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Under 1900-talet omvandlades virkesmätningen kraftigt dels under 1930-ta-
let och dels under 1960-talet. De köparstyrda virkesmätningsföreningar, 

som dittills inmätt större delen av det virke som skogsindustrierna köpte av 
enskilda skogsägare, omvandlades under 1930-talet till organ som styrdes 

av säljare och köpare gemensamt. Den förändringen krävde lagstiftning och 
kantades av en hel del konflikter.  Under 1960-talet flyttades mätningen från 

avlägg nära avverkningstrakter till industrianläggningar. I spåren av den 
förändringen kom sedan nya mätmetoder och ny mätteknik att introduceras. 

Virkesmätarnas arbetsvillkor blev också helt andra än tidigare.

Virkesmätning 
i omvandling

Ronny Pettersson
Fil.dr och universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk his-
toria, Stockholms universitet. Har forskat om institutionella för-
ändringar inom svenskt jordbruk under 1800-talet och skogs-
historiska frågor, bland annat om virkesmätningens historia och 
den moderna sågverksindustrins historia.

Iapril månad 1934 reste en statlig virkesmät-
ningskommission runt i Norrland, Dalarna 

och Värmland. Kommissionen hade i uppdrag 
att utreda verksamheten i de mätningsförening-
ar, som där mätte det virke som skogsindustrin 
köpte. Dessa föreningar var virkesköparnas ge-
mensamman organ för att bestämma råvarans 
kvantitet och kvalitet.

Virkesmätningskommissionen arrangerade 
möten med representanter för virkessäljare 
och virkesköpare på en rad orter. Av tidnings-
referat att döma var opinionen bland säljarna 
mycket entydig vid mötena. De var missnöjda 
med mätningsföreningarnas sätt att sköta in-
mätningen och hyste stark misstro mot dem. 
Skogsägare som deltog på mötena menade att 
virkesmätarna främst tillgodosåg köparnas in-

tressen, eftersom de var väl medvetna om vilken 
hand som födde dem. Virkesmätarna framställ-
des nästan som envåldshärskare. Den skogs-
ägare som opponerade sig mot deras förfarande 
riskerade att få sitt virke särskilt hårt bedömt. 
En av medlemmarna av kommissionen, hem-
mansägaren Ernst Johansson i Hemavan, kon-
staterade att missnöjet med virkesmätningen 
hade varit mycket stort överallt ”och i ett avse-
ende har meningen varit så enhällig, att samma 
protokoll skulle ha kunnat gälla för alla sam-
manträden som hållits, nämligen att roten till 
olägenheterna och misstron till det nuvarande 
systemet djupast bottnar däri att endast köpare 
har bestämmanderätt i sina händer när det gäl-
ler att inmäta virket.” 1

Virkesmätningen bedrevs vid denna tid vid 
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avlägg längs flottleder och vägar, och virkesmä-
tarna levde ett kringflackande liv. Så fortsatte det 
att vara också efter kriget. Artur Ek i Kalix, som 
på 1950-talet var verksam som virkesmätare i 
Norrbottens Virkesmätningsförening, är en av 
dem som berättat om detta liv: ”När det gällde 
resorna vintertid färdades man mestadels med 
skidor och buss, sällan med taxi. Första åren 
åkte vi mycket på lastbilsflak, vi satt hopkrupna 
bakom hytten. … Senare började lättmotorcyk-
lar komma och en del hade till och med bil till 
sitt förfogande. När vi mätte på Rautiobäcken 
fick vi skida 15 km upp till dammkojan vid 
Dockasdammen, där vi bodde tre man. När vi 
mätte vid Bönträsket hade vi fem kilometers 
skidåkning dit. När man kom fram var man 
svettig men ingen möjlighet att byta, utan man 

fick jobba som man var. En stockeld kunde man 
värma sig vid då man åt sin matsäck. Ibland var 
det ner till 40 grader kallt och man hade ingen 
annan möjlighet att värma sig än vid stockel-
den. Kojorna som vi bodde i var kalla och dra-
giga. Vi låg på kojlavarna utan madrass med nå-
got klädesplagg till kudde och en rock att lägga 
över sig. Värst var det på kvällarna när vi skulle 
räkna ut våra tumsedlar, för det var oftast dåligt 
lyse, bara några karbidlampor.” 2

De båda episoderna belyser hur virkesmät-
ningen under lång tid bedrevs. Den utfördes i 
landets norra delar i början av 1930-talet av vir-
kesmätningsföreningar, som styrdes av virkes-
köparna. I andra delar av landet utfördes den av 
enskilda virkesköpare. Mätningen skedde ända 
fram till början av 1960-talet mestadels vid av-
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lägg längs flottleder och bilvägar. Vid mitten av 
1970-talet skedde däremot mätningen till allra 
största delen vid förädlingsanläggningarna och 
utfördes mestadels av mätningsföreningar som 
sedan länge styrdes av säljare och köpare ge-
mensamt. Bakom dessa båda förändringar låg 
två stora omvandlingar av virkesmätningen.

Den ena skedde under 1930-talet, då de kö-
parstyrda mätningsföreningarna i Norrland 
samt Dalarna och Värmland ombildades till 
opartiska organ genom att säljare och köpare 
fick lika representation i föreningarnas styrel-
ser. Säljarna hade då under lång tid krävt att 
bli delaktiga i virkesmätningen, men med föga 
framgång. Ombildningen skedde under trycket 
av lagstiftning, 1935 års lag om virkesmätning. 
Under 1940-talet tillkom sedan lagstiftning 
som reglerade själva mätningsförfarandet. Då 
bildades också mätningsföreningar i de delar av 
landet där sådana tidigare hade saknats, i Ljus-
nans och Voxnans ådalar samt i södra Sverige.3  
Den andra omvandlingen utspelade sig under 
1960-talet och i början av 1970-talet, då mät-
ningen i snabb takt flyttades till förädlingsan-
läggningarna. I och med att mätningen koncen-
trerades till färre mätplatser med stora volymer 
kunde mätmetoderna förnyas och ny mätteknik 
småningom införas.

