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VIRKESBÖRSENS

Kvartalsjämförelse

kv1 2022



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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Rysslands invasionskrig mot Ukraina får stor påverkar på virkesmarknaden på flera olika sätt. Ryssland är världens största
exportör av sågade trävaror men exporterar också mycket rundvirke och flis. Det har drivit priserna uppåt och det råder
extremt stor efterfrågan på virke i flera marknader. Exportpriserna på virke har stigit mycket kraftigare än de svenska
virkespriserna och en ökad export av virke är sannolik. De svenska virkespriserna är betydligt lägre än de i vår omvärld,
frånsett Norge.

En otrolig tillgångsinflation har tagit fart och även virkespriserna på sågtimmer och massaved har tickat uppåt successivt
under 2022. Inflationen och stigande kostnader riskerar dock bromsa byggandet och det råder stor osäkerhet om vartåt
konjunkturen är på väg.

Kriget har drivit upp energipriserna och ytterligare stärkt betalningsförmågan för trädbränsle som nu är väl i linje med
massaindustrin. Kostnaderna i skogsbruket stiger också med ett oljepris som nu är stadigt över 100 USD/fat vilket borde
stötta stigande sågtimmerpriser.

Ska man tro på de framåtblickande indikatorerna ser trenden med historiskt höga virkespriser ut att hålla i sig. Men
osäkerheterna kring effekterna av kriget, pandemin, valutor, konflikter och skadedjur m.m. gör framtiden svårnavigerad.

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.

SAMMANFATTNING

Virkesmarknaden kv1 2022
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SAMMANFATTNING

Skogsföretagens utveckling kv1 2022
Det går bra för skogsindustrin. Extremt bra. Rörelsemarginaler mellan 30-40% för sågverk och massaproducenter är
historiskt bra men osäkerheterna är stora. Logistikstörningar, krig m.m. eldar på inflationen. Förhållandevis stabila
virkespriser får industrins marginaler att skjuta i höjden.

Marknaden för sågade trävaror tog åter fart under kv1. Sågverkens marginaler steg och är nu åter i linje med
rekordåret 2021.

Logistikstörningar och en omfattande strejk i Finland har fått priset på skriv- och tryckpapper att rusa. Men även
kartong och marknadsmassa går otroligt bra. Det borde kunna föranleda ytterligare höjningar av massavedspriserna.
Södra Cell gör ett otroligt kvartal precis som SCA Massa.

Generellt ser det skogsindustriella klustret ut att klara kriget förhållandevis bra. Virkesprisindikatorn har stabiliserat sig
på en hög nivå och både Riksbanken och Konjunkturinstitutet ser små risker för en lågkonjunktur.

Enligt de makroekonomiska prognoserna ska ändå konjunkturen ha bottnat ut under 2020 för att återvända till stark
tillväxt under 2021 och 2022. Kriget har fått prognosmakarna att bara göra mindre justeringar.

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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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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Virkesprisindikatorn

Rullande 3 månaders medel



• 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



● Rysslands anfallskrig mot Ukraina får 
påtagliga konsekvenser för den ekonomiska 
utvecklingen i Europa. Kraftiga uppgångar i 
råvarupriser skapar ytterligare tryck uppåt på 
den redan höga inflationen i många länder 
inklusive Sverige. 

● Riksbanken har och ECB väntas tidigarelägga 
sina räntehöjningar. Svensk BNP-tillväxt hålls 
samtidigt uppe, delvis på grund av en kraftigt 
ökad offentlig konsumtion.

● 2021 ser ut att blivit ett starkt år rent BNP-
mässigt som mer än återhämtade 
recessionen 2020. Ska man tro 
Konjunkturinstitutet blir det lugnare tillväxt 
de kommande åren och större fokus på 
skogens värde som kolsänka.

Källa: Konjunkturinstitutet

Svensk BNP-tillväxt (%) 
jämfört med föregående år

11

Makroekonomisk utblick – små förändringar trots krig
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Källa: Riksbanken

Brittiska Pund GBP

Euro EUR USA Dollar USD

Kinesiska Yen CNY

Förändring:
1 mån: -2,1%
6 mån: 2,6%

Förändring:
1 mån: -0,3%
6 mån: 10,0%

Förändring:
1 mån: -1,7%
6 mån: 9,7%

Förändring:
1 mån: -2,1%
6 mån: 4,0%

Valutor – Kronan har försvagats senaste 6 månaderna
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Skogsindustriella bolag

JÄMFÖRELSE PÅ GRUPPNIVÅ:



• Efter en tydlig nedgång under 2020 har samtliga
produktområden, pandemi och krig till trots, vänt
lönsamhetskurvorna rakt uppåt under 2021. Utvecklingen
bröts dock under kv4 men bara för att vända uppåt igen
under kv1. Men marginalerna är på en fortsatt historiskt
hög nivå.

