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Sammanfattning 

Efter flera år av en prishöjning på skogsfastigheter och skogsvirke har marknaden på 

senare år börjat vackla och efterfrågan på skogsfastigheter svalnat. Syftet med det här 

arbetet är därför att visa vilka motiv skogsägare tidigare haft till beslut om skogsköp 

och undersöka om skillnader finns mellan Norrbottens län och Kronobergs län. Arbetet 

begränsas till att behandla 25 köp av skogsfastigheter från varje län och år (totalt 150) 

under åren 2004, 2008 och 2014. I studien görs en registerstudie av de behandlade 

köpen där analyser görs av köparens bostadsorts geografiska läge i förhållande till 

skogsfastigheten, skillnader i ålders och könsfördelning och skillnader på vilka som 

köper en skogsfastighet innehållande enbart skog. Det görs även telefonintervjuer med 

åtta representanter från köpen som var deltagande i registerstudien för att få reda på 

deras motiv bakom köpen.  

Det visade sig i studien att de som köpt skog i Norrbottens län i större grad än 

Kronobergs län bor i samma län eller kommun som skogsfastigheten. Syftet var oftare 

av personligt slag i Norrbotten medan det i Kronobergs län var mer av ekonomiskt slag. 

Bland de intervjuade fastighetsägarna från Norrbottens län köptes fastigheten oftast av 

en släkting. Både i Norrbottens län och i Kronobergs län blev köparen oftast 

uppmärksammade om att fastigheten de köpte var till salu genom personliga kontakter 

och inte genom mäklare. Ingen skillnad i ålder- och könsfördelning på köparna kunde 

påvisas bland de involverade länen. 



 

 

Abstract 

After several years of a price increase in forest land and timber the market has in recent 

years begun to falter and demand for forest properties has decreased. The purpose of 

this work is to show the motives which forest owners previously have had to the 

decision of buying forest and investigate whether there are differences between the 

counties of Norrbotten and Kronoberg. The dissertation is limited to be treating 25 

purchases of forest properties from each county and year (a total of 150). The treated 

years are 2004, 2008 and 2014. In the dissertation a document study was made of the 

treated purchases where analyzes were made treating the purchaser's residence 

geographic location in relation to their forest property, the differences in age and gender 

distribution and differences of who buys a forest property containing only forest and 

those who buy forest properties containing forest and other types of land. There were 

also a number of telephone interviews made with eight representatives from the 

purchases that were participating in the document study to find out their motives behind 

their purchases. 

It appeared in the study that those who bought the forests in Norrbotten County in 

greater extent than Kronoberg County live in the same county as the forest property. 

The purpose of the purchase was more often of a personal nature in Norrbotten while in 

Kronoberg the purpose of buying was more of an economic nature. Among the 

interviewed property owners from Norrbotten county, the property was more often 

bought from a relative than not. Both in Norrbotten and Kronoberg the buyer was most 

of the times noticed the property was for sale by some sort of personal contact and not 

by realtors. No major differences in age or gender of the buyers in the involved counties 

were shown.  
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Ordlista 

Enskilda ägare:  Fysiska personer och enskilda firmor.  

Juridisk person: Företag, verksamheter eller organisationer som har samma 

juridiska rätt som fysiska personer att ingå avtal. Bland annat 

staten, aktiebolag, samfund, ekonomiska föreningar, stiftelser, 

dödsbon.  

K/T-värde Köpeskilling/Taxeringsvärde. Ett mått på köpeskillingens storlek i 

förhållande till fastighetens taxeringsvärde. 

kr/m
3
sk: Kronor per skogskubikmeter. 

Lantbruksenhet: Typkod enligt skatteverket mellan 100 och 199. Bland annat 

produktiv skogsmark, skogligt impediment, ekonomibyggnad, 

åkermark, betesmark.  

Omarrondering: Åtgärd från lantmäteriet för att skapa en bättre fastighetsstruktur i 

ägo splittrade områden. Alla skiften i området värderas, sedan byts 

marken mellan fastigheterna och skillnaden i värdet mellan det nya 

och gamla skiftet regleras i pengar.  

Övriga allmänna ägare:  Bland annat Kommuner, landsting och aktiebolag som ägs av 

dessa.  

Övriga privata ägare:  Bland annat religiösa samfund (Svenska kyrkan), stiftelser, 

ekonomiska föreningar, bysamfälligheter 
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1. Inledning 

Drygt 50 procent av Sveriges markareal är produktiv skogsmark. Den är indelad i fastigheter 

där enskilda ägare äger ca hälften av marken. Resten ägs av privata bolag, staten och av staten 

ägda bolag, övriga privata ägare och övriga allmänna ägare. Prisutvecklingen på skogsmark 

har under lång tid haft en positiv utveckling och under 2000-talets första tio år steg värdena på 

skogsmark med ca 50 procent (NAI Svefa 2012) och man spådde en fortsatt höjning av 

priserna. Så blev inte fallet och de senaste åren har istället skogsfastighetspriserna sjunkit 

