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VIRKESBÖRSENS

Kvartalsjämförelse

kv3 2021



OM RAPPORTEN

Vi på Virkesbörsen verkar för en mer transparent och effektiv virkesmarknad. Varje kvartal sammanställer vi 
därför en rapport som jämför hur det går för företag verksamma i skogsindustrin. I rapporten redovisas data 
som jämförs både på grupp och jämförbar produktnivå. Produktnivåerna är kategoriserade utifrån 
massavedskonsumenter, skogskooperativ/skogsägarföreningar, sågtimmerkonsumenter samt företag som äger 
skog och bedriver skogsskötsel. 

Trevlig läsning!

Fredrik Johansson 
Affärsutveckling och analys

fredrik.johansson@virkesborsen.se
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Coronapandemin har färgat utvecklingen i världens ekonomier sedan våren 2020 och påverkar även virkesmarknaden. I
spåren pandemin har vi sett en byggboom som drivit efterfrågan på sågade trävaror och på den amerikanska marknaden har
priserna rusat, för att sedan sjunka tillbaka igen. En otrolig tillgångsinflation har tagit fart och även virkespriserna på
sågtimmer har stigit successivt varje månad under hela 2021.

Under kv2 slutade massavedspriserna sjunka på bred front och massavedsmarknaden färgas fortsatt av stort utbud. Men!
Massavedsmarknaden har stabiliserats och i april höjde Södra, som första aktör, priserna på massaveden. Kan det komma
fler höjningar nu när exempelvis Södra Cell går så otroligt bra?

Ska man tro på de framåtblickande indikatorerna ser trenden med stigande virkespriser ut att ha brutits och en lugnare
virkesmarknad är att vänta. Men osäkerheterna kring effekterna av pandemin, valutor m.m. gör framtiden svårnavigerad
och virkesmarknaden står och väger.

Säkert är dock att utvecklingen skiljer sig mycket åt mellan olika virkesköpande bolag och skogsägare gör väldigt klokt i att
konkurrensutsätta sitt virke för att nå alla potentiella köpare.

Sammantaget finns nu goda möjligheter för skogsägare med slutavverkningsmogen att göra historiskt bra affärer. Klenare
gallringar går trögare men kanske fortsätter det att ljusna över sommaren. Beroende på granbarkborrens härjningar såklart.

SAMMANFATTNING

Virkesmarknaden kv3 2021
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SAMMANFATTNING

Skogsföretagens utveckling kv3 2021
Trots att marknaden för sågade trävaror sägs ha kulminerat för denna gång sågar sågverken till rekordpriser under
kv3. Marginalen för SCA:s sågverk låg över 50%! En otrolig utveckling och fortsatt historiskt höga marginaler för
sågverken.

Även massavedsförbrukarna fortsätter uppåt under årets tredje kvartal, med undantag för några skriv- och
tryckpappersproducenter. Digitalisering och fallande annonsvolymer gör att efterfrågan på skriv- och tryckpapper
viker kraftigt. Digitaliseringen har accelererat under pandemin. Nedläggningar av fabriker/maskiner förbättrar dock
marknadsbalanserna temporärt.

Generellt ser det skogsindustriella klustret ut att klara krisen bättre än den makroekonomiska utvecklingen.
Virkesprisindikatorn visar på en snabb och V-formad återhämtning på virkesmarknaden även om det finns gott om risk
i systemet.

Enligt de makroekonomiska prognoserna ska ändå konjunkturen ha bottnat ut under 2020 för att återvända till stark
tillväxt under 2021 och 2022.

Ett antal strukturförändringar i Sågverkssverige har genomförts under 2020 och 2021 med fortsatt konsolidering som
följd. Även inom massaindustrin görs strukturförändringar. Kombinerat med växande debatt om skogens roll för
biologi och klimat kan vi nog se fram emot stora förändringar på virkesmarknaden. Håll dig uppdaterad med
Virkesbörsen!
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MISSA INTE!

Virkesstudion Live om skogsindustrins lönsamhet den 2/11

Den 2/11 klockan 19:00 sänder vi Virkesstudion Live
tillsammans med ATL.

Vi tar avstamp i kvartal tre när vi blickar in i framtiden på
virkesmarknaden.