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

• Massavedsförbrukarna har sett ett tydligt uppsving sedan
2020. Coronan har accelererat digitaliseringen tvärs genom
samtliga åldersgrupper.

• Massavedsförbrukarna är åter mer lönsammana än
sågverken, drivet av otroligt starka marginaler för
massaproducenter. Men även bra priser på andra produkter
från massaveden.

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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Skogskooperativ/skogsägarföreningar

JÄMFÖRELSE PÅ GRUPPNIVÅ:



• Lönsamheten för de svenska skogsägarföreningarna är tydligt
cyklisk med stor variation i lönsamhet. 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. Södra gör ett resultat om 5,3
miljarder kronor för helåret 2021 och delar ut delar ut 2,2
miljarder till medlemmarna. Södras vinst för kv1 landade på
knappt två miljarder. Håller detta i sig kan det bli rekord igen.

• Mellanskog rapporterar ett historiskt starkt resultat för 2021
och bjuder på rekordutdelning.

• Skogsägarföreningen Norra Skog, som bildades 2020 genom en
fusion mellan Norrskog och Norra Skogsägarna, visar på ett
starkt resultat för 2021 och lönsamheten pekar rakt uppåt.

* 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:



Rörelsemarginal (rörelseresultat/försäljning)

• Inflation och logistikproblem återspeglar sig i
massavedsförbrukarnas resultat. Det pekar uppåt för
samtliga jämförda företag under det första kvartalet.

• Holmen Pappers resultat skjuter i höjden under kv1, upp
30%. Det beror mycket på strejken hos konkurrenten
UPM samt logistikproblem.

• Södra Cell såg marginalen krympa under 2021 jämfört
med 2020. Marginalen fortfarande på en mycket hög
nivå tack vare höga priser på marknadsmassa och
marginalen ökade till och med under kv1.

• Holmen Kartong såg marginalen stiga under kv1 tack
vare bra efterfrågan och goda priser.

• Fiberkostnaderna stiger men var under kv1 ändå
förhållandevis stabila.

• Oljepriset är kvar över 100USD/fat och det stärker
betalningsförmågan för energiproducenter som söker
virkesråvara. Det i kombination med höga
utsläppsrättspriser gör det intressant att följa hur
efterfrågan på brännved/massaved utvecklas framåt.

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:



• Jämfört med kv4 2021 steg marginalerna igen för
sågverken under kv1 2022. Det är tack vare högre
priser på sågade trävaror och förhållandevis
stabila timmerpriser.

• Marginalerna för sågverken ligger kvar på samma
höga nivåer som 2021.

• Enligt sågverksföretagens rapporter är utsikterna
väldigt positiva för resten av året.

• Även om stigande priser och inflation kan leda till
nedgång i efterfrågan framgent.

• Marknaden påverkar sågverken olika beroende på
marknadsexponering och produktmix. Den
gynnsamma sågverkskonjunkturen kan ge väldigt
bra för betalt för slutavverkningar just nu.

• Ryssland är världens största exportör av sågade
trävaror och kriget får stor påverkan på
marknaden.

• Andra globala handelsflöden är också påverkade
av Coronan/tullar/skadedjur vilket gör bilden
ännu mer komplex. Även högre fraktpriser
påverkar omvärldsbilden.

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:



• Holmen anger att god efterfrågan på sågtimmer fick priset 
att stiga medan marknaden för massaved var stabil under 
det första kvartalet.

• Sveaskog vittnar om ett fortsatt bra marknadsläge för sina 
kunder. Sågverken gjorde rekordår till följd av höga priser 
på sågade trävaror.

• Det operativa rörelseresultat för Sveaskog ökade med 15 
procent och uppgick till 481 mSek (418). Högre virkespriser 
och ökade upplåtelseintäkter från vindkraft har motverkats 
av lägre volym från egen skog och ökade 
avverkningskostnader.

• Sveaskog vittnar fortsatt om att marknadsläget för svensk 
skogsindustri är mycket bra med fortsatt höga virkespriser.

• Detta rimmar väl med det vi ser på Virkesbörsen. Höga 
priser på sågtimmer men även stigande priser på 
massaved.

• 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.

22

14%
17%

14% 14%
16%

17%
19% 19% 20% 20% 20% 20%

21% 21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 kv1
2022

Holmen Skog

Sveaskog

Viktat genomsnitt



Kontaktuppgifter

Fredrik Johansson 
Affärsutveckling och analys

fredrik.johansson@virkesborsen.se

www.virkesborsen.se

23

mailto:fredrik.johansson@virkesborsen.se
http://www.virkesborsen.se/

