustering



2000 till idag
– reglage för hydraulisk kran/griplastare 

TSG – branschens krafttag för 
bättre hydraulik

• Flera nya modeller av minispakar
• Datorn ger förarstöd - användarvänligt
• Allt bättre inställningsmöjligheter
• Bättre oljor och smörjmedel
• Hydraulsystemets energieffektivitet?

Utbildning - Anders Mörk &



Utvecklingstriangeln

Forskare

Tillverkare Brukare





Gunnar Bygdén
Forest Technician

Olofsfors AB

Band för skogsmaskiner



Optimism!



Framkomlighet på snö



Bristol-22



Bamse



Pionjär -50 talet



Många delar var det



Monterat



Klassiker



Lycklig chaufför



David Brown



Special



Kvicken



Mera special



Teg skotare träder in



Storsäljare



Första miljöbandet 1989 



TM

ECO-TRACK  SYSTEM



Dagens band



•



Grepp i branter och snö



Flerfunktions band



EVO-Soft



Superbärande



U-Rubber för trp på asfalt



Hjulband



Kompositmaterial



Variant på ”Street-

rubber”



Prov med gummilänk 

höll 4 veckor



Länksystem ledlänklager

höll 800 tim



Prov med wire-länk höll 

2-3 veckor



Minimala Markskador



• Varför band?

Dagens miljökrav

../Symposium nov-14/ECOTRACKS_film_02_SWE_03.mp4


Utvecklingen av 

skördaraggregat

Göran Junevik



Drivkrafter

• Ökande gallringar i 

klenare skog

• Tvågreppsprocessorn 

var osmidig



Några namn dyker upp

• Jan Eriksson
– 1977 prototyp grip-

processor RK 450

- 1978 serie om 20 st

- 1979 test med 
kedjekap

- Isen bruten
- Produktionsökning

- Smidigheten

- Frammatning och 
mätning  utvecklades

• Lars Pedersen

• Ingemar Sandahl
– Jobbade i klen gallring 

med tvågreppare

– Idéer växte fram, först 
en minigrip med 
matning och klipp, 1979

– Tester och så blev det 

SP 21





SP21



Från klena till allt grövre träd

• Ett riktigt race 

utvecklades med

– Nya aggregat 

– Nya koncept



Matning och mätning

• Olika typer av 

matarhjul provades 

– Piggskador

– Slirning

– Inverkan på 

längdmätning

• Många diskussioner 

och uppfattningar



Valmet 901, det stora genombrottet 

för engreppare



Från gallring till slutavverkning och 

specialaggregat

• Fler och fler tillverkare

• Aggregaten ”växer” och 

klarar slutavverkning

• Barkningsfunktion för 

eucalyptus utvecklas 



Vad är nästa steg ?

• Är det dags för drivarens 

genombrott efter alla år av 

idéer och försök?

• Kan det hjälpa oss att klara 

kostnadsutvecklingen ??



Datorisering och informationsinsamling

Jan Sondell

Skogshistoriska sällskapet 2014-11-04

Nisse Forshed



Före datoriseringen (1975–1985) 

• Givare fanns för längd (mäthjul) & gränsdiameter

• Längdval kunde göras av föraren

• Enklare apteringsautomatik: köregister/kaptabell

• Manövermiljön dålig:



Nisse Forshed



Före datoriseringen (1975–1985) 

• Givare fanns för längd (mäthjul) & gränsdiameter

• Längdval kunde göras av föraren

• Enklare apteringsautomatik: köregister/kaptabell

• Operativa krav för kvistare-kapare 1981

• Vision:





Före datoriseringen (1975–1985) 

• Givare fanns för längd (mäthjul) & gränsdiameter

• Längdval kunde göras av föraren

• Enklare apteringsautomatik: köregister/kaptabell

• Operativa krav för kvistare-kapare 1981

• Maskinförarnas manövermiljö 1981-83 (Coggman)

• Minireglage testas på 2 skotare och 1 skördare, 
bästa alternativ för att få in alla funktioner 

- och spara Trapezius-muskeln i nacke–skuldra



Valmet 902 skördare med amerikanska modellflygreglage! 



