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ABSTRAKT 

 

Titel:   Träpellets: en växande affärsmöjlighet 

Produktion av träpellets i Brasilien för export till 

Europa 

 

Nivå:   D-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare:    Susanna Tosterud 

 

Handledare:   Jonas Kågström  

 

Datum:   2012 – Juni 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka de 

ekonomiska förutsättningarna som finns att 

tillverka pellets i Brasilien för export till Europa.  

 

Metod: Studien har använt en kvalitativ metodansats där 

datainsamlingen för empiriavsnittet består främst 

av semistrukturerade öppna intervjufrågor, som 

skickades till respondenterna via mejl. Sedan 

skedde kontakt via telefonsamtal för att 

säkerställa att informationen var korrekt 

uppfattad. Respondenternas svar redovisas i 

empirikapitlet och har analyserats och bearbetats 

med hjälp av två teorier inom marknadsföring, 

nämligen marknadsföringsmix (de 4 P: na) och 

SWOT-analys. 

 



Resultat & slutsats:  Resultatet visar att i nuläget är det inte lönsamt 

att exportera pellets från Brasilien till Europa. 

Priserna för pellets på den europeiska 

marknaden är för låga, en höjning med cirka 

USD 50/ton är nödvändig för en godtagbar 

lönsamhet. Den brasilianska pelletsproduktionen 

behöver vidareutvecklas med avseende på 

kostnadseffektivitet och kvalitetskrav. Detta för 

att vara konkurrenskraftig på den europeiska 

marknaden. 

 

Förslag till vidare forskning:  Den empiriska delen av studien har baserats 

enbart på kvalitativa intervjuer. Det vore 

intressant att följa upp studien med en 

kvantitativ ansats för att öka trovärdigheten i 

svaren. Endast två marknadsföringsteorier har 

använts i studien och det vore betydelsefullt att 

ta med en PESTLE analys (politiska, 

ekonomiska, sociologiska, tekniska, juridiska 

och miljöaspekter).  

 

Uppsatsens bidrag: Det diskuteras mycket kring klimatfrågor och de 

olika alternativ som finns för att ersätta fossila 

bränslen. Studien bidrar till en ökad förståelse av 

de förutsättningar som krävs för en lönsam 

pelletsexport från Brasilien till Europa. 

 

Nyckelord:  Pelletsmarknad, Brasilien, export, 

marknadsundersökning och bioenergi. 

 

 



ABSTRACT 

 

Title:   Wood pellets: A growing business opportunity 

Production of Brazilian wood pellets for export 

to Europe 

 

Level:  Final assignment for Master in Business 

Administration 

 

Author:   Susanna Tosterud 

 

Supervisor:   Jonas Kågström 

 

Date:   2012 - June 

 

Aim:  The purpose of this study is to examine the 

existing economic conditions to produce pellets 

in Brazil for export to Europe. 

 

Method: The study used a qualitative method where data 

collection for the empirical section consists 

mainly of semi-structured open interview 

questions that were sent to the respondents via e-

mail. Then they were contacted by phone to 

make sure that the information had been 

correctly perceived. The respondent’s answers 

are reported in the empirical chapter and have 

been analyzed and processed with the help of 

two marketing theories: the marketing mix (the 4 

Ps) and SWOT analysis. 

 



Result & Conclusions: The result shows that at present time it is not 

profitable to export pellets from Brazil to 

Europe. Prices for pellets in the European 

market are too low, an increase of approximately 

USD 50/ton is necessary for an acceptable profit. 

The Brazilian pellet production needs to be 

further developed with regards to cost and 

quality requirements. This is needed in order to 

become competitive in the European market. 

 

Suggestions for future research: The empirical part of the study was based solely 

on qualitative interviews. It would be interesting 

to follow-up this study with a quantitative 

approach to improve reliability in the answers. 

Only two marketing theories have been used in 

this study and it would be important to also 

make a PESTLE analysis (political, economic, 

sociological, technological, legal and 

environmental aspects). 

 

Contribution of the thesis: There are many discussions about climate 

change and the various options available to 

replace fossil fuels. This study contributes to a 

better understanding of the prerequisites for 

profitable pellet production in Brazil based on 

exports to Europe. 

 

Key words:  Pellet market, Brazil, export, market research 

and bioenergy. 
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1 Inledning 

Inledningsvis presenteras bakgrunden till temat för denna uppsats. Därefter görs en 

problemdiskussion som mynnar ut i frågeställning, syfte och avgränsningar för studien. 

 

1.1 Bakgrund 

En av vår tids stora utmaningar är hur man ska uppnå en hållbar energiförsörjning. 

Jordens uppvärmning accelereras genom förbränningen av fossila bränslen som kol, 

naturgas och olja, den så kallade växthuseffekten. I mars 2007 tog EU:s stats-och 

regeringschefer beslut om ett bindande miljömål för att minska växthuseffekten och 

förebygga en hotande global katastrof. Beslutet innebär en minskning av utsläppen av 

växthusgaser med minst 20 % till år 2020.  

 

Den nuvarande globala energikonsumtionen baseras huvudsakligen på användning av 

fossila bränslen. På grund av miljöaspekter (global uppvärmning och CO2-utsläpp) och 

starkt ökande oljepriser, ersätts oljan gradvis av andra former av bränsle som till exempel 

träpellets. Pellets påverkar inte klimatet. Detta beror på att pellets är en naturprodukt som 

ingår i naturens kretslopp och är klimatneutral, eftersom den inte släpper ut mer koldioxid 

vid förbränning än vad det växande trädet en gång tog upp. Pellets har en stor potential 

att bidra till samhällets energibehov med mindre miljöpåverkan (Garcia, 2010). 

 

Träpellets är ett bränsle som kommer från skogen, som är en av våra största förnyelsebara 

naturresurser.  All träpellets som produceras i Sverige är biprodukter från skogsindustrin 

som till exempel, såg – och kutterspån, grenar och toppar från skogsavverkning. I 

tillverkningsprocessen används ånga under högt tryck för att komprimera råvaran till små 

stavar av träfibrer med mycket högt energiinnehåll. Pellets används i Sverige framför allt 

till uppvärmning av hus (Pelletsindustrin, 2011). 
 

 

År 2008 konsumerade Europa drygt 8 miljoner ton träpellets. Sverige, Danmark, Holland, 

Belgien och Italien är de största konsumenterna. Samma år räknades Sverige som 
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världens största pelletsproducent och konsument med en produktion av 1,7 miljoner ton. 

Landet har också importerat 400 000 ton under 2009 för att möta den inhemska 

efterfrågan som var ca 2,1 miljoner ton. I dagsläget finns det 450 

produktionsanläggningar i Europa. Många nya anläggningar planeras för de kommande 

åren. 

 

Det finns ingen tvekan om att expansionen av pelletsproduktion fortsätter. Storbritannien, 

Sverige och Tyskland är länder som troligen kommer att öka sin pelletskonsumtion i 

snabb takt. Dessa länder tenderar att öka både den inhemska produktionen och importen.  

 

Pellets som bioenergibränsle har en relativt stor användning i utvecklade länder med 

tempererat klimat. Det används alltmer som energikälla för uppvärmning i bostadshus 

och för att generera elektricitet (Serrano, 2009). Med tanke på den goda tillgången på 

skog och mark och det gynnsamma klimatet, har Brasilien förmodligen en stor potential 

att etablera sig som exportör till den europeiska marknaden. 

 

1.2 Problemformulering 

Utifrån 4 P teorin och SWOT-analys vill jag förstå de förutsättningar som finns och krävs 

för en lönsam export av brasiliansk pellets till Europa.  

 

� Vilka interna och externa förutsättningar är nödvändiga för en lönsam export? 

� Jag kommer att undersöka detta med hjälp av öppna intervjuer med brasilianska 

”pellets experter”.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka de ekonomiska förutsättningarna som finns att 

tillverka pellets i Brasilien för export till Europa. 

 

1.4 Frågeställning 

� Hur är pelletsmarknaden i Europa?  
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� Hur är pelletsmarknaden i Brasilien? 

� Vilka förutsättningar finns det att tillverka pellets i Brasilien för export till den 

europeiska marknaden?  

 

1.5 Avgränsning 

Fokus läggs på export av vitträpellets från Brasilien till Europa. Brasilien är den både till 

ytan och befolkningen största landet i Sydamerika och till ytan femte största i världen. 

Landet sträcker sig över ett område mellan centrala Sydamerika och Atlanten och gränsar 

till Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Peru, Colombia, Venezuela, Guyana, 

Surinam och Frankrike (Franska Guyana), dvs alla sydamerikanska länder förutom Chile 

och Ecuador. Brasilien består av 26 delstater och ett federalt distrikt och delas in i fem 

regioner: Nord, Nordost, Central-väst, Sydöst och Syd.  

 

Geografiskt avgränsas denna studie till att lägga  fokus på framför allt en region som 

heter den Södra Regionen (Região Sul). Denna består av tre delstater: Paraná, Santa 

Catarina och Rio Grande do Sul. Valet av denna region beror på att förstudien till denna 

studie identifierade detta område  som mest utvecklat beträffande pelletsproduktion och 

marknad.  

 

Många länder i Europa har en  marknad för pellets. Stort fokus läggs på Sverige på grund 

av att landet är Europas största pelletskonsument. Rotterdam valdes  som huvud import- 

hamn med tanke på att den ligger strategiskt i Europa ur ett geografiskt perspektiv.  

 

Dessutom avgränsas studien till att intervjua fyra personer som antingen jobbar eller 

studerar om pelletsmarkanden i Brasilien. Intervjuerna gjordes endast via mejl och 

telefonsamtal på grund av kostnadsskäl.  

 

Det finns många typer av biobränslen, för att inte göra en för omfattande studie, läggs 

fokus endast på pellets. Det finns både svartpellets och vitpellet och båda tas upp i 
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studien, fast undersökningen koncentreras på vitpellets. Detta på grund av att svartpellets 

fortfarande är en ny teknik och ännu inte testad i stor skala. 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

2 Metod 

I detta kapitel presenteras mitt val av ämne och den metod som tillämpats. Därefter 

beskrivs valet av litteratur för teoribakgrunden samt hur selektionen av intervjupersoner 

har gått till väga. Vidare beskrivs den avgränsning som varit väsentlig i studien och till 

slut redovisas den metod och källkritik som anses berättigad.  

 

 

 

Figur 1. Pelletsexport från södra Brasilien till Rotterdam (GoogleBild, 2012) 
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2.1 Studiens tillvägagångssätt – val av studie 

I mitten av 2011 började förarbetet till denna magisteruppsats. Redan från början var det 

klart för mig att jag ville undersöka och förstå pelletsmarknaden i Brasilien samt 

förutsättningarna för export till Europa utifrån ett marknadsförings- och hållbarhets 

perspektiv. Under min studietid i Högskolan i Gävle har marknadsföring varit den del av 

utbildningen som intresserat mig mest. 

 

Frågan om hur de fossila bränslena ska ersättas med andra energiformer i Europa är en 

ödesfråga. Anledningen till att jag valde träpellets är att träpellets är ett intressant 

alternativ. Europa har inte förutsättningar att bli självförsörjande på pellets, därför kan 

import av pellets från Brasilien vara en möjlighet, förutsatt att man kan leverera 

brasiliansk pellets till konkurrenskraftiga priser, rätt kvalitet och hållbar produktion med 

avseende på miljö och sociala aspekter.  

 

Intresset för att undersöka just Brasilien som pelletsmarknad beror på att jag är uppvuxen 

där och landet är känt för sina enorma naturresurser och goda växtbetingelser. Jag inledde 

studien genom att söka på internet vilka organisationer och kontaktpersoner som var 

engagerade i pelletsmarknaden eller forskning i Brasilien. Därefter analyserade jag deras 

bakgrund för att ta reda på vilka som skulle vara lämpliga som intervjupersoner.  

 

För att analysera förutsättningarna för export av brasiliansk pellets till Europa använde 

jag mig av teorin av de 4 P: na och SWOT-analys.  

 

Även om annan information kring den globala pelletsmarknaden finns med i uppsatsen 

för att få en helhetsbild, har jag begränsat mig till pelletsmarkanden i Brasilien som 

exportör till Europa. Sverige är Europas största producent och konsument av 

biobränslepellets, därför hänvisar jag ofta till Sverige i denna studie.  

 

I förarbetet studerade jag vetenskapliga artiklar och uppsatser kring ämnet. Detta för att 

införskaffa mig tillräcklig kunskap om ämnet, vilket har underlättat formulering av 

relevanta och tydliga intervjufrågor. 



6 

 

2.2 Vetenskaplig ansats - positivism och hermeneutik 

Positivism och Hermeneutik är i huvudsak de två stora kunskapsteoretiska inriktningar. 

Positivism användes för första gången i början av 1800-talet av den franske filosofen 

Henri-Saint Simone för att betona experiment och kvantitativ mätning samt logiska 

resonemang, snarare än frisläppta spekulationer (Arbnor, 1994). Positivismen har sitt 

upphov i den empiriska, naturvetenskapliga läran och strävar efter absolut kunskap eller 

sanning. Resultatet av en studie bör bli detsamma om en annan forskare skulle genomföra 

samma undersökning och använda sig av samma metod. Endast det som med säkerhet 

kan påvisas som sant ligger till grund för bedömningar om vad som är riktigt (Thurén, 

2002).  

 

När det gäller den absoluta verkligheten har positivisten en svaghet därför att empirisk 

kunskap kan innehålla felkällor, vilket gör den osäker (Patel & Tebelius, 1987). Därmed 

kan man inte påvisa något som är den absoluta sanningen. 

 

Hermeneutiken är det andra kunskapsteoretiska alternativet. Det går att påstå att den är 

positivismens motsats eftersom det är en tolkningslära som används främst inom kultur-, 

human- och samhällsvetenskap (Patel & Davidson, 2003). Hermeneutik är ett ord som 

kommer från grekiskan och betyder tolkning av budskap. Hermeneutiker menar att det är 

en avgörande skillnad mellan att förklara naturen och att förstå (tolka) kulturen. Man 

förstår ett socialt sammanhang, man förklarar den inte (Arbnor & Bjerke , 1994).  

 

Utifrån min problemformulering och syfte, vill jag förstå förutsättningarna som krävs för 

en lönsam export av pellets från Brasilien till Europa. Därmed anser jag att det 

vetenskapliga synsättet som grundar sig i hermeneutiken är lämpligast för denna studie. 

Dessutom används i denna studie en kvalitativ metodteori vilket oftast är kopplad till 

hermeneutiken (Lundahl & Skärvad, 1999). En annan anledning är att det skulle vara 

svårt att använda positivistisk synsätt i denna undersökning med tanke på att jag har som 

mål att se helheten av de förutsättningar och problem som finns för pelletsexport från den 

brasilianska marknaden till Europa.  
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2.3 Forskningsansats - deduktiv, induktiv och abduktiv 

Vetenskapen måste starta med fakta och sluta med fakta, 

 oberoende av vilka teoretiska strukturer den bygger däremellan. 