Det kostar inget att delta och du anmäler dig via länken nedan.

Varmt välkommen!
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Program för kvällen
19:00 – Välkommen med Carl-Johan Moberg
19:05 – Viveka Beckeman VD Skogsindustrierna
19:15 – Magnus Kindbom skogsdirektör LRF
19:25 – Ulf Larsson VD SCA
19:40 – Katarina Levin VD Setra
19:55 – Carl-Axel Andersson Ludvig&Co.
20:05 – Avslutning

www.virkesborsen.se/kv3



Källa: Virkesbörsen analys

Du missar väl inte?!

Förändrade sågtimmerpriser – släpps varje månad
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Källa: Virkesbörsen analys

Du missar väl inte?!

Förändrade massavedspriser – släpps varje månad
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Källa: Swedbank/Silf, Konjunkturinstitutet, SCB, FED, Europeiska Kommissionen

Du missar väl inte?!

Virkesprisindikatorn
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Källa: Swedbank/Silf, Konjunkturinstitutet, SCB, FED, Europeiska Kommissionen

Ett stigande index indikerar 
en starkare virkesmarknad 

och ökad sannolikhet för 
högre virkespriser framöver.

Ett sjunkande index indikerar 
en svagare virkesmarknad 

och ökad sannolikhet för 
lägre virkespriser framöver.
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• Makroekonomisk utblick

• Valutor

• Försäljning och lönsamhet 
på gruppnivå

• Försäljning och lönsamhet 
på företags- och produktnivå

• Skogskooperativ/skogsägarföreningar
• Massavedskonsumenter

• Massa
• Papper
• Förpackningar

• Sågtimmerkonsumenter
• Skog och skogsskötsel

• Kontakter
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Innehåll



Analyserade företag
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Makroekonomisk utblick



● Den makroekonomiska utblicken färgas 
otroligt mycket av den pågående 
Coronapandemin och den ”beordrade” 
lågkonjunkturen. Osäkerheten i prognoserna 
bör därför ses som extra stora.

● Konjunkturinstitutet ser allt ljusare på den 
ekonomiska tillväxten för 2021 och 2022 som 
skrivs upp. 

● Det blev recession 2020 men att det vände 
tydligt uppåt under 2021. Olika ekonomier 
befinner sig i olika stadier av pandemin och 
deras tillväxt färgas därefter.

● Ekonomiska rapporter från olika länder har 
ändå visat på positiva signaler och snabb 
återhämtning. 

Källa: Konjunkturinstitutet

Svensk BNP-tillväxt (%) 
jämfört med föregående år
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Makroekonomisk utblick – förbättrade prognoser 
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Källa: Riksbanken

Förändring:
1 mån: -0,9%
6 mån: 0,3%

Brittiska Pund GBP

Euro EUR USA Dollar USD

Kinesiska Yen CNY

Förändring:
1 mån: -0,4%
6 mån: 0,1%

Förändring:
1 mån: 0,6%
6 mån: 4,1%

Förändring:
1 mån: -0,1%
6 mån: 2,0%

Valutor

13

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

2010 Januari 2015 Januari 2020 januari
6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

2010 Januari 2015 Januari 2020 januari

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

2010 Januari 2015 Januari 2020 januari
8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

2010 Januari 2015 Januari 2020 januari



14

Skogsindustriella bolag

JÄMFÖRELSE PÅ GRUPPNIVÅ:



• Efter en tydlig nedgång under 2020 har samtliga
produktområden, pandemin till trots, vänt
lönsamhetskurvorna rakt uppåt under 2021. Skogsägarna
ser dock en stabil utveckling.

• Lönsamheten för skog/skogsbrukare generellt på hög nivå.
Åtminstone mätt som operativ rörelsemarginal. Marginalen
för är skogsägare förhållandevis stabil jämfört med övriga
produktområden.

• Massavedsförbrukarna har sett ett tydligt uppsving sedan
2020. Coronan har accelererat digitaliseringen tvärs genom
samtliga åldersgrupper. Resultatet i kv3 lyfts av Södra Cell.