Forskare
• Väcker nya idéer (ibland)
• Sammanställer operativa krav
• Studier som verifierar kraven 

Tillverkare
• Väcker nya idéer / scannar omvärlden
• Konstruerar och provar prototyper
• Levererar seriemaskiner

Brukare
• Ställer operativa krav
• Markvärd för provning
• Uppföljning av driften

”Utvecklings-
triangeln”



Apterings-
system

Forskare
• Förslag till hur datorstödd aptering ska fungera 
• Samordnar operativa krav
• Utreder & samordnar behov av datastandard
• Testar färdiga apteringsdatorer

Tillverkare
• Väcker nya idéer / scannar omvärlden
• Konstruerar och provar prototyper
• Levererar seriemaskiner

Brukare
• Ställer operativa krav
• Markvärd för provningar
• Följer upp driften



1980–1985: utvecklingsarbete på 
apteringsdator

• Operativa krav för datorstödd aptering 1983
• Analyser av principer för datoraptering



Redogörelse 6, 1985

Tvågreppsskördare



1980–1985: utvecklingsarbete på 
apteringsdator

• Operativa krav för datorstödd aptering 1983
• Analyser av hur datoraptering kan gå till 1985
• Erbjudande om konsulthjälp till alla tillverkare

• ÖSA AB sade OK, tog snart över konsulten

• 706/260 blev första skördaren med en ”äkta” 
apteringsdator – dessutom med minireglage, 
testades första gången i juni 1986.



Dapt 500, slutet av 1980-talet



Standard främst för att hantera
prislistor och virkesdata:

"Standard for Forestry Data and Communication” 

• Behov redan för första prototypen
• Man accepterade ÖSAs modell (Coggman igen)
• StanForD vidareutvecklas idag på engelska och 

används i hela världen. Skogforsk har sekreteraroll
• Parallellt administrationsprogram (Daptbas, Silvia)



Det tog tid / fick effekter 

• Först ca 1990 hade konkurrenterna 
apteringsdatorer till salu

• Plötsligt styrde den överenskomna prislistan

• Det blev maximilängder på (gran)timmer

• Mix av maskiner gjorde marknaden osäker

• Apteringsdatortest 1995 



Apteringsdatorer 
testade  1995 i Alvesta

Valmet 2000

Dasa 380Timberjack 3000

Dapt 527 (tvågrepp) Ponsse Opti



Valmet Maxi

Motomit 4

Ponsse 4G

Dasa4

Timbermatic

Apteringstest 2001



Apteringsdatortest 2006
2 PC-skärmar i hytten!

Dasa PonsseJohn DeereValmetMotomit



Nya möjligheter till info-insamling

• Längd- och diameterregistrering på varje bit ger:

- stocknota

- volym per sortiment 

- stambank med stamprofiler

- fördelningsaptering

- viss automatisk kvalitetsaptering (grönkvist)

- bättre volymfunktioner



Begränsningar som lätt glöms bort

• Sedan tog det en maskingeneration (10 år) 
innan datorn satt i de flesta skördare.

• Företagens redovisningssystem dåligt 
anpassade till:

- hantering av skördardata

- att betala via skördaren



Idag ytterligare funktioner

• Rapportering till SDC, automatiskt per timme & 
objekt

• Koordinatsättning: maskin & kranvinkel i 
beståndet ger bättre gallringsuppföljning än 
provytor

• Laserskanning av marklutning kopplad till 
maskinens position ger hjälp vid planering av 
körstråk



• Utredningen om manövermiljön en viktig bas
• Analys av datorapteringens möjligheter gjordes på 

Skogsarbeten
• Samarbetet forskare–tillverkare–brukare gav relativt 

snabba resultat – vi var världsbäst!
• Apteringsdatorn introducerade datorn i skogsmaski-

nerna – idag går den inte att vara utan!
• Skogsstandardens (StanForD) utveckling
• Dagliga rapporter på nätet viktigt
• Administrativa rutiner för data på företagen

 Största kvarvarande problemet: 