                                                                  Einstein (Arbnor & Bjerke , 1994) 

 

Det finns huvudsakligen två vetenskapliga ansatser, deduktiv eller induktiv. Det är 

huvudsakligen utgångsläget vid början av forskningen som definierar om studien är 

induktiv eller deduktiv. Den deduktiva ansatsen utgår från existerande teorier och 

forskning för att skapa en hypotes, som sedan testas med hjälp av undersökningsmetod 

(Saunders & Thornhill, 2007).  

 

Induktiv forskning har sin start i empirisk data, modeller och koncept och resulterar i nya 

teorier. Induktion grundar sig i empirisk fakta varifrån man drar slutsatser. Det induktiva 

angrepssättet grundar sig på slutsatser från empirisk data, vilket även förutsätter 

kvantifiering och statistiskt varaktiga metoder. Ansatsen utgår från empiri och slutar i 

teori, då forskaren strävar efter insamlandet av empirisk data för att hålla levande 

väsentliga teorier. Nackdelen med denna forskningsansats är att det inte går att vara helt 

säker på den induktiva slutledningen eftersom den inte bygger på en accepterad teori, 

utan på en empiriska data (Eriksson & Wiedersheim-Paul , 2001). 

 

 

Deduktion innebär att man utgår från allmänna teorier eller modeller och försöker testa 

och komma fram till slutsatser utifrån dessa i verkligheten (empiri). Utifrån teorier 

formas hypoteser, som sedan blir testbara påståenden om verkligheten. Efter en logisk 

slutsats kommer man fram till ett resultat (Eriksson & Wiedersheim-Paul , 2001). Ett 

deduktivt tillvägagångsätt har som fördel att processen inte blir så påverkad av 

forskarerens egna uppfattningar, eftersom det är den existerande teorin som lägger 

grunden till själva forskningsprocessen. Nackdelen är att teorin dominerar själva 

forskningen för mycket, vilket kan leda till att tankvärda och spännande samband inte 

uppenbaras (Patel & Davidsson, 2003). 

 



 

Figur 2 visar att den horisontella streckade linjen separerar den empiriska världen (fakta) 

från den teoretiska världen. I empirin ser man hur forskaren observerar beteenden eller 

gör intervjuer. I den teoretiska världen ser man en kedja av matematiska formler, logiska 

sekvenser och systematiskt sammanställd data. 

Figur 2. Skillnad mellan den empiriska och t

All forsking kommer förr eller senare anta en interaktion mellan induktion och deduktion, 

vilket benämns abduktiv forsking (Gummesson, 2000). Abduktiv ansats innebär att man 

varvar teori och empiri, det är alltså en kombination mellan induktion och deduktion, 

förståelsen växer gradvis fram genom teori och empiri (

2001). Tillvägagångsättet kan även kallas för ”den gyllen medelvägen”. Nackdelen för 

den hermeneutiske forskare

teorier och har därför svårt att möta verkligheten (empirin) utan vissa förkunskaper när 

forskaren går från teori via empiri till teori igen. 

 

Jag har valt en abduktiv ansats därför att studien inleds med att först identifiera ett 

problem och sedan försöka hitta teorier och empiri som kan förstå problemet. Att arbeta 

med abduktion är en sökning av hy

under studiens gång. En teoretisk referensram har utformats (deduktion), vilken kommer 

att användas som stöd och jämförelse av empirin (induktion) som tagits fram. 

 

horisontella streckade linjen separerar den empiriska världen (fakta) 

från den teoretiska världen. I empirin ser man hur forskaren observerar beteenden eller 

gör intervjuer. I den teoretiska världen ser man en kedja av matematiska formler, logiska 

r och systematiskt sammanställd data.  

. Skillnad mellan den empiriska och teoretiska världen (Arbnor & Bjerke 

 

All forsking kommer förr eller senare anta en interaktion mellan induktion och deduktion, 

benämns abduktiv forsking (Gummesson, 2000). Abduktiv ansats innebär att man 

varvar teori och empiri, det är alltså en kombination mellan induktion och deduktion, 

förståelsen växer gradvis fram genom teori och empiri (Eriksson & Wiedersheim

llvägagångsättet kan även kallas för ”den gyllen medelvägen”. Nackdelen för 

den hermeneutiske forskaren är att det kan vara svårt att bortse från förekommande 

teorier och har därför svårt att möta verkligheten (empirin) utan vissa förkunskaper när 

n går från teori via empiri till teori igen.  

Jag har valt en abduktiv ansats därför att studien inleds med att först identifiera ett 

problem och sedan försöka hitta teorier och empiri som kan förstå problemet. Att arbeta 

med abduktion är en sökning av hypoteser som bäst förklarar de observationer som gjorts 

under studiens gång. En teoretisk referensram har utformats (deduktion), vilken kommer 

att användas som stöd och jämförelse av empirin (induktion) som tagits fram. 
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Bakgrund till problemet var hur man kan lösa den framtida energiförsörjningen ur ett 

hållbart perspektiv vilket bland annat påverkar en ökad efterfrågan på pelletskonsumtion i 

Europa. Kan pelletsimport från Brasilien vara ett lönsamt alternativ? Därför läste jag 

vetenskapliga artiklar och litteratur för att hitta teorier och genomförde olika intervjuer 

för att vidareutveckla och förstärka den abduktiva ansatsen. 

 

2.4 Metod – kvantitativ och kvalitativ 

Det finns två stycken metodval: den kvalitativa och kvantitativa metoden (Jacobsen, 

2002). Den kvantitativa metoden innebär att forskaren har som mål att definiera 

allmängiltiga lagar och ge logiska förklaringar till olika fenomen. Forskaren använder 

systematiska datainsamlingsmetoder för att kunna dra generella slutsatser (Patel & 

Davidsson, 2003).  

 

Nackdelar med den kvantitativa metoden är bland annat att den kan leda till ytlighet. Det 

kan vara svårt att skapa förståelse för sammanhang i det som undersöks, vilket bidrar till 

en minskad flexibilitet. Eftersom kravet på objektivitet minskar forskarens närhet till det 

som ska undersökas kan validiteten bli lägre då det inte med säkerhet går att avgöra om 

man undersöker det man har för avsikt att göra (Patel & Tebelius, 1987). 

 

Kvalitativ metod hjälper forskaren att förstå respondenternas perspektiv, genom att sätta 

sig in i deras situation, på så vis får man en djupare förståelse för det man studerar 

(Holme & Solvang, 1997). I denna studie har jag valt att använda den kvalitativa 

metoden. Detta val är rimligt på grund av mitt tidigare val av det hermeneutiska synsättet 

med abduktiv ansats.  

 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod för att få en större trovärdighet och mer 

”djup” i studien. Dessutom visste jag inte vilken information från målgruppen som kunde 

vara intressant. Kvalitativ metod ger målgruppen större frihet än när en kvantitativ metod 

används, samt ger möjlighet till följdfrågor. Hur mycket intervjupersonerna vågar lämna 

ut, beror på vilken kvalitativ metod som används. Genom hårt styrda intervjumallar har 

intervjupersonen liten möjlighet att lämna extra information. Genom öppna frågor ökar 
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möjligheten att få in sådan information man inte har tänkt på innan (Denscombe, 2000). 

Denna kvalitativa undersökning kommer att baseras på intervjuer med nyckelpersoner för 

pelletsbranschen i Brasilien. Man gör det möjligt för intervjupersonerna att svara med 

egna ord (Patel, & Davidsson, 2003). En nackdel med denna metod är att den stora 

flexibiliteten kan bidra till att studien blir rörig. Dessutom kan inte alla variabler 

kvantifieras. 

 

2.5 Datainsamling – primär och sekundär 

Det finns två typer av datainsamlingar: primärdata och sekundärdata. Primärdata är den 

data forskaren samlar in själv, det vill säga förstahands rapporteringar. All övrig data 

kallas för sekundärdata. Primärdata innebär att forskaren går direkt till den primära 

informationskällan, på så vis blir informationen skräddarsydd för studiens 

problemställning. Några exempel på primärdata är insamling av data genom exempelvis 

enkäter, intervjuer och observationer. Primärdata var viktig att använda för att besvara en 

del av min frågeställning, samtidigt som sekundärdata gav en grund att stå på. 

 

Vid sekundärdata är det inte forskaren själv som samlar in data direkt från källan. Detta 

leder till att sekundärdata inte har samlats in med samma målsättning som forskaren har 

med sin undersökning. Därför måste forskaren vara kritisk till sekundära källor och 

analysera var uppgifterna kommer ifrån och hur trovärdiga de är. Sekundärdata kan 

exempelvis vara vetenskapliga artiklar, litteratur, hemsidor och kataloger (Patel & 

Davidsson, 2003). 

 

Undersökningen grundar sig på primärdata från intervjuerna som kopplas samman med 

teorin för en djupare förståelse och jämförelse. Jag har även använt mig av sekundärdata 

då jag hänvisar till tidigare forsking om pelletsmarknaden, uppsatser och hemsidor. För 

att få fram teori har jag använt mig av vetenskapliga artiklar tagna från Högskolan i 

Gävles databas och då främst från ScienceDirect. Även ett antal relevanta böcker har 

använts. Detta för att få en trovärdig grund att stå på.  
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2.6 Urval, intervjumetod och genomförande av empirin 

I den kvalitativa intervjun ställer forskaren lågt strukturerade frågor (öppna frågor) som 

ger respondenterna möjlighet till att svara med egna ord (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Den kvalitativa intervjun kan liknas med ett vardagligt samtal. Intervjuaren har inte något 

utförligt frågeformulär utan använder istället sig av en minneslista över de ämnen man 

vill diskutera. Därmed får den intervjuade möjligheten att själv uttrycka sina tankar och 

åsikter på sitt eget sätt (Holme & Solvang, 1997). 

 

I kvalitativa intervjuer kan hög eller låg grad av standardisering förekomma. Forskaren 

kan välja att ställa alla frågor i samma ordning, det vill säga med hög grad av 

standardisering, eller i den ordning som passar sig bäst i de enskilda intervjutillfällena 

(Patel & Davidsson, 2003).  

 

Efter att jag studerat några vetenskapliga artiklar och skrivit en del av teorikapitlet 

bestämde jag mig för att använda en kvalitativ metod, nämligen intervjuer. Urvalet av 

vilka personer som skulle bli intervjuade gjordes baserat på min egen utvärdering av 

deras bakgrund gällande kunskap om pelletsmarknaden. Jag valde sju personer som är 

centrala för utveckling av pelletsmarknaden i Brasilien enligt de publikationer som jag 

hittade på Google. Jag anser att dessa personer har stor kunskap och erfarenhet om 

ämnesområdet. Respondenterna kontaktades först via mejl och sedan per telefon. Fyra av 

dessa aktörer intervjuades. Frågorna som ställdes var öppna för att få ett så ärligt svar 

som möjligt och skapa en bättre relation till de jag intervjuade (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2001).  

 

Varje intervjuperson blev upplyst om att dennes identiteter skulle vara anonym. Detta 

betyder att det är endast författaren själv som har kunskap om vem som svarat vad (Patel 

& Davidsson, 2003). Jag har valt att använda denna metod för att uppmuntra 

respondenterna att svara så öppet som möjligt, dessutom anser jag att åsikterna kopplad 

till varje individ inte påverkar resultatet av denna undersökning. Jag har valt att benämna 

de intervjuade personerna med deras nuvarande position/verksamhet: 
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Person 1 – Chef för pelletsanläggning 

Person 2 – Forskare energisystem och arbetar på ett pelletsföretag 

Person 3 – Leverantör av vedråvara 

Person 4 – Forskare i bioenergi 

 

Långa avstånd i Brasilien gjorde det svårt att genomföra intervjuerna personligen. Innan 

intervjuerna gjordes skickades frågorna över till respondenterna. Detaljerade 

anteckningar gjordes vid samtliga intervjuer för att minimera risken för missförstånd och 

felaktiga tolkningar (Lants, 2007). Frågorna som använts som utgångspunkt för de olika 

intervjuerna finns som bilaga 1.   

 

Intervjufrågorna innefattade fyra öppna frågor, och betraktas därmed som en 

halvstrukturerad intervju. Telefonintervjuerna tog mellan 15 till 25 minuter. Fördelen 

med denna typ av intervju är att det finns en harmoni mellan struktur och öppenhet vilket 

hjälper forskaren att analysera intervjuresultaten. Skulle man däremot använda olika 

frågor i alla intervjuer försvåras analysen och sammanställning av sambanden i 

intervjuerna (Gillham, 2008 ). Jag har även använt det som kallas sonderande frågor. 

Detta för att uppmuntra den intervjuade att berätta mera om ämnet. Kontroll av 

intervjusvaren och att jag hade uppfattat dem rätt gjordes genom att ställa följdfrågor. 

 

2.7 Tillförlitlighet – reliabilitet, validitet och transkription 

För att en studie ska vara tillförlitlig (reliabel) måste den vara fri från slumpmässiga 

mätfel. Eftersträvar man hög tillförlitlighet bör resultatet vid upprepade undersökningar 

ge samma svar (Patel & Davidsson, 2003).  

 

En mätning vid en viss tidpunkt ska 

ge samma resultat som vid en förnyad mätning. 

                        (Trost, 2007) 
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Resultaten av denna studie härör sig främst från de svar jag fått in från de intervjuade 

brasilianska pelletsexperterna. Skulle liknande undersökning upprepas med andra 

respondenter eller vid ett annat tillfälle skulle resultatet kunna vara anorlunda. 

Intervjupersonen kan till exempel ha ändrat uppfattning eller att själva intervjusituationen 

har förändrats. Att fånga en unik situation kan uppfattas som viktigare än att man vid 

upprepade intervjuer får samma svar (Patel & Davidsson, 2003). För att uppnå 

tillförlitlighet har jag valt frågor som jag ansåg vara relevanta och intervjupersoner med 

relevant kompetens. Frågorna gjordes på portugisiska för att underlätta respondenternas 

förståelse och översattes sedan till svenska. Samma frågor och struktur användes i alla 

intervjuerna, vilket visar en grad av standardisering och strukturering. 

 

Validitet och reliabilitet bör värderas på ett annorlunda sätt i studier med kvalitativ 

inriktning jämfört med studier med kvantitativ inriktning. Inom kvalitativ forskning kan 

man inte uppskatta tillförlitligheten med siffror. Validitet och reliabilitet i studier med 

kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat 

data på ett systematiskt och pålitligt sätt.  

 

Validitet mäter giltigheten, det vill säga om undersökningen verkligen mäter vad den 

utger sig mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Önskar man uppnå hög validitet i 

sin undersökning bör man mäta det som är rätt utifrån frågeställningen (Trost, 2007). Vid 

en kvalitativ studie är det tolkningen av det insamlade materialet som är grundläggande 

för hur bra eller dålig giltigheten är i arbetet (Patel & Tebelius, 1987).  

