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Förord 

 

Denna kandidatuppsats utgör ett examensarbete på  

”Fastighetsekonomiprogrammet” i huvudämnet företagsekonomi. 

 

Under dessa 10 veckor har vi kommit i kontakt med ett flertal personer och 

dessa skulle vi vilja skänka ett särskilt tack till. Till att börja med vill vi tacka 

vår handledare, Bo Nordlund, som gett oss vägledning och kritiskt granskat 

våra framsteg. Därtill vill vi skänka ett stort tack till alla mäklare som tagit sig 

tid att svara på vårt frågeformulär. Utan er hade denna uppsats aldrig varit 

möjlig att genomföra. 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlstad 3 juni 2011 

 

_________________________ __________________________ 

Simon Bernhardsson           Mattias Åkerberg 



Sammanfattning 

 

Vid värdering av skogsfastigheter finns det två faktorer som påverkar priset, i 

olika utsträckning beroende på vem man frågar. Vi pratar om monetära- och 

ickemonetära värden och i den här uppsatsen kommer vi inrikta oss på det 

senare värdets betydelse vid köp av skogsfastigheter för privatpersoner. Varför 

vi gör det är att denna högst troligtvis har kommit att få allt större betydelse 

hos privatpersoner. Det är inte bara i form av avkastningsvärdet 

skogsfastigheter är intressanta idag. 

Undersökningen är av kvantitativ ansats och baseras på mäklares syn på hur 

privatpersoner tänker kring de ickemonetära värdenas betydelse vid köp. 

Frågeformuläret är ställt till 117 personer varav 20 st. inkluderas i uppsatsen 

efter bortfallet. Hela Sverige representeras då vi valt mäklarbyråer med 

spridning över hela landet. 

Genom vår undersökning visar det sig att ickemonetära värden har fått ökad 

betydelse generellt sett sedan början av 1990-talet. Vid förfrågan om hur 

mycket dessa faktorer kan komma att påverka privatpersoner vid köp av 

skogsfastighet kan, i vissa enskilda fall, dessa vara avgörande vid 75 % av 

transaktionerna på marknaden. Det innebär att 75 köp av 100 sker genom att 

privatpersoner värdesätter de ickemonetära värdena som störst. Vanligare 

förekommande är dock en procentsats om ca 20-30 %. Därtill tenderar de 

ickemonetära värdena att resultera i ett mervärde på priset med ca 25 % i regel, 

men även denna siffra kan variera.  

Tilläggas kan göras att mäklarna anser att privatpersoner värdesätter två 

ickemonetära värden främst; känslan av att äga mark samt jakt. 





Abstract 

 

 

In the valuation process of forest properties, there are two factors affecting 

the price, the monetary and the none-monetary values. In this paper we are 

going to aim our focus on the non-monetary value, trying to understand how 

it is affecting private individuals buying forest properties. We are doing this 

because it is most likely that the none-profitable values have become a more 

interesting aspect of the price-fixing process. Nowadays, there are more to the 

price than the yield of return from the property. 

The study has a quantitative approach and is based upon the real estate agents 

view of how private individuals are reasoning then they are buying real estates 

and how they are considering the none-monetary values. The questionnaire 

was given to 117 persons and 20 of them were included in the study. The 

entire market of Sweden is represented in the study due to our choice of 

offices.   

 

Throughout the study, it has appeared that the none-monetary values have 

increased its importance since the beginning of the 1990s. Answering the 

question of how much the none-monetary values are affecting private 

individuals then they are buying real estate, it has been showed that these 

factors can represent as much as 75 % of the purchasers willingness to obtain 

forest properties. This means that in 75 cases of one hundred made 

transactions, the main purpose of the purchase is to obtain the none-monetary 

values. More commonly though, these percentages are approximately 20-30 %. 

Due to this, the none-monetary value seems to resulting in an increase of the 

final price by roughly 25 %. 

 

There can also be added that the none-monetary values that are being mostly 

appreciated by private individuals, is the feeling of owning their own piece of 

property and also the possibility to access hunting grounds.  

http://tyda.se/search/questionnaire
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Begreppsförklaringar 
 
 
Avkastningsvärde:  

Nuvärdet av förväntade framtida nettoöverskott. 

 

Beståndsmetoden:  

Metoden som används vid skogsfastighetsvärdering för att räkna ut ett 

avkastningsvärde med hjälp av framtida intäkter och kostnader. 

 

BM-win:   

Beståndsmetodens persondataprogram. 

 

Bonitet:  

Skogens tillväxt. (Skogskubikmeter/ha/år).  

 

Diskonteringsränta: 

Den räntesats som uttrycker avkastningskrav på investerat kapital. 

 

Ickemonetära värden: 

Faktorer som vanligtvis inte genererar pengar, utan värdesätts av andra 

anledningar. Exempel på dessa är jakt- och fiskerätter.  

 

Korrelation: 

Styrkan och riktingen av ett samband mellan två variabler. 

 

Marknadsvärde: 
Det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på en fri 
och öppen marknad. 
 

Monetära värden:  

Faktorer som genererar pengar, vid skogsfastigheter i form av ett avkastnings- 

eller produktionsvärde. 

 

Skogsfastighet:  

Med skogsfastighet avses en fastighet som i fastighetstaxeringsregistret är 

taxerad med 100 % skogsbruksvärde. Fastigheten kan vara både bebyggd eller 

obebyggd. 

1 

http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4nta
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kapital
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1. Inledning 

 

1.1. Relevansdiskussion 

För några månader sedan hade vi en gästföreläsning som handlade om 

värdering av skogs/lantbruksfastigheter med Johnny Arvidsson från ”Nordea 

Jord & Skog” som vi fann mycket intressant. Ämnet var ingenting vi stött på 

eller behandlat tidigare i vår studiegång och kanske var det just det som fick 

upp ögonen på oss båda. Snart stod det klart att detta skulle utgöra 

grundpunkten för vårt val av ämne till vår kandidatuppsats. 

 

Vid köp av skogsfastigheter finns det, beroende på vad fastigheten är tänkt att 

brukas för, olika faktorer som påverkar en köpares betalningsvilja. När vi skrev 

metod-PM:et, där vi behandlade en annan kandidatuppsats inom ämnet, 

diskuterades delvis hur privatpersoner var beredda att betala ett högre pris 

jämfört med skogsbolagen vid budgivningen av skogsfastigheter och vi skulle 

nu vilja fördjupa oss i huruvida detta kommer sig och vad det är som 

intresserar dem. Monetära- och icke monetära värden är två komponenter som 

påverkar priset på skogsfastigheter och vi frågar oss nu om de ickemonetära 

värdena kan väga tungt hos blivande, privata, skogsägare, på budgivningar av 

skogsfastigheter. 

 

1.2. Bakgrund 

Under första decenniet av 2000-talet har värdet på skog i Sverige ökat med 69 

% och Carl Johan Jürss, chefsmäklare på LRF Konsult, påpekar att det idag 

finns många olika variabler som påverkar köpet förutom de monetära, 

avkastningsbaserade, värdena. Lönnstedt & Rosenqvist (2002, refererad i 

Arvidsson 2009) styrker detta påstående och menar att priset på 

skogsfastigheter är en indikator på ett flertal variabler där skatterna, 

virkespriserna och räntorna utgör väsentliga delar. Enligt en 

marknadsundersökning, gjord av LRF Konsult och Swedbank (2007), tror 76 

% av de intervjuade skogsägarna på fortsatt stigande fastighetspriser de 

närmaste åren. Därtill svarar nästintill 60 % av de tillfrågade, trots den kraftiga 

prisuppgång som rått, att ett skogsköp är en lönsam investering. Tabellen 

nedan visar den höga prisutvecklingen på fastigheter under det senaste 

decenniet.   
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1.3.  Problemdiskussion 

Huruvida de ickemonetära värdena har stor betydelse eller inte gällande 

skogsfastighetspriser är grunden för vad som skall komma att bli denna 

kandidatuppsats och kring denna huvudfråga finns många intressanta 

frågeställningar. Dels vad privatpersoner ser som värdehöjande faktorer vid 

köp? Påverkar ickemonetära värden privatpersoners betalningsvilja vid köp av 

skogsfastigheter? Hur mycket är man beredd att betala för dessa ickemonetära 

värden? Vart i Sverige är priserna för dessa faktorer störst? Vad orsakade 

korrelationen mellan virkes- och fastighetspriserna i början på 1990-talet? Kan 

de ickemonetära värdena ha stor betydelse till detta ”gap”? Detta är några 

tankar och funderingar som vi hoppas ska få besvarade genom denna 

undersökning. 

 

1.4.  Syfte/problemformulering 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på huruvida de ickemonetära 

värdena påverkar en köpares betalningsvilja vid köp av skogsfastigheter i 

Sverige. 

 

1.5. Avgränsningar 

Vi har valt att inrikta oss på privatpersoner utifrån en skogsfastighetsmäklares 

perspektiv. Frågeställningarna kommer alltså att skickas och besvaras av 

mäklare och vi har valt att inte begränsa oss till någon speciell del av landet 

utan vill få så omfattande åsikter som möjligt ur ett geografiskt perspektiv. 

Genom att utgå från mäklares åsikter utan avgränsningar till något speciellt 

område vill vi få ett så brett underlag som möjligt. Detta för att kunna se om 

de ickemonetära värdenas påverkan eventuellt skiljer sig beroende vart 

fastigheten är belägen. Ytterligare information om urvalet finner ni under 

metodkapitlet; urval. 
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1.6.  Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av 6 kapitel. Första kapitlet omfattar vad som nyss varit, 

inledningen, där de grundläggande bitarna för uppsatsen; bakgrund, 

problemdiskussion och syfte bland annat beskrivits. I det andra kapitlet 

behandlar vi metoden och de tillvägagångssätt vi använt oss av, dels vilka 

ansatser som idkas, men också urvalet till undersökningen som kommer att 

utgöra empirin. I det tredje kapitlet tas referensramen upp där vi beskriver 

relevanta fakta samt tidigare forskning inom området. Det fjärde kapitlet 

utgörs av empirin där en kort beskrivning om respektive responderad 

mäklarbyrå inleder kapitlet. Därefter finns svarsfrekvens/bortfallsanalys, samt 

resultatredovisningen. Det femte kapitlet behandlar analysen. I det sista 

kapitlet finner man slutsatser och en avslutande diskussion. 
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2. Metod 

Nedan beskrivs hur vi har gått tillväga med undersökningen, samt vilka ansatser etc. vi har 

använt oss av.  

2.1. Vetenskaplig utgångspunkt 

Vid framställandet av en undersökning finns det två olika sätt som används för 

att komma fram till en slutsats, den deduktiva och den induktiva ansatsen. Den 

deduktiva kan sägas skapa ett resultat av ett visst antal antaganden eller 

förutsättningar, man skapar empirin utifrån teorin. Denna ansats kan ha sina 

nackdelar då undersökaren bygger upp vissa förväntningar på den 

bakomliggande teorin. Efter att undersökaren har studerat denna teori kan han 

omedvetet bygga upp en illusion om att resultatet borde bli på ett visst sätt. 

Därmed kan han tänkas bortse från sådan framkommen fakta i 

undersökningen som möjligtvis motbevisar den grundläggande teorin. 

Den induktiva ansatsen däremot betyder att det görs en undersökning där man 

är utan några som helst förväntningar. Man skapar alltså en teori utifrån 

empirin. Den induktiva ansatsen har som fördel att undersökaren inte har 

några förutfattade meningar gällande resultatet och kan på så sätt ta till sig all 

information. Jacobsen (2002) menar dock på att knappast någon undersökare 

föga troligt är helt fri från förväntningar.  

 

Vår uppsats kommer till största del att grunda sig på den deduktiva ansatsen. 

Vad som får oss att tillskriva den som deduktiv är att vår uppsats är byggd 

utifrån teorin och vi har klara problemdiskussioner utifrån referensramen 

redan från början. Det är inget som framkommer genom arbetets gång, vilket 

är hänförligt till den induktiva ansatsen (Jacobsen 2002). Å andra sidan 

kommer vi inte att bortse från vad som i den deduktiva ansatsen skulle 

komma att ses som ”oväntade” fakta, utan finner allt till ämnet relevant. Fakta 

som motsäger våra teorier ska även beaktas och värderas i vår undersökning. 

Gällande illusioner kring resultatet är inte heller vi, precis som Jacobsen (2002) 

säger, helt utan förväntningar utan har en viss aning om hur vi tror att 

resultatet kommer se ut.  

 

2.2.  Val/- och motiv för val av metod 

Vi har valt att använda oss av en s.k. kvantitativ undersökning  som grundar 

sig på en enkätstudie, men som vi återkommer till nedan finns även kvalitativa 
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inslag. Valet av denna metod gör vi för att nå en så stor frekvens som möjligt 

och därtill få en klar bild på vår problemformulering. I många av de tidigare c-

uppsatser vi läst har författarna använt sig av en kvalitativ metod där de har 

genomfört djupintervjuer med ett visst antal utvalda personer. Med 

djupintervjuer tror vi att risken för enskilda undantag bland intervjuobjekten 

blir för stor. Vid ett fåtal djupintervjuer kan en enskild persons åsikter bli av 

stor betydelse för det slutgiltiga resultatet/analysen/sammanfattningen. Hade 

vi valt en intervjubaserad- och s.k. kvalitativ undersökning är risken stor att vi 

inte kommer få tillräcklig med klarhet i huruvida syftet med undersökningen 

kommer att besvaras på ett korrekt sätt. Med en kvantitativ undersökning tror 

vi att vi kommer få ett mer allmängiltigt resultat att basera vår analys på.  

