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Välkomna!
Ulf Möller, Swedbank, 21 oktober 2020
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Omvärlden och hur det 
påverkar skogsägarna
Jörgen Kennemar, Swedbank, 21 oktober 2020



Coronapandemin har skakat om 
världsekonomin



Rekord i expansiv finanspolitik

• Vidtagna och föreslagna åtgärder 
pga corona 195 miljarder, 2020 

• Höstbudget, 105 miljarder 2021, 
85 miljarder 2022 och 25 
miljarder  2023. Globala 
finanskrisen 2008/09: 30 
miljarder åtgärder

• Statsskulden stiger kraftigt runt 
om i världen
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Expansiv penningpolitik från centralbankerna –
ökade obligationsköp när räntevapnet är förbrukat 



Låga räntor och förväntningar om en v-formad 
återhämtning driver upp tillgångspriserna (aktier, 
fastigheter)



Global konjunkturåterhämtning har inletts 
men från låga nivåer



Arbetslösheten har toppat? Vissa grupper har 
påverkats mer än andra!



Svenska bostadsmarknaden har stått emot 
coronapandemin väl – demografin, bostadsbrist, 
låga räntor, nya boendepreferenser stöttar



Omställning och utmaningar för näringslivet

• Växande E-handel -> förpackningsmaterial

• Tilltagande digitalisering

• Reduktionsplikt – ökad användning av biobränsle i diesel/bensin

• Brexit – Storbritannien står utan ett frihandelsavtal med EU från 2021

• Ökad protektionism



Digitalisering och växande e-handeln skapar 
nya utmaningar/möjligheter



Brexit – utmaningar för svenska 
exportörer/importörer

Svensk exportandel till Storbritannien
Storbritannien största 
exportmarknaden för trävaror 

0

5

10

15

20

25

Svensk trävaruexport, andelar



Tack för att ni lyssnade!
Jörgen Kennemar
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Vart är marknaden på väg? - Virkesprisindikatorn

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.

Sep 2020
100,85

97

98

99

100

101

102

103

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Virkesprisindikatorn

Rullande 3 månaders medel



Vart är marknaden på väg? - Massaved

Källa: Virkesbörsen analys

Juli Augusti September



Vart är marknaden på väg? - Sågtimmer

Källa: Virkesbörsen analys

Juli Augusti September



Vart är marknaden på väg? - Sågverken

Källa: Kvartalsrapporter
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Olika virkesköpare har olika marknadsexponering

Källa: Årsredovisningar
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Generationsskifte
Henrik Sandquist
Skog & Lantbruk, Swedbank, 21 oktober 2020
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Dagsläge

• Andelen skogsägare över 65 
år är drygt 42%

• 65% av de tillfrågade hade 
förvärvat sin skogsfastighet av 
förälder eller syskon

• Källa: Skogsbarometern 2019
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“Jag vill ju att det blir rätt, så 
barnen inte bråkar”

Den stora utmaningen:
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Utgå inte ifrån att du vet vad andra vill

• Vi tror oss veta saker om vår närmaste 
familj – vad de vill, vad de kan och vad 
de känner. Man skall vara försiktig med 
att anta saker… 

• Prata med varandra! 
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Planera – men tro inte att det blir som du 
planerat

“Planer är inget, planera är allt.”
Winston Churchill

“Alla har en plan tills de får en smäll på 
käften”

Mike Tyson

• Alla kommer att få jämka sin ursprungliga 
plan. 

• Det är slöseri med tid att planera detaljer 
innan de stora dragen är på plats. 
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Tidsplan och spelregler
• Tidsplan och struktur för familjesamtalen; om vad, med vilka, i vilken 

ordning? Bestäm spelreglerna!

• Sätt en tidsplan och struktur för beslutsprocessen, den tar ofta tid. 
Ibland behövs en tidsplan för när tidsplanen ska göras.

• I samtalen bestäms tidsplan för överlämnandet

När vill äldre generationen lämna?

När vill yngre generationen ta över?