 

Det finns både inre och yttre validitet. Inre validited är exempelvis när resultatet speglar 

det verkliga förhållandet. Yttre validitet är när en undersökning går att generalisera, när 

resultatet är gilltigt för en större population än den som ingick i undersökningen 

(Jakobsson, 2011). Denna studie har inre validitet, därför att jag utgår från att 

respondenterna har svarat ärligt på intervjufrågorna utifrån hur deras verklighet ser ut. 

Det är inte säkert att alla respondenter upplever verkligheten på samma sätt.  

 



14 

 

Denna studie har inte yttre validitet för att antalet respondenter inte är tillräckligt stort för 

att resultatet ska kunna vara generaliserbart. Undersökningen bör däremot kunna räknas 

som valid i den mening att den undersöker vad den avsett att undersöka.  

 

2.8 Källkritik och metodkritik 

Syftet med källkritik är att mäta det den utger sig för att mäta, därmed har källan en hög 

validitet. En annan aspekt är att undersöka om källan är väsentlig för den faktiska 

undersökningen, det vill säga om källan är relevant. En tredje viktig aspekt är att den är 

fri från systematisk felvariation. Dessa tre aspekter är viktiga för att analysera om källan 

har högt kvalitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul , 2001).  

 

Angående de sekundära källorna, det vill säga de jag har studerat genom vetenskapliga 

artiklar, litteratur, statistik och tidskrifter anser jag att de är mycket tillförlitliga. Några 

artiklar pekade på stora brister i statistiken om den internationella bioenergihandeln. I 

många fall är uppgifterna ofullständiga, eller omfattar endast import eller export av 

pellets. Detta bidrar till att tillförlitligheten minskar med ökade felvariationer som följd. 

Detta har försökts kompenserats genom relevanta intervjufrågor. 

 

De primära källorna, som i denna studie består av intervjuer, har hög kvalitativ validitet 

eftersom jag genomfört dem först via mejl och sedan följt upp med telefonsamtal. Hade 

intervjuerna dock gjorts vid ett personligt möte hade validiteten ökat. Det hade varit 

möjligt att tolka deras kroppsspråk och gester.  

 

Efter att jag hade skickat intervjufrågorna via mejl dröjde det över en vecka tills att jag 

fick något svar. Jag var tvungen att följa upp via telefonsamtal för att alla respondenter 

skulle svara på mina frågor. Efter en månad hade jag fått in svaren. Jag tror att 

anledningen till att det dröjde att få in svar via mejl är att många avstår att svara på frågor 

där man inte har en personlig koppling.  

 

Metoden jag använt mig av har fördelar men även nackdelar. En nackdel med en 

kvalitativ metod är att resultatet som framgår kan vara mindre representativt, det vill säga 
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att studien blir svår att generalisera och applicera på andra situationer. Ett annat problem 

är mina egna tolkningar av data som kan påverkas av min bakgrund och värderingar. 

Därför var det viktigt för studiens trovärdighet att intervjusvaren även fanns på ”papper” 

det vill säga på mejl, skrivna av intervjupersonerna själva. En annan aspekt är att brister i 

översättningen av intervjuerna från portugisiska till svenska kan medföra att man förlorar 

eller misstolkar en del av svaren. En annan nackdel är att intervjupersonerna kanske 

hämmades av vetskapen att det de skrev eller berättade i telefonen registrerades. Därför 

var det viktigt att redan från början förklara att respondentens identitet skulle hållas 

anonym. Metoden är oftast dyr och tidskrävande och det kan vara en bra ide att 

komplettera en kvalitativ undersökning med en kvantitativ för att få ett mer omfattande 

resultat.  

 

Att använda mejl som intervjumetod har en del nackdelar, svaren kan vara kortfattade 

och det finns inte möjlighet till direkta följdfrågor. Därför var det viktigt att följa upp 

med telefonintervjuer och ställa eventuella följdfrågor och utföra en halvstrukturerad 

intervju istället för en strukturerad intervju. Nackdelen är fortfarande att jag inte ser 

respondenternas kroppspråk som skulle kunna ge ytterligare information och stärka 

trovärdigheten av det de berättade i sina mejl och telefonsamtal. 

 

Sammanfattningsvis vill jag försvara mitt val av metod trots att den har sina brister. Jag 

anser att fördelarna med den valda metoden överväger nackdelarna.  

 

3 Tidigare forskning 

Detta avsnitt baseras på tidigare studier om pelletsmarknaden. Detta för att få en bättre 

bakgrund och förståelse om hur marknaden fungerar i Europa och Brasilien.  

 

3.1 Träpellets 

Den första gången träpellets dök upp på världsmarknaden var vid oljekrisen i slutet av 

70-talet i Nordamerika. De höga priserna på fossila bränslen gjorde det nödvändigt att 

hitta alternativa bränslen för industriell användning och för uppvärmning (Pellets Club 
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Japan, 2011). För att minska beroendet av fossila bränslen, är det nödvändigt att utveckla 

renare och förnybara energikällor. Träpellets är ett förnybart bränsle och anses som ett av 

de möjliga substituten för fossila bränslen (Uasuf & Becker, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Träpellets är ett torrt cylinderformat bränsle som framställs genom att komprimera ren 

biomassa utan att tillsatser används i produktionsprocessen. Lignin, som frigörs när 

råvaran komprimeras, fungerar som ett bindemedel och ger pellets sin form och blanka 

yta (Vapo, 2011). Den kan ha olika diametrar, i Sverige tillverkas pellets mellan 5 och 12 

mm, den vanligaste är 8 mm. Träpellets är en homogen vara som är enkel att hantera och 

lagra.  

 

Träpellets har blivit en populär form av biomassa för bostadsuppvärmning och 

kraftgenerering på grund av en relativ enkel logistik och produktionsprocess. Forskning 

och utveckling om träpellets som bränsle har ökat markant under det senaste decenniet, 

jämfört med andra typer av biomassa (Erlich, Björnbom, Bolado, Giner & Fransson, 

2005). 

 

Det finns flera fördelar med pellets som bioenergiråvara. Pelletering underlättar lagring, 

transport och övrig hantering (Erlich et al., 2005). Försäljning av träpellets när det gäller 

långa avstånd, sker oftast i form av bulk1 (Bengtsson et al., 2011). Det relativt höga 

energiinnehållet i träpellets gör den konkurrenskraftig även på långa transportavstånd. 

                                                 
1 Bulk är sådan last som transporteras oförpackad. 

Figur 3. Pellets (Whistle Pig Enterprises, 2012) 
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Ungefär ett ton träpellets motsvarar cirka 4 900 kWh. Hantering under transport är relativ 

enkel, och produkten kan lagras under långa perioder. Pellets varken dammar eller sprider 

hälsofarliga partiklar som till exempel träflis gör. Dessutom är pellets lätthanterlig och 

därför lämplig för uppvärmning i små hushåll (Calameo, 2009). 

 

Både barr och lövträd kan användas vid pelletsproduktion. På senare tid har det blivit 

vanligt att använda massaved vilket innebär att pelletstillverkning blivit en konkurrent till 

massaindustrin om råvaran. Olika trädarter ger skilda egenskaper för pelletsen. Lämplig 

fuktighet, låg askhalt samt högt energivärde är egenskaper som eftersträvas för 

slutprodukten (Pelheat, 2012). Jämfört med barrträd innehåller lövträd mindre lignin. Då 

lignin används som bindmedel kan det vara nödvändigt att tillsätta bindmedel om råvaran 

är lövträd. Ny teknologi gör att pellets med hög kvalitet kan tillverkas både från lövträd 

och barrträd (Bengtsson et al., 2011). 

 

I pelletsprocessen torkas råvaran till en fukthalt på 8 % innan det mals till pulver. 

Tillsammans med bindmedel eller ånga, pressas sedan pulvret till pellets. Det höga 

trycket utvecklar mycket värme, cirka 80 till 100 grader. Därför måste pelletsen kylas ned 

innan lagring. För att bli av med finfraktioner, skiktas pelletsen. Materialet som blir över 

återvinns i tillverkningsprocessen (Pelheat, 2012). Tillverkningsprocessen kan innebära 

arbetsmiljöproblem. Det frigörs flis, damm och mikroorganismer som kan skada lungor 

och ögon. Dessutom är arbetsmiljön oftast bullrig med vibrationer (Alvarez, 2002). 

 

Råvaran måste vara tillräcklig torr och homogen för att uppnå en hög kvalitet på 

slutprodukten d.v.s. en bättre förbränningsprocess. Råvaran är oftast restprodukter som 

sågspån, kutterspån, skogflis och bark. Kvaliteten sänks om det finns stora partiklar i 

råvaran. Fukthalten är en central egenskap och varierar beroende på trädslag och typer av 

råvara. Materialet kan inte bindas samman om fuktheten är för låg. Är fukthalten för hög 

blir kvaliteten på pellets låg. Askhalten är också en viktig egenskap som bör vara låg. 
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Figur 4. Pelletsråvara (Olsson, 2001) 

 

Träpellets har ett högt energivärde ca 4 900 kWh/ton, en kubikmeter olja motsvarar 2 ton 

pellets (Swea Energi, 2012). Driftkostnaden per år för en normalvilla med fyra personer 

är 25 000 kWh/år för värme och varmvatten exklusive hushållsel. Detta kostar 2 611 

USD/år vilket kan jämföras med olja 5 597 USD/år (NIBE, 2012). 

 

Bränsle Energiinnehåll 

1m3 olja  Ca 10000 kWh 

1m3 pellets Ca 3350 kWh 

1 ton pellets innehåller ca 4900 kWh 

1 ton pellets motsvarar ca 1,6m3 i volym 

1m3 pellets väger ca 650kg 

1m3 olja motsvarar ca 3 m3 pellets = ca 2 ton pellets 

Jämförelse mellan olja och pellets 10000/3350= ca 2,98 m3 

Tabell 1. Jämförelse pellets och olja2 

 

Tabellen ovan förklarar att energiinnehållet i 1m3 olja motsvarar energiinnehållet i ca 3m3 

pellets. 

 

3.1.1 Svartpellets 

Svartpellets eller ”black pellets” är en ny teknik som utvecklades av det holländska 

forskningscentret ECN (Energy Research Centre of the Netherlands). Företagt ingick 

                                                 
2Bilaga 4 
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partnerskap med Vattenfall3 för att testa tekniken i stor skala, vilket är ett stort steg mot 

kommersiell tillämpning (Vattenfall, 2010). 

Tekniken kallas för BO2 och är en kombination av värmebehandling (torrifiering) och 

förtätning till pellets eller briketter av biomassa. Denna teknik gör det möjligt för en 

mängd olika sorters biomassa (trädrester och flytande jordbruksavfall) att koncentreras 

till fasta biobränslen av hög kvalitet.  

Torrifiering är en process där biomassa värms upp utan syre till en temperatur på 200 till 

300 grader Celsius (samma metod som används för att rosta kaffebönor). Biomassans 

egenskaper ändras så att den blir lättare att mala och blir mer hållbar. Denna ändring gör 

det möjligt för biomassan att lagras utomhus. Genom komprimering får den sedan en fast 

form lämplig för transport och sameldning (co-firing) i koleldade kraftverk.  

Vattenfall är en av Europas största förbrukare av biomassa och bedömer att svartpellets 

kommer att ha stor betydelse i framtidens energianvändning. BO2-tekniken kan enligt 

Vattenfall ses ur ett strategiskt perspektiv som ett sätt att utveckla energilösningar för ett 

hållbart samhälle. EU bedömer torrifiering som en nyckelteknik för att minska utsläppen 

och nå utsläppsmålen för år 2020 (Forestindustries, 2011). 

 
3.2 Pelletsproduktion och konsumtion i Europa 

Användning av träpellets för energiproduktion började i länder med stora skogsresurser 

till exempel Sverige och Österrike (Vinterbäck, 2000). I Sverige startades produktion av 

träpellets år 1982 i Mora. Detta för att leverera biobränsle till ett lokalt fjärrvärmeverk. 

Produktionen var låg under flera år och de jämförelsevis höga kostnaderna för träpellets 

gjorde att konkurrenskraften gentemot andra energikällor blev låg. Skatter på fossila 

bränslen infördes senare, vilket medförde att biobränslena ökade sin konkurrenskraft och 

                                                 

3 Vattenfall är Europas femte största elproducent och den största värmeproducenten. Företaget jobbar i alla 
delar av el- och värmekedjan. Deras löfte till sina kunder är att göra elen ren, med målet att vara 
klimatneutrala 2050. 
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en utbyggnad av pelletsproduktionen skedde från år 1991 (Höglund, 2008). Marknaden 

för träpellets började ta fart i början av 1990-talet. Då stora fjärrvärmeanläggningar och 

kraftvärmeverk började introducera träpellets som bränsle i sin produktion (Vinterbäck, 

2000). 

 

De senaste åren har både efterfrågan och produktionen av pellets ökat markant, både i 

Sverige och internationellt. Konkurrensen om råvaran för pelletstillverkning ökar 

samtidigt som tillgången på råvara blir mer ansträngd. Sågverkens ökade produktion av 

biprodukter möter inte den ökade efterfrågan på råvara för produktion av pellets. Detta 

leder till ökade råvarukostander och konkurrens från andra energikällor (Höglund, 2008). 

 

År 2009 var pelletsproduktionen i Sverige cirka 1,59 miljoner ton jämfört med 1,41 

miljoner ton för 2008, en ökning med 13 % (200 000 ton). Sveriges största tillverkare av 

träpellets är NOVA, SCA, Bio Norr, Skellefteå Kraft och från 2009 även Stora Enso 

(Skogssällskapet, 2009). 

 

Tyskland har för närvarande den mest dynamiska marknaden för träpellets. Ett exempel 

på detta är att den tyska produktionskapaciteten har fyrdubblats från 2006 till 2008 

(Blanchard et al, 2007). Ledande förbrukare av pellets i Europa är Sverige, Österrike och 

Finland, medan Tyskland, Frankrike och Italien har den största marknadstillväxten. 

Ryssland ökar sin produktionskapacitet och kan bli en nyckelspelare för export inom en 

snar framtid (Pirraglia, Gonzalez & Saloni, 2010). 
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Figur 5. Produktionskapacitet av träpellets ton/år mellan 2006 - 2008 i Österrike, Tyskland och 

Sverige (Olsson, Hillring & Vinterbäck, 2010) 

 

Anläggningar som tillverkar pellets i Sverige varierar i storlek och består dels av små, 

lokaltbaserade samt stora pelletsanläggningar som täcker regionala behov. Idag finns det 

cirka 94 fabriker som producerar pellets i Sverige (Pellettime, 2007). 

 

En viktig drivkraft för tillväxten inom handeln, både på regional- och global nivå, är att 

det finns prisskillnader mellan länder som skapar arbitragemöjligheter. Det är dock en 

trolig långsiktig konsekvens av denna handel att priserna i olika länder kommer att 

konvergera mot en punkt där det så småningom kommer att vara ett gemensamt 

europeiskt pris (Olsson et al., 2010). 