(NAI Svefa 2014). År 2013 sjönk priset på skogsfastigheter med 3,7 procent. Även 

transaktionsvolymerna och virkespriset har sjunkit då efterfrågan minskat bland köpare. Det 

är dock stora skillnader lokalt och värst är det i norra Sverige där nedgången i 

transaktionsvolym nådde upp till runt 20 procent 2013 (NAI Svefa 2014). Trots att priset på 

en kubikmeter skog under de senaste tio åren har stigit med drygt 50 procent har priserna 

under de senaste fem åren sjunkit med en procent (LRF Konsult u.å). Sveaskog, som är 

landets största skogsägare och därför en stor aktör på marknaden, har i uppdrag från riksdagen 

från 2001 att sälja 5-10 procent av det markinnehavet Sveaskog hade 2002. Marken ska säljas 

främst till främst enskilda i glesbyggden till marknadsmässiga villkor. Detta för att stärka det 

enskilda skogsbruket i Sverige. (Proposition 2001/02:39)  

I Proposition 2009/10:169 från 2010 preciserades Sveaskogs uppdrag att gälla just 10 procent 

av bolagets innehav 2002. I början av uppdraget genomfördes över 200 affärer varje år om 

över totalt 40 000 hektar. Men på senare år har intresset från privatpersoner varit lågt och 

2013 gjordes endast 23 affärer om totalt 8 853 hektar (Sveaskog, 2014). Totalt har Sveaskog 

sålt 7,57 procent i uppdraget (Sveaskog, 2015). 

Tidigare forskning har visat att det inte bara är virkesmängden och storleken som är 

avgörande för priset på skogsmark. Fastighetens geografiska läge har en stor påverkan på 

värdet. Om köparen bor i samma kommun som fastigheten i fråga är lokaliserad i så drivs 

priset upp. (Nilsson, 2014) 
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1.1 Syfte 

Från inledningen framgår att det på senare år har blivit ett svalare intresse att köpa skogsmark. 

Detta är något som behöver belysas, vilket är centralt för denna uppsats. Syftet är att öka 

förståelsen för hur köparbilden ser ut och hur tänkbara köpare av skogsfastigheter i Sverige 

resonerar inför ett skogsköp och visa på skillnader bakom syfte till köp av en skogsfastighet 

beroende var man har sin bostadsort i förhållande till skogsfastigheten.  

 

1.2 Frågeställningar 

1. Vilken är köparbilden vid köp av skogsfastigheter i Norrbottens och Kronobergs län?  

2. Hur ser utvecklingen av köparbilden ut i Norrbottens län och Kronobergs län ut mellan de 

undersökta åren?  

3. Hur ser förhållandet ut mellan skogsfastighetens geografiska läge och köparens bostadsort, 

kön och ålder i Norrbottens län och Kronobergs län?  

4. Vilka motiv finns till köp av skogsfastigheter bland de undersökta köpen under de 

undersökta åren och i de undersökta länen?   
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2. Metod och material 

 

2.1 Avgränsningar  

Arbetet begränsas till att behandla 25 skogsfastighetsköp varje år i varje län under åren 2004, 

2008 och 2014 som gjorts enligt jordabalkens (SFS 1970:994) bestämmelser till 

privatpersoner då köp genom fastighetsregleringar enligt fastighetsbildningslagen (SFS 

1970:988) och genom bolagsförsäljning är svåra att identifiera.  

Geografiskt begränsas arbetet till köp som genomförts i Norrbottens och Kronobergs län. 

Dessa län har valts för att få en spridning över hela landet. Ett i norra och ett i södra Sverige. 

Norrbottens län är även det län med lägst genomsnittliga fastighetspris medan Kronobergs län 

är ett av de länen med högst pris (NAI Svefa 2014).  

Köpen begränsas till att behandla köp av jordbruksfastigheter som är större än fem hektar med 

majoriteten skogsmark. Fastigheterna har taxerats hos skatteverket med typkod 110 

(obebyggd lantbruksenhet) för att endast få med köp som har involverat fastigheter med så 

mycket skog som möjligt. De har även ett k/t-värde (köpeskilling/taxeringsvärde) som inte är 

0 för att inte få med fastigheter som överförts som en gåva eller genom arv.  

 

2.2 Material 

I arbetet användes material från Sveaskogs data för ortsprisvärdering i form av en lista där alla 

köp av fastigheter taxerade som lantbruksenheter (typkod 100-199) för varje studerat år och 

län fanns redovisade. Ur dessa togs 25 köp fram från varje år och för att kunna få ett statistiskt 

resultat att jämföra med varandra. Dessa köp togs fram utifrån de kriterier som tidigare ställts. 

Sedan analyserades svar från telefonintervjuer som gjordes med åtta deltagare som tagits ut 

från de deltagande köpen. Fyra från varje län.  
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2.3 Metod 

I detta arbete har två undersökningar gjorts. Först gjordes en kvantitativ registerstudie där 25 

köp per år och län från åren 2004, 2008 och 2014 i Norrbottens- och Kronobergs län 

sammanställts och jämförts. Sedan genomfördes en kvalitativ undersökning i form av 

strukturerade telefonintervjuer med åtta fastighetsägare från fastigheterna som var involverade 

i köpen från den tidigare genomförda registerstudien.  