I fortsättningen skildras dessa båda omvand-
lingar; deras innebörd, orsaker och konsekven-
ser. Den första omvandlingen på 1930-talet 
handlar om vem som skulle mäta virket, orga-
nisationer som styrdes av köparna eller sådana 
som styrdes gemensamt av säljare och köpare. 
Då var sju mätningsföreningar verksamma i 
Norrland samt Dalarna och Värmland. Fler-
talet av dessa tillkom strax efter mitten av 
1910-talet.4  Två föreningar hade bildats tidi-
gare: Ångermanälvens Tumningsförening 1892 
och Wermländska Inmätningsföreningen 1909. 
Före mätningsföreningarnas tillkomst mät-
tes industrivirket av de enskilda virkesköparna 
med egen personal och mätningen var sam-
mankopplad med virkesaffärerna. Den andra 
omvandlingen handlar om var och hur mät-
ningen utfördes. Flyttningen till förädlingsan-

läggningarna var i sig en stor förändring men i 
dess spår introducerades också nya mätmetoder 
och ny teknik.

Omvandling av 
virkesmätningens organisation
År 1935 antog riksdagen en virkesmätnings-
lag, byggd på virkesmätningskommissionens 
förslag. Lagen gav regeringen möjlighet att in-
rätta virkesmätningsnämnder inom områden 
där mätningsföreningar verkade. Nämnderna 
skulle ha ensamrätt att verkställa mätning av 
köpvirke av barrträd avsett för industriellt bruk, 
förädling eller export i oförädlat skick. Ledamö-
terna i nämnderna skulle utses av regeringen, 
med lika antal representanter för säljare och 
köpare och en opartisk ordförande. Represen-
tanter för säljarna skulle i första hand föreslås 
av hushållningssällskapen men en representativ 
sammanslutning av säljare kunde ersätta säll-
skapen.15

Lagens virkesmätningsnämnder var tänkta 
att kunna ersätta mätningsföreningar, i vilka 
köpare bestämde mätmetoder och kvalitetskrav 
på virket. Att virkesmätning var köparnas ensak 
accepterades på det stora hela taget av samhäl-
lets politiska och administrativa organ ännu i 
slutet av 1920-talet. De godtog mätningsföre-
ningarnas anspråk på att svara för en opartisk 
mätning. Köparsidan hävdade att eftersom 
mätningsföreningarna enbart ägnade sig åt att 
bestämma kvantitet och kvalitet, och inte hade 
något intresse i den affärsmässiga sidan, skulle 
deras mätning bli korrekt och rättvis. En del 
politiker och myndighetsföreträdare var dock 
bekymrade över säljarnas bristande förtroende 
för mätningsföreningarna. De ansåg att sälja-
rinflytande skulle stärka förtroendet för dem, 
men menade att ömsesidigt förtroende var nå-
got som borde åstadkommas på frivillig väg och 
inte genom lagstiftning.6 

För skogsägarna-säljarna innebar virkesmät-
ningslagen att rättvisa och rättsäkerhet äntligen 
skulle komma att råda på ett område, där kö-
parna dittills hade varit allenarådande och mät-
ningsförfarandet många gånger ansågs präglat 
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av godtycklighet. Mätningsföreningarnas hela 
syfte påstods vara att bereda fördelar för vir-
kesköparna, på säljarnas bekostnad. Så länge 
virkesmätningsföreningarna styrdes av köparna 
ensamma, kunde säljarna inte lita på att deras 
intressen tillvaratogs i lika hög grad som köpar-
nas.7

Virkesköparna hade föga förvånande en helt 
annan syn på saken. Det fanns enligt dem inga 
starka skäl att ändra på den rådande ordningen 
med köparstyrda mätningsföreningar. Lagen 
sågs närmast som ett försök att införa en tung-
rodd och trög organisation, som skulle kraftigt 
öka mätningskostnaderna, på ett område där 
detta minst av allt behövdes.

Bakom den nya lagens tillkomst låg ett om-
fattande missnöje med mätningsföreningarna 
bland skogsägarna. Inte så att skogsägarna stän-
digt hade varit missnöjda med mätningsföre-
ningarnas sätt att sköta sin uppgift. Det vanliga 
mönstret var att föreningarna under sina första 
år hade mött starkt motstånd från säljarhåll 
men att detta sedan hade avtagit. Dock fanns en 
konstant underström av misstro, och den ten-
derade att stiga till ytan när skogskonjunkturen 
försämrades och virkespriserna sjönk eller kö-
parna skärpte kraven på virkets kvalitet.

Kris och organisering
Ändrade ekonomiska förhållanden i början av 
1930-talet ökade missnöjet med mätningsföre-
ningarnas sätt att sköta inmätningen och miss-
tron mot dem fördjupades. Under depressions-
åren sjönk virkespriserna drastiskt och nådde 
en bottennivå 1931-1932. Samtidigt skärpte 
förädlingsindustrin kraven på råvarans kvalitet.
Mätningsföreningarna fick i viss mån också klä 
skott för ett missnöje som riktade sig mot de 
avtalsvillkor som skogsindustrin erbjöd. De ex-
trema förhållandena under krisåren gjorde det 
svårare att hävda att mätningen enbart var en 
teknisk kvantitetsbestämning och kvalitetsbe-
dömning, som köparna utförde för att försäkra 
sig om att få den vara de betalat för, och inte 
en värdebestämningsåtgärd, som var en gemen-
sam angelägenhet för köpare och säljare.8

Missnöjet fick i början av 1930-talet en ef-
fektivare organisatorisk bas i och med att 
depressionen intensifierade organisationsar-
betet bland skogsägarna. Krav på rättvisare 
grunder för virkesmätningen kom till uttryck 
i så gott som samtliga skogsägarföreningars 
program och stadgar. När riksförbundet för 
skogsägarföreningarna bildades 1932 var ett 
av dess mål att verka för att enhetliga och rätt-
visa inmätningsbestämmelser och leverans-
villkor skulle användas vid handel med skogs-
produkter.9 Skogsägarrörelsen var i början av 
1930-talet dock inte så stark att den av egen 
kraft kunde göra virkesmätningsfrågan till en 
politisk angelägenhet och småningom föremål 
för lagstiftning. Ändrade politiska förhållanden 
i spåren av den ekonomiska kris som nådde 
Sverige år 1931 var viktigare, förhållanden som 
kom till uttryck i krisuppgörelsen 1933 mellan 
socialdemokraterna och bondeförbundet. Upp-
görelsen innehöll en utfästelse att lösa virkes-
mätningsfrågan, en utfästelse som bondeför-
bundet drev fram.10 