 

År 2010 hade Sverige en pelletsproduktion på cirka 1,5 miljoner ton, och konsumtion var 

2,3 miljoner ton, vilket motsvarar i energitermer 11,3 TWh. Det är nästa lika mycket som 

den svenska naturgasanvändningen motsvarar, dubbelt så mycket som vindkraften och 

åtta gånger så mycket som biogasen. Svensk pellets använder som råvara främst spån från 

sågverk och träindustrier: sågspån, hyvelspån och kutterspån (Svebio, 2012). 

 

Sveriges distributionsnät är baserat på tankbilar för korta sträckor och lastfartyg för 

längre sträckor och för export. Trots Sveriges stora produktion, måste man importera 
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pellets (främst från Kanada och USA), för att möta den interna efterfrågan (Nyström, 

2010).  

 

Med en ökande efterfrågan från flera europeiska länder har även USAs pelletsproduktion 

ökat från år 2002 till 2006 med mer än 200 %. Större delen av den ökade produktionen är 

avsedd för den inhemska markanden. Kanada satsar mer än 80 % av produktionen på 

export främst till europeiska länder. Landet är den största exportören av träpellets i 

världen (Biomass, 2012). 

 

År 2004, hade Europa endast 195 träpelletsproducenter. Med den snabba utvecklingen av 

efterfrågan växer antalet nya industrier år för år. Figur 6 visar utvecklingen fram till år 

2010 med 594 producenter (Ljungblom, 2007).  

 

 

Figur 6. Pelletsindustrier i Europa (Skogssällskapet, 2011) 

 

En annan studie som kom ut året 2011 beskriver att Europa har cirka 650 pelletsfabriker 

som tillsammans producerade mer än 10.1 miljoner ton pellets under 2009. Samma år var 

den totala europeiska konsumtionen cirka 11 miljoner ton och ökade till 12,9 miljoner ton 

året därpå (Pelletsinfo, 2011). Prognoser för år 2020 är en konsumtion på 80 miljoner ton 

(Oliveira, 2012). Priserna på pellets ökar vilket leder till att industriella pelletsmarknader 
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blir beroende av import av träpellets från länder utanför EU-27 (Junginger, Sikkema & 

Faaij, 2011). 

 

Under senare år har statliga stöd för förnybar energi tillsammans med höga priser på 

fossila bränslen gjort att efterfrågan på träpellets ökat kraftigt i hela Europa. I Österrike, 

Tyskland, Italien och de nordiska länderna används träpellets främst för uppvärmning av 

bostäder, i Belgien och Nederländerna främst till co-firing med stenkol i stora 

kolkraftverk (Blanchard et al, 2007).  

 

Enligt European Biomass Association (Aebiom, 2011), kommer Europa nå en årlig 

förbrukning på 50 miljoner ton fram till 2020. Europa kommer att ha en brist på pellets, 

främst på grund av den knappa tillgången på råvara för pelletstillverkning.  

 

 

Figur 7. Världskonsumtion av bränslepellets under 2007, miljoner ton (Aebiom, 2010) 

 

3.3 Europas import, export och logistik av pellets 

År 2009 importerade Europa cirka 3 miljoner ton pellets, prognosen för de närmaste åren 

är 4,3 miljoner ton, vilket motsvarar en ökning på 43, 3 % (Junginger, Sikkema & Faaij, 

2009). Sveriges export för 2009 var cirka 90 000 ton och importen till Sverige cirka 430 

000 ton, enligt Pelletsindustrins Riksförbund, 2009. Kanada är den största exportören av 

pellets till Sverige (Ericsson & Nilsson, 2003). 
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Den globala pelletsmarknaden växte kraftigt mellan åren 2004 och 2007 till en total 

marknadsstorlek på ungefär 11 miljoner ton varav export/import består uppskattningsvis 

av 3 miljoner ton (27 %). Denna andel kan jämföras med 16 % för mineralkol, 29 % för 

naturgas och 60 % för råolja (PB, 2009). I allmänhet är den internationella handeln med 

pellets framförallt inriktad på den storskaliga industrisektorn. Bostadssektorns 

konsumtion av pellets består huvudsakligen av nationella eller regionala 

försörjningskedjor (Olsson et al., 2010).  

 

I många europeiska länder som Belgien, Finland, Nederländerna, Sverige och 

Storbritannien, utgör importerad biomassan stor andel (mellan 21 % och 43 %) av den 

totala konsumtionen av biomassa. För närvarande exporteras pellets av Kanada, USA, 

Finland och i liten utsträckning av Brasilien, Norge och Sverige. Produkten importeras av 

Sverige, Belgien, Nederländerna och Storbritannien. I Nederländerna och Belgien, bidrar 

pelletsimporten till en stor del av den totalt förnybara elproduktionen. Drivkraften i 

internationell bioenergihandeln är de relativt låga produktionskostnader i länder som 

Kanada och Brasilien och å andra sidan det höga fossila bränslepriset i 

konsumtionsländerna. Dessutom finns politiska incitament för att öka användningen. 

Träpellets är en av de ledande bioenergibaserade råvaror som handlas internationellt 

(Junginger et al., 2008).  

 

Nordamerika producerade cirka 7 miljoner ton pellets år 2009, varav nästan 5 miljoner 

ton var avsedda för export till Europa. Södra USA kan leverera pellets till den europeiska 

marknaden till konkurrenskraftiga priser tack vare en ökad produktionskapacitet baserad 

på billig råvara från snabbväxande tallplantager. USA har bättre hamnar, bättre 

infrastruktur och bättre logistik i jämförelse med Kanada. Därmed är södra USA ett bättre 

alernativ än Kanada för den europeiska marknaden (Pirraglia et al., 2010). 

 

Flera nya kostnadseffektiva anläggningar i södra USA har byggts, därmed har kapaciteten 

för att exportera pellets ökats. Europeiska länder som har stor efterfrågan på pellets, 

såsom Sverige, Italien, Danmark och Norge, kommer kunna dra nytta av dessa 

amerikanska anläggningar med konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. 
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Marknaden på andra kontinenter, med undantag av Nordamerika och Europa är 

marginell, med en sammanlagd produktion av endast 0,3 miljoner ton per år. Sydamerika, 

Afrika och Asien är långt efter i jakten på marknadsandelar. Länder som Brasilien ska 

inte underskattas. Med god tillgång på råvara för pellets, och med en väletablerad trä-och 

pappersindustri, är det bara en fråga om tid innan landet blir en viktig aktör på marknaden 

(Biomass, 2012). 

 

Tills helt nyligen har det saknats tillförlitlig statistik för den internationella handeln av 

biomassa. Stora mängder av handeln med biomassa sker indirekt. Handeln med rundvirke 

till sågverk och massaindustrin genererar i slutänden råvara till bioenergi i form av bark, 

grenar och toppar. Ett ytterligare hinder för statistik är att volymerna är mycket små 

jämfört med andra storskaliga energiråvaror som t.ex. kol och råolja (Junginger et al., 

2008). 

 

Logistisk och infrastruktur behöver utvecklas för att förbättra förutsättningarna för ökad 

handel. Denna utveckling är också viktig för att nå andra slutkonsumenter. Den 

internationella bioenergimarknaden växer snabbt, långt bortom vad som ansågs möjligt 

för bara några år sedan (Junginger, 2008). 

 

3.4 Pelletsstandard och pris i Europa 

I början av år 2010 kom det ut en standard för europeisk pellets som kallas EN 14961-1. 

Länder som redan hade en egen pelletsstandard blev tvungna att anpassa sig till den nya 

standarden.  
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Figur 8. Träpellets av 8 mm i enlighet med EN 14961-1 (Alakangas, 2010) 

 

Under 1990-talet ökade träbränslemarknaden kraftigt samtidigt som priserna 

var stabila eller till och med minskade på grund av att utbudet var större än efterfrågan. 

En ökad efterfrågan leder oftast till högre priser vilket påverkar leveransen. Under 1990-

talet hade träbränslemarknaden en produktion som översteg efterfrågan, det fanns många 

som konkurrerade om marknaden. Detta resulterade i en marknad där priserna bestäms av 

produktionskostnaderna (Hillring, 1999). Sedan början av 2000-talet har priserna för 

pellets ökat, liksom råvarupriserna (Swedish Energy Agency, 2009). I slutet av år 2008 

ökade oljepriserna kraftigt på grund av den globala ekonomiska krisen (UN, 2009), vilket 

också bidrog till att man sökte sig till andra bränslealternativ. 

 

Integreringen av de europeiska energimarknaderna är ett viktigt mål för EU: s energi-

politik. Den har varit i fokus för många vetenskapliga studier under senare år. Även om 

en ökad internationalisering av marknaden för träpellets sannolikt kommer bidra till att 

priserna kommer att utjämnas och det kommer ske en integration av den europeiska 

marknaden, är denna process långt ifrån avslutad (Olsson et al., 2010). 

 

Priset på pellets har ökat de senaste sju åren vilket redovisas i den amerikanska tidningen 

Wood ResourceQuarterly (Pellets Info, 2011). Trenden för närmaste åren är en fortsatt 
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ökning. Priserna på pellets i Europa har varierat mycket under de senaste åren från land 

till land och även beroende på årstid. De faktorer som påverkar prissättning är: 

 

� Inhemsk tillgång på råvara. 

� Förekomst av långa och kalla årstider som ökar efterfrågan. 

� Logistik. 

� Tradition av att använda pellets samt pelletsens framgång att penetrera 

energimarknaden. 

� Energipolitik och incitament för pelletsanvändning. 

 

Nedan följer ett diagram som visar prisjämförelse mellan el, olja, pellets i bulk och 

pellets i småsäck (PIR, 2011). Medan pelletspriset är relativt stabilt så är olje-och 

elpriserna mer turbulenta. Figur 9 visar att pelletsen var billigare än både eldningsolja och 

el. 

 
Figur 9. Prisjämförelse (PIR, 2011) 
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I Sverige kostar ett ton pellets cirka 417 USD4(drygt 298USD5 /m3), netto värme, moms 

och frakt inräknad (Pelletskoll, 2012). Detta kan jämföras med olja som kostar cirka 1 

485 USD/m3. Priset för pellets är inte lika konjunkturkänslig som oljepriset (PIR, 2011). 

 

Priserna för träpellets är starkt påverkade av transportkostnader till Europa. Det faktum 

att pellets inte anses vara en etablerad handelsvara påverkar också priset. 

Träpelletsmarknaden kan utvecklas med hjälp av till exempel terminskontrakt som 

fungerar på samma sätt som för virke, olja och andra produkter. Pellets är en 

internationell handelsvara och år 2009 var priset i Rotterdam 150 USD/ton (Pirraglia et 

al., 2010). 

 

3.5 Pelletsproduktion och konsumtion i Brasilien 

Världens totala pelletsproduktion är cirka 12 miljoner ton/år. 97 % av konsumtionen sker 

i Nordamerika och Europa (Bengtsson, 2011). Pelletskonsumtion i Brasilien är mycket 

liten cirka 450 000 ton/år. Konsumtionen sker inom jordbruksindustrin, uppvärmning av 

bostäder, för keramik och lergodstillverkning, mat och dryckesindustrin samt destillerier 

(Pirraglia, Gonzalez & Saloni, 2010). 

 

Brasilien har stor potential och goda förutsättningar att bli en nyckelaktör på 

pelletsmarknaden. Landet har stora råvarutillgångar och Brasiliens skogsindustri är redan 

väl utbyggd. Det finns cirka 350 miljoner hektar naturskog, arealen skogsplantager 

uppgår till cirka 6 miljoner hektar, varav knappt 60 % består av eukalyptus och 37 % av 

tall. Eukalyptusplantager växer mycket snabbt med en omloppstid på 5 till 7 år jämfört 

med tall 9 till 12 år. Nya pelletsfabriker satsar på snabbväxande eukalyptus, med högt 

energivärde, vilket gör den attraktiv för nya pelletsanläggningar (Esping, 2010). 

Vedråvaran bör finnas nära pelletsanläggningen och utskeppningshamn, eftersom både 

ved och pellets är olönsamma att transportera över långa avstånd.  

 
                                                 
4Dagens kurs (02-may-2012) 1 USD = 6.7 SEK , från Banco Central do Brasil 
http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/Resultado.asp?idpai=convmoeda 
2500kr + 3100kr = 5700kr/2= 2800/6.7= 417USD. 
52000kr = 298 USD 
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I Brasilien finns ett överskott av restprodukter från skogsindustrin som inte utnyttjas. 

Merparten kommer från sågverk, framförallt kutterspån, sågspån samt torrflis och bark.  

Enbart baserat på dessa restprodukter har Brasilien en mycket hög råvarubas för 

pelletsproduktion (Bengtsson et al., 2011). 

 

Tall har hittills varit det vanligaste och bästa träslag för tillverkning av pellets på grund 

av att den innehåller mycket lignin som används till bindmedel vid tillverkningsprocessen 

(Esping, 2010). Pellets med hög kvalitet får inte innehålla bark. Pellets med sämre 

kvalitet får innehålla bark som gör pellets mindre homogen och med högre askhalt 

(Alvarez, 2002).  

 

Brazilian Biomass and Renewable Energy (BBRE) är en organisation som främjar 

samarbete mellan aktörer inom bioenergibranschen. De största brasilianska aktörerna är 

medlemar i BBRE. Tillsammans produceras 140 000 ton pellets/år (Calameo, 2009). 

 

En stor andel av Brasiliens skogsplantager ligger långt från exporthamnar vilket 

resulterar i höga kostnader för transporter. Ofta är totalkostnader för pellets från dessa 

plantager för höga för att vara konkurrenskraftiga på den europeiska markanden. 

Flodtransport som är betydligt billigare än lastbilstransport kan vara en attraktiv lösning 

för områden i norra och västra området i Brasilien, där det finns många floder. För de 

nordöstra och sydöstra regionerna i Brasilien kan logistiken byggas på en blandning av 

flodtransporter och järnväg. Vissa anslutningar kan göras med lastbilar (Junginger, 2008).  

 

Brasilien har stora fördelar när det gäller tillgång på exporthamnar. År 2006 genomfördes 

en studie av Dolzan och Walter som analyserade 17 potentiella lokaliseringar för 

pelletsproduktion. Resultatet visade att enbart delstaten Amapá med närhet till 

exporthamn kan leverera pellets till Europa med konkurrenskraftiga priser. Om man antar 

en rad förbättringar av logistiken, skulle antalet attraktiva lokaliseringar öka till 14 

(Dolzan & Walter, 2006).  
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Produktion av pellets är relativ enkel och börjar med att samla in råvaran från jordbruk, 

skog och agroindustrin. Sedan följer bearbetning (pellets) och förpackning. För varje 

kubikmeter av sågat virke blir det 0,5 kubikmeter av sågspån och andra restprodukter 

(Couto, 2004). Brasiliens konsumtion av rundvirke för industri användning är 12 miljoner 

kubikmeter (Couto, 2004). Detta innebär 6 miljoner kubikmeter rester. Nedanstående 

diagram visar alla faser och processer i en pelletstillverkning: 

 

 

Figur 10. Pelletstillverkning och marknadsföring (Couto, 2004) 

 

Lönsamheten för ett pelletsprojekt beror främst på tillgång till billig råvara, kvalitet på 

råvaran, logistik, elpris och installerad kapacitet i fabriken. Studier visar att ett 

pelletsprojekt kan ha en internränta på 20-25 % och en återbetalningstid på 3 till 5 år 

(Couto, 2004). För transport krävs det minivolym av 10 000 ton/transport, främst på 

grund av sjötransportkostnader. Transporten sker i bulk men kan också förekomma i stora 

påsar eller små förpackningar på pall. För enklare hantering föredras bulk (Garcia, 2010). 