DIAMETERMÄTNINGEN

Kritiska punkter (vägval) i utvecklingen:
Sammanfattning



Människa – maskin –
förarmiljö
Ewa Lidén
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40 år med skogsteknik 

Period Verksamhet

2011 -- Verksamhetsledare i SMF Certifiering AB

2009 – 2011 Konsult Företagsutveckling, SMF Skogsentreprenörerna ek för

1995 – 2010 Konsult Personal- och organisationsutveckling, Tyskland

1995 Fil dr i Skogsteknik, Skogstekniken i Garpenberg

1979  – 1995 Arbetsanalys o Ergonomi, Skogstekniken i Garpenberg

1979 Skoglig skyddsingenjör, Skogsmästarskolan Skinnskatteberg

1974  – 1978 Småskogsgruppen, Skogstekniken i Garpenberg
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Milstenar               Vägskäl

• Ergonomisk checklista

• Kartläggning av 
hälsobesvär (Pontén)

• Analys av 
entreprenörernas 
arbetssituation (Lidén)

• Avveckling av skoglig 
företagshälsovård

• Arbetsmiljöverket 
avvecklar skogsavdelning

• Entreprenörisering
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Teknik

• Ergonomisk checklista – 1969, 1974, 1980, 1989, 1999, 2006
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Exempel: På- och avstigning

1974:
Bekvämt <35 cm
Obekvämt 30-50 cm
Mycket obekvämt >50 cm
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1980:

Högst 40 cm

1999:

Klass A:  <35 cm

Klass B:  <40 cm

2006:

Högst 40 cm



Exempel: Arbetsställning
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1974:
• Placering av pedaler 

och reglage
• Arbeta utan vridna 

arbetsställningar
• Bekvämt

1980:

+ möjlighet att växla 
arbetsställning

1999:

+ tiltning 15°

+ rotera hytt

2006:

+ olika krav för skördare 
och skotare



maskinförare   → entreprenör  → partner 
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Arbetsrelaterade hälsoproblem
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Entreprenörens val av maskin

1. Driftssäkerhet

2. Servicenät

3. Reparationsvänlig

4. Krav från kund

5. Låga driftskostnader

6. Förarkomfort 

7. …

8. …

9. …

10. …
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samverkan ↔ lönsamhet

• Nuläge

• Vision 

• Hinder
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Utvecklingsprocess Handlingsplan
. Ökade och 
motsägelsefulla 
krav



hälsa ↔ produktivitet

• Policy och rutiner

• Bedöma risker

• Hitta lösningar

• Genomföra

• Följa upp
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= systematiskt arbetsmiljöarbete



Verktyg i utvecklingsarbetet
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(tillgängligt för gratis nerladdning på webben: www.enfe.net/comforopen)



människa

ekonomi

teknik
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Blick i framtiden → Certifiering

Krav från allmänhet

Krav från miljöorganisationer

Krav från marknad och industri
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Arbetsorganisation,
innovation och produktivitet

Förändringsarbete i svenskt skogsbruk 1950-nutid

Oktober 2014

Sven Lundell



Skogsbrukets produktivitetsutveckling 
1950-nutid



Styrkebälten i den svenska 
organisationsmodellen

• Avancerad teknik och kompetensstarka 
arbetsorganisationer två bärande pelare

• Öppen operativ linje/arbetsorganisation

FV – AL – A-lag

• Erfarenhetsutbyte och lärande –

Benchmarking



Specialiserade yrkesprofiler i det 
mekaniserade skogsarbetet

• Drivningstekniker

• Maskinledare

• Maskinförare

• Mekaniker

• Serviceman

• Mo-ma fällare

• Traktplanerare

• Instruktörer



Tre typer av maskinägare

• Skogsbolag

• Arbetstagare (AT)

• Entreprenörer



Innovationsupptakt 1960-talets början

• Strukturella lönsamhetsproblem driver på

• Vision: Helmekanisering                             
”Ingen man på marken”