I och med att virkesmätningslagen hade an-
tagits 1935 befann sig mätningsföreningarna 
i ett nytt läge. Missnöjda säljare kunde vända 
sig till regeringen och begära att virkesmät-
ningsnämnd skulle inrättas inom ett område, 
om köparsidan inte gick med på att ge säljarna 
medinflytande. För att undvika att virkesmät-
ningsnämnd skulle inrättas inom ett område 
och ges monopol på mätning av köpvirke, 
måste föreningarna omorganiseras så att mak-
ten över mätningen i fortsättningen skulle delas 
lika mellan köpare och säljare. Regeringen hade 
klart deklarerat att den förväntade sig att om-
bildningen skulle ske genom förhandlingar och 
frivilliga överenskommelser mellan parterna 
och att den ville se en snar lösning. Förhand-
lingar inleddes också mer eller mindre omgå-
ende och fördes i lagens skugga.

Förhandlingar om ägarinflytande
I tre av landets sju mätningsföreningar nådde 
parterna snabbt en lösning: Dalälvarnas TF, 
Wermländska IMF och Umeå TF. Inom ungefär 
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syfte påstods vara att bereda fördelar för vir-
kesköparna, på säljarnas bekostnad. Så länge 
virkesmätningsföreningarna styrdes av köparna 
ensamma, kunde säljarna inte lita på att deras 
intressen tillvaratogs i lika hög grad som köpar-
nas.7 

Virkesköparna hade föga förvånande en helt 
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med köparstyrda mätningsföreningar. Lagen 
sågs närmast som ett försök att införa en tung-
rodd och trög organisation, som skulle kraftigt 
öka mätningskostnaderna, på ett område där 
detta minst av allt behövdes.

Bakom den nya lagens tillkomst låg ett om-
fattande missnöje med mätningsföreningarna 
bland skogsägarna. Inte så att skogsägarna stän-
digt hade varit missnöjda med mätningsföre-
ningarnas sätt att sköta sin uppgift. Det vanliga 
mönstret var att föreningarna under sina första 
år hade mött starkt motstånd från säljarhåll 
men att detta sedan hade avtagit. Dock fanns en 
konstant underström av misstro, och den ten-
derade att stiga till ytan när skogskonjunkturen 
försämrades och virkespriserna sjönk eller kö-
parna skärpte kraven på virkets kvalitet.

Kris och organisering
Ändrade ekonomiska förhållanden i början av 
1930-talet ökade missnöjet med mätningsföre-
ningarnas sätt att sköta inmätningen och miss-
tron mot dem fördjupades. Under depressions-
åren sjönk virkespriserna drastiskt och nådde 
en bottennivå 1931-1932. Samtidigt skärpte 
förädlingsindustrin kraven på råvarans kvalitet. 
Mätningsföreningarna fick i viss mån också klä 
skott för ett missnöje som riktade sig mot de 
avtalsvillkor som skogsindustrin erbjöd. De ex-
trema förhållandena under krisåren gjorde det 
svårare att hävda att mätningen enbart var en 
teknisk kvantitetsbestämning och kvalitetsbe-
dömning, som köparna utförde för att försäkra 
sig om att få den vara de betalat för, och inte 
en värdebestämningsåtgärd, som var en gemen-
sam angelägenhet för köpare och säljare.8 

Missnöjet fick i början av 1930-talet en ef-
fektivare organisatorisk bas i och med att 
depressionen intensifierade organisationsar-
betet bland skogsägarna. Krav på rättvisare 
grunder för virkesmätningen kom till uttryck 
i så gott som samtliga skogsägarföreningars 
program och stadgar. När riksförbundet för 
skogsägarföreningarna bildades 1932 var ett 
av dess mål att verka för att enhetliga och rätt-
visa inmätningsbestämmelser och leverans-
villkor skulle användas vid handel med skogs- 
produkter.9  Skogsägarrörelsen var i början av 
1930-talet dock inte så stark att den av egen 
kraft kunde göra virkesmätningsfrågan till en 
politisk angelägenhet och småningom föremål 
för lagstiftning. Ändrade politiska förhållanden 
i spåren av den ekonomiska kris som nådde 
Sverige år 1931 var viktigare, förhållanden som 
kom till uttryck i krisuppgörelsen 1933 mellan 
socialdemokraterna och bondeförbundet. Upp-
görelsen innehöll en utfästelse att lösa virkes-
mätningsfrågan, en utfästelse som bondeför-
bundet drev fram.10 

I och med att virkesmätningslagen hade an-
tagits 1935 befann sig mätningsföreningarna 
i ett nytt läge. Missnöjda säljare kunde vända 
sig till regeringen och begära att virkesmät-
ningsnämnd skulle inrättas inom ett område, 
om köparsidan inte gick med på att ge säljarna 
medinflytande. För att undvika att virkesmät-
ningsnämnd skulle inrättas inom ett område 
och ges monopol på mätning av köpvirke, 
måste föreningarna omorganiseras så att mak-
ten över mätningen i fortsättningen skulle delas 
lika mellan köpare och säljare. Regeringen hade 
klart deklarerat att den förväntade sig att om-
bildningen skulle ske genom förhandlingar och 
frivilliga överenskommelser mellan parterna 
och att den ville se en snar lösning. Förhand-
lingar inleddes också mer eller mindre omgå-
ende och fördes i lagens skugga.