 

Enligt Jacobsen (2002) beror dock enbart skälet till kvantitativ- eller kvalitativ 

ansats på valet av formen på den information vi samlar in. Därmed skall enligt 

honom en kvantitativ ansats bestå av siffror samt att frågeformulären, som är 

de vanligaste kvantitativa mätinstrumenten, skall vara formade med givna 

svarsalternativ. Några sådana restriktiva svarsformulär har inte vi arbetat fram 

utan vill ha mer öppna frågor, fria för de svarande att utförligt skriva ned vad 

dem tycker och tänker. Detta diskuteras också av Jacobsen (2002) och han 

påpekar att många finner de fasta svarsalternativen negativa i form av att de 

inte ger utrymme för just egna tolkningar, vilket kommer att leda till 

missvisande sätt att angripa de ”sociala fenomenen” på. Ett kvantitativt 

frågeformulär antas alltså inte säga någonting om verkligheten, utan bara vad 

som anses vara viktigt utifrån undersökarens perspektiv. 

 

Med kvalitativa metoder är man öppen för ny information, även sådan 

information som inte är förväntad. Detta kopplar samman den kvalitativa 

metoden med vad vi tidigare har bearbetat, den induktiva ansatsen (Jacobsen 

2002). Detta medför alltså att en kvantitativ metod är förenad med en 

deduktiv ansats.  

 

Enligt vad vi har förstått hamnar vår undersökning någonstans i ”gränslandet” 

gällande om den skall ses som kvalitativ eller kvantitativ respektive deduktiv 

eller induktiv. Vi har nämnt att den är mer deduktiv än induktiv vilket skulle 

leda till att den är kvantitativ, men vi är också öppna för all information 

genom att vi inte har ”stängda frågor” i vårt frågeformulär vilket skulle leda till 

att den skulle anses som kvalitativ i den aspekten. 
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2.3.  Urval 

Vi valde att inrikta oss på privatpersoner och inte på skogsbolagen i vår 

undersökning. Att komma i kontakt med privatpersoner utgör dock ett 

problem då de är svårare att nå, vilket vi snart fick konstaterat. I vårt försök att 

komma i kontakt med just privatpersoner frågade vi olika mäklarbyråer med 

inriktning på skogsfastigheter om de var villiga att hjälpa oss genom att uppge 

ett önskat urval av tidigare köpares mailadresser. Vi blev dock informerade om 

att detta inte var möjligt då mailadresser inte lagras i deras databaser. På grund 

av att vår första idé inte blev möjlig att genomföra valde vi istället att studera 

frågeställningarna utifrån ett annorlunda perspektiv, nämligen mäklarnas. 

 

Då mäklarna är de som kan svara bäst på våra frågor, näst efter köparna, blev 

de det naturliga valet. Med närmare eftertanke kanske det till och med var 

bättre att skicka till dessa istället för enskilda privatpersoner då mäklarna varje 

år, genom dess förmedlingar, förmodligen har ett mer vidgat perspektiv 

gällande vad den breda massan av privatpersoner värdesätter när de gör sina 

fastighetsaffärer. Vi valde att skicka vårt frågeformulär till totalt 117 olika 

mäklare spridda över hela Sverige.  

 

Vid val av mäklarbyråer utgick vi till största del från de största sådana med 

inriktning inom skogsfastigheter i Sverige, med ett litet tillägg för ett fåtal 

mindre. Vi kom därmed att åter ta kontakt med de byråer vi kontaktat tidigare 

med hopp om att få kontakt med privatpersoner. De större byråerna vi valt att 

inrikta oss på är LRF Konsult, Fastighetsmäklarna Areal och 

Egendomsmäklarna. Därtill har vi även med Nordea Jord & Skog, 

Cronholmgårdar, Sydostfastigheter, Skogsmästarna och Skogsmäklarna. 

Genom detta val kommer vi att få en omfattande redovisning genom att alla 

landsdelar kommer att representeras, då utvalda kontor finns utspridda över 

hela Sverige. 

 

2.4.  Alternativa metoder 

Det finns flera sätt att genomföra en kvantitativ undersökning. För att samla 

in primärdata nämner Jacobsen (2002) tre sätt: Via postenkäter, 

intervjuformulär via telefon eller genom standardiserade besöksintervjuer. Vi 

valde som tidigare nämnt att genomföra vår undersökning via postenkäter, 

eller rättare sagt genom en modernare variant, e-postenkäter. Därtill valde vi 

bort de andra nämnda tillvägagångssätten. Skälet till att vi förkasta dessa beror 
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på att det hade varit alldeles för tidskrävande. Att ringa eller besöka över 100 

mäklare vore för oss fullständigt orealistiskt.  

 

2.5.  Kritisk granskning av metoden 

Att göra en undersökning via e-post är något som blir allt vanligare. Den är 

billig och det är lätt att nå stora grupper människor. Ett problem är dock att 

det inte finns någon forskning över hur pass tillförlitlig denna metod är 

(Jacobsen 2002). Med detta i eftertanke kan man så klart ifrågasätta om 

metoden är fullt pålitlig.  

 

Vi valde att skicka till ett stort urval personer (117 st.) för att vi förväntar oss 

ett stort bortfall. För hur ofta förekommer det inte att man själv snabbt 

överblickar liknande mail för att sedan utelämna svar med tanken att ”alla 

andra svarar, så om jag inte gör det borde väl inte göra någon skillnad”. Med 

ett såpass stort urval hade vi hopp om att i vart fall nå en svarsfrekvens på 

mellan 10-15 %, en relativt kritisk och försiktig förväntan, men troligtvis inte 

osannolik.  

 

2.6. Tillförlitlighet 

En fråga som tas upp i Jacobsen (2002) är huruvida tillförlitligheten av 

undersökningen är god eller inte. Då mäklarna kan ses som en andrahandskälla 

i avseende till vår undersökning skulle detta möjligtvis kunna ifrågasättas. Vi 

ser dock inte detta som en nackdel, utan snarare i positiv bemärkelse. Som 

nämns under 2.3 bör vi indirekt få en bredare syn på våra frågeställningar 

genom att mäklarna har stor erfarenhet av hur privatpersoner tänker och vad 

de värdesätter vid köp. Vi anser även att det inte finns någon risk för att 

förlora viktig information utifrån bortfallet då samtliga tillfrågade är 

registrerade mäklare och anses representativa.  

Genom att vi valde frågeformulär som standard vid införskaffandet av 

information ser vi även där svaren som mer tillförlitliga, jämfört med om vi 

använt oss av en intervjubaserad metod. Svaren är för oss givna och ingen risk 

för missad information finns, vilket är fallet i annan nämnd metod. Det enda 

som vi ser kan utgöra en liten risk är eventuella misstolkningar, både från vår 

som de svarandes sida. Detta främst i de fall då svarsintervallen varit stora och 

möjligtvis skulle det varit fördelaktigt att ställa följdfrågor till respondenterna 

för att få tillgång till mer ingående formuleringar på dessa frågeställningar.  



9 

 

3.  Referensram 

Vid prissättning av skogsfastigheter finns en mångfald av påverkande faktorer som spelar 

in. Delvis kommer detta vara beroende av den inriktning fastigheten kommer att användas 

för. Nedan kommer här att beskrivas vad som i många fall kommer att utgöra de viktigaste 

faktorerna för köp av skogsfastigheter, olika värderingsmetoder samt marknadens 

utveckling. 

3.1. Ickemonetära värden 

Enligt Nicou och Sand (2006) har de ickemonetära värdena, eller som de 

synonymt betecknar ”mjuka värden”, fått en allt större betydelse vid köp av 

skogsfastigheter för privatpersoner. Denna faktor kan utgöra så stor del som 

50 % och är alltså inte mindre betydelsefull för många skogsägare än själva 

virkesproduktionen. Enligt en undersökning från Stockholms universitet utgör 

närmare bestämt dessa ickemonetära värden 45 % i Norrbotten respektive 

hela 53 % i Mälardalen. Därtill anses den mest värdehöjande ickemonetära 

faktorn genom denna undersökning vara känslan av att äga mark. Denna del 

utgör 16 % av priset i Norrbotten respektive 25 % av priset i Mälardalen. Efter 

denna faktor följde värdet av möjligheten till jakt. 

 

I ytterligare en undersökning, i det här fallet av Paulsson (2002), har ett 50-tal 

köpare av skogsfastigheter i mellersta och norra Götaland intervjuats angående 

de ickemonetära värdenas påverkan på prissättningen. Denna studie 

resulterade i att denna faktors betydelse skulle stå för hela 26 % av det 

slutgiltiga priset. Undersökningen visade även att 25 % av de tillfrågade angav 

det monetära värdet som motiv när de förvärvade skog, 15 % det 

ickemonetära och 55 % att det var en kombination av det monetära och 

ickemonetära. För de 15 % som angav det ickemonetära var den viktigaste 

faktorn känslan av att äga mark. Detta följdes av värdet i att ha möjlighet till 

rekreation och även värdet av att ha tillgång till naturen. 

 

Att skogstillgångarna bara skall vara förknippade med avverkning och 

pengaflöden är alltså inte längre lika avgörande vid köp och många ägare ser 

tillgången av ickemonetära värden så som jakt, fiske, avkoppling, natur och 

skönhetsupplevelser som minst lika viktiga. Ett annat ”mjukt värde” som 

väger tungt är själva känslan av att äga en bit skog för sig själv, en känsla som i 

många fall kan påverka priset markant. Det rent ekonomiska intresset har 

alltså, motsvarande de ickemonetära värdena, en betydelse på omkring halva 

värdet av en skogsfastighet idag. De ”mjuka värdena” kan därtill, som Nicou 
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och Sand (2006) säger, ironiskt ses som en hårdvara för de blivande 

skogsköparna.  

 

LRF Konsult gjorde 2008 en undersökning tillsammans med Swedbank för att 

undersöka skogsköparnas förväntningar och tankar gällande 

skogskonjunkturen. De kom fram till att endast 9 % av skogsägarna tycker att 

avkastningen är det viktigaste. Vad som istället angavs som viktiga motiv för 

att köpa skog var att man ansåg att det var en säker investering för framtiden 

och att det finns ett stort värde i känslan av att äga skog. 

 

En iakttagelse där man kan se hur de ickemonetära värdena spelar in vid 

skogsfastighetsköp är hur sambandet mellan fastighetspriser och virkespriser 

”luckrats upp”. Enligt Nicou och Sand (2006) har priset på virke minskat 

betydligt mer än priset på fastigheter, vilket måste resultera i att skogsköpare 

värdesätter ytterligare faktorer mer än själva virkespriset. Vidare står det att 

dessa ickemonetära värden kan värderas till hela 5000 kr/ha. För att 

komplettera detta värde kan vi åter hänvisa till Paulsson (2002) där ett antal 

mäklare, konsultbyråer, banker och skogsbolag har fått säga sitt angående ett 

påstående om huruvida ”... värden som inte är bundna till det direkta 

ekonomiska värdet av virkesavkastning, byggnader, tomter och täkter, inte 

heller till jakt, utan är att hänföra till mer svårdefinierade faktorer som 

egenvärdet av att äga en skog, naturvärden, etc.” skall värderas i pengar. 90 % 

av de svarande ansåg, i de flesta förhållanden, en summa på 5000 kr/ha, med 

tillägg för att denna summa skulle kunna uppgå till så mycket som 15 000 

kr/ha vid speciella förhållanden. En intressant iakttagelse var dock att 

mervärdet för de ickemonetära värdena minskade ju längre norrut i landet 

svaren uppgavs. 

 

3.1.1.  Jakt 

Utifrån ovanstående citat av Paulsson (2002) kan tydas att jakt inte är att ses 

som en ickemonetär faktor då den inkluderas till vad som bör ses som 

ekonomiska värden enligt författaren. Från andra källor, som delvis nämnts 

tidigare av Nicou och Sand (2006), har jakt däremot utsetts vara just en 

ickemonetär faktor och frågan är då vad det skall hänföras till. I vårt 

frågeformulär har vi beaktat det som just ickemonetärt, utan att ha fått några 

antydningar eller konstateranden att det skulle vara något annat. Å andra sidan 

kan jakträtten innebära en inkomstkälla, i många fall säkerligen relativt liten, 

men ändock av ekonomisk karaktär. Enligt Norling, Jägnert & Lundahl (1982) 
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beror denna tolkning på i vilket sammanhang det gäller. De menar dels på att 

jakt skall ses som en ickemonetär faktor ur en jägares perspektiv. Detta på 

grund av att själva köttvärdet sällan överstiger de kostnader som medförs vid 

jaktutövandet. Tvärtom skall jakt ses som en monetär faktor för en 

fastighetsägare som upplåter sin jaktmark och i gengäld mottager likvida medel 

(Sandblom 2004). Utifrån dessa påståenden bör en fastighetsägare som inte 

har i syfte att upplåta sin mark i mån för jakt och som därmed inte skapar 

några intäkter, se jakt som en ickemonetär faktor.  

 

Jakt är därtill något som intresset har ökat för. Ofta förknippar man jakt som 

en hobby för höginkomsttagare samt för bönder med tillgång till egen mark, 

men nuförtiden är jägarna oftare vanliga löntagare från tätorten. Att jakt har 

blivit något som även stadsmänniskor söker sig till kan troligen bero på att 

dagens samhällen blir alltmer stressiga och den moderna människan rör på sig 

allt mindre (Tillväxtverket 2002). 