• Informell strategisk utvecklingstriangel

• Helhetssyn på Människa-Metod-Maskin



1960-75 
Uppbyggnadsskede

• Teknisk mångfald

• Avancerad tekniknivå

• Kompetensutveckling för alla

• Traditionell arbetsledning + informell målstyrning

• Professionalism och yrkesstolthet

• Skogsteknik ett kärnämne i praktiken och forskningen

Resultat

• Kritisk kunskapsmassa

• 4 ggr ökad produktivitet 1950-75

• Förstärkt lönsamhet och konkurrenskraft



1975-80 
Turbulent brytningstid

Förändringstryck
• Världsekonomisk kris i spåren efter oljekriserna
• Radikala nya värderingar för arbetslivets organisering
• Slopade ackord och fasta löner efter 

skogsarbetarstrejken
• Minskade virkesvolymer (från 80 till 60 milj m3/år)
• Ny arbetsmarknadslagstiftning, t ex MBL och LAS

Konsekvenser
• Stagnerande produktivitet
• Ökande kostnader
• Oklara system och roller i arbetsorganisationen



Vägval under 1980-talet

Offensiv förnyelse

• Teknisk kraftsamling på skördare - skotare

• Teknik- och metodutbildning

• Nya organisationsmodeller
- Målstyrning

- Delegering

- Arbetsvidgning

- Arbetsväxling

- Arbetsmiljö

- Humankvalitet



1980-talet 
Systemstabilisering

Utveckling med fokus
• Stabil effektiv systemstandard
• Tydlig modell för modern arbetsorganisation
• Systematisk målstyrning mot viktiga nyckeltal
• Uppföljning och kvalitetssäkring
• Vardagsrationalisering
• Fysisk och psykosocial arbetsmiljö/Humankvalitet

Resultat
• Stora lyft för prestationer och kvalitet
• Förbättrad internationell konkurrenskraft



1990-talet 
På väg mot världsledande driftsystem

Bred innovationsprocess
• Teknisk konsolidering och ständiga förbättringar

• Målstyrning med ekonomisk helhetssyn

• Operativ strukturrationalisering

• Rationell bemanning med vidgade arbetsuppgifter

• Ökande entreprenörisering

• Skogsarbete med helhetsansvar:

SYN, Grönt kort, traktplanering, skogsskötsel, naturvård, 
kulturmiljö, virkesvärde, arbetsmiljö mm mm



Position för svenskt skogsbruk år 2000

Hög effektivitet, kvalitet och konkurrenskraft

10 ggr ökad produktivitet 1950-2000

1960 års vision om helmekanisering realiserad



Dagens utmaningar:
ökande krav på kvalitet och produktivitet

• Utvecklad entreprenörsroll

• FSC och PEFC, inkl entreprenörscertifiering

• Fortsatt produktivitetsförbättring i början av 00-talet

• Från 2005 utplanad produktivitet o reala kostnadsökningar

Vad behöver vi göra nu?

• Förnyad utvecklingstriangel med entreprenörer och 
skogsägande företag i fördjupad samverkan

• Spjutspetsteknik

• Attraktiva framtidsjobb i utvecklande arbetsteam



Utveckling handlar om att prova nya saker, 

om att välja vägar som ingen gått… 





Skogsvård
• Markberedning

• Sådd

• Plantering

• Röjning



Röjningsaggregat



Ungskogsröjare



Markberedning



KICKEN

Inversmarkberedning

Ljungberg film Kicken.wmv


Inversmarkberedning



Maskinell sådd



Maskinell plantering



Maskinell plantering - utveckling



70-talet: 

Fler maskiner utvecklades



1976 - MoDoMekan



1993 - SilvaNova



Kranspetsmonterade 

aggregat



Varför mekaniserad 

plantering

Idag
 Kommande arbetskraftsbrist

 Reducerad föryngringskostnad

 Kan man välja planteringspunkt

 Höga kvalitet i markberednings och

planteringsarbetet

Historiskt
 Kommande arbetskraftsbrist

 Tungt arbete som borde gå att

mekanisera

 Lättare administration

 Reducerad föryngringskostnad

 Högre kvalitet på planteringsarbetet



Läget idag
 I södra Sverige så är 26,5% av 

konventionellt planterade plantor 
döda efter 3 år. Med Bracke P11 är 
4,9% döda (Back Tomas Ersson)