Förhandlingar om ägarinflytande
I tre av landets sju mätningsföreningar nådde 
parterna snabbt en lösning: Dalälvarnas TF, 
Wermländska IMF och Umeå TF. Inom ungefär 
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ett år hade föreningarna ombildats och köpare 
och säljare fått lika representation i styrelserna. I 
de övriga fyra gick det betydligt trögare. I tre av 
fallen körde förhandlingarna fast och säljarna 
begärde att virkesmätningsnämnd skulle inrät-
tas: Ångermanälvens TF, Sundsvalls VMF och 
Örnsköldsviks TF. Frågan om säljarinflytande 
löstes först i slutet av 1930-talet efter överlägg-
ningar mellan parterna inför jordbruksminis-
tern. Det som hände i Örnsköldsviks TF kan 
användas för att belysa vilka stridsfrågorna var 
och vilka svårigheter som kunde möta.11 

I en första fas inleddes överläggningar mellan 
köpare och säljare på initiativ av hushållnings-
sällskapet i Västernorrland och med säljarrepre-
sentanter utsedda av sällskapet. Parterna kom 
överens om att föreningen skulle bibehållas och 
vardera parten utse hälften av styrelseledamö-
terna. Men de hade olika uppfattningar om hur 
ordförande skulle utses. Köparna krävde att de 
skulle få utse ordförande medan säljarna före-
språkade gemensamt val av opartisk person till 

uppdraget. Dessutom menade köparna att de 
skulle ha makten över reglerna för hur mät-
ningen skulle utföras. Förloppet komplicerades 
av att en skogsägarförening var under bildande 
i området och använde virkesmätningsfrågan 
för att mobilisera stöd för föreningsbildningen. 
Ytterligare en komplicerande omständighet 
var att länsstyrelsen i Västerbottens län ville 
se en förenkling av föreningsstrukturen inom 
länet, så att enbart två eller tre mätningsföre-
ningar, i stället för fyra, skulle vara verksamma  
där.12  Dessutom ville intressenter i Väster-
botten på såväl köpar- som säljarsidan ändra 
gränsdragningen mellan mätningsföreningarna 
i södra delen av länet så att den bättre stämde 
överens med deras verksamhetsområden. Sist 
och slutligen dominerades Örnsköldsviks TF av 
en medlem, Mo och Domsjö AB, som var starkt 
negativ till säljarinflytande. Mo och Domsjö AB 
betraktade föreningen som sin angelägenhet 
och kunde som grund åberopa att dess inmät-
ning till över hälften bestod av virke från bola-
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Avlägg på Bollstafjärden i Ångermanland. Längst till vänster virkesmätarlag med tummarbas med klave 
samt skrivare och bandhållare.  Foto: G Nilsson Prästmon, Nordiska museets arkiv.

gens egna skogar och rotköp.13 

Positionerna var låsta och i det läget valde kö-
parna att överföra Västerbottendelen till Umeå 
TF. De var också beredda att överlåta den södra 
delen till Ångermanälvens TF och därmed upp-
lösa Örnsköldsviksföreningen. Detta betraktade 
säljarrepresentanterna som ett slag i ansiktet 
och föreningens verksamhetsområde blev för en 
tid den dominerande stridsfrågan. Skogsägar-
föreningen i Örnsköldsviksområdet begärde år 
1937 att virkesmätningslagen skulle tillämpas 
och efter diverse turer, som bland annat gällde 
föreningens representativitet, avgjordes saken 
genom förhandlingar inför jordbruksministern 
våren 1939 och en omröstning bland skogsägar-
na i det omstridda området. Resultatet blev att 
mätningsföreningens styrelse skulle bestå av en 
opartisk ordförande, som utsågs av övriga leda-
möter eller av regeringen om dessa inte kunde 
enas, och fyra representanter vardera för säljare 
och köpare. Säljarrepresentanterna skulle utses 
av skogsägarföreningen. Omröstningen utföll så 
att det överväldigande flertalet av skogsägarna 
ville att området skulle höra till Örnsköldsviks 
TF, något som också jordbruksministern beslöt.

En fråga om förtroende
Virkesmätningslagen hade till yttersta syfte att 
minska det misstroende som rådde mellan säl-
jare och köpare på virkesmarknaden i fråga om 
mätningen. I botten på förtroendeproblemet 
låg enligt lagstiftaren att mätningsföreningarna 
förblivit medel för att främst tillvarata de större 
virkesköparnas intressen, även om förening-
arna ansågs ha bidragit till att förhållandena 
inom virkesmätningen hade förbättrats. Ge-
nom lagen skulle säljarsidans klara underläge 
gentemot köparna utjämnas, ett underläge som 
undergrävde förtroendet för föreningarna och 
slog över i aktiv misstro när läget på virkes-
marknaden försämrades för säljarna. Men en 
utjämning av styrkeförhållandet löste inte i ett 
slag misstrons problem. Det gällde också att bi-
behålla köparnas förtroende för verksamheten. 
Därför måste övergången till lika inflytande för 
båda parter ske försiktigt och smidigt. Överens-

kommelser måste nås som båda parter kunde 
hysa förtroende för och lägga till grund för ett 
bestående samarbete. Full formell likställdhet 
mellan parterna nåddes av detta skäl inte för-
rän i slutet av 1940-talet, dvs. tog mer än tio år 
att åstadkomma. Först då tillsattes alla ordfö-
randeposter med personer som stod oberoende 
av parterna och säljarsidans representanter ut-
sågs enbart av skogsägareföreningarna. I flerta-
let föreningar hade de tidigare delvis utsetts av 
hushållningssällskapens förvaltningsutskott. 14

Köparsidans ovilja att ge säljarna lika in-
flytande i styrelserna minskades rimligen av 
att säljarna gick med på att rätten att fastställa 
mätningsinstruktioner lades på föreningarnas 
stämma, där enbart köparna hade rösträtt. Att 
köparna behöll sista ordet över mätningsregler-
nas utformning var en garanti för att säljarna 
inte skulle använda sin nyvunna makt till att en-
sidigt driva sina intressen. Ytterligare en sådan 
garanti var att de första överenskommelserna 
mellan säljare och köpare var tidsbegränsade 
och skulle förnyas efter några år.