 

3.5.1 Problem associerade med den inhemska marknaden 

I pellets produktionskedja går det att identifiera två grupper av utmaningar som påverkar 

lönsamheten: problem som berör den inhemska marknaden och problem associerade med 

den utländska marknaden. Den inhemska markanden har följande utmaningar: 
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� ekonomin för transport av råvara till fabriken, råvarans låga densitet resulterar i 

höga tranportkostnader och att det maximala avståndet bör ligga kring 150 km. 

� Råvaran är mycket heterogen (form, vattenhalt och kornstorlek). Därmed 

försvåras produktionsprocessen för att uppnå en bra och jämn kvalitet på 

slutprodukten.  

� Konkurrens med andra alternativa energikällor: pellets är en produkt som direkt 

konkurrerar med ved och träkol. För att skapa samma energikvantitet för pellets 

som för ved är kostnaden 2,3 gånger högre, och 1,25 gånger högre än för träkol. 

� Behov av en bredare marknadsföring av Brasiliens potential för tillverkning av 

pellets och de fördelar som finns hos pellets som energikälla. Genom en lyckad 

marknadsföring blir det möjligt att attrahera nödvändiga investeringar för 

pelletsprojekt.  

� En ytterligare svårighet för penetrationen av pellets på den brasilianska 

marknaden, är att det saknas intresse och tillräckligt starka ekonomiska 

incitament. Den brasilianska regeringen har ännu inte investerat i energikällor 

som till exempel träpellets. Detta på grund av att Brasilien jämfört med Europa, 

har god tillgång på den billiga och rena vattenkraften. 

� Brasilien behöver en statlig energipolitik som innefattar stimulans till 

investeringar inom sektorn (Couto, 2004). 

 

Diagrammet nedan visar att 74 % av Brasiliens elförsörjning kommer från 

vattenkraft medan blygsamma 4,7 % från biomassa.  
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Figur 11. Inrikes elförsörjning (Balanco Energetico Nacional, 2010) 

 

3.5.2 Problem associerade med den utländska marknaden 

� Stora volymer är kontrakterade. Den Brasilianska produktionskapaciteten kan inte 

möta den utländska efterfrågan.  

� Långsam statlig byråkrati försvårar och fördröjer exporten av pellets. 

� För export görs transporten av stora mängder via bulk i stora lastfartyg. De flesta 

hamnarna är ineffektiva och dåligt utrustade för hantering av pellets. Resultatet är 

långa väntetider på terminaler och höga kostnader för pelletsexportören 

(Junginger, 2008).   

� Pelletsen har inte tillräcklig hög kvalitet. Det kan bildas finfraktioner i 

lastutrymmet i fartyget, vilket kan leda till explosion (Heinimö & Junginger, 

2009). 

 

Brasilianka producenter behöver dessutom exportkrediter för att täcka det höga 

rörelsekapitalet (Couto, 2004). Genom uppkomsten av de flexibla mekanismerna från 

Kyoto Protokollet, har landet stora möjligheter att få tillgodoräkna utsläppsrätter genom 

investeringar i energieffektivisering och kolsänkor (Couto, 2004).  
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3.6 Pelletsstandard och pris i Brasilien 

De trädarter som används mest i Brasilien för tillverkning av pellets är Pinus taeda och 

Pinus elliottii, det vill säga två sub-tropiska tallarter. Andra råvaror som eukalyptus och 

bagass från sockerrör används också. Det finns för närvarande ingen specifik nationell 

standard för brasiliansk pellets. Företag som vill konkurrera på den europeiska 

markanden får anpassa sig efter den nya europeiska pelletsstandarden, EN 14961.  

 

En studie analyserade de kemiska, fysiska och termiska egenskaperna samt emissioner av 

kolmonoxid (CO) och kväveoxid (NOx), för brasiliansk pellets jämfört med de 

kvalitetsnormer som fastställts av nationella och internationella organisationer. Olika 

typer av pellets från eukalyptus och tall analyserades och man jämförde med normerna i 

Europa. Analysen visade att: 

 

Värmevärde för 3 av de 4 pelletstyperna blev icke godkända enligt Österrikets norm för 

pellets 18MJ/kg och tysk standard 17,5 till 19,5 MJ/kg. Bästa resultatet var 18,13 MJ/kg. 

Fukthaltsmätningar visade att nästan all brasiliansk pellets mötte kvalitetsparameten. 

Mekanisk hållbarhet hamnade på en lägre nivå jämfört med internationella minimikrav. 

Detta kan skapa risker för explosioner på fartyg under sjötransport. Endast en typ av 

pellets hade utsläpp av NOx inom godkänd nivå. Enbart två typer av pellets var inom 

intervallet av CO2 som föreskrivs av CONAMA6 standard. Mätning av 100 pellets visade 

stor variation i storlek (Garcia, 2010). 

 

På den inhemska marknaden finns flera olika typer av förpackningar, mellan 1,5 till 500 

kg. Genomsnittpriset för förpackningarna 40 kg är cirka USD 15/paket7. 

Genomsnittpriset av ett ton pellets för export FOB8 , första kvartal 2012 är cirka USD 

211/ton (MF Rural, 2012). 

 

                                                 
6Det nationella rådet för miljö i Brasilien (Conselho Nacional do Meio Ambiente)  
7 Konvertering från Real till USD gjordes april 2012 
http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/Resultado.asp?idpai=convmoeda 
8 FOB free om board 
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Brasilien har bland de lägsta råvarukostnaderna i världen. Kostnaderna för eukalyptus 

som råvaran är cirka USD 25,00/m3 frittindustri (Timber Community, 2012). 

Motsvarande kostnad i Sverige är USD 60-80/m3 fritt industri (massaved), vilket innebär 

att vedråvaran är nästan tre gånger så billig i Brasilien. 

 

Pelletsmarknaden har hittills varit relativt lokal, men tendensen är att handeln kommer att 

internationaliseras. År 2012 byggs det tre nya pelletsfabriker med en beräknad årlig 

produktionskapacitet på 3 miljoner ton pellets från eukalyptusplantager. Merparten av 

denna volym kommer att exporteras till Nordamerika och Europa (Hedberg, 2011).   

 

4 Teoridel – De 4 P: na och SWOT - analys 

Teorikapitlet beskriver två grundläggande teorier inom marknadsföring, nämligen 

marknadsföringsmix (de 4 P: na) och SWOT- analys. Denna teoretiska grund kommer 

tillsammans med den empiriska delen användas i det analytiska kapitlet. 

 

4.1 Marknadsföringsmix 

Termen marknadsföringsmix myntades 1953 av Neil Borden men det var faktiskt en 

omformulering av en tidigare idé av hans medarbetare, James Culliton, som 1948 beskrev 

marknadschefens roll som ansvarig för att ”mixa ingredienserna”. Ibland kan receptet 

vara utarbetat av andra, vid andra tillfällen förbereder marknadsföraren själv sitt eget 

recept. Termen ”marketing mix” blev populär i en artikel skriven av Borden som heter 

"The Concept of the marketing mix." Borden började undervisa om detta efter att han lärt 

sig termen från sin medarbetare (Banting & Ross, 1973). 

 

Framträdande marknadsförare E. Jerome McCarthy föreslog en klassificering av de fyra 

P: na år 1960. Denna har sedan dess använts flitigt av marknadsförare i hela världen. 

Marknadsföringsmixen (4 P) är den mest populära bakgrundsteori för marknadsföring 

(Constantinides, 2002).  
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Marknadsföringsmixen består av allt företaget kan göra för att påverka efterfrågan på sin 

produkt. De många möjligheterna kan samlas in i fyra grupper av variabler som kallas för 

de fyra P: na (Kotler & Armstrong, 2004). Marknadsföringsmixen utgår ifrån en teori 

skapad av Jerome McCarthy som kallas för 4P, "de fyra P:na" och kännetecknas av 

produkt, pris, plats och påverkan (Perreault & McCarthy, 2003). Marknadsföringsmixen 

utgör företagets taktiska verktygslåda för att etablera en stark positionering i 

målmarknader (Kotler & Armstrong, 2004). 

 

Marknadsföringsmix eller de fyra P:na är en basteori som marknadsförare har använt 

under decennier för att förstå alla komplexa grupperingar av aktiviteter och hur de 

relaterar till varandra. I dagsläget finns många produktföretag som erbjuder olika 

versioner av varor och tjänster, dessa blir dessutom mycket mer sofistikerade varje år. Att 

arbeta med marknadsföringsmixen är som att anpassa ett recept till de mest populära eller 

bästa smakerna. Den ger idéer för att skapa en marknadsplan som representerar en unik 

marknadsföringssituation (Hiam, 2009). 
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Figur 12. Marknadsföringsmix - De fyra P: na (Kotler & Armstrong, 2004) 

 

4.1.1 Produkt 

Produkt är ett konkret objekt eller immateriell tjänst som produceras eller tillverkas och 

erbjuds konsumenter på marknaden (Gordon, 2012). 

 

Produkter innebär en kombination av varor och tjänster ett bolag erbjuder till marknaden 

(Kotler & Armstrong, 2004). Produkter är det som säljs, oavsett om det är en fysisk 

produkt eller en tjänst, en idé, eller till och med en annan person, som till exempel en 

politiker. Det kan även vara en person, som söker efter ett nytt jobb (Hiam, 2009). En 

produkt omfattar mycket mer än de uppenbara materiella och fysiska egenskaperna. Den 

kan vara en tjänst, som kemtvätt eller rådgivning. En produkt kan också vara ett koncept 

där man vill förmedla en produkts hållbarhetaspekter med avseende på miljö och 

samhället.   
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En produkt kommer sannolikt att vara en kombination av materiella varor, tjänster och 

övertygelser. Vissa människor tycker om att använda ordet erbjudande. Vad man erbjuder 

kunderna kommer med största sannolikhet innehålla inslag av olika produkter. En frisyr 

är en produkt, som är ett resultat av tjänsten hårklippning. En politisk kandidat är på 

många sätt en produkt, som lovar att fungera på ett sätt som löser problem för denne. 

 

People don’t buy products they buy solutions to problems. 

                                                                      (White, 1997) 

4.1.2 Pris 

McCarthy definierar pris som ett belopp en konsument betalar för produkten eller 

tjänsten, normalt en ekonomisk kostnad (Gordon, 2012). Det vill säga, pris är den summa 

pengar kunderna måste betala för att erhålla en produkt (Kotler & Armstrong, 2004). 

Värdet av en produkt är nyckeln till prissättningen, inte bara vad produkten kostar att 

göra, men också vilken kvalitet som levereras. Det pris ett företag efterfrågar påverkar 

bilden av produkten.  

 

Dyra produkter uppfattas ofta vara av högre kvalitet. Däremot, för enkla produkter med 

homogen kvalitet kan ett högre pris inverka negativt, eftersom det inte signalerar högre 

produktkvalitet, utan bara lyfter fram att mer pengar måste betalas (Kim & Hyun, 2011). 

 

En för låg prissättning på en produkt som ger högt premievärde kan vara lika destruktivt 

som att ha för högt pris på en mindre värdefull produkt. Företagen måste förmedla värdet 

till sina kunder så starkt och tydligt att priset verkar rimligt i relation till produkten 

(White, 1997). Företag kan förhandla priset med varje kund och kan därmed erbjuda 

rabatter, handla med utsläppsrätter och kreditvillkor. Dessa åtgärder justerar priset för 

den aktuella konkurrenssituationen och sätter det i balans med köparnas uppfattning av 

produktens värde (Kotler & Armstrong, 2004). 

 

Pricing is not just a math problem, it’s a psychology test. 

                                                                     (White, 1997) 
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4.1.3 Plats 

McCarthy menar att plats representerar den plats där en produkt eller tjänst kan köpas, 

och refereras ofta till logistiksystemet. Detta kan inkludera fysiska butiker samt virtuella 

försäljningsställen online (Gordon, 2012). Plats ingår i företagets aktiviteter för att göra 

produkten tillgänglig för sina mål konsumenter (Kotler & Armstrong, 2004). För 

marknadsföringsexperter innebär plats att få rätt varor i rätt mängd till rätt plats, till lägsta 

möjliga kostnad, utan att offra kundservice (White, 1997). Ett företag kan välja sina 

återförsäljare noggrant och ge dem ett starkt stöd. Om en kund köper en bil, kan 

bilåterförsäljarna se till att ha ett lager av potentiella produkter, visa dem för sin kund, 

förhandla priset, göra en försäljning och fortsätta att ge service efter försäljningen (Kotler 

& Armstrong, 2004).  

 

4.1.4 Påverkan 

Enligt McCarthy representerar påverkan de kommunikationsmedel som marknadsförare 

använder på marknaden, inklusive reklam, PR, personlig försäljning och marknadsföring 

(Gordon, 2012). Påverkan – eller ”promotion” som det kallas på engelska –, innebär 

aktiviteter som kommunicerar fördelarna med produkten och förmår kunden att köpa den. 

Bilföretaget Ford spenderar mer än USD 2 300 miljoner varje år på reklam för att 

kommunicera till konsumenterna om företaget och dess många produkter.  

 

Återförsäljarnas jobb är bland annat att hjälpa till och övertyga potentiella köpare att Ford 

är den bästa bilen för dem. Ford och dess återförsäljare erbjuder speciella kampanjer som 

försäljning, rabatter, och attraktiva finansieringar. Allt för att lyckas med försäljningen av 

sin produkt (Kotler & Armstrong, 2004). Påverkan definieras som information till att 

övertyga, och inkluderar utöver de medel som redan nämnts, även olika evenemang och 

webbplatsbaserade kommunikation (Kim & Hyun, 2011). 

 

4.2 SWOT-analys 

SWOT analys är också känd som trendanalys (Fazhu,  Kun & Dan, 2010). Det står för 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot och är en av de mest välkända tekniker för att 
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utföra en strategisk studie. SWOT är ett verktyg för att formulera strategiska 

handlingsplaner. Det handlar om att identifiera interna och externa faktorer som är 

gynnsamma och ogynnsamma för att uppnå ett mål. SWOT syftar till att maximera 

styrkor och möjligheter och minimera hot och svagheter. I andra ord, omvandlas 

svagheter till styrkor och hot till möjligheter (Amin, Razmi & Zhang, 2011). SWOT 

analys är ett effektivt verktyg eftersom den ger en grundstruktur som är lämplig för att 

diagnostisera aktuella problem inom en organisation och att skissa på framtida 

handlingslinjer (Terrados, Almonacid & Hontoria, 2007). 