 

3.2.  Monetära värden 

Motetära faktorer har till skillnad från de ickemonetära ett värde ur 

ekonomiskt perspektiv istället för intresseändamål och känslan av frihet. Enda 

undantaget hos de sistnämnda faktorerna är jakträtten som kan ses som en 

inkomstkälla, då antingen genom försäljning av vilt eller vid arrondering. 

Monetära värden kan synonymt beskrivas som avkastnings- eller 

produktionsvärde och har i syfte att generera skogsägaren pengar (Paulsson 

2002). 

Att investera i skog kan ses som en mycket bra investering, men som ofta 

underskattas av kapitalplacerare. Att skogen är en begränsad källa medför att 

det kan vara ett fördelaktigt resursinnehav och då det handlar om en ständigt 

växande tillgång kommer den ge avkastning med jämna mellanrum. 

Avkastningen skogen ger kan ses som säker även om intäkterna kan variera. 

 

3.3.  Prisutveckling på skogsfastigheter 

Fastighetspriserna skiftar dock kraftigt beroende på vart i Sverige fastigheten 

är belägen, se bild nedan. Anledningarna till detta kan vara många, men bl.a. 

har intresset hos de internationella investerarna ökat i de södra delarna av 

Sverige, främst utav Danmark och Nederländerna (LRF Konsult 2005).  
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3.3.1. Korrelationen mellan virkes- och fastighetspriser 

Det anmärkningsvärda är dock inte prisutvecklingen i sig utan förhållandet till 

virkespriserna. Det intressanta är istället att fastighetspriserna inte längre följer 

utvecklingen på virkespriser. Dessa visar inte alls samma variation beroende på 

vart i landet försäljningen sker (Kunskap Direkt 2011). Detta gör att 

korrelationen mellan virkespriser och fastighetspriser är större ju längre 

söderut man kommer. Bilden nedan visar hur virkespriset/m³ sedan många 

decennier tillbaka har varit högre än fastighetspriset/m³, för att runt 2006 bli 

det motvända.  

 

 
 

 

Priser på skogsfastigheter 2010, helår 
Samtliga priser i SEK/m³ skog 
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Anledningen till korrelationen mellan virkespriserna och fastighetspriserna kan 

härledas till ett par olika orsaker. Dels till en tilltro på en fortsatt ökad 

utveckling av fastighetspriserna och dels ett ökat intresse för ickemonetära 

värden. T.ex. är känslan av att äga sin egen bit skog något som har blivit allt 

populärare de senaste femton åren (Carlsson 2007). Det kan också bero på en 

tilltro på en ankommande eller fortsatt högkonjunktur som gjorde att 

fastighetspriserna sköt i höjden 2006. En stark konjunktur ökar köpkraften 

och därmed även prisutvecklingen (LRF Konsult 2008). Om det är någon av 

dessa som är mer rätt än den andra ska vi låta vara osagt och troligen är det en 

kombination av dem båda (Toll 2010). Man kan även konstatera att priserna, 

efter att ha mattats av under krisåret 2008, har fortsatt stiga. 

 

 

3.4. Värdebegrepp 
 

3.4.1.  Marknadsvärde 

Detta värdebegrepp är det mest utbredda och det som används mest runt om i 

världen (Persson 2008).  Själva definitionen av marknadsvärde är dock inte 

alltid densamma utan har varit, som Lind (1998) nämner, ett omdiskuterat 

ämne. Detta har resulterat i att det, de senaste decennierna, har gjorts försök 

till att skapa en enda definition av begreppet.   

 

I Sverige lyder definitionen av marknadsvärde som följande: ”Marknadsvärde är 

det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen 

marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång.” Denna 

definition hjälper oss att förstå att det är ute på den öppna marknaden man får 

söka värdet på ett specifikt objekt och inte i objektet i sig självt. 

Finansinspektionen har utöver detta en egen definition när det avser en 

fastighets marknadsvärde: ”Vid bestämning av verkligt värde för fastigheter skall med 

försäljningsvärde avses det pris som på balansdagen skulle uppnås vid en frivillig, offentlig 

utbjuden försäljning på en marknad som tillåter försäljning i normal ordning och där skälig 

tid ges för förhandlingar.” (Persson 2008). 
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3.4.2.  Avkastningsvärde 

Begreppet avkastningsvärde brukar förekomma när man talar om fastigheter 

som ger någon typ av avkastning. Det kan vara hyreshus som ger avkastning i 

form av hyror eller skogsfastigheter som ger avkastning i form timmer eller 

massaved (Fastighetsvärdering 2008).  

 

Avkastningsvärdet kan definieras som: ”the present value of expected future cash flows 

discounted at risk adjusted discount rate.” (Carter & Ejara 2007). Fritt översatt till 

svenska blir det nuvärdet av de förväntade framtida kassaflödena, justerad med 

en diskonteringsränta innehållande ett risktillägg. Den engelska definitionen är 

något mer detaljerad jämfört med den svenska som definieras som ”Med 

avkastningsvärde avses nuvärdet av förväntade framtida avkastningar från 

värderingsobjekt” (Persson 2008). Avkastningsvärdet är olika beroende på vem 

man frågar då diskonteringsräntan och tillägget för risk är individuellt för varje 

person eller företag. Det som styr är individens eller företagets fallenhet för att 

inneha och vårda fastigheten och dessutom hur själva köpet finansieras och 

vilka skatterättsliga konsekvenser som uppstår (Fastighetsvärdering 2008). 

 

3.5.  Värderingsmetoder 

För många privatpersoner är investeringar i skogsfastigheter av stor 

ekonomisk betydelse och precis som i fallet med alla andra typer av 

näringsfastigheter så måste man veta ett ungefärligt värde. När man investerar 

i en fastighet utgår man alltid från vilka intäkter som kan tänkas genereras. 

Normalt sett är dessa ganska enkla att beräkna då det oftast rör sig om vissa 

ytor som man hyr ut för en viss summa per kvm. Skogsfastigheter däremot 

skiljer sig på många sätt, främst på grund av att intäkter och kostnader 

uppkommer med stor oregelbundenhet. Från första investeringen kan det ta 

upp till 50 år innan det finns avverkningsklar skog att tillgå (Skogsstyrelsen). 

 

När man värderar skogsfastigheter används framförallt två metoder; 

ortprismetod och avkastningsbaserad metod. Enligt Arvidsson 1 används 

ortsprismetoden på mindre fastigheter, avkastningsmetoden på de större och 

på täktfastigheter, samt en kombination av dem när det gäller fastigheter med 

både bostad och skogsnäring. 

 

                                                 
1
 Johnny Arvidsson, skogsekonom, Nordea Jord & Skog, föreläsning Karlstad 

universitet, VT-2011  
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3.5.1.  Ortsprismetoden 

Ortprismetoden går ut på att man analyserar marknaden och jämför med 

tidigare gjorda transaktioner för att få fram ett troligt marknadsvärde på den 

fastighet man vill förvärva. Denna metod är framförallt användbar för 

bostäder. Metoden är i teorin enkel men det finns problem, dels gällande det 

rent praktiska men även hur man ska tolka resultatet. Ingen fastighet är den 

andra lik och när det dessutom inte finns särskilt många transaktioner på 

marknaden uppstår problem (Persson 2008). Redan här kan man konstatera 

att den traditionella ortsprismetoden är svår att tillämpa på skogsfastigheter då 

det sker väldigt få transaktioner att basera en analys på. T.ex. skedde det 

endast 267 transaktioner av skogsfastigheter under mars månad 2011, vilket 

kan jämföras med småhus där det skedde 6423 transaktioner från oktober 

2010 till mars 2011 (Lantmäteriets Fastighetsbarometer). Extra polerat skulle 

antalet transaktioner av småhus bli ca 1071 st/mån. Det är ca 400 % fler 

transaktioner än vid skogsfastigheter. 

 

Detta gör också att tidsfaktorn blir ett problem då det inte är föga troligt att 

finna jämförbara objekt inom en rimlig tidsperiod när det skett så få 

transaktioner på marknaden (Persson 2008). Detta är alltså fallet om man 

skulle använda ortsprismetoden på ett traditionellt sätt, dock är det inte på 

något sätt omöjligt att tillämpa metoden på skogsfastigheter. Det som krävs är 

att man använder sig av en stor noggrannhet när man jämför. Att inga 

fastigheter är identiska är troligtvis en sanning som passar in som bäst på 

skogsfastigheter då de kan visa upp stora skillnader i t.ex. markanläggningar, 

virkesförråd och bonitet. Istället får man göra så kallades normeringar, alltså 

att sätta köpeskillingen i förhållande till prispåverkande faktorer. Det 

vanligaste exemplet är köpeskilling/taxeringsvärde (K/T), den så kallade 

köpeskillingskoefficienten. Andra normeringar som förekommer när man 

jämför skogsfastigheter är normer som köpeskilling/virkesförråd, 

köpeskilling/areal och köpeskilling/area. Då det finns få antal transaktioner att 

jämföra med får man utgå från en större geografisk delmarknad. Första urvalet 

bör omfatta fastigheter i samma kommun, men finns det få objekt kan man få 

utöka till fler omkringliggande kommuner eller till och med hela länet 

(Fastighetsvärdering 2008). 
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3.5.2.  Avkastningsbaserad metod 

Den avkastningskalkylbaserade metoden används som tidigare nämnts på 

större skogsfastigheter. I grunden fungerar den som vanligt när det gäller 

fastigheter, man utgår alltså från en grundinvestering för att sedan beräkna 

nuvärdet av framtida bedömda driftöverskott (Persson 2008). Även här 

använder man sig av en ränta som speglar kravet på avkastning. Om det är ett 

skogsbolag som värderar fastigheten använder de sig troligen av en ränta som 

speglar marknadens avkastningskrav, men det går lika bra för en enskild 

skogsägare att använda en egen räntesats som passar hans individuella krav på 

avkastning och som därmed avgör fastighetens avkastningsvärde 

(Fastighetsvärdering 2008). Skogsfastigheter är dock mycket mer komplexa än 

normala näringsfastigheter (Sandström & Wagerland 2003). På grund av dess 

långa varaktighet krävs det stora mängder data för att kunna prognostisera hur 

de framtida avkastningsmöjligheterna tenderar att bli. 

 

För att kunna beräkna ett avkastningsvärde på en skogsfastighet används den 

så kallade beståndsmetoden som utvecklats av lantmäteriet och dåvarande 

lantbruksstyrelsen under slutet av 1980-talet. Metoden möjliggör en 

nuvärdesberäkning som grundar sig på nettoavkastningen från 

skogsfastigheten. Intäkterna utgörs av intäkter från nyttigheter i form av t.ex. 

timmer och massaved och utgifterna i form av kostnader för gallring och 

skogsskötselåtgärder. Med beståndsmetoden simulerar man de framtida 

intäkterna och kostnaderna för två generationer framåt. Första generationen är 

den som befinner sig på marknaden idag. Metoden fungerar också som en 

plan för hur den framtida skötseln och avverkningen skall hanteras och varje 

generation har möjlighet till att ändra tidpunkterna för diverse åtgärder på 

fastigheten. Man kan också bestämma vilka priser som ska gälla för t.ex. 

timmer (Fastighetsvärdering 2008). 

 

Lind (2004) beskriver att den största invändning som finns mot att använda en 

avkastningsbaserad metod för att värdera fastigheter är det faktum att 

marknaden kan ha svårt att tyda den information som värdet byggts upp av. På 

en marknad finns det många aktörer som alla har olika tro på framtiden, med 

olika krav på t.ex. riskkompensationen. Ingen metod kan avgöra hur 

framtidstron på marknaden ser ut. Vi kan dock observera tidigare 

transaktioner och på så sätt se hur tendenserna har varit, men detta säger oss 

ingenting om marknadens förväntningar avseende avkastningskrav och dylikt.  
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3.6.  Jordförvärvslagen (1979:230) 

Under undersökningens gång har vi fått konstaterat att en ändring i 

Jordförvärvslagen har kommit att få stor betydelse för utfallet i frågan om 

huruvida privatpersoner tenderar att bjuda över skogsbolag vid budgivningar. 

Den aktuella lagändringen infördes den 1 juli 2005 och gäller särskilda 

bestämmelser vid förvärv av lantbruksegendom i glesbygd samt juridiska 

personers förvärv av lantbruksegendom (Jordbruksverket 2005). Det 

huvudsakliga besväret denna ändring tillför juridiska personer, vilket 

skogsbolagen utgör, är att de nu är skyldiga att söka förvärvstillstånd för köp 

av skogsfastigheter i glesbygd, samt även utanför glesbygd vid köp av en 

enskild person (Jordförvärvslag 1979:230). Detta gäller även för privatpersoner 

men för att juridiska personer ska få förvärvstillstånd beviljat måste minst ett 

av fem, i lagen nämnda undantagsvillkor, vara uppfyllda, annars ska ansökan 

avslås (Jordbruksverket 2005). 