 Maskinplanterade plantor i Södra 
Sverige växer också bättre än 
konventionellt planterade plantor. 
(Ersson och Petersson, 2013b)

 Mindre markpåverkan med 
högläggning än med harvning

 I Sverige är 11 Planteringsmaskiner i 
bruk. Alla Bracke P11

 I Finland är ca 40 maskiner i bruk. De 
flesta Bracke P11

 I Sverige planteras idag ca 1 % av 380 
miljoner plantor maskinellt

 I Finland planteras ca 5% maskinellt
 I Södra Sverige är plantering med 

Bracke P11 28% dyrare än 
konventionell markberedning och 
plantering. (Back Tomas Ersson)



Konstaterande

 Markberednings och 
planteringsarbetet bra på slutet

 Skogsföretagen har varit 
involverade från början

 Forskningen har varit involverad

 Förmodligen det dyraste 
mekaniseringsprojektet någonsin i 
skogsbruket (+175 miljoner)

 Kontinuerligt framryckande 
maskiner har varit för dyra i drift, 
för komplicerade.

 Den befarade arbetskraftsbristen 
har lösts på olika sätt med 
utländsk arbetskraft.



Hur gå vidare

 För en kostnadseffektiv planteringsmaskin behövs ett 
plantsystem som går att automatisera och integrera i 
maskinen på maskinens villkor och inte på plantskolans i 
första hand 

 Fokusera och lös delsystemen först

 Delsystem kan testas på kranspetsmonterade aggregat

 Utnyttja det som andra marknader kan bidra med



Vad händer nu?
 Kranspetsmonterade aggregat 

förbättras kontinuerligt och blir 

mer kostnadseffektiva.

 Och framförallt: de fungerar och 

används i ökad omfattning vilket 

ger möjlighet att driva 

utvecklingen av aggregaten och 

metoder framåt

 Utvecklingen kommer att gå 

snabbt inom plantageskogsbruket, 

vilket också hjälper oss på 

nordligare breddgrader.

 Ökat engagemang från forskningen 

under senare tid kommer att hjälpa 

utvecklingen framåt.

 Ökat intresse från Finland och södra 

Sverige sätter ny fart på 

utvecklingen.

 Back Tomas Ersson färsk Doktor i 

”Koncept för mekaniserad plantering 

i södra Sverige” har och kommer att 

bidra till utvecklingen.



Exporten av skogsmaskiner

och

internationaliseringen

Hans-Åke Elofson



Mitt verksamhetsområde under 36 år



Drivkrafter

• Skogindustriell utbyggnad

• Ökande 

avverkningsvolymer

• Ökande kostnader

• Arbetskraftsbrist

• Ökande kunskaper om 

svenskt skogsbruk och 

maskintillverkarna

• Tillverkarnas ökande 

marknadsnärvaro och 

satsningar



60-talet

• Importperiod
• Import av maskiner från 

Canada och USA, främst 

lunnare

• Utvecklingen satte fart i 

Sverige och Finland

• Nya maskiner från ÖSA, 

Kockum, SMV, Rottne, 

Valmet och Lokomo

• Volvo BM tog beslut om 

exportsatsning



70-talet

• Exportframgångar entreprenad 
och jordbruk – ett 
distributionsnät

• SM 868 hade etablerat sig

• Mycket omfattande 
marknadsundersökningar

• Affärerna utvecklade sig främst 
i Europa, Sydafrika och 
Australien

• Senare också Canada, USA 
och Brasilien



70-talet avgörande händelser

• Samarbetet mellan 

ÖSA och Volvo BM 

bröts i mitten av 70-

talet

• ÖSA hamnade i 

ekonomiska 

svårigheter och 

Rauma-Repola 

förvärvade 49,5 % år 

1979



80-talet

• Tillverkarnas 
produktprogram hade 
utvecklats och breddats

• Exporten utvecklades 
starkt i Europa och 
Canada var ännu mera 
lockande

• Konkurrensen blev 
tuffare, Kockum, Valmet, 
Rottne och Ponsse 

• Medförde misstag, men 
först………….