Mätningsföreningarnas ombildning till ge-
mensamma organ för parterna kan förefalla ha 
varit en så uppenbar lösning på förtroendepro-
blemet att det kan verka märkligt att den inte 
genomfördes tidigare. Företrädare för skogs-
ägarna tyckte så. De frågade sig varför särskild 
lagstiftning behövdes för att mätningsförening-
arna skulle gå med på skogsägarnas begäran om 
delaktighet i virkesmätningen. Svaret ligger åt-
minstone delvis i att överenskommelser måste 
nås som båda parter kunde hysa förtroende 
för och läggas till grund för bestående samar-
bete. En drastisk förändring av styrkeförhål-
landet mellan köpare och säljare skulle genom-
föras utan att rubba köparnas förtroende för 
mätningsföreningarnas verksamhet och detta 
krävde under ett övergångsskede garantier för 
att säljarna inte skulle driva fram strider i käns-
liga och svåra frågor. Köparna accepterade den 
lösning som lagen anvisade, mer eller mindre 
motvilligt, men menade att det fanns uppen-
bara risker för att intressemotsättningar mellan 
parterna i föreningarnas styrelser skulle komma 
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ett år hade föreningarna ombildats och köpare 
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var att länsstyrelsen i Västerbottens län ville 
se en förenkling av föreningsstrukturen inom 
länet, så att enbart två eller tre mätningsföre-
ningar, i stället för fyra, skulle vara verksamma 
där.12 Dessutom ville intressenter i Väster-
botten på såväl köpar- som säljarsidan ändra 
gränsdragningen mellan mätningsföreningarna 
i södra delen av länet så att den bättre stämde 
överens med deras verksamhetsområden. Sist 
och slutligen dominerades Örnsköldsviks TF av 
en medlem, Mo och Domsjö AB, som var starkt 
negativ till säljarinflytande. Mo och Domsjö AB 
betraktade föreningen som sin angelägenhet 
och kunde som grund åberopa att dess inmät-
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att det överväldigande flertalet av skogsägarna 
ville att området skulle höra till Örnsköldsviks 
TF, något som också jordbruksministern beslöt.
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Mätningsföreningarnas ombildning till ge-
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varit en så uppenbar lösning på förtroendepro-
blemet att det kan verka märkligt att den inte 
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lagstiftning behövdes för att mätningsförening-
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delaktighet i virkesmätningen. Svaret ligger åt-
minstone delvis i att överenskommelser måste 
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föras utan att rubba köparnas förtroende för 
mätningsföreningarnas verksamhet och detta 
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parterna i föreningarnas styrelser skulle komma 
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att blockera snart sagt varje ansats till föränd-
ring av mätningsregler med mera.

En lösning som alla var nöjda med
Skogsägarrörelsen var uppenbarligen nöjd 
med resultatet i virkesmätningsfrågan. För den 
hade mätningsproceduren till sist blivit tillrät-
talagd så att även säljarsidans intressen kunde 
tillgodoses. De stora striderna om mätningsfö-
reningarnas verksamhet var över i och med att 
säljarna fick säte och stämma i föreningarnas 
styrelser. Skogsägarorganisationernas ändrade 
syn på föreningarna framgår av det faktum att 
de bara några år efter ombildningen begärde 
att den lösning som nåtts för landets norra del 
skulle tillämpas också i söder. Från regerings- 
och myndighetshåll finns också klara vittnes-
börd om att deras förtroende för föreningarnas 
verksamhet var stort. Mätningsföreningarna 
framstod närmast som en förebild för hur den-
na del av virkesmarknaden skulle kunna orga-
niseras på ett sätt som minskade spänningarna 
mellan parterna och bidrog till en god ordning 
på marknaden. Den norrländska lösningen på 
virkesmätningsfrågan borde därför följas i lan-
dets södra delar, när virkesmarknadens tyngd-
punkt under 1940-talet började förskjutas sö-
derut. Samarbetet mellan säljare och köpare 
i mätningsföreningarnas styrelser förefaller 
också över lag ha varit gott. Ingendera parten 
ifrågasatte en förlängning av träffade överens-
kommelser i de fall detta blev aktuellt i början 
av 1940-talet. Det fanns uppenbarligen långt 
mer av gemensamma värderingar att bygga på 
än vad åtminstone en del köpare hade trott.

Samarbetet mellan parterna inom mätnings-
föreningarna, och det förtroende som därmed 
byggdes upp mellan dem, bör rimligen ha un-
derlättat ett bredare samarbete kring andra av-
talsvillkor, främst förhandlingar om priser och 
leveransvillkor i övrigt. Virkesmätningen blev 
ett område där parterna för varandra visade 
att det fanns en hel del gemensamma intres-
sen och att det var fullt möjligt att nå lösningar 
som båda parter kunde acceptera. Mätnings-
föreningarna blev en förhållandevis neutral 

mötesplats för parterna och erfarenheterna en 
utgångspunkt för samarbete på andra områden. 
Lösningen av virkesmätningsfrågan var därmed 
ett steg på vägen mot den förhandlingsordning 
som kom att växa fram på virkesmarknaden ef-
ter andra världskriget.15

Omvandling av lokalisering, 
metoder och teknik
I början av 1960-talet utfördes fortfarande 
virkesmätningen till allra största delen på ut-
spridda mätplatser vid flottleder och bilvägar, 
och på i stort sett samma sätt som den gjort 50 
år tidigare. I landets äldsta virkesmätningsfö-
rening, Ångermanälvens TF, mättes nästan allt 
virke vid flottled eller i skogen och stockmät-
tes, såsom det gjorts sedan starten 1892. Några 
år in på 1970-talet skedde däremot omkring 80 
procent av mätningen vid industri, hela åtta 
mätmetoder användes, och bortåt 80 procent av 
virket stickprovsmättes. Vid mitten av 1970-ta-
let började också ny teknik göra sitt inträde i 
sågtimmermätningen. År 1975 tog RP Jämtla-
mell AB:s sågverk i Stugun i drift en anläggning 
för automatisk mätning av sågtimrets längd och 
diameter. Då mättes omkring 10 procent av såg-
timret i landet på detta sätt. Virkesmätningens 
lokalisering och metoder ändrades i grunden 
under kort tid och något senare introducerades 
ny teknik.