• Sågverken är fortfarande mer lönsamma än
massavedsförbrukarna och skogsägarna. Även om
marknaden för sågade trävaror har mjuknat sågade
sågverken till rekordpriser under kv3.

• Även skogsägarföreningarna fortsatte uppåt under kv3
2021. Det är drivet av kraftig förbättring för Södra Cell.

Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009.

Utveckling av rörelseresultat per produktområde
exkl. engångseffekter

Rörelsemarginal (rörelseresultat/försäljning)
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• Lönsamheten vände uppåt för det skogsindustriella klustret
i kv1 2021. Pandemin till trots upplever skogsindustrin
otrolig medvind just nu. Det är speciellt tydligt för sågade
trävaror där sågverkens marginaler ligger runt 40% för
kvartalet. Det är rekordnivåer men kulmen verkar nådd för
denna gång.

• Pandemin har drivit på digitaliseringen och accelererat
nedgången i efterfrågan på skriv- och tryckpapper. Fler
nedläggningar är nog att vänta av sådana bruk.
Nedläggningarna har dock haft en positiv effekt på
marknadsbalanserna och lönsamheten tickade uppåt i kv3.

• En utav de mer dramatiska förändringarna ser vi i Södra Cell
som sett marginalen gå från 30% under 2018 till -10% för
kv4 2020 och nu tillbaka på nästan 40%! Det svänger fort i
skogsindustrin.

• Virkesmarknaden har slitits isär under en period. Nu är
lönsamheten för sågverk och massaindustrin i bättre
harmoni igen. Det borde betyda fortsatt stigande
betalningsförmåga även om skogsbolagen tvekar inför
ytterligare prishöjningar.

Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, Ekonomifakta, SCB och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009.

Rörelsemarginal (rörelseresultat/försäljning)

Företag

Rörelseresultat på gruppnivå
exkl. engångseffekter
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Inbromsning

Återhämtning

Depression

Tillväxt - boom

BillerudKorsnäs

• Var i konjunkturen befinner sig bolagen och svensk
skogsindustri?

• Siffrorna för BillerudKorsnäs sticker ut pga. förvärv.

• Det rådde högkonjunktur i svensk skogsindustri med rekordhögt
pris på exempelvis massa under 2021 och sågverken har aldrig
gått bättre. Se Setras tillväxt! Men tror konjunkturen ha
kulminerat för sågade trävaror och marginalpress är att vänta.
Om än från rekordhöga nivåer.

• Osäkerhetsfaktorer är fortfarande väldigt stora. Eftersom den
svenska skogsindustrin är kraftigt exportberoende kan
förändringar i valutakurser till följd av politiska beslut komma
snabbt då det globala politiska läget präglas av enorm
osäkerhet.

100%

Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, Ekonomifakta, SCB och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009. 

Försäljningsutveckling 
2020 vs. 2009

-100%
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Försäljning - gruppnivå
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Försäljningsutveckling 
kv3 2021 vs. kv3  2020

Setra

Södra

Sveaskog

Holmen

Stora Enso
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Skogskooperativ/skogsägarföreningar

JÄMFÖRELSE PÅ GRUPPNIVÅ:



• 2020 blev på många sätt ett turbulent och utmanande
år. Men sett i backspegeln blev det ändå ett bra år för
sågverk och skogsägare. Värre blev det för
massaproducenter som led under låga massapriser och
en valuta som gick åt ”fel håll”.

• Det blev extra tydligt för Södra, som såg försäljningen
tyngas av nedgången för Södra Cell. Däremot lyckades
sågverkssidan parera nedgången på ett elegant sätt.

• Södra Cell återvände till lönsamhet under kv1 2021 och
Södra Wood gjorde rekordresultat. Det kanske borgar
för positiv försäljningsutveckling under 2021?

• För Mellanskog som saknar direkt exponering mot
marknadsmassa blev 2020 ändå ett förhållandevis
stabilt år.

• Norra Skog inte inkluderat i grafen för 2020.

Indexering 2009=100
Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009.

Utveckling av försäljning
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• Lönsamheten för de svenska skogsägarföreningarna är tydligt
cyklisk med stor variation i lönsamhet. Och det svänger fort!