Betydande händelser

• 1981 Rauma-Repola 

övertar 100 % av ÖSA

• 1981 Rauma-Repola 

förvärvar Bruun System 

AB

• 1984 Rauma-Repola 

köper Kockums 

skogsmaskinsverksamhet

• 1988 förvärvas Cemet-

Agrip i Frankrike



……..en hel del misstag

• Export av icke 
färdigutvecklade 
maskiner

• Export av alltför 
avancerade maskiner

• Val av svaga 
återförsäljare

• Osäkra betalningsformer

• Men störst av allt – tron 
att det skulle gå att vända 
FTL till CTL i 
Nordamerika med stora 
kostnader som följd



Vändpunkten 1989

• Rauma-Repola köper 

100% av Timberjack, 

Koehring och 

Peerless



90-talets början –dramatiska 

händelser

• Sovjetunionen hade 

börjat falla samman

• Berlinmuren hade fallit

• Ekonomisk kris i Sverige

• Bengt Dennis höjde 

räntan till 500 %

• Beslut fattades att 

avveckla Alfta-fabriken 

och flytta skotarna till 

Joensuu och skördarna 

till Filipstad



Fortsättningen på 90-talet

• Exporten dämpades

• Timberjack höll skutan flytande

• Nu startade affären med separata 
skördaraggregat

• Komatsu i Japan blev största 
enskilda kunden

• Nya Zeeländska Waratah 
förvärvades och det blev namnet 
på ett separat bolag för aggregat

• Brasilien och Ryssland öppnar sig 
för stora affärer

• FMG Timberjack blev Timberjack 
med fyra CDC, Nordamerika, 
Sydamerika, Europa och Austral-
Asia. Ett riktigt lyft

• Valmet är fortsatt 
huvudkonkurrenten



00-talet – nya stora händelser

• 2000 John Deere köper 
hela Timberjack-gruppen 
och den globala närvaron 
förstärks – ökande affärer

• 2000 Valmet köper 
Timbco i USA

• 2004 Komatsu köper hela 
Valmets 
skogsmaskinsrörelse

• Exporten utvecklas starkt 
fram till 2008 för samtliga 
tillverkare

• Sedan kom finanskrisen



10-talet

• Knappt fyra år in i 

decenniet -

återhämtningen 



Utvecklingstriangeln och exporten

• Forskningen
• Utbyte mellan forskningsorganen

• Informationsspridning om svenskt 
skogsbruk

• Återförande av information

• Medverkan, mässor och 
seminarier

• Värdskap för internationella 
grupper

• Skogsbruket
• Stark internationell närvaro

• Medverkan, resor och seminarier

• Berömvärt värdskap vid 
internationella besök

• Tillverkarna emellan
• 70- och 80-talen, gemensamma 

aktiviteter

• Sedan allt mindre, tuffare 
konkurrens och kartellrisker

Nya möjligheter



Några personliga reflektioner

• Helt fantastiska 36 år 
på världsmarknaden

• Verkat i praktiskt taget 
alla skogsländer av 
betydelse

• Träffat oändligt mycket 
skogsfolk, alla 
kategorier

• Upplevt så många olika 
affärssituationer i olika 
kulturer

• Sett globala företag 
växa fram med 
ursprung i Sverige



Björn Löfgren

Återvitalisering av 

innovationssystemet



Fantastisk resa



Fantastisk resa



Fantastisk resa



Grunden var utvecklingstriangeln

Brukare

TillverkareFoU



Fantastiskt utveckling

• Utvecklingen lönsam oavsett vad

• Utvecklingen karakteriserades av:

Trial and Error



Utvecklingsprocessen idag



Funktionsmatriser



Simulering av nya koncept



FEM - beräkningar



Styrstrategier



Fältester

• Tillverkaren genomför egna tester eller tillsammans 

med utvalda entreprenörer under än längre period.



Var kommer nya idéer in?