 

Figur 13. Swot Analys (anpassad efter William, 2003) 

 

SWOT-analys är särskilt viktigt vid den strategiska planeringen, där organisationen 

behöver definiera lämplig strategi för att uppnå ett speciellt mål. De strategiska besluten 

kan endast tas när organisationen har god självkännedom och känner till var den befinner 

sig på marknaden (Marketing91, 2012). 

 

SWOT kan delas upp i två delar, där SW-delen analyserar styrkor och svagheter i den 

interna miljön av ett företag eller affär. OT-delen analysera möjligheter och hot för yttre 

miljön. Marknadsföringsstategier som SWOT har som huvudsaklig idé att utnyttja 

styrkorna, och övervinna svagheterna. Genom analysen kan man dra nytta av de 

möjligheterna som redan existerar, lösa eventuella hot, sammanfatta det förflutna, lägga 

fokus på det man har här och nu och blicka mot framtiden (Fazhu,  Kun & Dan, 2010). 
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SW-delen, styrkor och svagheter: 

Styrkor och svagheter i SWOT-analysen beskriver enbart de kritiska framgångsfaktorer. 

Analysen hjälper att skilja på det som är viktigt för företagets framgång. Styrkor och 

svagheter är relativa, inte absoluta (Kotler, 2005). Styrkorna beskriver vad företaget 

verkligen är bra på och är exempelvis att ett företag har lätt tillgång till råvaror och att 

kunderna köper företagets produkter på grund av varumärke eller rykte. Styrkor är 

däremot inte en växande marknad eller nya produkter (Ansoff, 1987). Företagen kan 

använda sina styrkor för att anta strategier, såsom marknadspenetration, marknads-

utveckling och produktutveckling och därmed bilda konkurrenskraft (Chang & Huang, 

2006). Det är viktigt att identifiera svagheterna vid ett företags affärer. Genom att 

förbättra svagheterna hjälper man företaget att intensifiera sin konkurrenskraft.  

 

OT-delen, möjligheter och hot: 

Här kan man identifiera de viktigaste möjligheterna och hot som inträffas när företag och 

marknad möts. Syftet med analysen är att uppmärksamma marknadsföringsansvariga  på 

viktiga händelser som kan påverka  affärerna. Möjligheter beskriver alla externa 

situationer som ger en chans till framgång (Kotler & Armstrong, 2004).  Förändringar 

inom marknadsvilkor och teknik kan gynna ett företags produkter eller tjänster. 

Förändringar i regeringens politik, livstil, internationella evenemang kan öka 

inköpsströmmen. Hot kan till exempel vara statliga regler som begränsar den fria 

distributionen av  företagets produkter (Sabbaghi & Vaidyanathan, 2004) och tjänster.  

 

I denna studie utgör SWOT-analysen en komplementerande förklaringsmodell till den 

grundläggande teorin om de 4 P: na. Genom att använda SWOT-analysen som en 

integrerad del av 4 P teorin, förstärks och underlättas den förklarande och verifierande 

delen av den abduktiva approachen. 

 

4.3 SWOT och 4P – ett försök till kombinationsmodell 

SWOT analysen utvecklades under en tid av stabila och växande  marknader och hade 

som syfte att lösa strategiska problem genom att granska ett företag eller marknad som 

helhet.  Dagens marknad är dynamisk och kännetecknas av mångfald och instabilitet. 
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Därför  är användning av enbart SWOT-analys som verktyg för marknadsanalyser inte  

tillräcklig (Hill & Westbrook, 1997). 

 

För att övervinna denna svaghet har jag inkluderat ytterligare en teori som jag försöker 

kombinera med SWOT analysen. Syftet är att kompensera för SWOT analysens svaghet 

att analysera dynamiska och snabbt föränderliga marknader. Att förstå och beskriva alla 

dimentioner i pelletsmarkanden är ett komplex arbete. Under arbetets gång kom jag till 

insikt att en kombination av 4P och Swot kan underlätta förståelsen av pelletsmarknaden. 

Jag har gjort en tabell för att kunna sortera all material jag samlat in under arbetets gång 

vilket även förstärker den abduktiva perspektivet som ingår i studien. 

 

SWOT - analys & 4 P 

IN
TE

R
N

A
 F

A
K

TO
R

ER
 

FÖRDELAKTIG - STYRKOR - 4 P OFÖRDELAKTIG - SVAGHETER - 4 P 

 PRODUKT  
– här sorteras styrkorna 
gällande interna faktorer på 
produkten. 

 PRODUKT 
– här sorteras svagheterna 
gällande interna faktorer på 
produkten. 

 PRIS 
 – här sorteras styrkorna 
gällande interna faktorer på 
priset. 

 PRIS 
– här sorteras svagheterna 
gällande interna faktorer på 
priset. 

 PLATS  
–  här sorteras styrkorna 
gällande interna faktorer på 
plats. 

 PLATS 
–  här sorteras svagheterna 
gällande interna faktorer på plats. 

 

 PÅVERKAN  
– här sorteras styrkorna 
gällande interna faktorer på 
påverkan. 

 PÅVERKAN 
– här sorteras svagheterna  
gällande interna faktorer på 
påverkan. 

Tabell 2. SWOT-analys med de 4: pna, interna faktorer 
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SWOT - analys & 4 P 
EX

TE
R

N
A

 F
A

K
TO

R
ER

 

FÖRDELAKTIG - MÖJLIGHETER - 4 P OFÖRDELAKTIG - HOT - 4 P 

 PRODUKT  
– här sorteras möjligheterna 
gällande externa faktorer på 
produkten. 

 PRODUKT 
– här sorteras hoten gällande 
externa faktorer på produkten. 

 

 PRIS 
 – här sorteras möjlighetererna 
gällande externa faktorer på 
priset. 

 PRIS 
– här sorteras hoten gällande 
externa faktorer på priset. 

 

 PLATS  
–  här sorteras möjligheterna 
gällande externa faktorer på 
plats. 

 PLATS 
–  här sorteras hoten gällande 
externa faktorer på plats. 

 

 PÅVERKAN  
– här sorteras möjligheterna 
gällande externa faktorer på 
påverkan. 

 PÅVERKAN 
– här sorteras hoten gällande 
externa faktorer på påverkan. 

 
Tabell 3. SWOT-analys med de 4: pna, externa faktorer 

 

5 Empiri – redovisning av intervjuer 

I detta kapitel presenteras det empiriska data som samlats in som tillsammans med 

tidigare forskning och teoriavsnittet kommer diskuteras i analysen. Intervjun 

genomfördes med fyra personer från Brasilien som antingen forskar om eller arbetar 

med pellets. Genomförandet av intervjuerna gjordes utifrån de 4P och SWOT analysen.  

 

 

5.1 Person 1 – Chef för pelletsanläggning 

A) Vilken råvara används för att tillverka pellets? Vilka styrkor och svagheter 

finns i produktionen med avseende på råvaran (tillgång, volym, pris och 

kvalitet)? 
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Pelletbraz har som sin styrka att de är det enda brasilianska företaget med torkanläggning 

för råvaran. Företaget tillverkar vitpellets i stor skala från tallspån. Tillverkningen sker 

enligt europeisk teknik och i enlighet med dess strikta kvalitetskrav. Innan företaget 

skaffade sig en torkanläggning var detta deras svaghet vilket gjorde att de var beroende 

av att få tag på torr råvara. Det gjorde att själva produktionsprocessen dröjdes och de såg 

hotet av att förlora marknadsandelar till sina konkurrenter. De andra mindre företagen har 

inte torkanläggningar och är därför beroende av att få torr sågspån från sågverken. 

Pelletbraz har produktionskapacitet på 3.600 ton/månad vilket innebär att företaget är 

bland de 50 största pelletstillverkarna i världen. Tillverkarna i Europa, har generellt en 

liten produktion upp till 500 ton/månad.  

 

B) Beskriv marknaden för pellets i Brasilien och hur tror ni att den kommer att 

utvecklas i framtiden. Vilka är de främsta möjligheter och hot? Och vad krävs 

för en positiv utveckling? 

På den brasilianska marknaden är det vanligt att man har partnerskap (joint venture) där 

tillverkare av utrustning för slutanvändarna och pelletsproducent går samman för att på så 

sätt minska riskerna. Det finns en stor möjlighet att marknaden kommer att utvecklas 

mycket snabbt och i en riktning där integration råvara-produktion och marknad stärks. Ett 

hot är att i och med att produkten är säsongmässig, kan faktorer som rörelsekapital, lager 

och produktionsteknologi, bli avgörande faktorer för branschens lönsamhet. 

 

C) Vilka erfarenheter har ni av export av brasiliansk pellets till Europa 

(möjligheter och hot)?  

I Brasilien är pellets en relativ ny produkt. En svaghet som kan nämnas är att 

erfarenheterna och kompetensen är begränsade både vad gäller produktionsteknik och 

marknadsföring. En förbättrad marknadsföring skulle kunna minska kostnaderna med 

cirka USD 3 – 6/ton.  

 

Flera förstudier har gjorts för pelletsprojekt med inriktning mot export av pellets till 

Europa. Person 1 hänvisar till bilaga 2 där en lönsamhetskalkyl gjordes under år 2010. 

Resultatet av dessa studier visar på olika hot och svårigheter för en lönsam verksamhet. 
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Några exempel av dessa hot är att: pelletskonsumtionen är säsongmässig; den höga 

värderingen av realen kontra dollar och euro, samt höga tranportkostnader till Europa. 

Alla de svårigheterna som den brasilianska pelletsindustrin har haft med att exportera 

produkten, har gjort att den inhemska marknaden blivit mer attraktiv. Brasilianska företag 

har sett möjligheterna för att utveckla pelletsmarknaden snarare inne i landet än att 

exportera.  

 

Flera av producenterna försökte exportera pellets men utan framgång. Utöver de problem 

som redan nämnts var det även andra problem; okunnigheten hos miljömyndigheterna 

(Ibama9) angående miljötillstånd för pelletstillverkning, byråkrati och långsam hantering i 

exporthamnarna, ”de smarta” som började agera i marknaden som internationella 

inköpare, bristen på nationell kvalitetsstandard. Det fanns inte ett företag som nådde upp 

till kvalitetskraven. Brister i kompentensen hos tillverkarna var huvudorsaken till att man 

misslyckades. 

 

Mycket få pelletsanläggningar har byggts, dessa är: Linea Paraná och Batistella, båda i 

Paraná, Södra Brasilien. Några småskaliga producenter finns i Santa Catarina, en i 

Alfenas, en i Telêmaco Borba, en i Jaguariaíva, en i Atibaia och intervjuaren själv äger en 

fabrik i Porto Feliz (São Paulo). Många av pelletsföretagen har lagt ner verksamheten, 

framförallt på grund av ekonomiska svårigheter.   

 

D) Vad krävs för en lyckad export av pellets till Europa med avseende på produkt, 

logistik (hantering av pellets fram till slutanvändaren), prissättning och 

påverkan?  

Fortfarande är deras produktionskostnader för höga och köpare i Europa vill betala för 

lite.  

 

                                                 
9IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Den brasilianska 
institutet för miljö och naturresurser. 
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5.1.1 Lönsamhetskalkyl 

Kalkylen nedan har gjorts med hjälp av information från intervjuperson 1. Den uppskattar 

kostnaden för export av pellets till Europa och analyserar lönsamheten baserat på 

marknadspriset FOB europeisk hamn.  Kalkylen bygger på följande antagande: 

• Fabriken ligger i södra delen av Brasilien. 

• Försäljning i bulk.  

• Pelletsanläggningen har en produktionskapacitet på 800 000 ton per år.  

• I Bilaga 2 finns underlaget till kalkylen. 

Förväntad försäljningspris i Europa för brasiliansk pellets  
- Produktion 800 000 ton/år 

RÖRLIGA KOSTNADER - USD/ton   

RÅMATERIAL (VED) USD/ton 65,00   

ELETRICITIET USD/ton 13,50   

BRÄNSLE, VATTEN OCH KEMIKALIER USD/ton 2,00   

LEASING, LICENS USD/ton 2,00   

UNDERHÅLL USD/ton 7,50   

ARBETSKRAFT USD/ton 7,00   

ADMINISTRATION USD/ton 4,00   

LOGISTIC TILL (ROTTERDAM) USD/ton 45,00   

TOTAL RÖRLIGA KOSTNADER USD/ton 146,00   

    

FASTA KOSTNADER - USD    

INVESTERING (PELLETSFABRIK) USD 160 000 000,00   

INFRASTRUKTUR USD 10 000 000,00   

ANDRA INVESTERINGAR USD 15 000 000,00   

TOTAL INVESTERINGAR USD 185 000 000,00   

    

KAPITALKOSTNADER (10%) USD/år 18 500 000,00   

    

TOTALA KOSTNADER VID 800 000 TON/år 

RÖRLIGA KOSTNADER USD/ton 146,00   

KAPITALKOSTNADER USD/ton 23,13   

TOTAL KOSTNADER USD/ton 169,13   

VINST 10 % AV TOTALA KOSTNADER USD/ton 16,91   

FÖRVÄNTAD FÖRSÄLJNINGSPRIS VID ROTTERDAM USD/ton 186,04   
Tabell 4. Lönsamhetskalkyl - Kostnader - brasiliansk pellets till Europa 
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För att täcka de rörliga kostnaderna bör pelletspriset ligga på USD 146,00/ton utan att 

räkna fasta kostnaderna och vinst. Inkluderas de fasta kostnaderna och en vinst på 10 % 

krävs ett försäljningspris på USD 186,04/ton. I kontakt med olika organisationer har det 

visat sig att europeiska storförbrukare är villiga att skriva långsiktiga leveranskontrakt på 

en nivå runt 150,00 USD/ton pellets.  

 

Det finns många led i både produktionen och logistiken som skulle kunna effektiviseras 

enligt flera undersökningar. Respondenten menar att det till exempel är intressant att 

placera pelletsanläggningar i norra delen av landet. Detta skulle minska 

logistikkostnaderna till Europa med cirka USD 5/ton. Dessutom bör logistiken göras med 

Panamax båtar vilka uppskattningsvis ger en besparing på cirka USD 5-10/ton. Dessa 

effektiviseringar håller på att studeras och man förväntar sig att inom 5 år kunna sänka 

transportkostnaderna.  

 

5.2 Person 2 – Forskare energisystem och arbetar på ett 

pelletsföretag 

 

A) Vilken råvara används för att tillverka pellets? Vilka styrkor och svagheter 

finns i produktionen med avseende på råvaran (tillgång, volym, pris och 

kvalitet)? 