• Södra gjorde förlust i slutet av 2020 men visar nu
rekordresultat. Att konjunkturen mattades tydligt av under
2020 resulterade i att skogsägarföreningarna
marknadsanpassade (läs sänkte) sina prislistor vid flera
tillfällen.

• Men nu har det vänt uppåt med besked och Södra visar sitt
starkaste resultat någonsin. Det har resulterat i höjda
virkespriser under kv3. Södra är på väg mot ett resultat om 5
miljarder kronor. Det borde betyda minst 2,5 miljarder till
medlemmarna. Grattis!

• Mellanskog rapporterar ett starkt resultat resultat årets första
9 månader. Rörelseresultatet om 82 mSek är drivet av otroligt
starkt resultat för Setra som är ett sågverksföretag som
Mellanskog äger till hälften. Medlemmarna i Mellanskog kan
nog förvänta sig en rekordutdelning nästa år.

• Skogsägarföreningen Norra Skog, som bildades förra året
genom en fusion mellan Norrskog och Norra Skogsägarna, visar
på ett starkt resultat delårsresultat för årets första åtta
månader och landar på en vinst på 509 miljoner kronor före
skatt.

* Mellanskog rapporterar ibland per kvartal och ibland inte. För kv1 2021 gör de det
** För 2020 visas nya koncernen Norra skogs resultat för Norrskog och Norra skogsägarna.
Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009.

Utveckling av rörelseresultat
exkl. engångseffekter

Rörelsemarginal (rörelseresultat/försäljning)
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Massavedskonsumenter

JÄMFÖRELSE PÅ GRUPPNIVÅ:



Försäljningsutveckling

Indexering 2009=100
Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009.

• Den ekonomiska nedgången i spåren av pandemin drabbar
producenter av skriv- och tryckpapper extra hårt som
drabbas av minskade upplagor till följd av krympande
annonsvolymer och digitalisering.

• Det blev extra tydligt när Stora Enso valde att stänga
Kvarnsvedens pappersbruk

• Ökad E-handel kräver mer transportförpackningar vilket är
positivt för de svenska producenterna av
förpackningspapper av olika kvalitéer.

• Samtliga jämförda massavedsförbrukare såg försäljningen
krympa 2020 jämfört med 2019.

• För avsalumassa nådde priserna rekordnivåer under 2018
men har sedan dess sjunkit. En fördelaktig kronkurs
bidragit positivt. Dessvärre tyngder Kronans förstärkning
de exportorienterade bolagen.

• Under kv1 2021 verkar dock marknaden vänt, åtminstone
för marknadsmassa och Södra har höjt (läs
marknadsanpassat) priserna.

123

52

107
100

94

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Holmen Kartong
Holmen Papper
Södra Cell
Totalt

Indexerad tillväxt 2009=100

22



Rörelsemarginal (rörelseresultat/försäljning)

• Det fjärde kvartalet 2020 blev ingen munter läsning för
massavedsförbrukarna och marginalerna sjönk på bred
front. Även om Coronakrisen påverkar de olika
massavedsförbrukarna olika tyngdes det fjärde kvartalet
också av valutaeffekter. Underhållsstopp anges också
som anledning till sjunkande marginaler.

• Men sen dess har det vänt uppåt med besked!
Producenter av marknadsmassa åtnjuter en väldigt
gynnsam marknad och Södra Cell har gått från förlust i
kv4 2020 till otroliga 38% i rörelsemarginal.

• Priserna på massaved har varit stabila och det har varit
gynnsamt för de förbrukarna.

• Till och med Holmen Papper såg marginalen stiga till
relatavivt starka 7% i kv3. Bakom uppgången ligger
förbättrad marknadsbalans och stigande priser.

• Den viktade lönsamheten för de industriella aktörerna
som konsumerar massaved vände uppåt under kv1 2021
och fortsatte uppåt under kv2 och 3.

Utveckling av rörelseresultat 
exkl. engångseffekter

Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009.
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Sågverk

JÄMFÖRELSE PÅ GRUPPNIVÅ:



Indexering 2009=100
Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009. 

• Ingen har nog undgått ”virkesbristen” i bygghandeln och
den kraftiga ökningen i efterfrågan av sågade trävaror.