 

3.7.  Tidigare forskning 

Det har onekligen varit svårt att finna tidigare vetenskapliga artiklar inom 

ämnet för skogsfastigheter, vilket vi tydligt fått klart för oss genom de 

databasundersökningar vi utfört och vi hittade, något förvånande, inga som 

kan ses som godtagbara sådana. Vi har därmed fått grunda vår uppsats på 

vetenskapliga publikationer och uppsatser, något som det finns betydligt större 

utbud av. 
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4. Empiri/Egen undersökning 

Nedan följer själva undersökningen med en inledningsvis kort beskrivning om respektive 

responderad mäklarbyrå. Därtill följer en svarsfrekvens och bortfallsanalys, samt 

resultatredovisningen. 

4.1. Responderande mäklarbyråer 

LRF Konsult  

LRF Konsult Skog finns på 135 kontor över hela Sverige. Företaget förmedlar 

alla typer av fastigheter men har en egen avdelning för skogsfastigheter. De 

har drygt 100 skogsekonomer, fastighetsmäklare och värderingsmän anställda.  

 

Fastighetsmäklarna Areal 

Fastighetsmäklarna Areal har kontor på 16 platser i Sverige varav 15 av dem 

finns i Göta- och Svealand. Företaget förmedlar alla typer av jord- och 

skogsbruksfastigheter. 

 

Egendomsmäklarna 

Egendomsmäklarna har nio kontor i Sverige varav åtta av dem finns i Göta- 

och Svealand. Totalt har dem 14 mäklare anställda. Företaget har förmedling 

av skogsfastigheter som specialitet. 

 

Skogsmästarna 

Skogsmästarna har ett kontor i Luleå där det finns två personer anställda. De 

har omfattande kunskap rörande skogfastigheter.  
 

Skogsmäklarna  

Skogsmäklarna har ett kontor i Ekshärad utanför Hagfors. De förmedlar jord, 

skog, gårdar och småhus. 

 

4.2.  Svarsfrekvens 

Som nämnts i referensramen har vi till vår undersökning valt att ställa våra 

frågeställningar till 117 mäklare med inriktning på skogsfastigheter. Av dessa 

tillfrågade svarade 20 personer, vilket medför ett bortfall på 97 personer. Detta 

leder till en svarsfrekvens på 17,09 %. Av våra tidigare, förvisso låga 

förväntningar att utläsa om en svarsfrekvens mellan 10-15 %, kom resultatet 

att vara positivt. Anmärkningsvärt var att påminnelsemailet var av mycket stor 

betydelse, då den absoluta majoriteten svar inkom efter att detta skickats ut.  
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Vi har därtill sammanställt varifrån vilken landsdel de svarande är belägna och 

utövar sin yrkesverksamhet. Av de 20 svarande var 11 personer från Götaland, 

sex från Svealand och tre från Norrland. 

 

 

 

4.3.  Bortfallsanalys 

Det stora bortfallet utgör risken man får ta genom att välja ett frågeformulär 

istället för en intervjubaserad metod då det lätt blir åsidosatt. Av de 117 

tillfrågade var det 97 personer som inte visade sitt intresse, eller som inte hade 

förmåga att svara, och därmed utelämnade våra frågeställningar. Det stora 

bortfallet var väntat, därav den stora kvantiteten.  

Ur denna skala av bortfall kan vi urskilja tre olika bortfallstyper. Den första, 

som utgör majoriteten av de icke-svarande, har helt låtit bli att svara och inte 

gett någon som helst orsak till varför.  Den andra bortfallstypen är de personer 

som förvisso har svarat men inte kunnat besvara våra frågeställningar på grund 

av olika anledningar, vilket i de flesta fall har varit att de inte förmedlar 

skogsfastigheter. Ett bortfall som i sin tur kommit till genom vår 

urvalsprocess. Den sista och än minsta bortfallstypen utgörs av de personer 

som inte varit närvarande på sina kontor och därmed inte kunnat mottaga sin 

mail. Från dessa har autosvar lämnats utan vidare uppföljning.   
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4.4.  Resultatredovisning 

Nedan följer resultatredovisningen, d.v.s. en sammanställning av de svar vi fått 

från de responderade mäklarna. (De angivna svaren finns under ”Bilaga – 

Frågeformulär”). 

 

 

1. Ser ni någon tendens på att de ickemonetära värdena har fått större 

inflytande på skogsfastighetsköp för privatpersoner under de 

senaste två decennierna jämfört med tidigare? 

 

Ja 13 

Till viss del 1 

Vid spec. Fall 1 

Nej 3 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att majoriteten av de tillfrågade 

tycker att de ickemonetära värdena har fått ett ökat inflytande vid 

skogsfastighetsköp under de senaste två decennierna jämfört med tidigare. 

Endast några få svarade att så inte var fallet och menade dels på att dessa 

faktorer har tagits hänsyn till alltid, om inte mer förr. Ytterligare 

påståenden är att dessa faktorer endast har fått ökat inflytande på de 

mycket små fastigheterna samt att det är beroende av det geografiska läget. 

Lägen där ickemonetära värden åsyftas ha större betydelse nämns som 

t.ex. fjällnära fastigheter vilka är belägna i områden med litet 

virkesinnehåll, samt i närområdet till större städer. 

 

2. Hur stor % anser ni att de ickemonetära värdena påverkar 

privatpersoner vid köp, i förhållande till de monetära, 

pengagenererande, faktorerna? 

0-40 % 1 

1 % 1 

5-25 % 1 

10-15 % 1 

10-20 % 1 

20 % 1 

20-25 % 1 

25 % 3 

25-30 % 1 

30 % 2 
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Vi kan urskilja att ca 20-30 % är vanligt förekommande. Några av de 

responderade nämner dock att denna procentsats, för en viss enskild 

fastighet, kan vara betydligt högre, då förutsättningarna är optimala för 

privatpersonens ändamål. Vid sådana fall menar en respondent att det kan 

förekomma en procentsats om 50 %. Storleken på fastigheten är också av 

betydelse, då ofta de ickemonetära värdena tenderar att ha större påverkan 

på de mindre fastigheterna (eller riktigt stora som en svarande nämner). 

Vid sådana fastigheter menar en respondent på att det inte är omöjligt 

med så mycket som 75 %. Det råder därmed ett intervall om 0-75 % 

gällande denna frågeställning. 

3. Ser ni någon tendens på att privatpersoner ofta bjuder över 

skogsbolagen vid budgivningar på skogsfastigheter och i sådana fall 

i vilket utsträckning (%)? 

 

P.g.a. Jordförvärvslagen är skogsbolag sällan med i budgivningar  9 

50 % (varav ena påpekar i de fall skogsbolag får förvärvstillstånd) 2 

100 % 1 

Ja 1 

Nej (i de fall skogsbolag får förvärvstillstånd) 1 

 

Vi har förstått att skogsbolags förutsättningar för att köpa 

skogsfastigheter, genom en ändring i Jordförvärvslagen, har blivit svåra att 

genomföra på grund av att ett s.k. förvärvstillstånd idag är ett måste. 

Genom detta råder det många omständigheter och krav för att köp skall 

beviljas. Skogsbolagen utgör alltså en mycket liten del av 

skogsfastighetsköpen, vilket gör frågan relativt ointressant ur det 

perspektivet. Då skogsbolag förvisso är med i budgivningarna hävdar ett 

par av de tillfrågade att privatpersoner tenderar att bjuda över 

skogsbolagen i hälften av fallen, medan en person anser att detta gäller vid 

samtliga fall. Sistnämnda kan dock tänkas grunda sin åsikt på lagändringen 

och att det blir resultatet i och med att skogsbolag sällan är med i 

budgivningarna. Innehållet i Jordförvärvslagen kommer att hanteras 

senare i detta kapitel för att ge en ökad förståelse kring dess innebörd. 
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4. Vilka ickemonetära värden anser ni att privatpersonerna eftertraktar 

mest? (Ex. jakträtt, fiskerätt, naturupplevelser, känslan av att äga en 

bit mark, eller dylikt) 

 

 

 

 

 

 

Utifrån dessa svar kan vi tydligt se att det är två ickemonetära värden som 

anses ha särskild stor betydelse; jakt och känslan av att äga mark. Dessa 

faktorer utgör tydlig majoritet och lämnar enbart lite plats för andra 

intressen. Andra värden som dock nämns är; naturupplevelse, fiske, 

anknytning till hembygd, alternativ penningplacering, geografiska läget, 

helheten samt tystnad. 

 

5. Tror ni att det råder någon skillnad för vad privatpersoner är 

beredda att betala för ickemonetära värden beroende på vart i 

Sverige fastigheten är belägen? 

 

Ja 13 

Lika 1 

Nej 1 

  Vart man är beredd att betala mer 

Vid områden kring större städer 7 

Södra Sverige 6 

Västra Sverige 1 

 

Den övervägande majoriteten verkar vara överens om att de fastigheter 

som är mest attraktiva ligger i närheten av de större tätorterna. Några 

nämner också södra Sverige som mest attraktivt, men detta är inte så 

konstigt då de flesta större tätorterna och den större delen av 

befolkningen befinner sig i den delen av landet. En person påstår dock att 

Jakt 14 

Äga mark 11 

Naturupplevelse 4 

Fiske 2 

Anknytn. till hembygd 2 

Alt. penningplac. 1 

Läget 1 

Helheten 1 

Tystnad 1 
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betalningsviljan för ickemonetära värden inte är större från en plats till en 

annan i landet, medan en annan antyder att det enbart är utbud och 

efterfrågan som styr priset. 

 

6. Vid hur många förmedlingar, bestående av 100 % skogsmark, anser 

du att privatpersoner har betalat ett pris över avkastningsvärdet?  

 

30 % 1 

70 % 1 

80 % 1 

90 % 1 

99 % 1 

100 % 11 

 

Majoriteten av de svarande säger att det är i 100 % av fallen som 

privatpersoner betalar över avkastningsvärdet. Det finns dock en viss 

spridning bland de tillfrågade och de uppger 70, 80 och 90 % som svar. 

En person säger också att det bara är i 30 % av fallen som privatpersoner 

betalar över vad de får tillbaka i avkastning. Konstaterbart är dock att det 

är väldigt sällan som ett pris under avkastningsvärdet förekommer. 

 

 

6 a. Vad tror ni är orsaken till det? 

 

Trygg penningplacering p.g.a. framtida värdeökning 10 

Utbud och efterfrågan 5 

Ickemonetära värden 4 

Låg ränta 3 

Ökande virkespriser 3 

Skattefördelar 2 

 

Orsaken till att den övertygande majoriteten av skogsfastighetsköp sker till 

ett pris över avkastningsvärdet kan sammanfattningsvis bero på att köp av 

skog ses som en relativt säker investering med låg ränta, samt att det finns 

en framtidsutveckling i ett ägande i form av värdeökningar. Dessa orsaker 

menar de flesta av de tillfrågade vara de främsta skälen. Fyra personer av 

de svarande påpekar dock att anledningen ligger i utbud och efterfrågan, 

medans lika många syftar till att de ickemonetära värdena har betydelse för 

utfallet. 
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7. Vid hur många övriga förmedlingar (bebyggda skogsfastigheter) 

anser du att privatpersoner har betalat ett pris över 

avkastningsvärdet? 

 

0 % 1 

30 % 1 

50 % 2 

75 % 1 

80 % 1 

100 % 8 

 

De svarande har, i stor utsträckning, gett liknande värderingar som i fråga 

6, dock med vissa förbehåll. Även de bebyggda skogsfastigheterna 

tenderar att hamna på ett pris över avkastningsvärdet, men intressant är att 

flera påpekar att en sådan fastighet ofta ses som en dålig kombination eller 

rent av en belastning. Anmärkningsvärt är dock att en person svarat 0 %. 

Flertalet, utöver majoriteten, hamnar dock inom ett intervall av 30 % till 

80 %. 

8. Hur mycket över avkastningsvärdet skulle ni, genomsnittligt i %, 

uppskatta att privatpersoner är beredda att betala när de värdesätter 

befintliga ickemonetära värden?  

 

0-40 % 1 

1 % 1 

5-25 % 1 

10 % 1 

10-20 % 1 

20 % 1 

20-40 % 1 

25 % 2 

30-40 % 1 

40-50 % 1 

100 % 1 

 

Av de tillfrågade finner vi svar inom hela intervallet av 0-100 % om 

huruvida mycket de ickemonetära faktorerna kan tänkas utgöra på priset 

över avkastningsvärdet. Spridningen i svaren är därmed kraftig men vi 
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uppskattar att de flesta anser en siffra om ca 20-40 % vanligt 

förekommande. Det nämns att värderingen är svårt att beräkna exakt och 

att det kan skifta från fall till fall. Det påpekas dessutom att en del av 

överpriset kan utgöra den förväntade värdeökningen på fastigheten. 

9. Vad tror ni var den främsta orsaken till att korrelationen mellan 

virkesprisutvecklingen och fastighetsprisutvecklingen bröts? 

Trygg penningplacering p.g.a framtida värdeökning 8 

Ökad efterfrågan 4 

Låg ränta 3 

Ickemonetära värden 1 

Ökade virkespriser 1 

 

Mäklarnas förklaringar till gapet mellan fastighetspriser och virkespriser är 

många och skiftande. Flertalet nämner att skogsfastighetsköp anses vara 

en säker investering genom en god framtidstro i form av kommande 

värdeökningar. Därtill menar några på att en ökad efterfrågan var orsaken, 

medan ytterligare några påpekar att den låga räntan var av betydelse. 

Andra orsaker som omnämns är ökade virkespriser samt ökad påverkan av 

ickemonetära värden. Som synes ansåg dock respondenterna att de 

ickemonetära värdena var av mindre betydelse, då endast en angav detta i 

sitt svar.  