Industrimätningens genomslag
Övergången från mätning vid många och ut-
spridda mätplatser vid avlägg till långt färre och 
större mätplatser vid förädlingsanläggningarna 
inleddes redan under 1950-talet inom ett par 
mätningsföreningar. Tidigast slog industrimät-
ningen igenom inom Örnsköldsviks TF, där 
Mo och Domsjö AB under 1950-talet började 
biltransportera allt virke direkt till två stora 
massafabriker och mätte det i travat mått vid 
anläggningarna. Inom andra Norrlandsfören-
ingar inleddes övergången något senare men 
gick snabbt under 1960-talet. I södra och mel-
lersta Sverige skedde övergången långsammare 
och mätning vid bilväg fanns kvar betydligt 

VIRKESMÄTNING I OMVANDLING

längre än i norra Sverige.16 

Övergången till mätning vid fasta mätplatser 
vid industrierna drevs fram av virkesköparna 
och skedde under en tid då skogsindustrin allt 
mer samordnade skogsbrukets och industrirö-
relsens driftsplanering. I och med att skogsbil-

vägarna successiva byggdes ut och det allmänna 
vägnätet förstärktes skapades under 1960-talet 
förutsättningar för att satsa på kontinuerlig 
tillförsel av virke på landsväg, och i viss mån 
järnväg, över långa avstånd. De totala virkes-
transporterna kunde därigenom göras billigare 

Bild 1. Vid mätning av virke ifal-
lande längder skall tomrum med 
hänsyn till korta stockar kompen-
seras genom utskjutande stock-
ändar.

Bild 3. Stockar i provtravarna 
mäts och bedöms individuellt.

Bild 2.Slumpmässigt väljer man ut provstavar.

Mätning av stickprovstravar. 
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reningarnas verksamhet var över i och med att 
säljarna fick säte och stämma i föreningarnas 
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och kapital frigöras, kapital som vid de tidigare 
arbets- och transportformerna hade varit bun-
det i lager av upparbetat virke i skogen, under 
transport och vid fabrik. Industrins strävanden 
att minska lagerhållningen medverkade till att 
den gamla formen med mätning på avlägg inte 
längre fungerade.17 

När virket mättes vid avlägg, antingen det 
skedde vid bilväg eller flottled, hölls mätnings-
arbetets produktivitet nere av att det utfördes 
vid platser som krävde långa resor för mät-
ningspersonalen och ofta innehöll spridda och 
små kvantiteter för inmätning. Trånga avlägg 
och dålig sortering bidrog också till att sänka 
arbetsprestationerna per dag. En omständlig 
uppläggning av virket krävdes också. Den mät-
ning som skedde på avlägg tenderade även att 
bli en flaskhals i drivningskedjan och bromsa 
virkesflödet. Det starkaste skälet för de norr-

ländska skogsbolagen att föra över mätningen 
till industrin var att kostnaderna, som betalades 
av köparna, kunde halveras. Bolagen hade stora 
egna skogsinnehav och kunde fritt bestämma 
var avverkat virke från egen skog skulle mätas.18 

Trots att skogsägarna förlorade direktkontak-
ten med virkesmätningen och trots att de inte 
direkt fick del av kostnadssänkningarna, mötte 
övergången inget motstånd från deras sida. De-
ras vinst var att fältmätningens hantlangnings-
kostnader försvann. I ett läge där skogsbolag 
med stora egna skogsinnehav hade överfört 
mätningen av det egna virket till industrierna 
var det svårt för leverantörerna av köpvirke att 
motsätta sig en förändring. Om de höll fast vid 
att mätningen av deras virke skulle ske vid av-
lägg, skulle de drabbas av de högre kostnaderna 
för denna mätning. I södra Sverige hade de en-
skilda skogsägarna en långt starkare ställning 
och föredrog länge att mätningen utfördes där 
de hade insyn i den. Orsaken till att föränd-
ringen kunde genomföras utan konflikter ligger 
troligen i att virkesmätningsföreningarna åtnjöt 
stort förtroende från skogsägarnas sida och att 
skogsägarna också litade på att länken mellan 
skogen och industrin, lastbilsåkarna, skötte sin 
uppgift väl.19 

Ytterligare kostnadssänkningar kunde sedan 
åstadkommas genom att flyttningen öppnade 
vägen för nya mätmetoder. Mätmetoderna 
hade inte förändrats mycket fram till början 
av 1960-talet. I norr dominerade stockmät-
ning i fallande längder för såväl sågtimmer som 
massaved. I landets mellersta och södra delar 
stockmättes sågtimret medan massaveden på de 
flesta håll apterades i standardlängder och trav-
mättes. I början av 1960-talet skedde emeller-
tid stora förändringar av mätmetoderna inom 
Norrlandsföreningarna.

Stickprovsmätningens expansion
I Norrland mättes sedan länge hela partier av 
massaved stock för stock av mätlag med tre till 
fyra man. Mätningen var arbetskrävande och 
kostsam. Inmätningen ansågs ha påfallande 
svårt att hänga med i den rationalisering som 
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pågick inom skogsbruket med kostnader som 
inklusive hantlangning i övre Norrland i bör-
jan av 1960-talet uppgick till runt 5 procent 
av massavedens bruttovärde.20 Kostnaderna 
kunde sänkas rejält om den arbetskrävande 
stockmätningen begränsades till en mindre del 
av ett virkesparti, till ett stickprov av det. Stick-
provsmetoder hade diskuterats under flera år 
som ett sätt att minska arbetsinsatsen och sänka 
mätningskostnaderna men ansågs svåra att in-
föra så länge mätningen utfördes vid avlägg och 
dess volymuppgifter utgjorde underlag för att 
beräkna ersättningar till skogsarbetare. 21

Den metod som med tiden fick störst ge-
nomslag började användas vid Robertsfors AB:s 
skogsförvaltning i Västerbotten för att mäta 
massaved som levererades till en och samma kö-
pare. Bilbuntar i fallande längder travmättes vid 
industrin och stockarnas medellängd bedöm-
des. Därefter togs vissa provbuntar ut genom 
lottning för stockvis mätning. Resultatet från 
den noggrannare mätningen användes sedan 
för att beräkna antalet kubikfot i topprotmått 
per travmätt kubikmeter och med hjälp av detta 
omräkningstal fastställdes hela kollektivets fasta 
volym. Metoden nästan halverade kostnaderna 
för massavedsmätning och innebar att längd-
mätningen i skogen kunde slopas. Stickprov-
smätning gav tillfredsställande resultat för stora 
leveranser och köpare men lämpade sig inte för 
mätning av enstaka lass från små enskilda säl-
jare, som kunde göra antingen vinst eller förlust 
på metoden. Mindre leveranser måste samman-
föras till större kollektiv. Men då uppstod andra 
svårigheter, som gjorde många leverantörer kri-
tiska till metoden. Om en del säljare levererade 
sämre virke än andra, sänktes medelvärdet per 
kubikmeter och detta drabbade alla leverantö-
rer. De som levererade det sämre virket tjänade 
däremot på metoden.22 