Succesiv överlämning? etc

• Ta hjälp om det är svårt!
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Vad till vem?
• Se till att alla får föra fram sina önskemål och tankar

• Var tydlig

• Ta ett steg i taget

• Låt alla sova på saken

• Håll tempot uppe

• Behåller den äldre generation något?

• Delar flera barn på alla tillgångar?

• Delas olika tillgångar till olika barn?

• Aktiva barn – passiva barn
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Värdefördelning
• Rättvisa är subjektivt

• Ofta bra göra värdering tidigt

• Jämför äpplen och äpplen – skatt, risk, 
arbete etc.

• Gåva, fullt marknadsvärde eller där emellan

• Fördel gåva: 
• Ingen kapitalvinstskatt
• I regel ingen stämpelskatt
• Möjlighet att förena gåvan med villkor som t.ex. 

enskild egendom, överlåtelseförbud m.m.
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Värdefördelning forts.
• Fördel köp:

• Högre anskaffningsvärde vid framtida försäljning
• Högre underlag för räntefördelning
• Möjlighet till skogsavdrag och 

värdeminskningsunderlag för ekonomibyggnader

• Vad vill och behöver den äldre generationen ha?

• Vad kan den/de som tar över betala, vad klarar 
verksamheten?

• Vad vill den/de som tar över betala?

• Ska övriga syskon kompenseras? 

• Fullt ut? Hur? När?
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Praktisk överlämning

• Vem tar över den äldre generationens roll i 
verksamheten? När? Successivt? Planera!

• Ägande och arbetsinsats behöver inte följas 
åt. Men ansvar och ägande bör oftast göra 
det.

• Den/de som tar över bör innan övertagandet 
göra t ex; affärsplan, budget, rollfördelning, 
kompanjonsavtal.

• Gåva eller köp ger olika skatteeffekter. Före 
eller efter årsskifte kan också spela roll.

• Se över ägarstruktur, t ex drift i AB?
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Juridik och överenskommelser

• Överenskommelse inom familjen

• Överlåtelseavtal, köp och/eller gåva

• Avtal för kompensation

• Testamente, också för nästa 
generation

• Äktenskapsförord

• Kompanjonsavtal

• Familjeråd

• Affärsplan
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Börja i rätt ända, ta den tid som behövs

• Samla familjen; tala om att processen 
börjar och att alla kommer att få 
komma till tals

• Sätt regler för samtalen (ta hjälp?)

• Tidsplan och ordning för samtalen 
(prata och lyssna, inga beslut än, 
rättvisa är subjektiv, fastna inte i 
lösning för tidigt)

• Tidsplan för beslut

• Tidsplan för genomförande

• Beslut

• Dokumentation

• Genomförande
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Bankens roll

• Skapa kontakt med banken tidigt

• Låt oss vara med i diskussionerna, 
finns gott om erfarenhet

• Swedbank har en 
ägarplaneringsgrupp  som kan 
hjälpa er, ta kontakt med den via 
Swedbanks  kontor
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Stort Tack!

Glöm inte, vi är bara ett samtal bort!
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Investera i skogsskötsel

Det lönar sig!



• Var aktiv i skogen
• Fatta rationella beslut
• Rätt planta på rätt mark
• Upphandla åtgärder i god tid
• Konkurrensutsätt
• Utgå från vad du vill med din skog



Hur planerar jag intäkter och 
kostnader över tid?



Genom att lägga in 
skogsbruksplanen och planera 
åtgärden kan du få fram en 
budget över tid och visualisera 
ditt kassaflöde



Med rätt planering får du:

• Bättre förhandlingsläge
• Kontroll på utgifter och intäkter
• Möjlighet att planera skatten
• Ett skogsbruk efter dina målsättningar
• Möjlighet till ökad lönsamhet



Sätt mål, planera och 
investera!

Då får du ett roligare och 
lönsammare skogsbruk.



Kontakta Virkesbörsen:
info@virkesborsen.se

Kontakta Swedbank:
ulf.moller@swedbank.se
eller
henrik.sandquist@swedbank.se