 

10. Egna kommentarer eller upplysningar? 
 

Genom mäklarnas egna kommentarer fick vi ett par åsikter som vi inte 

stött på förut. Framförallt är det kritik mot hur fastigheterna värderas som 

vi finner intressanta. En hävdar t.ex. att BM-win (beståndsmetoden) är ett 

förlegat sätt att värdera skogsfastigheter på. En annan åsikt är att 

ickemonetära värden bara är ett sätt att förklara de skillnader som uppstår 

i betalda priser och avkastningsvärde och att detta enbart beror på 

omoderna kalkylmodeller. 
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5.  Analys 

Nedan följer analysen där vi kopplar samman de responderades svar med referensramen. 

 

1. Ser ni någon tendens på att de ickemonetära värdena har fått större 

inflytande på skogsfastighetsköp för privatpersoner under de senaste två 

decennierna jämfört med tidigare? 

 

Att det överhuvudtaget finns en tanke om att de ickemonetära värdena skulle 

fått ökad betydelse kommer från det faktum att det samspel som tidigare fanns 

mellan fastighetspriser och virkespriser bröts när regleringen av marknaden 

avskaffades i början av 1990-talet. Vi har tidigare nämnt att korrelationen kan 

ha uppstått i referensramen på grund av flera olika orsaker (Toll 2010). Våra 

mäklare bekräftar att de ickemonetära värdena har fått en ökad betydelse. Det 

kan dock ifrågasättas om de egentligen inte var minst lika betydelsefulla redan 

innan korrelationen, något som en av de tillfrågade även uppger. Det kan vara 

svårt att säga vad som var viktigt för köparna på en marknad som tidigare var 

prisreglerad. Våra tillfrågade bekräftar i vart fall att det överpris som 

människor är beredda att betala för skogsfastigheter kan utgöras av 

ickemonetära värden och är inte bara ett konjunkturfenomen med en fortsatt 

tro på prisutveckling (LRF Konsult 2008). 

 

 

2. Hur stor % anser ni att de ickemonetära värdena påverkar 

privatpersoner vid köp, i förhållande till de monetära, 

pengagenererande, faktorerna? 

Enligt Nicou och Sand (2006) som tidigare har tagits upp i referensramen 

påstods det i själva verket inte finnas någon större skillnad mellan de 

ickemonetära- respektive de monetära värdena. Av svaren att avläsa kan vi 

konstatera att de ”mjuka värdena”, som de så nämner det, har en stor 

påverkan på privatpersonerna idag men att denna procentsats beror helt på 

fastighetens förutsättningar.  
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3. Ser ni någon tendens på att privatpersoner ofta bjuder över 

skogsbolagen vid budgivningar på skogsfastigheter och i så fall i vilket 

utsträckning (%)? 

 

I och med ändringen i Jordförvärvslagen hämmas skogsbolag i många fall att 

förvärva skogsfastigheter, då det endast är vid undantagsfall dess ansökan 

beviljas. Som tas upp i referensramen är skogsbolagen sedan 1/7-2005 skyldiga 

att söka förvärvstillstånd för köp av skogsfastigheter i glesbygd, samt även 

utanför glesbygd vid köp av en enskild person (Jordförvärvslag 1979:230). 

 

 

4. Vilka ickemonetära värden anser ni att privatpersonerna eftertraktar 

mest? (Ex. jakträtt, fiskerätt, naturupplevelser, känslan av att äga en bit 

mark, eller dylikt) 

 

Att jakt är ett av de ickemonetära värdena som har ökat i intresse är inte 

förvånande. Som vi tidigare behandlat (Tillväxtverket, 2002) söker sig den 

moderna människan sig bort från stadslivets stress för att istället få njuta av 

naturen.  

Känslan av att äga mark är något som människor är beredda att betala stora 

summor pengar för. Enligt Nicou & Sand (2006) utgörs 25 % av ett 

fastighetspris av känslan att äga sin egen bit mark för skogsägare i Mälardalen. 

Motsvarande siffra är något lägre i Norrbottens län, där den är 16 %. Att det 

finns ett stort egenvärde i att äga sin egen mark är något som får ses som ett 

axiom, det vill säga en självklar sanning. 

 

 

5.  Tror ni att det råder någon skillnad för vad privatpersoner är beredda 

att betala för ickemonetära värden beroende på vart i Sverige fastigheten 

är belägen? 

 

Utbud och efterfrågan styr all prisbildning som sker på en fri marknad. Södra 

Sverige har en större befolkning som ska samsas på en betydligt mindre yta än 

i norra delen av landet. Detta faktum, med ett lägre utbud och en högre 

efterfrågan, gör att skogsfastighetspriserna blir högre i de sydligare delarna av 

landet. Mäklarnas svar bekräftar vad Nicou & Sand (2006) skriver, att man är 

beredd att betala mer för ickemonetära värden i södra delarna av Sverige 

jämfört med de norra. Skogsfastighetspriserna är bevisligen också högre i 
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Sydsverige vilket bekräftar att det finns ett större intresse för skogsmark här 

(LRF Konsult, 2010). 

 

6. Vid hur många förmedlingar, bestående av 100 % skogsmark, anser 

du att privatpersoner har betalat ett pris över avkastningsvärdet? 

 

6 a. Vad tror ni är orsaken till det? 

(Analys 6 & 6a) Avkastningsvärdet grundar sig, som tydliggjorts tidigare 

(Fastighetsvärdering 2008), på beståndsmetoden och möjliggörandet av en 

nuvärdesberäkning av framtida intäkter och kostnader given en bestämd 

diskonteringsränta. Detta värde hamnar i stort sett, för att inte säga alltid, 

under marknadsvärdet. Respondenterna menar, vid de flesta fall, att detta leder 

till att privatpersoner är beredda att betala ett pris över avkastningsvärdet, 

vilket även tydligt framgår av svaren. Här är det dock lämpligt att ta en 

diskussion gällande det faktum att ett avkastningsvärde varierar beroende på 

vem som sätter kravet. Det kan vara så att den person som köper en 

skogsfastighet har ett lägre avkastningskrav, vilket ju också leder till ett högre 

avkastningsvärde (Lind 2004 & Fastighetsvärdering 2008).  

 

7. Vid hur många övriga förmedlingar (bebyggda skogsfastigheter) 

anser du att privatpersoner har betalat ett pris över avkastningsvärdet? 

 

Se ”(Analys 6 & 6a)”. 

 

 

8. Hur mycket över avkastningsvärdet skulle ni, genomsnittligt i %, 

uppskatta att privatpersoner är beredda att betala när de värdesätter 

befintliga ickemonetära värden? 

 

Ur denna frågeställning kunde vi utskilja en relativt stor variation i svaren, men 

med en tyngdpunkt om ca 25 %. Jämför vi med undersökningen av Paulsson, 

J. (2002) som tidigare har behandlats fick han ett medelsnitt om 26 %. Som tas 

upp kommer självklart denna siffra att variera kraftigt beroende på ett flertal 

olika faktorer, inte minst det geografiska läget på fastigheten, vilket behandlas i 

fråga 5, men även privatpersoners intressen, eventuella anknytningar till 

omgivningen, fastighetsareal etc. Sannolikt värderas en ickemonetär faktor 

olika från person till person utifrån just dennes förutsättningar och intressen.   
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9. Vad tror ni var den främsta orsaken till att korrelationen mellan 

virkesprisutvecklingen och fastighetsprisutvecklingen bröts? 

Som tidigare beskrivits finns det några olika orsaker till vad som kan ha gjort 

att korrelationen mellan virkespriser och fastighetspriser bröts. Det kan t.ex. 

handla om en tro på fortsatt stigande fastighetspriser eller en ökad betydelse 

för ickemonetära värden. Våra tillfrågades svar stämmer överens med dessa 

teorier, men de anger också andra orsaker. T.ex. nämner ett flertal en ökad 

efterfrågan som orsak till att fastighetspriserna stigit kraftigt de senaste åren. 

En ökad efterfrågan säger dock inte så mycket utan man måste veta varför den 

har ökat, vilket är en fråga vi tycker några av de övriga tillfrågade indirekt 

besvarat. En misstro mot aktiemarknaden och avskaffandet av 

förvärvsprövningen är t.ex. två anledningar som anges. Den anledning som de 

tillfrågade verkar mest överens om är dock att skog har blivit alltmer vanligt att 

placera kapital i, något som kanske kan knytas till att det finns en ökad misstro 

på aktiemarknaden, man söker nya alternativ till de traditionella 

placeringsmöjligheterna.  Detta tillsammans med en låg ränta, som ett par av 

de tillfrågade anger, kan mycket väl ha skapat en ökad efterfrågan på 

skogsfastigheter då låga räntor gör det billigare att låna pengar vilket leder till 

att investeringsviljan ökar. Dessutom säger några av de tillfrågade att det finns 

en tro på ökande virkespriser (se bild ang. korrelation, 

fastighetspris/virkespris, 3.3.1), vilket kan vara ytterligare en orsak till att 

fastighetspriserna har fortsatt stiga. Det finns alltså en rad sammankopplade 

anledningar till att priserna på skogsfastigheter har ökat så kraftigt de senaste 

åren. 

 

 

10. Egna kommentarer eller upplysningar? 

 

Att beståndsmetoden skulle vara förlegad är inget vi tidigare stött på inom 

våra teoretiska referensramar. Visserligen utvecklades den under sent 1980-tal 

(Fastighetsvärdering 2008), men vi har hela tiden antagit att den har förändrats 

för att möta marknadens krav. Åsikten om att marknadsvärdet alltid ligger 

över avkastningsvärdet på grund av fel är något man skulle kunna koppla ihop 

med det tidigare nämnda, att beståndsmetoden är föråldrad. 

 

Det skulle också kunna vara så att det helt enkelt är en fråga om olika 

uppfattning om avkastningskrav. Som nämnts tidigare så har ju alla aktörer på 

en marknad olika uppfattningar om vad man kan kräva i avkastning och om 
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hur marknaden kommer utveckla sig (Lind 2004). Om vår respondent syftar 

till vad han personligen anser vara ett rimlig avkastningsvärde eller om han 

utgår från köparen kan vi inte avgöra, men det första alternativet skulle kunna 

förklara varför han har de åsikter han har. 
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6. Slutsatser/Avslutande diskussion  

Genom det här arbetet kan vi konstatera att de ickemonetära värdena är något 

som, i normalfallet, har stor påverkan och som prissätts på marknaden av 

privatpersoner, enligt mäklarnas uppfattningar. I vissa fall enstaka fall kan de 

ha lika stor betydelse för priset som de monetära värdena, om inte mer. Därtill 

har studerats att privatpersoner, självklart beroende på fastighetens 

förutsättningar, i många fall kan vara beredda att betala kraftigt över 

avkastningsvärdet beroende på dessa faktorer. 

 

Beroende på vart i Sverige fastigheten är belägen kommer priset att variera, 

med ett högsta pris i de södra delarna respektive ett lägre pris i de norra. Dock 

tros detta bero på grund av utbud och efterfrågan, då det är betydligt ”högre 

tryck” i de södra regionerna i och med förhållandevis stor efterfrågan i 

jämförelse med utbudet. En stor kvantitet av skog men liten efterfrågan leder 

till lägre priser i de norra regionerna.  

 

Av de ickemonetära värdena är det känslan av att äga mark och jakt som utgör 

de största komponenterna.  

 

I och med ändringen i jordförvärvslagen har det blivit betydligt svårare för 

skogsbolag att få ansökan om köp av skogsfastigheter beviljad. Meningen med 

frågeställningen huruvida ofta privatpersoner tenderar att bjuda över 

skogsbolag vid budgivningar låg i att vi skulle vilja utskilja hur mycket de 

ickemonetära värdena skulle kunna komma att värdesättas. Svaret på denna 

fråga kom nu dock, på grund av nämnda lagändring, att göra frågan således 

irellevant.  

 

Genom våra frågeställningar kan vi även konstatera att det är sällan att köp 

sker under avkastningsvärdet. Vid denna frågeställning, angående hur ofta 

privatpersoner är beredda att betala ett pris över detta värde, ville vi få fram 

om det finns något som värdesätts utöver just det värde avkastningen för med 

sig. Samtidigt kan vi förstå att utbud och efterfrågan har en stor betydelse och 

att det kan vara svårt att kunna relatera till just avkastningsvärdet. Det värdet 

som styr är marknadspriset, men som tidigare tagits upp i det här arbetet är det 

på förväg mycket svårt för värderingsmän att sätta ett bestämt marknadsvärde 

på en skogsfastighet då det finns få transaktioner att ta hänsyn till som har 

rimligt likartade förutsättningar som det aktuella objektet. Av denna anledning 

antog vi att det skulle vara mer relaterbart att hänvisa till avkastningsvärdet. 
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Genom detta antog vi att de tillfrågade skulle få lättare att svara på frågan, 

jämfört med om vi skrivit marknadsvärdet, då det går att göra en kalkyl för just 

dessa, ofta säregna, fastigheter. Dock är avkastningsvärden alltid individuella 

beroende på köparnas olika krav på kassaflöde och riskkompensation. Detta 

gör att det finns en möjlighet till att de ickemonetära värdena kan vara en 

illusion som endast förklarar skillnaden i olika individers krav på avkastning, i 

vart fall är det svårt att bedömma dessa värden objektivt. Om fastigheter köps 

för att t.ex. ha tillgång till jakt kanske personen i fråga inte är intresserad av 

några större avkastningkrav. Detta ger ett högre avkastningsvärde vilket skulle 

kunna förklara varför respondenterna uppfattar den erlagda köpeskillingen 

som högt över deras egna antagna avkastningsvärde. 