• Efterfrågan på sågade trävaror blev stark under 2020 och
försäljningen växte. Holmens dramatiska tillväxt beror
bland annat på förvärvet av. Martinsons.

• Högre priser och volymer bidrog positivt till utvecklingen av
försäljning av sågade trävaror under 2018.

• Skogsägare har därför just nu potentiellt mycket att vinna
på att konkurrensutsätta sitt virke för att säkerställa att
man når rätt köpare.

Försäljningsutveckling
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• Lite oväntat har pandemin lett till ett uppsving för
sågade trävaror och efterfrågan är historiskt god.
Det har lett till kraftigt förbättrad lönsamhet för
de jämförda bolagen och vi är på historiska
rekordnivåer.

• SCA redovisar en marginal på över 50% för kv3!
Otroligt!

• Coronakrisen påverkar sågverken olika beroende
på marknadsexponering och produktmix. Svensk
bygghandel går bra och Kina har återhämtat sig
snabbt efter krisen. USA går som tåget med
fyrdubblade priser på vissa sortiment. Länderna i
Mellanöstern är olika påverkade i efterfrågan av
sågade trävaror.

• Andra globala handelsflöden är också påverkade
av Coronan vilket gör bilden ännu mer komplex.

• Den gynnsamma sågverkskonjunkturen kan ge
väldigt bra för slutavverkningar just nu.

• Men rapporterande bolag aviserar en kulminering
på marknaden och en nedgång är nog att vänta.

Utveckling av rörelseresultat
exkl. engångseffekter

Rörelsemarginal (rörelseresultat/försäljning)

Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009.
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Skog och skogsskötsel

JÄMFÖRELSE PÅ GRUPPNIVÅ:



• För 2020 anger Sveaskog att priserna på skogsråvara minskade med i
genomsnitt nio procent och de totala leveransvolymerna minskade
med en procent.

• Även Holmen Skog såg sjunkande försäljning 2020.

• Skog och skogsskötsel är en tämligen stabil verksamhet och tyvärr
finns bara Holmen Skog och Sveaskog att tillgå för löpande finansiell
rapportering över en längre tidsperiod.

• Uttag, priser på massaved och sågtimmer är de främsta drivkrafterna
bakom förändringar i försäljning eftersom dessa bolag ofta har en
långsiktig strategi kring sin skogsskötsel och sina avverkningsnivåer.

• Externa faktorer som väder och årstider påverkar möjligheten till
avverkningar och för årets tre första kvartal rapporterades om
svårigheter och begränsningar just därför.

• Holmen Skog och Sveaskog följer över tid samma mönster och trender
mycket eftersom de verkar och levererar virke till samma marknad.

Indexering 2009=100
Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009.
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• Holmen anger att god efterfrågan på sågtimmer fick priset 
att stiga medan marknaden för massaved var stabil under 
årets första nio månader.

• Sveaskog vittnar om ett fortsatt bra marknadsläge för sina 
kunder. Sågverken går mot ett rekordår till följd av höga 
priser på sågade trävaror även om det skett ett trendbrott 
under det senaste kvartalet med prisnedgångar på vissa 
marknader, dock från höga nivåer.

• Sveaskog vittnar fortsatt om att produktionsnivån är hög 
och att det har skett viss lageruppbyggnad av sågverkens 
färdigvarulager. Massavedspriserna är tämligen stabila. På 
råvarumarknaden är det gott om virke och det är starka 
flöden av timmer samtidigt som avverkningsaktiviteten är 
hög. 

• Detta rimmar väl med det vi ser på Virkesbörsen. Höga 
priser på sågtimmer medan massaveden har det tyngre.

• Det gör att skogsägare med slutavverkningsmogen skog 
kan göra historiskt bra affärer medan klenare gallringar 
inte röner lika stort intresse.

Utveckling av rörelseresultat
exkl. engångseffekter

Rörelsemarginal (rörelseresultat/försäljning)

Källa: Årsredovisningar och kvartalsrapporter, och Virkesbörsens analys
Exkluderar företag som inte har jämförbar finansiell statistik sedan 2009.
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Kontaktuppgifter

Fredrik Johansson 
Affärsutveckling och analys

fredrik.johansson@virkesborsen.se

www.virkesborsen.se
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