Respondenten menar att deras största styrka är att deras pellets är av exportkvalitet och 

har den högsta kvaliteten på marknaden. Tillverkad av 100 % tall, förpackad i 15kg påsar 

och med ett mycket högt värmevärde. Som svaghet har de att deras råvor befinner sig 

dock långt ifrån fabriken. Detta resulterar i dyra transportkostnader. Undersökningar visar 

att det är möjligt att minska transportkostnaderna med cirka USD 3-6/ton genom att 

effektivisera transporten och minska avstånden till fabriken. 

 

B) Beskriv marknaden för pellets i Brasilien och hur tror ni att den kommer att 

utvecklas i framtiden. Vilka är de främsta möjligheter och hot? Och vad krävs 

för en positiv utveckling? 
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Den brasilianska marknaden för pellets är liten men växande. Pellets som energikälla är 

fortfarande en nyhet. Möjligheterna att öka pelletsmarknaden kommer med att den 

främsta anledningen är att de fossila bränslena blir allt dyrare i relation till biobränslen. 

Miljöaspekterna väger allt tyngre vid val av energikälla, även i Brasilien. 

 

Pellets är en produkt vars marknad är ganska bred och omfattar bland annat 

hotellbranschen, tvättautomater, klubbar, gym, pizzerior, bagerier, hönserier, kemtvättar, 

livsmedel och kosmetika. Konsumtionen av pellets är störst i storstadsregionerna samt i 

regioner med hög konsumtionskraft. Introduktion av pellets driver på tillväxt, utveckling 

och forskning, vilket gynnar de regioner där pelletsanvändningen expanderas. Stor 

potential finns att öka efterfrågan på pellets i agroindustrin, uppvärmning och torkning av 

jordbruksprodukter. 

 

Nedanstående karta visar nyckelområdena som är tätbefolkade i Brasilien, landets största 

städer är för närvarande de viktigaste områdena för pellets. 

 



 

Figur 

C) Vilka erfarenheter har ni av export av brasiliansk pellets till Europa 

(möjligheter och hot

Intresset för att producera pellets i Brasilien för export 

av en ökad efterfrågan på pellets i Europa och Nord

hållbara och kostnadseffektiva råvarubaser baserat på snabbväxande eukalyptus

tallplantager var det avgörande skälet till varför B

Flera utländska investerare satsade på att bygga upp eller köpa redan färdiga 

skogsplantager. Resultatet var blandat. 

behovet av import av en stor andel av utrustningarna g

betydligt större än planerat. Problem vid uppstarten av produktionen försämrade 

ekonomin ytterligare. 

 

                                                
10 IBGE, Densidade demográfica Brasil 2010

Figur 14. Befolkningstäthet i Brasilien (2010)10 

 

Vilka erfarenheter har ni av export av brasiliansk pellets till Europa 

hot)?  

Intresset för att producera pellets i Brasilien för export började i mitten av 1990, på grund 

av en ökad efterfrågan på pellets i Europa och Nordamerika. Möjligheten

hållbara och kostnadseffektiva råvarubaser baserat på snabbväxande eukalyptus

tallplantager var det avgörande skälet till varför Brasilien attraherade pelletsproducenter. 

Flera utländska investerare satsade på att bygga upp eller köpa redan färdiga 

skogsplantager. Resultatet var blandat. Hoten har varit ogynnsamma växelkurser och 

behovet av import av en stor andel av utrustningarna gjorde att investeringarna blev 

betydligt större än planerat. Problem vid uppstarten av produktionen försämrade 

         

IBGE, Densidade demográfica Brasil 2010 
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Vilka erfarenheter har ni av export av brasiliansk pellets till Europa 

började i mitten av 1990, på grund 

Möjligheten att bygga upp 

hållbara och kostnadseffektiva råvarubaser baserat på snabbväxande eukalyptus- och 

rasilien attraherade pelletsproducenter. 

Flera utländska investerare satsade på att bygga upp eller köpa redan färdiga 

gynnsamma växelkurser och 

jorde att investeringarna blev 

betydligt större än planerat. Problem vid uppstarten av produktionen försämrade 
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D) Vad krävs för en lyckad export av pellets till Europa med avseende på produkt, 

logistik (hantering av pellets fram till slutanvändaren), prissättning och 

påverkan?  

Den utmaning som återstår i Brasilien är en energipolitik som resulterar i att alla typer av 

biomassarester återanvänds. 

 

5.3 Person 3 – Leverantör av vedråvara 

 

A) Vilken råvara används för att tillverka pellets? Vilka styrkor och svagheter 

finns i produktionen med avseende på råvaran (tillgång, volym, pris och 

kvalitet)? 

Råvarubasen är eukalyptusplantager och intervjuaren känner till en fabrik som kommer 

att byggas i norra Brasilien baserat på eukalyptus som råvara. Eucalyptusplanteringarna 

kommer vara helt inriktade på energived med kort avstånd mellan plantorna (1x1 meter) 

och omloppstid på 3-4 år. Den korta omloppstiden för brasiliansk eukalyptus är en styrka 

jämfört med den europeiska tallen med en omloppstid på 80 år. Man kommer producera 

två pelletskvaliteter; en kvalitet som baseras helt på enbart ved med högre kvalitet och 

pris, och en med lägre kvalitet och pris som använder hela trädet inklusive bark, grenar 

och toppar som råvara. 

 

Den intervjuade tror på marknaden för co-firing där pulver från svartpellets blandas med 

mineralkol.  På så sätt kan pellets ersätta en del av kolen som används i de befintliga 

koleldade kraftverken i Centraleuropa. Den brittiska marknaden kommer att öka enormt 

enligt respondenten. Co-firing kräver inte pellets av hög kvalitet, vilket ökar potentialen 

för den brasilianska pelletsen med eukalyptus som råvara. En annan fördel med 

svartpellets är att den kan transporteras över långa sträckor och lagras utomhus. Till 

skillnad från vitpellets, kan svartpellets transporteras utan att vara täckta på samma sätt 

som det gjorts med transporten av kol. Genom att använda svartpellets istället för 

vitpellets kan företaget göra en besparing på cirka USD 5 – 10/ton. 
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I Brasilien finns en innovativ teknik under test som baseras på rester från sockerrör, men 

även annan biomassa kan användas. Om denna teknik fungerar kvalitetsmässigt så 

kommer den öppna helt nya möjligheter för alternativa råvaror vid sidan av ved. 

 

B) Beskriv marknaden för pellets i Brasilien och hur tror ni att den kommer att 

utvecklas i framtiden. Vilka är de främsta möjligheter och hot? Och vad krävs 

för en positiv utveckling? 

Ett hot som Brasilien fortfarande möter är att i dagsläget har landet ännu inte tillräcklig 

stor produktion för att förse den europeiska marknaden. Skogsindustriföretaget Suzano, 

som är ett av Brasiliens största massa och papperstillverkare, planerar att bygga en 

pelletsfabrik med stor produktionskapacitet och höga investeringar. Svartpellets har 

fortfarande en mycket hög tillverkningskostnad. Möjligheten är att det högre energivärdet 

jämfört med vitpellets kan komma att kompensera den högre produktionskostnaden och 

göra det lönsamt att transportera pellets över långa avstånd. 

 

C) Vilka erfarenheter har ni av export av brasiliansk pellets till Europa 

(möjligheter och hot)?  

Logistiken är en viktig aspekt samt produktionskostnaderna och kontinuerligt tillgänglig 

volym för den europeiska marknaden.  

 

D) Vad krävs för en lyckad export av pellets till Europa med avseende på produkt, 

logistik (hantering av pellets fram till slutanvändaren), prissättning och 

påverkan?  

Med produktion i norra delen av Brasilien vinner man en dags sjötransport till den 

europeiska marknaden jämfört med pelletsexport från södra Brasilien, vilket motsvarar 

cirka 2 – 4 USD/ton.  

 

5.4 Person 4 – Forskare i bioenergi 

A) Vilken råvara används för att tillverka pellets? Vilka styrkor och svagheter 

finns i produktionen med avseende på råvaran (tillgång, volym, pris och 

kvalitet)? 
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En styrka är att oftast används rester från skogsavverkning och sockerrörsbagass vilket 

finns lättillgängligt och i stora volymer. Den stora svagheten är de höga 

transportkostnaderna till pelletsfabriken. 

 

B) Beskriv marknaden för pellets i Brasilien och hur tror ni att den kommer att 

utvecklas i framtiden. Vilka är de främsta styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot? Och vad krävs för en positiv utveckling? 

Den intervjuade har under fem år forskat i marknadsfrågor för pellets. Marknaden är 

fortfarande ny och omogen. I Brasilien finns det stor elproduktion baserat på 

vattenkraftverk (många floder). Ett hot är att träpellets som energikälla har en hård 

konkurrens av den betydligt billigare vattenkraften.  

 

Nedan finns en karta som visar var i Brasilien det finns pelletsanläggningar. 

 

Figur 15. Träpellets – karta över pelletsproducenter i Brasilien, år 2008 

Pelletbraz: Porto Feliz - SP  
Fercris : Senges - PR  
New Energy: Ascura - SC  
 

C) Vilka erfarenheter har ni av export av brasiliansk pellets till Europa 

(möjligheter och hot)?  

Det finns några företag som har aviserat stora investeringar i nya vattenkraftprojekt med 

start 2013. Brasilien har endast ett fåtal företag som producerar pellets. Intresset är stort 

för att exportera pellets till Europa, men ännu finns det inte tillräcklig stor 
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produktionsvolym för att möta den europeiska efterfrågan. Det finns bara ett företag som 

exporterar pellets till Europa: Energia Futura. I Europa finns det inte lika mycket 

skogsindustri som i Brasilien och inte heller mycket avfall tillgänglig.  

 

D) Vad krävs för en lyckad export av pellets till Europa med avseende på produkt, 

logistik (hantering av pellets fram till slutanvändaren), prissättning och 

påverkan?  

Många kontaktar respondenten och frågar om det finns pellets att sälja i Brasilien, men 

köparna vill betala för lite, omkring USD 150/ton. Respondenten menar att deras 

kostnader är höga i Brasilien och för export behöver de minst USD 200/ton. 

 

6 Analys 

Fyra personer deltog i intervjunundersökningen. Deras svar gav en bakgrundsbild på hur 

den brasilianska pelletsmarknaden utvecklas samt möjligheterna för export till Europa. I 

detta avsnitt av uppsatsen kopplar jag samman teori och empiri från föregående kapitel 

genom att använda teorin och tidigare forskning som en grund för att försått, jämföra 

och analysera intervjusvaren. 

 

6.1 Interna och externa faktorer 

Härmed analyseras de interna och externa förutsättningar som finns för att exportera 

brasiliansk träpellets till Europa. Analysen använder en kombinationsmodell utifrån de 

4P och SWOT-analys som författaren själv utvecklat som hjälpmedel för att sortera de 

olika informationer som kommit fram under intervjuerna.   

 

Tabellerna 3 och 4 nedan redovisar en bearbetning av tidigare forskning och 

respondenternas svar genomförd med hjälp av två teorier inom marknadsföring, nämligen 

marknadsföringsmix (de 4 P: na) och SWOT-analys. 

 

 

 



53 

 

PRODUKT (grönt) PRIS (lila) PLATS (blått) PÅVERKAN (rosa) 

SWOT - analys & 4 P 

IN
T

E
R

N
A

 F
A

K
TO

R
ER

 

FÖRDELAKTIG - STYRKOR - 4 P OFÖRDELAKTIG - SVAGHETER - 4 P 

Pellets storlek: diameter 6 mm eller 8 
mm, längd 20-30 mm 

Produktionskapacitet: låg, möter inte efterfrågan 

Energiinnehåll 4 900 kWh/ton 

Råvaran: heterogen, ojämn kvalitet 

Pellets är sässongsberoende: påverkar 
rörelsekapital, lager och produktionsteknologi 

Marknad: mycket lokalt, liten, omogen, pellets 
som energikälla är en nyhet 

Brasilien har låga råvarukostnader  

Logistikkostnader: höga från skogsplantager 
(råvaran) till pelletsanläggning 

Ofördelaktig växelkurs 

Svartpellets för höga tillverkningskostnad 

Brasilien har en bred pelletsmarknad Logistik till Europa: hamnar är innefektiva och 
dåligt uttrustade, långa terminaltider 

Pellets transport är enkel (bulk) 

Pellets är lätthanterlig och miljövänlig 

Avsaknad av brasiliansk pelletsstandard 

Brist på kompetens hos miljömyndigheter 
angående pelletsproduktion 

Långsam statlig byrokrati: fördröjer utskeppning 
och miljötillstånd, inget incitament 

Svag marknadsföring 

Konkurrerar med andra energikällor: vattenkraft 

Tabell 5. SWOT-analys med de 4: pna, interna faktorer 
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PRODUKT PRIS PLATS PÅVERKAN 
SWOT - analys och4 P 

E
X

T
E

R
N

A
 F

A
K

T
O

R
ER

 

FÖRDELAKTIG -MÖJLIGHETER - 4 P OFÖRDELAKTIG - HOT - 4 P 

Svartpellets (torrifiering) - EU 
bedömmer svartpellets som en 
nyckelteknik för att minska 
klimatföndringarna. Svartpellets ger 
lägre logistikkostnader (kan använda 
befintliga båtar) 

Konkurrens med andra länder 

Arbetsmiljöproblem vid tillverkningsprocessen 

Höga fossila bränslepriser Ofördelaktiga växelkurser 

Ingå i handeln med utsläppsrätter 
och internationaliseras mer 

Europa vill betala för lite för brasiliansk pellets 
Skriva långsiktiga leveranskontrakt 
med Europa  

Effektiv hamn: effektivisera 
logistiken till slutanvändaren 

Långa transportavstånd till europeiska 
marknaden 

Flodtransport som är betydligt 
billigare än lastbilstransport kan vara 
en attraktiv lösning för områden i 
norra och västra området i Brasilien, 
där det finns många floder. För de 
nordöstra och sydöstra regionerna i 
Brasilien kan logistiken byggas på en 
blandning av flodtransporter och 
järnväg. Vissa anslutningar kan göras 
med lastbilar 

Stöd från statlig energipolitik och 
stöd från investerare 

Svag marknadsföring, svårt att möta 
efterfrågan pga låg produktionskapacitet 

Bättre marknadsföring, öka intresset 

EUs-klimatmål - ökar efterfrågan i 
Europa 

Brist på råvara i Europa 

Tabell 6. SWOT-analys med de 4: pna, externa faktorer 

 

6.1.1 Interna fördelaktiga faktorer – styrkor utifrån de 4 P: na 

Brasilien har redan i dagsläget en väletablerad trävaruhandel, vilket pekar på att det även 

kommer att finnas goda förutsättningar att exportera pellets. Pellets har en bred men 
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volymmässig liten marknad i Brasilien. Landet har enorma naturresurser och 

uppskattningsvis 6 miljoner kubikmeter av avverkningsrester som gott skulle kunna 

användas som råvara i pelletsproduktionen.  