 

Slutligen har vi förstått att korrelationen angående virkespriser och 

fastighetspriser tenderade att bero på ett flertal olika händelser. Genom frågan 

ville vi undersöka om de ickemonetära värdena möjligen kunde vara en orsak 

till förloppet. Av svaren att utläsa kom dock inte ickemonetära värden att ens 

tas upp, vilket vi fann något förvånandsväckande. Då priset på virke minskade 

samtidigt som priserna på fastigheter ökade ansåg vi frågeställningen vara utav 

intresse i form av att se vad som ”kompenserar” den monetära förlusten. 

Istället var det framtidstron på kommande värdeökningar och att köp av 

skogsfastigheter därmed sågs som en trygg investering som ansågs vara den 

främsta anledningen.   

 

6.1. Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på de ickemonetära värdenas 

betydelse på skogsfastighetspriser, för privatpersoner, utifrån ett flertal olika 

frågeställningar. Vi är tillfredsställda med resultatet och har, utifrån tidigare, 

ytterst begränsad kunskap i ämnet, fått större förståelse kring relevant fakta 

härrörande skogsfastigheter och ickemonetära värden. 

 

6.2. Förslag på framtida forskning  

I vår undersökning uttryckte en av de tillfrågade att beståndsmetoden skulle 

vara förlegad. Detta var något vi tidigare inte stött på och tycker det skulle vara 

en intressant frågeställning om detta är något som är vidare utbrett bland t.ex. 

skogsbolag. 
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Bilaga - Frågeformulär 

 

1. Ser ni någon tendens på att de ickemonetära värdena har fått större 
inflytande på skogsfastighetsköp för privatpersoner under de senaste 
två decennierna jämfört med tidigare? 

 

Henrik Pålsson, LRF Konsult, Vänersborg, Götaland 

Absolut. Dock har en fri marknad bara funnits i drygt två decennier då 

Lantbruksnämndens inflytande försvann i slutet på 80-talet. Om man jämför 1990-

talet och 2000-talet så har de sista 10 åren ändrats en hel del. Då priserna konstant 

stigit har många av de stora köparna på 90-talet som räknade på skogens avkastning 

helt försvunnit och lika så de s.k. skogsklipparna. Istället är det fortfarande ca 50 % 

grannar som köper men har tillkommit en del som egentligen inte har någon koll på 

skog alls. De ser fastigheten mer som en investering som en sommarstuga på kusten och 

inga större intäkter förväntas. 

 

Henrik Gustafsson, LRF Konsult, Halmstad, Götaland 

 

Absolut, har dock endast arbetat med detta i tre år, men jag vet att så är fallet! Förr 

kunde man räkna hem ett skogsköp, men idag får man skjuta till pengar i början av 

ägandet. 

Bengt Walan, Fastighetsmäklarna Areal, Karlstad, Svealand 

Fram till 1980-talet styrdes priset av Lantbruksnämnden. Man fick inte 

förvärvstillstånd om man var fel köpare, men även om man kvalificerade som rätt 

köpare kunde köpet vägras på grund av att priset var för högt i förhållande till ett av 

nämnden beräknat avkastningsvärde. Fastighetsprisutvecklingen hade fram till för ca 

tio år sedan en god korrelation med virkesprisutvecklingen, därefter steg 

fastighetspriserna relativt virkespriserna fram till 2008/2009. Det enda jag svarar på 

är alltså prisutvecklingen. 

Tomas Lundmark, LRF Konsult, Skellefteå, Norrland 

Ja det har blivit ett mode att äga skog att hugga lite ved, jakt mm. 
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Olov Israelsson, LRF Konsult, Karlstad, Svealand 

Jag har inte den erfarenheten, däremot så är nog den allmänna uppfattningen att det är 

så. 

Ulf Brogren, Fastighetsmäklarna Areal, Växjö, Götaland 

Fram till 1987 var marknaden reglerad med prisprövning. Därför är jag tyvärr 

tveksam till att det går att svara på frågan.  Min tro är dock nej, folk har alltid velat 

äga jord- och skog, jaga och fiska. Personligen tror jag att dessa värden egentligen 

värdesattes högre förr, det var förmodligen för längre sedan fler som hade jakt och fiske 

som fritidsintresse. Genom prisprövningen tilläts det dock inte att avspeglas i 

prissättningen. 

Lars Fahlberg, LRF Konsult, Falun, Svealand 

Endast på mycket små fastigheter eller fastigheter i fjällnära områden med lågt 

virkesinnehåll har det fått större betydelse. 

Örjan Hansson, Egendomsmäklarna, Huskvarna, Götaland 

Har inte varit med så länge att jag kan svara på frågan. Jag tror dock att när folket 

har fått det bättre så har framförallt jaktintresset gjort att en del köper fastighet för 

ickemonetära värden. 

John Enander, LRF Konsult, Mariestad, Falköping, Tidaholm, 

Skara, Lidköping, Vara, Grästorp, Skövde, Götaland 

 

Jag har ca tre års erfarenhet av fastighetsmarknaden så mitt svar får väl ses med det 

förbehållet. De senaste 10 åren har man betalat mer för fastigheten än vad den 

avkastar. Till viss del tror jag att det beror på att ickemonetära värden har fått en 

större betydelse. 

 

Göran Hellqvist, Fastighetsmäklarna Areal, Örebro, Svealand 

Ökat inflytande! 
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Per Wijkander, Fastighetsmäklarna Areal, Stockholm, Uppsala, 

Svealand 

Ja, innan var det förvärvsprövning, då fick ju inte hela marknaden chans till att visa 

sin betalningsvilja. 

Karl Danielsson, Fastighetsmäklarna Areal, Linköping, Götaland 

Absolut, jag har varit verksam i branschen sedan 1987 och även om det var en 

liknande tendens fram till fastighetskrisen 1992 så är det en mer markant trend nu 

sedan slutet av 90-talet. 

Fredrik Sernheim, Fastighetsmäklarna Areal, Kalmar, Götaland 

Ja mer bl.a. jakt, känsla av att äga egen mark, m.m. 

Lars Bäckström, Fastighetsmäklarna Areal, Åmål, Götaland 

Det finns en klar tendens att de fått större inflytande. Det är en mer öppen marknad 

och fler har möjlighet att köpa skog. Det gör att kapitalstarka personer gärna 

investerar i skog med intressen som jakt mm. 

Martin Lindskog, Fastighetsmäklarna Areal, Hässleholm, 

Simrishamn, Götaland 

Ja, avkastningsvärderingar med beståndsmetoden används i ytterst liten utsträckning 

nu. 

Johan Sandberg, LRF Konsult, Umeå, Norrland 

Ja. 

 

Lars Olsson, Skogsmäklarna, Ekshärad, Svealand 

Nej. Denna effekt finns säkert i närområdet till större städer (hästgård, ståndsmässigt 

boende, jakt) men saknas oftast helt i övriga delar. Men vem vet vad man betalar för? 

Lars-Göran Lönn, LRF Konsult, Hyltebruk, Götaland 

Ja, tendensen är ganska tydlig. 
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2. Hur stor % anser ni att de ickemonetära värdena påverkar 
privatpersoner vid köp, i förhållande till de monetära, 
pengagenererande, faktorerna? 

 

Henrik Pålsson, LRF Konsult, Vänersborg, Götaland 

 

I början på 2000-talet sa vi mellan 20-25 % men idag har i och för sig virkespriserna 

stigit men runt 30 % skulle jag tro. 

 

Henrik Gustafsson, LRF Konsult, Halmstad, Götaland 

 

Av köpeskillingen så läggs ca 20-25 % på andra värden. 

 

Lars Ivarsson, Skogsmästarna, Luleå, Norrland 

Alla ickemonetära nyttor är kopplade till den enskilda fastighetens läge och 

förutsättningar mm. Någon generell procentsats anser jag inte finns. 

Tomas Lundmark, LRF Konsult, Skellefteå, Norrland 

20 %, de rent ekonomiska grunderna dominerar. Tillköp för bättre arrondering 

rågrannar blir större. 

Olov Israelsson, LRF Konsult, Karlstad, Svealand 

Svårt att svara på. Allmänt kan man säga att de monetära nyttorna är större vid 

riktigt små fastigheter och vid riktigt större fastigheter, mellan 5 till 25 %. Fastigheter 

med en köpeskilling mellan 500 tkr och 5-6 mkr har troligen minst monetära värden. 

Ulf Brogren, Fastighetsmäklarna Areal, Växjö, Götaland 

0-40 % 

Lars Fahlberg, LRF Konsult, Falun, Svealand 

1 % 
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Örjan Hansson, Egendomsmäklarna, Huskvarna, Götaland 

Väldigt varierande. Beroende på fastighetens läge och utseende. Har träffat många 

danskar som söker ”jaktfastigheter”. Ju sämre skog desto mer intressant för då får de 

större areal för samma pengar. En gissning är att det kan ligga på 25 %. 

John Enander, LRF Konsult, Mariestad, Falköping, Tidaholm, 

Skara, Lidköping, Vara, Grästorp, Skövde, Götaland 

Generellt 10-15 %, men på enskilda fastigheter betydligt mer. 

Göran Hellqvist, Fastighetsmäklarna Areal, Örebro, Svealand 

25 % 

Per Wijkander, Fastighetsmäklarna Areal, Stockholm, Uppsala, 

Svealand 

25 % 

Karl Danielsson, Fastighetsmäklarna Areal, Linköping, Götaland 

Svårt att uppskatta i procent och helt beroende av läge och förutsättningar. I optimala 

situationer kan det säkert vara upp mot 50 % men i vanligaste fallen kanske 10-20 

%. 

Lars Bäckström, Fastighetsmäklarna Areal, Åmål, Götaland 

Uppskattningsvis 30 % 

Johan Sandberg, LRF Konsult, Umeå, Norrland 

75 % på små objekt och 10 % på stora. 

Lars Olsson, Skogsmäklarna, Ekshärad, Svealand 

Kan nog vara stora påslag runt storstäder, men vi möter inte detta fenomen varför vi 

inte kan svara. 
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Lars-Göran Lönn, LRF Konsult, Hyltebruk, Götaland 

Köparen gör en sammantagen bedömning, men en kvalificerad gissning är 25 % -30 

%. 

 

3. Ser ni någon tendens på att privatpersoner ofta bjuder över 
skogsbolagen vid budgivningar på skogsfastigheter och i sådana fall 
i vilket utsträckning (%)? 

 

Henrik Pålsson, LRF Konsult, Vänersborg, Götaland 

 

Då ett skogsbolag som är en juridisk person ej får köpa skogsmark på grund av 

jordförvärvslagen, om inte det är ett annat bolag som säljer eller om de säljer av mark i 

samma utsträckning ser har jag nästan aldrig några bolag som köper. De enda som 

köpt av mig de senaste 10 åren är Stiftet. Har de mark intill kan de ge väldigt mycket 

annars är det oftast någon privatperson som bjudit över. 

 

Bengt Walan, Fastighetsmäklarna Areal, Karlstad, Svealand 

 

Det stora bolaget, Bergvik, bjuder bara på fastigheter som väsentligt förbättrar 

arronderingen. Det förkommer sällan budgivning på de fastigheterna. Små 

sågverksbolag kan bjuda på fastigheter och då brukar de bjuda bra. 

Lars Ivarsson, Skogsmästarna, Luleå, Norrland 

Det är få skogsbolag som köper mark, i och med jordförvärvslagen. Då bolag är med i 

budgivningar så ca 50 %. 

Tomas Lundmark, LRF Konsult, Skellefteå, Norrland 

Ja, i till uteslutande del har privat personer högre bud. Bolag hämmas av 

förvärvslagstiftning. 

Olov Israelsson, LRF Konsult, Karlstad, Svealand 

Skogsbolag som bjuder på skog är mycket ovanligt. Några tendenser är svåra att se. 

Bolagen har också helt andra ekonomiska förutsättningar att köpa skog. Så det 

går nog inte att dra slutsatser ur en sådan fråga. 
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Ulf Brogren, Fastighetsmäklarna Areal, Växjö, Götaland 

Skogsbolagen är ytterst marginella köpare till jord-och skogsfastigheter på grund av 

jordförvärvslagen, kanske endast någon % av sålda fastigheter. (Bolag får endast i 

undantagsfall förvärvstillstånd) Frågeställningen är därför inte riktigt tillämpbar. 

Lars Fahlberg, LRF Konsult, Falun, Svealand 

100 %  

Örjan Hansson, Egendomsmäklarna, Huskvarna, Götaland 

Har inte någon erfarenhet av att skogsbolag bjuder på skogsmarker. 

John Enander, LRF Konsult, Mariestad, Falköping, Tidaholm, 

Skara, Lidköping, Vara, Grästorp, Skövde, Götaland 

Privatägd skogsmark kan inte förvärvas i bolagsform om bolaget inte säljer 

motsvarande areal. När bolagsägd skog försäljs så har ofta andra bolag bättre 

förutsättningar till finansiering och kan därmed bjuda mer. 

Göran Hellqvist, Fastighetsmäklarna Areal, Örebro, Svealand 

50 % 

Per Wijkander, Fastighetsmäklarna Areal, Stockholm, Uppsala, 

Svealand 

Nej, inte i det fall juridiska personer får köpa. 