Redan säsongen 1963/64 tillämpades stick-
provsmätning vid ca 30 procent av den totala 
inmätningen inom föreningarna från och med 
Sundsvallsområdet och norrut. Under resten av 
1960-talet kom de statistiska urvalsmetoderna 
allt mer att sätta sin prägel på mätningen inom 

Norrlandsföreningarna. Andelen stickprov-
smätt virke var där i början av 1970-talet så hög 
som 75-80 procent av total inmätt volym. I stort 
sett all massaved stickprovsmättes medan ande-
len för sågtimmer var avsevärt lägre. 23

I södra Sverige slog stickprovsmetoder inte 
igenom. Hanteringen av massaved i standard-
längder innebar så låga kostnader att stickprov-
smetoder knappast medförde någon vinst när 
mätningen skedde i travat mått. Vid mätning av 
sågtimmer lade leveransstrukturen hinder i vä-
gen för en övergång till stickprovsmätning. En-
bart leveranser från Domänverket, skogsbolag 
och större gods samt i vissa fall leveranser ge-
nom enskilda skogsägarföreningar kunde stick-
provsmätas. En utvidgning av användningen 
förutsatte att virkesvärdet kunde fördelas mel-
lan leverantörerna på ett tillfredsställande sätt.24 

Stickprovsmetodernas snabba genomslag i 
större delen av Norrland berodde i hög grad 
på att betydande delar av de inmätta virkesle-
veranserna kom från skogsbolagen själva eller 
från Domänverket. De minimikvantiteter som 
krävdes för att stickprovsmätning skulle kunna 
användas och ge betydande kostnadssänkning-
ar kunde i de fallen uppnås utan problem. Men 
även leveranserna från bondeskogsbruket kom 
snabbt att mätas med stickprovsmetoder. Näs-
tan allt virke som Västerbottens Skogsägareför-
ening levererat fritt industri säsongen 1964/65 
mättes på detta sätt. Skogsägarföreningarna 
propagerade energiskt för att de nya metoderna 
gav låga kostnader och var säkra, och fick skogs-
ägarna att acceptera dem. Dessutom hade de 
mindre leverantörerna inte mycket till val i och 
med att de stora leverantörerna gick över till 
stickprovsmätning. Då minskade volymerna 
för totalmätningsmetoderna och kostnaderna 
för dessa steg kraftigt.26

Tack vare nya mätmetoder, som blev möjliga 
genom att mätningen överfördes till industri,
kunde den genomsnittliga kostnaden för mät-
ning under stora delar av 1960-talet hållas oför-
ändrad eller till och med sänkas, trots stigande 
löner. Inom området från och med Sundsvalls 
VMF och norrut minskade mätningskostna-
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var det svårt för leverantörerna av köpvirke att 
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stort förtroende från skogsägarnas sida och att 
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uppgift väl.19 
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flesta håll apterades i standardlängder och trav-
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ning under stora delar av 1960-talet hållas oför-
ändrad eller till och med sänkas, trots stigande 
löner. Inom området från och med Sundsvalls 
VMF och norrut minskade mätningskostna-
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derna med bortåt 65 procent mellan 1962 och 
1970. Övergången till stickprovsmetoder hade 
störst betydelse för kostnadsminskningen men 
bidrog gjorde också sammanslagningar av mät-
ningsföreningar i slutet av 1960-talet.27

Automatisk mätning börjar
Det dröjde längre innan den teknik och utrust-
ning som användes inom mätningen förändra-
des. Inte förrän i början av 1970-talet inleddes 
en förnyelse av tekniken inom sågtimmermät-
ningen. Då introducerades mätningsutrust-
ningar baserade på optisk-elektronisk teknik 
för att mäta längd och diameter. Mot slutet av 
1960-talet mättes nästan 80 procent av sågtim-
ret vid industri och förutsättningar fanns där-
med för att använda ny teknik. I och med att 
produktionen inom sågverksindustrin koncen-
trerades till färre och större anläggningar ökade 
också möjligheterna att automatisera såväl 
mätning som registrering av mätdata. De större 
sågverken mekaniserade olika moment av vir-
keshanteringen och ökade därigenom kapacite-
ten. Då blev det angeläget att sågtimret snabbt 
kunde passera mätningsmomentet. Genom att 
automatisera mätningen av stockars längd och 
diameter kunde kapaciteten i mätningen hö-
jas avsevärt, med så mycket som 100 till 150 
procent jämfört med mätning på sågplan eller 
manuell mätning på transportör. Dessutom 
kunde ersättningsgrundande mätning kombi-
neras med dimensionssortering i en automatisk 
mätstation. Detta var ett lockande alternativ för 
sågverksägare på jakt efter rationaliseringsmöj-
ligheter under en tid då lönestegringarna var 
kraftiga.28 

Att gå över till automatiserad mätning var 
emellertid ingen enkel sak. En rad mättekniska 
problem måste lösas innan den nya tekniken 
kunde användas på bred front inom virkesmät-
ningen. Tekniken var ny och utrustningens till-
förlitlighet varierade naturligt nog rätt kraftigt. 
Det var inte självklart att mätningsföreningarna 
skulle kunna garantera att mätningen kom att 
ske likartat och enligt gällande instruktioner 
oavsett mätplats. Den nya tekniken ändrade 

också förutsättningarna för kontrollrutiner 
och krävde att mätningsbestämmelserna an-
passades. När mäthastigheten ökade uppstod 
dessutom risk för att avkall måste göras på nog-
grannheten. Sist och slutligen rörde det sig om 
en betydande investering från sågverkens sida, i 
ett skede där risken för felinvesteringar var be-
tydande. Övergången gick därför till en början 
långsamt och Virkesmätningsrådet och Skogs-
styrelsen genomförde omfattande undersök-
ningar för att anpassa tekniken till virkesmät-
ningens förutsättningar.29 