 

Några fördelar med pellets är att den är lätthanterlig, miljövänlig och har ett högt 

energiinnehåll. Transporten av pellets är också relativt enkel och görs oftast i form av 

bulk. Marknaden i Brasilien är ganska bred, oftast används joint ventures för att minska 

eventuella risker vid investeringar.  

 

6.1.2 Interna ofördelaktiga faktorer – svagheter utifrån de 4P: na 

Brist på kompetens hos miljömyndigheterna angående pelletsproduktion och dess 

fördelar gällande miljöpåverkan fördröjer de nödvändiga miljötillstånden. Det råder 

också allmän brist på kompetens inom pelletssektorn både vad gäller råvara, produktion 

och marknadsföring. En annan svaghet är logistiken av råvaran till industrin, både 

avseende transportavstånd, vägstandard och utrustning för effektiv lastbilstransport.  

 

Pellets har fortfarande höga produktionskostnader och det är svårt att få torr råvara 

levererad till fabriken. Råvaran är också mycket heterogen med avseende på kvalitet, det 

saknas en nationell pelletsstandard och statligt incitament. Pellets är säsongmässig och 

påverkas av brist på rörelsekapital, lager och produktionsteknologi. Pelletstillverkare 

lider av hård konkurrens från andra användare av råvaran till exempel sågverk och 

massaindustri som oftast har en högre betalningsförmåga. Pellets konkurrerar dessutom 

med andra energikällor som vattenkraft. Svartpellets har högre tillverkningskostnader än 

vitpellets. 

 

Brasilien har ännu en för låg produktionskapacitet och möter därför inte den europeiska 

efterfrågan. Detta påverkar möjligheten till långsiktiga kontrakt med europeiska 

användare. Den statliga byråkratin försvårar och fördröjer exporten av pellets. Andra 

faktorer som ofördelaktig växelkurs och ineffektiv logistik påverkar kostnaderna för att 

exportera pellets till Europa. Marknaden är fortfarande liten och pellets som energikälla 
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ses som en nyhet. Brasilianska hamnar är oftast ineffektiva och dåligt utrustade för 

pelletshantering.  

 

6.1.3 Externa fördelaktiga faktorer – möjligheter utifrån de 4 P: na 

EU:s klimatmål ”20-20-målet” bör gynna Europas efterfrågan på pellets och därmed 

också Brasiliens pelletsindustrins möjligheter till export. I och med att Brasilien nu 

bygger pelletsanläggningar som kommer producera ytterligare 3 miljoner ton pellets, så 

kommer Brasilien att representera en omfattande del av världsproduktionen. 

 

Vattenfall testar den nya tekniken som kallas svartpellets och tror att den kommer att ha 

en stor kommersiell tillämpning i framtiden. EU bedömer torrifiering som en 

nyckelteknik för att minska utsläppen och nå utsläppsmålen för år 2020.  

 

Den brittiska marknaden kommer att öka enormt inom några få år. De brittiska 

anläggningarna behöver inte pellets av bästa kvalitet, utan kan förbränna pellets med 

betydligt sämre egenskaper. Denna pellets lämpar sig för co-firing, där pellets kan ersätta 

en del av kolen i befintliga koleldade kraftverk. Enligt en av respondenterna kan 

produktionen av eukalyptus vara ett alternativ för tillverkning av pellets av sämre kvalitet 

som kan användas vid co-firing.  

 

En av respondenterna menar att alla regioner i Brasilien kommer i en snar framtid bli 

pelletskonsumenter. Nya områden och industrier kommer att använda pellets i mycket 

större utsträckning än idag. För närvarande är konsumtionen av pellets koncentrerad till 

storstadsregionerna. I framtiden kommer även resten av Brasilien konsumera stora 

mängder pellets. Enligt en intervju finns det inga kända prognoser.   

 

Prognoser för år 2020 är en konsumtion av 80 miljoner ton för Europa. Det är främst 

tillgången på råvaran som begränsar expansionen av pelletsmarknaden i Europa. Detta 

deficit måste täckas med import från utom-europeiska länder.  
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6.1.4 Externa ofördelaktiga faktorer – hot utifrån de 4 P: na 

Varma vintrar i Europa kan dämpa efterfrågan på pellets för uppvärmning. Ofördelaktiga 

växelkurser mellan real och euro gör brasilianska produkter dyrare. Pelletsbranschen i 

Brasilien har också svårigheter att få gynnsam finansiering av nyinvesteringar, samt att få 

exportkrediter. Pelletstillverkarna behöver stärka branschgemenskapen och bli duktigare 

på markandsföring, både internt i Brasilien och på de viktiga exportmarknaderna.  

 

Brasilianska produktionskostnader är höga med en totalkostnad CIF Rotterdam på cirka 

USD 200/ton. Priset för pellets på den europeiska markanden är cirka USD 150/ton, 

vilket innebär en skillnad på cirka USD 50/ton. 

 

Den ekonomiska lönsamheten för en pelletsanläggning är direkt beroende på tillgång på 

billig råvara, transportavstånd för råvaran till industri, avgifter och till sist fabrikens 

produktionskapacitet. I Europa har priserna på pellets varierat mycket från land till land, 

priserna är även årstidsberoende. Det som styr priserna är tillgången på råvaran, årstid 

och kyla, logistiken, politiskincitament och styrmedel i varje land. Lönsamhetskalkyler 

visar en internränta på 25 - 30% och med en återbetalningstid mellan tre och fem år. I 

dagsläget är pelletspriset för lågt för en lönsam pelletsproduktion i Brasilien.  

 

Brasiliansk pellets har idag en alldeles för liten markandsandel för att kunna påverka den 

europeiska marknaden. Det finns ett stort behov av att marknadsföra pellets som ett 

etablerat alternativ och en hållbar energikälla. Med en framgångsrik marknadsföring blir 

det möjligt att attrahera investeringar för nya pelletsanläggningar, effektivisera 

produktion och sänka kostnaderna. Resultatet blir större exportvolymer och en därmed 

ökad möjlighet till en penetrering av den europeiska marknaden.  
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7. Slutsats 

Nedan summeras resultatet av undersökningen och återkopplas till uppsatsens syfte. 

Slutligen beskrivs de slutsatser som kan dras för en lönsam pelletsexport från Brasilien 

till Europa. Förslag ges till vidare forsking.  

 

Denna studie syftar till att utvärdera förutsättningarna för en lönsam export av pellets från 

Brasilien till den europeiska marknaden. En lönsamhetskalkyl genomfördes i denna 

studie och visar att de rörliga kostnaderna är USD 146,00/ton, detta innefattar inte de 

fasta kostnaderna på USD 23,13/ton och en vinst och riskmarginal på 10% motsvarande 

USD 16,91/ton. Totalsumman indikerar ett försäljningspris på USD 186,04/ton, vilket är 

cirka USD 36/ton högre än gällande marknadspris i Europa, USD 150/ton CIF 

Rotterdam.  Pelletspriset i Europa täcker endast de rörliga kostnaderna. Lönsamhets-

kalkylen visar att i dagsläget är pelletsexporten från Brasilien till Europa inte lönsam. 

Skillnaden mellan totalkostnad och marknadspris är för stor.  

 

De viktigaste faktorerna för att uppnå lönsamhet i export av pellets till Europa är: 

lokalisering av pelletsanläggningen, avstånd till hamn, effektivare logistik och 

terminalhantering, minskning av byråkrati i hamnen och hos myndigheterna.  

 

Planering av råvaruflödet från plantage till fabrik är kritisk för en jämn och hög 

produktion där hela produktionskapaciteten utnyttjas. Kostnaderna är en funktion av 

avstånd, vägkvalitet och transportutrustning. Med en god planering kan det vara möjligt 

att uppnå en reduktion av fraktpriset med USD 3-6/ton. En annan viktig aspekt är storlek 

på plantagerna samt lämpliga biologiska och klimatförutsättningar för en hög och hållbar 

produktion. En effektiv produktion av pellets kräver långsiktiga avtal med avsändare för 

att utnyttja råvaran och anläggningens kapacitet på bästa sätt. De pelletsfabriker som 

byggs idag kommer att förses med råvara från eukalyptusplantager som är oftast relativt 

nära pelletsanläggningar.  

 

Kostnaden för sjöfrakt (inklusive hamn kostnader) från brasiliansk hamn till Europa kan 

reduceras med anpassning av lämplig storlek på båt, ju större båt desto lägre fraktpriser. 
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Helst Panamax med 60 000 ton last, som kan reducera transportkostnaderna med upp till 

USD 10/ton. Träpellets säljs i form av bulk och det kräver att produktionen måste ske 

nära hamn eller slutanvändare annars kommer transportkostnaderna bli för höga. En 

lokalisering i nordöstra Brasilien istället för södradelen, skulle sänka logistikkostnaderna 

med ytterligare cirka USD5/ton. Dock är detta ännu inte tillräckligt för att uppnå 

lönsamhet i verksamheten. 

 

Kan pelletsproducenten dessutom garantera till exempel en båtlast per månad ökar 

möjligheten att kontraktera låga frakttariffer. Med en modern och effektiv 

hamnadministration med ett minimum av hindrande byråkrati kommer 

terminalkostnaderna att minska. I dag motsvarar sjötranportkostnaderna på USD 45/ton 

cirka 25 % av totalkostnaden CIF Rotterdam. Inom en 5 årsperiod bör det vara möjligt att 

sänka kostnaden med USD 5- 8 /ton. 
 

Den största potentialen för ökad lönsamhet finns troligen i övergång från vitpellets till 

svartpellets. Genomslaget på kostnaderna från fabrik till konsument i Europa skulle bli 

kraftigt, och helt förändra förutsättningar för export till avlägsna marknader. 

Produktionskostnader för svartpellets är högre än för vitpellets. Produktionstekniken för 

svartpellets är i en utvecklingsfas och det är osäkert hur stora kostnadssänkningar det blir 

jämfört med den vitapelletsen.  

 

En annan fördel med svartpellets är att den kan användas för co-firing tillsammans med 

mineralkol. Detta kommer öka marknaden avsevärt i Europa. Svartpellets innebär 

kostnadsfördelar jämfört med vitpellets. Den stora vinsten hos svartpellets ligger i 

möjligheten att utan förändringar använda samma hantering och logistik som används för 

stenkol till kolkraftverk. Detta innebär i princip inga extra investeringar för att hantera 

svartpellets. Kostnadsbesparing av att använda svart istället för vitpellets är uppskattad 

till 5–10 USD/ton. 
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En mer kompetent och bättre samordning av marknadsföring resulterar i en stabilare 

marknad med större avsättningsmöjligheter. Marknadsandelen ökar och därmed ökar 

möjligheterna att påverka prisbilden. Potentialen för kostnadssänkning är USD 3-6/ton. 
 

Sammantaget finns det en stor potential för att reducera kostnaden i de olika produktions- 

och logistikleden från råvara till leverans i Europa. En försiktig uppskattning är att den 

totala kostnadsreduktionen kan vara i storleksordningen USD 30-40/ton kanske mer på 

sikt. Introduktion av svartpellets innebär starkt reducerade logistikkostnader och en viss 

ökning av produktionskostnaden.  

 

Den generella slutsatsen är att med effektivisering i alla produktions- och logistikled går 

det att nå en godtagbar lönsamhet med en internränta på 10 %. Med introduktion av 

svartapellets kommer lönsamheten att öka högst väsentligt, kanske totalt upp till en IRR11 

på 25-30%. 

 

Europa är världens största marknad för träpellets och har en väl strukturerad process för 

kommersialisering av pellets. Pelletes slår ut olja eller gas i små anläggningar för 

uppvärmning av bostäder, och kol i stora anläggningar för elproduktion. Dessutom finns 

både politiska och ekonomiska incitament för en snabbt ökad konsumtion av pellets. 

Nationella stödprogram och ambitiösa målsättningar för hållbar energi skapar en mycket 

stor tillväxt av träpellets som bränsle i stora delar av EU-området. Detta gör Europa till 

den mest intressanta marknaden för brasilianska pelletsproducenter. Trots att de 

nuvarande kostnaderna är för höga för en lönsam export till Europa, finns det goda 

förutsättningar att på sikt uppnå en god lönsamhet. 

För att förverkliga Brasiliens stora potential som pelletsexportör till Europa krävs stora 

investeringar i ökad produktionskapacitet, i forskning och utveckling, och i 

marknadsföring. Brasilianska staten måste rationalisera och bygga ut hamnar och 

förbättra administrationen av dessa samtidigt som man förenklar byråkratin för 

                                                 
11 IRR: Internal rate of return. Motsvarar det svenska begreppet Internränta och är ett mått på vilken 

genomsnittlig årlig avkastning en investering i ett bolag givit.  
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exporttillstånd. Det är främst möjligheten att i Brasilien bygga upp eukalyptusplantager 

på en mycket låg kostnadsnivå som attraherar utländska investerare. 

Slutsatsen är att pelletsmarknaden i Brasilien har stor potential men behöver utvecklas 

och få statlig stöd. Med dessa åtgärder kommer Brasilien att med framgång kunna 

konkurrera på den europeiska pelletsmarknaden. 

 

8. Förslag till vidare forsking 

I detta kapitel ges förslag för framtida forskning och fördjupning som författaren anser 

vara intressanta. 

 

� Framgångsrik marknadsföring av pellets i Brasilien. 

� Göra en PESTLE analys av förutsättningen för en framgångsrik export till 

Europa. 

� En detaljerad analys av för och nackdelar med svartpellets. 
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10. Appendix 

� Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Ämne:  

Den framtida energiförsörjningen ur ett hållbart perspektiv, är en av världens största 

utmaningar. Pellets påverkar inte klimatet som fossila bränslen gör och är därför ett 

intressant bränslealternativ. Brasilien är ett land med enorma naturresurser och har en stor 

potential att etablera sig som pelletsexportör till den europeiska marknaden. 

 

Problem: 

Undersöka de ekonomiska förutsättningar som finns att tillverka pellets i Brasilien för 

expor till Europa. 

 

Intervjufrågor: 

A) Vilken råvara används för att tillverka pellets? Vilka begränsningar finns i 

produktionen med avseende på råvaran? (Tillgång, volym, pris och kvalitet). 

B) Beskriv marknaden för pellets i Brasilien och hur tror ni att den kommer att 

utvecklas i framtiden. Vilka är de främsta styrkor, svagheter, möjligheter och hot? 

Och vad krävs för en positiv utveckling? 

C) Vilka erfarenheter har ni av export av brasiliansk pellets till Europa (möjligheter 

och svårigheter)?  

D) Vilka är de stora utmaningar att exportera pellets till Europa? Vad krävs med 

avseende på produkt, logistik (hantering av pellets fram till slutanvändaren), 

prissättning och påverkan?  
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� Bilaga 2. Lönsamhetskalkyl från Person 1 
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� Bilaga 3. Jämförelse mellan olika bränslen 

 