Karl Danielsson, Fastighetsmäklarna Areal, Linköping, Götaland 

Skogsbolagen är mycket sällan med och bjuder på de nivåer som privatpersoner är 

beredda att ge. Bolagen räknar på avkastningsvärden och marknadsvärdet kan ibland 

vara 20-40 % högre, men även här är det svårt att ge en exakt procent. 

Johan Sandberg, LRF Konsult, Umeå, Norrland 

Skogsbolagen bjuder nästan aldrig på skogsfastigheter. 
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Lars Olsson, Skogsmäklarna, Ekshärad, Svealand 

Det händer ytterst sällan att juridiska personer är med och bjuder. De har oftast 

problem med förvärvstillstånd. I de fall vi haft ser vi ingen skillnad. 

Lars-Göran Lönn, LRF Konsult, Hyltebruk, Götaland 

Det är väldigt få gånger som skogsbolag är intressenter på grund av svårighet att få 

förvärvstillstånd. 

 

4. Vilka ickemonetära värden anser ni att privatpersonerna eftertraktar 
mest? (Ex. jakträtt, fiskerätt, naturupplevelser, känslan av att äga en 
bit mark, eller dylikt) 

 

Henrik Pålsson, LRF Konsult, Vänersborg, Götaland 

 

Jakt, fiske, tystnad, känslan att gå och bruka på egen mark. 

 

Henrik Gustafsson, LRF Konsult, Halmstad, Götaland 

 

I ordning: 1, Känslan att äga mark (kan vara kopplingar till uppväxtmiljö)  

2, Jakt, 3, naturupplevelse, tror jag. 

Lars Ivarsson, Skogsmästarna, Luleå, Norrland 

I grund och botten tror jag att det är känslan av att äga en bit mark, I delar av södra 

Sverige är det tveksamt om jakträtt är en ickemonetär nytta i och med de höga priserna 

på jakträttsupplåtelserna. 

Olov Israelsson, LRF Konsult, Karlstad, Svealand 

Jakt samt känslan att äga en bit mark, statusen i bygden. 

Ulf Brogren, Fastighetsmäklarna Areal, Växjö, Götaland 

Känslan av ägande klar starkast, anknytning till hembygden också viktig för vissa. 
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Lars Fahlberg, LRF Konsult, Falun, Svealand 

Jakt.  

Örjan Hansson, Egendomsmäklarna, Huskvarna, Götaland 

Jakt + alternativ penningplacering när börsen har varit skakig de senaste åren. En del 

vill sprida sina tillgångar och inte satsa allt i aktier. 

John Enander, LRF Konsult, Mariestad, Falköping, Tidaholm, 

Skara, Lidköping, Vara, Grästorp, Skövde, Götaland 

Jag skulle säga jakten tillsammans med statusen att äga skogsmark. 

Göran Hellqvist, Fastighetsmäklarna Areal, Örebro, Svealand 

Naturupplevelse och jakt! 

Mikael Axelsson, LRF Konsult, Göteborg, Kungsbacka, Götaland 

Sannolikt jakträtt.  

Per Wijkander, Fastighetsmäklarna Areal, Stockholm, Uppsala, 

Svealand 

Olika, helheten för det mesta. 

Karl Danielsson, Fastighetsmäklarna Areal, Linköping, Götaland 

Läge, geografiskt och naturmässigt, Sjönära, Jakt och fiske, som delvis dock är 

monetära, Arrondering, närhet till större städer, ostördhet från vägar mm. 

Fredrik Sernheim, Fastighetsmäklarna Areal, Kalmar, Götaland 

Jag sätter nog jakten främst sedan att äga bit mark etc. 

Lars Bäckström, Fastighetsmäklarna Areal, Åmål, Götaland 

Känslan att äga mark (inkl viss status), jakträtt, naturupplevelser i den ordningen. 
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Martin Lindskog, Fastighetsmäklarna Areal, Hässleholm, 

Simrishamn, Götaland 

Känslan av att äga en bit mark i kombination till befintligt innehav och gällande 

skatteregler. Två tredjedelar av alla fastigheter på öppna marknaden köps av grannar. 

Johan Sandberg, LRF Konsult, Umeå, Norrland 

Jakt och känslan av att äga. 

Lars Olsson, Skogsmäklarna, Ekshärad, Svealand 

Jakt. Kan i enskilda fall betyda mycket när det är mycket små fastigheter som ingår i 

VVO eller annan jaktgemenskap. 

Lars-Göran Lönn, LRF Konsult, Hyltebruk, Götaland 

Jakt och känslan av att äga mark. 

 

5. Tror ni att det råder någon skillnad för vad privatpersoner är beredda 
att betala för ickemonetära värden beroende på vart i Sverige 
fastigheten är belägen? 

 

Henrik Pålsson, LRF Konsult, Vänersborg, Götaland 

 

Ja, mer folk i södra Sverige gör att jag tror att många värderar att närheten till 

skogsfastighet och t.ex. stuga vid kusten. Här i Bohuslän är det markant då 

skogsfastigheter inom 2 mil från kusten är mer eftertraktade än de som ligger längre in. 

 

Henrik Gustafsson, LRF Konsult, Halmstad, Götaland 

 

Ja, större betalningsvilja i södra och västra delarna av Sverige, och runt storstäderna. 

Lars Ivarsson, Skogsmästarna, Luleå, Norrland 

Ja, stor skillnad. 
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Tomas Lundmark, LRF Konsult, Skellefteå, Norrland 

Tätortsnära skogar samt större egendomar längre från tätort har mer ickemonetära 

värden. 

Olov Israelsson, LRF Konsult, Karlstad, Svealand 

Absolut, där köparen har sitt intresse ökar ju de monetära värdena. För en ripjägare 

är det så klart möjligheten att jaga ripa som lockar. För sörmlänning som vill plocka 

svamp i egen skog är det naturligtvis närheten som är viktigt. 

Ulf Brogren, Fastighetsmäklarna Areal, Växjö, Götaland 

Ja, större betalningsvilja ju närmare skogen ligger universitetsstäder eller andra orter 

med tillväxt. Många köpare vill kunna nå sin skog inom högst 1 timme. 

Lars Fahlberg, LRF Konsult, Falun, Svealand 

Ja (se punkt 1). 

Örjan Hansson, Egendomsmäklarna, Huskvarna, Götaland 

En stor andel av de som söker ickemonetära världen i skogsfastigheter jobbar med 

annat än den areella näringen och de bor i städer + i södra Sverige finns ett stort 

intresse från danskar och ev. tyskar att köpa fastigheter för jakt. 

 

Göran Hellqvist, Fastighetsmäklarna Areal, Örebro, Svealand 

Ungefär lika över landet. 

Per Wijkander, Fastighetsmäklarna Areal, Stockholm, Uppsala, 

Svealand 

Absolut! 

Karl Danielsson, Fastighetsmäklarna Areal, Linköping, Götaland 

Definitivt, 1-1,5 tim runt de tre större städerna. ½-1 tim runt 100 000 städerna är 

mest attraktiva. 
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Fredrik Sernheim, Fastighetsmäklarna Areal, Kalmar, Götaland 

Tror det lutar lite åt Södra Sverige, men många betalar säkert bra för att köpa skog i 

Norrland, komma in i jaktlag etc. 

Lars Bäckström, Fastighetsmäklarna Areal, Åmål, Götaland 

Tror dessa faktorer betyder mest i storstadsnära objekt.  

Martin Lindskog, Fastighetsmäklarna Areal, Hässleholm, 

Simrishamn, Götaland 

Ja, i söder är vi fler. Svaret på frågan har inte med ickemonetära värden att göra. 

Förklaringen ligger utbud och efterfrågan. 

Johan Sandberg, LRF Konsult, Umeå, Norrland 

Ja. 

Lars Olsson, Skogsmäklarna, Ekshärad, Svealand 

Se fråga 1. 

 

Lars-Göran Lönn, LRF Konsult, Hyltebruk, Götaland 

Ja, jag bedömer att man är mer benägen i södra Sverige och/eller nära större städer. 

 

6. Vid hur många förmedlingar, bestående av 100 % skogsmark, anser 
du att privatpersoner har betalat ett pris över avkastningsvärdet?  
 

Henrik Pålsson, LRF Konsult, Vänersborg, Götaland 

 

100 %, finns ingen skogsfastighet i södra Sverige skulle jag tro som säljs på öppna 

marknaden under avkastningsvärdet idag. 
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Henrik Gustafsson, LRF Konsult, Halmstad, Götaland 

 

Jag är ej skogsekonom men bedömer att i 7 fall av 10 så betalas det mer. 

 

Bengt Walan, Fastighetsmäklarna Areal, Karlstad, Svealand 

 

Det finns bara ett värde och det är marknadsvärdet. För att spegla det i en 

avkastningsvärdering får man justera diskonteringsräntan (=räntekravet). 

 

Tomas Lundmark, LRF Konsult, Skellefteå, Norrland 

I Norrlands inland på avkastningsvärdet. Vid kustområdet som regel över 

avkastningsvärde till 100 % 

Olov Israelsson, LRF Konsult, Karlstad, Svealand 

Antagligen 100 %.  

Ulf Brogren, Fastighetsmäklarna Areal, Växjö, Götaland 

30 % (privatpersoner = fysiska personer) Med avkastningsvärde menar jag här 

dagsvärdet av all framtida ekonomisk nytta (direktavkastning+ värdeökning). 

Lars Fahlberg, LRF Konsult, Falun, Svealand 

99 % 

Örjan Hansson, Egendomsmäklarna, Huskvarna, Götaland 

100 %. 

John Enander, LRF Konsult, Mariestad, Falköping, Tidaholm, 

Skara, Lidköping, Vara, Grästorp, Skövde, Götaland 

Vid samtliga försäljningar som vi gjort sedan jag började som mäklare. 

Göran Hellqvist, Fastighetsmäklarna Areal, Örebro, Svealand 

80 % 
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Mikael Axelsson, LRF Konsult, Göteborg, Kungsbacka, Götaland 

100 % 

 

Per Wijkander, Fastighetsmäklarna Areal, Stockholm, Uppsala, 

Svealand 

100 %. I normalfallet ligger direktavkastningen kring 1 % vilket kanske inte duger i 

så många andra branscher. 

Karl Danielsson, Fastighetsmäklarna Areal, Linköping, Götaland 

Vid 100 % av fallen. 

Fredrik Sernheim, Fastighetsmäklarna Areal, Kalmar, Götaland 

Svårt att säga, de flesta köpen ligger över avkastningsvärdet. 

Lars Bäckström, Fastighetsmäklarna Areal, Åmål, Götaland 

90 % de senaste 2 åren.  

Martin Lindskog, Fastighetsmäklarna Areal, Hässleholm, 

Simrishamn, Götaland 

Alla köp görs över avkastningsvärdet, beräknat med sedvanliga parametrar i exv. 

BM-Win. 

Johan Sandberg, LRF Konsult, Umeå, Norrland 

Nästan alla. 

Lars Olsson, Skogsmäklarna, Ekshärad, Svealand 

Med traditionell avkastningsvärdering med försiktig input, i de flesta fall. Men 

värderingsresultatet beror ju på vilka räntesatser, intäkter och kostnader man räknar 

med. De flesta köparna vet nog ganska väl vad dem gör och har bilden klar för sig. 
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Lars-Göran Lönn, LRF Konsult, Hyltebruk, Götaland 

I princip är marknadsvärdet (köpeskillingen) alltid högre än dagens avkastningsvärde. 

Man måste också beakta förväntad ökning av marknadsvärdet. 

 

6 a. Vad tror ni är orsaken till det? 

 

 

Henrik Pålsson, LRF Konsult, Vänersborg, Götaland 

 

 De ickemonetära värdena, låg ränta. 

Henrik Gustafsson, LRF Konsult, Halmstad, Götaland 

 

Trygg placering, prestige att köpa på sig mer mark, skattefördelar för grannar, m.m.  

 

Tomas Lundmark, LRF Konsult, Skellefteå, Norrland 

Tillgång och efterfrågan. 

Olov Israelsson, LRF Konsult, Karlstad, Svealand 

Orsakerna är förstås många, de rent ekonomiska, annan kalkylränta än den antagna, 

andra virkespriser än de gängse. Samt att de allra flesta spekulerar i att skogsvärden 

består och kommer att bli av stort värde i framtiden. 

Ulf Brogren, Fastighetsmäklarna Areal, Växjö, Götaland 

Ojämn marknad där varje objekt är unikt. Litet utbud gör att köpare kan bli 

desperata att komma åt mark med rätt geografisk placering när den väl bjuds ut. 

Lars Fahlberg, LRF Konsult, Falun, Svealand 

Vid nyetableringar där man inte sedan tidigare har mark i området och därmed ingen 

jakträtt sedan tidigare. 
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Örjan Hansson, Egendomsmäklarna, Huskvarna, Götaland 

Är man inte beredd att betala mer än avkastningsvärdet kommer man inte att få köpa 

någon fastighet. Det finns andra världen som gör att köparna är beredda att gå längre, 

t.ex. förväntningar om värdeökning på fastigheterna. 

John Enander, LRF Konsult, Mariestad, Falköping, Tidaholm, 

Skara, Lidköping, Vara, Grästorp, Skövde, Götaland 

Utbud och efterfrågan matchar ej samt att skog har haft en långsiktig positiv utveckling 

som man bedömer fortsätter i framtiden. 