Den första optisk-elektroniska anläggningen 
för längd- och diameterbestämning vid köpvir-
kesmätning togs i bruk 1971 vid Otterbäckens 
plywoodfabrik i Skaraborgs län. Senare samma 
år utrustades Billingsfors sågverk i Dalsland 
med liknande utrustning. År 1974 fanns ut-
rustningen vid 23 sågverk, som inmätte cirka 6 
procent av den i landet totalt inmätta kvantite-
ten sågtimmer. År 1975 hade antalet mätplatser 
ökat till 54 stycken med en inmätning som ut-
gjorde 10 procent av den totala sågtimmerkvan-
titeten. Större delen av anläggningarna åter-
fanns i södra och mellersta delarna av landet.30 

Omvandlingen av 
virkesmätarnas arbete
En påtaglig följd av övergången till industrimät-
ning var att virkesmätarens arbete förändrades i 
grunden. Under loppet av 10-15 år skedde dras-
tiska förändringar i ett yrke som inte hade för-
ändrats mycket sedan seklets början. Ända fram 
till början av 1960-talet utfördes mätningen på 
avlägg av en talrik skara virkesmätare, tillsam-
mans med ett varierande antal medhjälpare. Ar-
betet var säsongstyrt av rytmen i skogsbrukets 
virkesleveranser och till stor del koncentrerat 
till några vinter- och vårmånader. Fältpersona-
len erbjöds därför arbete bara under en mindre 
del av året. Arbetet kunde vara nog så slitsamt, 
särskilt under snörika vintrar. Livet som virkes-
mätare var kringflackande med långa resor på 
dåliga vägar eller på skidor ut till avläggen. Det 
var ett helt mansdominerat yrke. Rekrytering-
en till yrket skedde till stor del via informella 
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kanaler och utbildningen genom ett lärlings-
system, kompletterat med kortare kurser som 
mätningsföreningarna anordnade. Virkesmä-
taren hade direkt kontakt med säljarna och 
skogsarbetarna, och spelade därmed en nyck-
elroll i förhållandet mellan säljare och köpare, 
och även mellan arbetstagare och arbetsgivare 
inom skogsbruket, då mätningens resultat låg 
till grund för att beräkna ersättning till skogsar-
betarna. Den direkta kontakten betydde mycket 
för att upprätthålla förtroendet för mätningen. 
Genom att vinna anseende som en person som 

andra kunde lita på gav virkesmätarens ställ-
ning också social status.31 

När mätningens lokalisering förändrades och 
nya mätmetoder började användas minskade 
antalet virkesmätare, eftersom arbetsprestatio-
nerna per man ökade kraftigt. Under 1960-talet 
sjönk antalet virkesmätare med så mycket som 
två tredjedelar i de norra föreningarna och med 
mellan en tredjedel och en fjärdedel i de mel-
lersta och södra föreningarna. Sysselsättningen 
blev jämnare och de ständiga vårtopparna 
i arbetet kunde utjämnas. Sysselsättningsti-
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den ökade för mätarna och redan i mitten av 
1960-talet hade litet mer än en tredjedel i de sex 
norra föreningarna sysselsättning under minst 
9 månader. Längre fram blev helårsanställning 
det normala. Längre anställningstider och änd-
rade arbetsformer krävde andra utbildnings-
former än tidigare. Nya mätmetoder fordrade 
också mer omfattande och allsidig utbildning. 
Mot slutet av 1960-talet genomfördes den för-
sta nationella satsningen på utbildning inom 
virkesmätningens område.32 

Den radikala förändring av virkesmätaryrket, 
som skedde genom övergången till industri-
mätning, gjorde att mätarens nyckelroll i för-
hållandet mellan säljare och köpare blev mindre 
tydlig. Mätarens direkta kontakt med leveran-
törerna försvann och han blev mer av en kugge 
i ett maskineri. Arbetsinsatsen blev långt mer 
anonym än tidigare. Mycket av den sociala sta-
tus som yrket tidigare haft försvann därmed.33 

Avslutning
De båda omvandlingar av virkesmätningen, 
som här har skildrats, gav bestående resultat. 
Än i dag mäts huvuddelen av industrivirket 
vid förädlingsanläggningarna av mätningsfö-
reningar, som styrs gemensamt av säljare och 
köpare. Av och till har enskilda köpare velat gå 
sin egen väg (partsmätning) men har tämligen 
omgående rättat in sig i ledet. Under de senaste 
15 åren har tendenser också funnits att återföra 
mätningen till skogen genom skördarmätning 
men än så länge har resultatet blivit magert, vad 
gäller mätning som grund för ersättning till vir-
kessäljaren.

Omvandlingarna speglar en avvägningsfråga 
som ständigt har varit aktuell inom virkesmät-
ning, som skall ligga till grund för ersättningen 
för virket, nämligen avvägningen mellan rätt-
visa och effektivitet. Under 1930-talet, och tidi-
gare, var den stora stridsfrågan hur en mätning 
som båda parter uppfattade som rättvis skulle 
kunna åstadkommas. Den saken handlade i 
grunden om hur förtroende kunde byggas upp 
för mätningsföreningarnas verksamhet. Skogs-
ägarnas företrädare menade att den omvandling 
som följde i spåren av 1935 års virkesmätnings-
lag äntligen skapade rättvisa inom mätningen. 
Bland köparnas företrädare fanns farhågor för 
att priset för rättvisan skulle bli högt, i form av 
stora svårigheter att effektivisera mätningen. Ett 
uttryck för dessa farhågor var deras strävan att 
fortsatt få ha sista ordet när mätningsbestäm-
melserna skulle utformas.

Farhågorna visade sig emellertid tämligen 
snabbt vara obefogade och när mätningen mot 
slutet av 1950-talet hade att kämpa med stigan-
de kostnader visade sig de gemensamt styrda 
mätningsföreningarna ge en stabil grundval 
för en långtgående och snabb effektivisering av 
mätningen, genom lokalisering till förädlings-
anläggningarna, introduktion av nya metoder 
och ny teknik. Skogsägarnas organisationer 
spelade en viktig roll för att övertyga sina med-
lemmar om att omvandlingen av metoder och 
teknik skulle ge också dem fördelar. Till orga-
nisationernas positiva inställning till effekti-
viseringssträvandena bidrog givetvis också att 
skogsägarrörelsen vid denna tid hade blivit en 
betydande ägare av skogsindustrier.  q
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