Hit vill man att idén kommer



Utmaningen

Disintegrerat innovationssystem 

brukare - tillverkare - FoU

Begränsad FoU inom skogsmaskinteknik på grund av 

underkritiska och fragmenterade FoU-miljöer och små 

maskintillverkande SME-företag 

Avtagande produktivitetsutveckling i skogsbruket
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Utmaningen mer konkret
• Köpstarka beställare saknas – skogsbruket entreprenöriserat

• Innovatörer med bra idéer som inte kommer vidare

• Små ekonomiska resurser

• Bristfällig koppling till maskinbyggare

• Produktionsinriktade tillverkare med liten FoU

• Slimmade organisationer

• Begränsad prototyputveckling

• Forskning på tekniska högskolor

• Mycket liten eller obefintlig anknytning till skogsmaskiner 

• Examensarbeten

• Entreprenörer

• Små ekonomiska resurser

• Oklara incitament för produktivitetsförbättring



Projektmedel
beviljas Avslag

Avslag

Projektplan
(Projektledare, projektlots, 

hela triangeln med,
kommersiell verifiering,

Riskanalys,
samarbetsavtal)

Projekteringsstöd

Idé presenteras
(1 sida + muntligt)

Projektstart

Nej

Nej

Nej

Ja, planeringsbidrag 50 – 100 000 kr?

Ja

Ja

Projektmedel
rekommenderas

Ja

Styrgrupp

Avslag
Ombearbetning/

komplettering
behövs

Beredningsgrupp

Innovationsprocess



Skogforsks strategiska satsning

• Stärka utvecklingstriangeln

• 50 miljoner under 3 – 4 år.



Satsningens profil

Område

Maskinteknik

Värdeutbyte

Planering

Skogsvård

Program

T o V

S o M

Planering



Teknisk utveckling

• Effektivitet

• Förenklad hantering

• Skonsamhet

• Energieffektivitet



Exempel från den strategiska satsningen

• Cintoq - flerträdsskördare



Cintoq







Cintoq



Utveckling av styrstrategier



Sortimentsgripen



Kranautomation



Dämpning och hydraulisk drivlina



Dämpning och hydraulisk drivlina



Skonsamhet – ”Proof of Concept”



60 år av skogsteknisk utveckling

Summerande reflektioner

Rolf Björheden

Seminarium i Uppsala 2014-11-04





… människor som såg möjligheterna, 

och tog vara på dem!

En tid med möjligheter …



… hur fortsätter färden?

• En ledande skogsteknisk position – varför? 

• Industrins konkurrenskraft

• Lönsamhet i alla led

• Hög attraktivitet, gott renommé 

• Kan vi fortsätta i samma hastighet och riktning?

• Strategi: att återskapa förhållandena 1950-2000?



En kuslig likhet …

Utvecklingskurvan ”Produktivitetskurvan”



En kuslig likhet …

Utvecklingskurvan … kan fortsättas genom 

nya teknologier



Ökande krav och komplexitet

Inledning: rättfram 
fokus på effektivitet …

… med tiden allt högre 
vikt vid hållbarhetsfrågor 
av olika dignitet



Hur behålla konkurrenskraft?

• Närhet till marknaden?

• Billig arbetskraft och billigt virke?

• Okänslighet för effekter på miljö och produktion?

• Virkets tekniska egenskaper (”långa fibrer”)?

• Teknisk överlägsenhet, produktivitetsförsprång?

• Ökad förädlingsgrad, bättre värdeutnyttjande

• Organisationsgrad och samverkan



Framtidsfrågor

Finansiering

- allt högre utvecklingskostnader
- allt mindre offentligt stöd (?)

Små marknader för flera produktgrupper t ex skogsvårdsteknik

Tillverkarnas internationalisering 
- utländska ägare
- Norden allt mindre betydelse (?)
- kortvirkesmetodens framtid utanför Europa

Entreprenörerna
- hur tillvarata deras innovations- och uppfinnarkraft
- vem ska tjäna på effektiviseringen ?

Skogsföretagen

- slimmade organisationer, ingen/ringa egen utvecklingskapacitet 
- begränsad mottagnings-/införandekapacitet



Utvecklingstriangeln

Forskare

Tillverkare Brukare



Vad kännetecknar en framgångsrik 

utvecklingsfrämjande relation?