Göran Hellqvist, Fastighetsmäklarna Areal, Örebro, Svealand 

Värdesäker placering och ickemonetära värden. 

Mikael Axelsson, LRF Konsult, Göteborg, Kungsbacka, Götaland 

Stor efterfrågan, låg ränta. 

Per Wijkander, Fastighetsmäklarna Areal, Stockholm, Uppsala, 

Svealand 

Tro på framtiden, skattesystemet och ickemonetära värden. 

Karl Danielsson, Fastighetsmäklarna Areal, Linköping, Götaland 

Förhoppning om framtida värdeökningar och höjda virkespriser. Möjligheten att köpa 

grannfastigheten. 

Fredrik Sernheim, Fastighetsmäklarna Areal, Kalmar, Götaland 

Mycket är nog att köparna ser det som en framtida investering, ett hållbart sätt att 

placera kapital. 

Lars Bäckström, Fastighetsmäklarna Areal, Åmål, Götaland 

Låg ränta, lätt att få köpa (inga förvärvstillstånd etc.). 



52 

 

Martin Lindskog, Fastighetsmäklarna Areal, Hässleholm, 

Simrishamn, Götaland 

Utbud och efterfrågan. 

Johan Sandberg, LRF Konsult, Umeå, Norrland 

Avkastningsvärdet tar ej med ickemonetära värden. 

Lars Olsson, Skogsmäklarna, Ekshärad, Svealand 

Man är duktig att göra virkesaffärer, spekulation om kraftigt stigande (utöver 

inflationen) priser på träråvara. Penningplacering på låg sikt, ibland i kombination 

med andra placeringar. Rationaliseringsvinster. 

Lars-Göran Lönn, LRF Konsult, Hyltebruk, Götaland 

Köparen agerar lokalt och vill man utöka sitt innehav måste man passa på när man 

kan. Förväntan om framtida marknadsvärdeökning kan också spela in. 

 

7. Vid hur många övriga förmedlingar (bebyggda skogsfastigheter) 
anser du att privatpersoner har betalat ett pris över 
avkastningsvärdet? 
 

Henrik Pålsson, LRF Konsult, Vänersborg, Götaland 

 

75 %, ofta är kombinationen byggnader och skog en nackdel då många penningstarka 

spekulanter ej vill ha byggnader.  

 

Henrik Gustafsson, LRF Konsult, Halmstad, Götaland 

 

Svårt att bedöma men fastigheter utan byggnader är mkt lättsålda. 

 

Tomas Lundmark, LRF Konsult, Skellefteå, Norrland 

 

Samma svar (som tidigare fråga).  
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Olov Israelsson, LRF Konsult, Karlstad, Svealand 

Kanske 50 % 

Ulf Brogren, Fastighetsmäklarna Areal, Växjö, Götaland 

30 % 

Lars Fahlberg, LRF Konsult, Falun, Svealand 

0 % 

Örjan Hansson, Egendomsmäklarna, Huskvarna, Götaland 

100 % 

John Enander, LRF Konsult, Mariestad, Falköping, Tidaholm, 

Skara, Lidköping, Vara, Grästorp, Skövde, Götaland 

Svårt att svara på. Beror på hur man fördelar värdet på de olika delarna. 

Göran Hellqvist, Fastighetsmäklarna Areal, Örebro, Svealand 

80 % 

Mikael Axelsson, LRF Konsult, Göteborg, Kungsbacka, Götaland 

För skogsdelen 100 %  

Per Wijkander, Fastighetsmäklarna Areal, Stockholm, Uppsala, 

Svealand 

100 % se ovan. 

Karl Danielsson, Fastighetsmäklarna Areal, Linköping, Götaland 

I majoriteten av fallen, det säljs nästan inga fastigheter räknat på avkastningsvärdet. 
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Fredrik Sernheim, Fastighetsmäklarna Areal, Kalmar, Götaland 

Det är inte så stor skillnad tror jag, visst kan byggnader av sämre skick vara en 

belastning om man inte tänkt bo där, men i det stora hela är nog skillnaden marginell, 

en köpare kan ju också stycka av och sälja i sin tur. 

Lars Bäckström, Fastighetsmäklarna Areal, Åmål, Götaland 

Ca 50 % 

Johan Sandberg, LRF Konsult, Umeå, Norrland 

Nästan alla. 

Lars-Göran Lönn, LRF Konsult, Hyltebruk, Götaland 

Vid i princip alla. 

 

8. Hur mycket över avkastningsvärdet skulle ni, genomsnittligt i %, 
uppskatta att privatpersoner är beredda att betala när de värdesätter 
befintliga ickemonetära värden?  

 

Henrik Gustafsson, LRF Konsult, Halmstad, Götaland 

Detta följer statistik, en köpare vill sällan betala mer än vad denne hört/vet att andra 

jämförbara fastigheter gått för. En spekulant tänker ofta: kan han, då kan jag, men 

hur räknar andra eller banken? Ofta kalkylerar man idag med att fastigheten stiger 3-

5% om året i värde, och är beredd att betala för just detta (under ägandet ett fiktivt 

värde). 

Tomas Lundmark, LRF Konsult, Skellefteå, Norrland 

20-40 % 

Olov Israelsson, LRF Konsult, Karlstad, Svealand 

10 % 
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Ulf Brogren, Fastighetsmäklarna Areal, Växjö, Götaland 

0-40 %  

Lars Fahlberg, LRF Konsult, Falun, Svealand 

1 % 

Örjan Hansson, Egendomsmäklarna, Huskvarna, Götaland 

100 % 

 

John Enander, LRF Konsult, Mariestad, Falköping, Tidaholm, 

Skara, Lidköping, Vara, Grästorp, Skövde, Götaland 

10-20 %. 

Göran Hellqvist, Fastighetsmäklarna Areal, Örebro, Svealand 

20 % 

Per Wijkander, Fastighetsmäklarna Areal, Stockholm, Uppsala, 

Svealand 

 

25 %. 

Karl Danielsson, Fastighetsmäklarna Areal, Linköping, Götaland 

Genomsnitt kanske 30-40 % men återigen svårt att kvantifiera i enskilda fall. 

Skogen ger normal kanske 1,5-2 % i direktavkastning i södra Sverige att jämföra med 

en ränta på kanske 4-5 %, då blir det många procent. 

Fredrik Sernheim, Fastighetsmäklarna Areal, Kalmar, Götaland 

Tillgången till kapital att placera i skog. 

Lars Bäckström, Fastighetsmäklarna Areal, Åmål, Götaland 

Ca 25 % 



56 

 

Johan Sandberg, LRF Konsult, Umeå, Norrland 

5-25 % 

Lars Olsson, Skogsmäklarna, Ekshärad, Svealand 

Med ”rätt” input i avkastningsvärderingen kommer man dit man vill. Så varför utgå 

ifrån att man betalar för ickemonetära värden? 

Lars-Göran Lönn, LRF Konsult, Hyltebruk, Götaland 

40 % -50 % 

 

9. Vad tror ni var den främsta orsaken till att korrelationen mellan 
virkesprisutvecklingen och fastighetsprisutvecklingen bröts? 

Lars Ivarsson, Skogsmästarna, Luleå, Norrland 

Inprisning av framtida monetära nyttor, samt att efterfrågan på skogsmark har ökat, 

fler personer utöver den traditionella skogsägaren börjat investera i skogsmark. 

Tomas Lundmark, LRF Konsult, Skellefteå, Norrland 

Förväntan om stigande virkespriser vilket hittills skett under en tidsperiod. Säker 

placering under överskådlig tid. 

Olov Israelsson, LRF Konsult, Karlstad, Svealand 

Ett annat sätt att räkna och tänka finansiering.  

Ulf Brogren, Fastighetsmäklarna Areal, Växjö, Götaland 

Ränteutvecklingen. Lägg på en kurva över den rörliga låneräntan under senast 10-

årsperioden så kommer ni att se en tydlig koppling. Låg ränta gör att framtida 

avkastning värderas upp. Köparen kan betala mer. Mitt intryck är att intresset att äga 

skog bland privatpersoner tyvärr har minskat. Kopplingen till landsbygden är inte lika 

stark, intresse, kunskap och vilja att äga mark är inte så tydlig hos den generation som 

är uppvuxen i stan. 
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Lars Fahlberg, LRF Konsult, Falun, Svealand 

I första hand var efterfrågan större än vad som bjöds ut. Man spekulerar i 

fastighetsvärdets utveckling. Man värderar att placeringen är långsiktig och säker. 

Örjan Hansson, Egendomsmäklarna, Huskvarna, Götaland 

Börskrascherna som varit har visat att aktier inte är så säkra och folk söker 

alternativa placeringsobjekt. 

John Enander, LRF Konsult, Mariestad, Falköping, Tidaholm, 

Skara, Lidköping, Vara, Grästorp, Skövde, Götaland 

Jag tror att skogsfastighet som kapitalplacering har bidragit till den ökade efterfrågan, 

dessutom bland kapitalstarka intressenter, vilket har gjort att marknadspriset har 

"sprungit ifrån" avkastningsvärdet. 

Göran Hellqvist, Fastighetsmäklarna Areal, Örebro, Svealand 

Tro på långsiktigt ökande priser och att marken är produktiv. Man köper inte bara 

växande skog utan framtida produktionsmöjligheter samtidigt som ickemonetära 

värden fått ökad betydelse. 

Mikael Axelsson, LRF Konsult, Göteborg, Kungsbacka, Götaland 

Låg ränta, bättre ekonomi, ej balans mellan utbud och efterfrågan.  

Per Wijkander, Fastighetsmäklarna Areal, Stockholm, Uppsala, 

Svealand 

Förvärvsprövningen togs bort. Större tro på framtiden. 

Karl Danielsson, Fastighetsmäklarna Areal, Linköping, Götaland 

Framtida förväntningar och trender.  

 

Lars Bäckström, Fastighetsmäklarna Areal, Åmål, Götaland 

Låg räntenivå samt goda framtidsutsikter för skog. 
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Martin Lindskog, Fastighetsmäklarna Areal, Hässleholm, 

Simrishamn, Götaland 

Utbud och efterfrågan. 

Johan Sandberg, LRF Konsult, Umeå, Norrland 

Skogsfastigheter har varit oerhört undervärderade. 

 

Lars-Göran Lönn, LRF Konsult, Hyltebruk, Götaland 

Intresset för att äga skogsfastigheter ökade av en mängd olika orsaker. 

 

 

10.  Egna kommentarer eller upplysningar? 

 

 

Henrik Pålsson, LRF Konsult, Vänersborg, Götaland 

 

Jag anser att avkastningsvärdet i t.ex. BM-win är förlegat och ganska värdelöst då 

detta är ett värde man kan skruva på alla faktorer och ränta i 

oändlighet. Värderingar enligt BM-win har jag idag helt slutat med då det ändå är jag 

som styr hela värdet dit jag vill ha det. Har idag inga köpare som vad jag tror 

använder sig av ett avkastningsvärde i någon större utsträckning vid ett köp, de ser vad 

de kan avverka idag kombinerat med eget kapital och lån. 

 

Henrik Gustafsson, LRF Konsult, Halmstad, Götaland 

Svårt att köpa skog billigt om det är på öppna marknaden idag jämfört med för 10-15 

år sedan. Många är prismedvetna, beror på media och internet och ALLA vill ha 

MAX betalt (girighetens fula ansikte visar sig ofta hos en säljare...). 

Bengt Walan, Fastighetsmäklarna Areal, Karlstad, Svealand 

En annan intressant ansats är huruvida förvärvsprövningen som fortfarande gäller i 

stora delar av Sverige påverkar fastighetspriserna jämfört med fria områden. 
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Olov Israelsson, LRF Konsult, Karlstad, Svealand 

Jag menar att avkastningsvärdet är individuellt för varje köpare. Tycker därför det är 

felaktigt att som många i skogsbrukssammanhang gör, framställa avkastningsvärdet 

som något som objektivt kan fastställas. De allra flesta som köper skog köper för att 

de bedömer att det är en god affär på sikt (direktavkastning och värdeökning). Jag tror 

att de bedömer att förvärvet är lönsamt. Kom också ihåg att det finns affärer som sker 

under avkastningsvärdet. 

Lars Fahlberg, LRF Konsult, Falun, Svealand 

Avkastningsvärde/marknadsvärde. På genomsnittsfastigheten ligger alltid 

marknadsvärdet alltid 20 -25 % högre troligen beroende på att det man lägger in i 

beräkningen av avkastningsvärde är fel (virkesprislistor, avverkningstakt, 

kalkylprocent), kalkylen tar inte riktigt hänsyn till alla monetära 

värden (skatteeffekter vid köpen). 

Karl Danielsson, Fastighetsmäklarna Areal, Linköping, Götaland 

Generellt är det svårt att kvantifiera dessa begrepp men man kan definitivt säga att de 

icke monetära parametrarna har ökat väsentligt. Varje fastighet är unik och 

prissättningen är nog tämligen normalfördelad vilket gör att ett medelvärde tenderar at 

blir förhållandevis ointressant. 

Lars Olsson, Skogsmäklarna, Ekshärad, Svealand 

Att marknaden betalar stora summor för ickemonetära värden är ett påfund för att 

förklara priser som inte stämmer med urgamla kalkylförutsättningar. Påfundet 

används främst av staten/Skogsstyrelsen för att motivera att man inte betalar 

marknadspris vid intrång. Argumentet används även i områden där det inte är befogat. 
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