 

2.3.1 Registerstudie 

I materialet till registerstudien var endast traktnamn, block och enhetsnummer på 

fastigheterna redovisade och därför togs, med hjälp av databasen svenskgeografi.se 

(www.svenskgeografi.se), deras kommun fram. Även antal köpare, köparens/köparnas kön, 

ålder och bostadsort togs fram med hjälp av fastighetsregistret via Metrias Fastighetssök (u.å).   

I Kronobergslän 2014 var det dock brist på lämpliga fastigheter med typkod 110 och därför 

togs fem fastigheter med typkod 113 (lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000) 

med. Att fastigheter taxerade med typkod 113 valdes framför andra är för att de är mest 

jämförbara med 110 då det alternativ som finns är 120 (lantbruksenhet, bebyggd) som kan 

innehålla flera byggnader med ett mycket högre värde än skogen. Även vid kriteriet att 

storleken skulle vara över fem hektar fick undantag i Kronoberg 2014 då två fastigheter under 

fem hektar togs med för att få med tillräckligt med lämpliga köp.  När urvalet av deltagande 

fastigheter var gjorda sammanställdes materialet i stapeldiagram där skillnader redovisades 

mellan Kronobergs län och Norrbottens län i avseendet köparnas bostäder i förhållande till 

skogsfastigheternas geografiska läge, köparnas ålder och köparnas kön. Att redovisa siffror 

från en kvantitativ studie i diagram gör att det blir mer lättolkat och tydligare än att bara 

redovisa siffrorna (Svenning 2000). Sedan analyserades diagrammen och skillnader mellan 

länen påvisades.  

Det gjordes även en analys av skogsköp som involverat fastigheter som består till 100 procent 

av skog. Samtliga dokument slogs ihop till en datafil som analyserades i statistikprogrammet 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) i form av multivariabla korsanalyser. Där 

jämfördes det mellan länen hur stor andel av köpen som involverat fastigheter med enbart 
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skog som köpts av folk från en annan kommun, av män eller kvinnor och om köparen var 

under eller över medelåldern. Även här påvisades vilka skillnader som fanns mellan länen. 

Det gjordes även en korsvis medelvärdesanalys som visade skillnader i K/T-värdet på 

fastigheter som sålts med enbart skog mot de som involverat fastigheter med andra markslag 

för att jämföra hur stort marknadsvärdet är i förhållande till taxeringsvärdet om fastigheten 

består av enbart skogsmark.  

 

2.3.2 Telefonintervjuer 

I arbetet gjordes åtta stycken telefonintervjuer med representanter från registerstudien. Fyra 

stycken från varje län utspridda över samtliga av de undersökta åren. Att använda 

telefonintervju som metod är enligt Lechuga och Vicente (2012) lämpligt när det på grund av 

avstånd är svårt att möta deltagare till intervju i person. I det här arbetet var det nödvändigt att 

använda telefonintervjuer framför vanlig intervjuer då de personerna som intervjuades bor i 

olika delar av landet. En deltagare finns även i Danmark. Deltagare till intervjuerna togs fram 

från fastighetsköparna i registerstudien. De valdes ut efter köparens bostads geografiska 

förhållande till den aktuella skogsfastigheten. Fyra stycken som bodde i ett annat län som 

fastigheten och fyra stycken som bodde i samma. Detta för att få med representanter från både 

köpare som bor nära sin köpta fastighet och som bor på annan ort för att visa eventuella 

skillnader i motiv till köp. Sedan prioriterades de som hade störst andel skogsmark för att få 

med skogsfastigheter med så mycket skog som möjligt. Gick det inte att få tag på köparen 

ringdes nästa i listan tills tillräckligt med intervjuer gjorts. I intervjuerna fick den intervjuade 

bland annat frågor om syftet bakom köpet och anledningen till val av fastighet vid köpet (se 

bilaga 2 för frågeformulär). Formen på intervjuerna var, som Kumar (2005) menar, 

strukturerad med samma frågor för alla deltagare. Fördelen med att göra en strukturerad 

intervju framför en ostrukturerad är enligt Kumar (2005) att en strukturerad kräver mindre 

erfarenhet än en ostrukturerad. Deltagare som bodde på annan ort än skogsfastigheten fick 

dock en fråga till om just detta vilket de som bodde på samma ort som skogsfastigheten inte 

fick. Svaren på frågorna antecknades för hand. Sedan analyserades svaren med fokus på just 

syftet bakom köpet i förhållande till övriga faktorer som vilket län köpet gjordes i, bostadens 

förhållande till fastigheten samt köparens ålder och kön. Se bilaga 2 för frågeformuläret.   
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3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning har gjorts av Lönnstedt och Svensson (2000) som i en vetenskaplig artikel 

använde sig av fem olika hypoteser som behandlade privata skogsägares attityd till 

risktagande beroende på deras ekonomiska situation. De studerade även om skogsägare ser 

det som mer eller mindre riskfyllt att äga skog jämfört med att sätta in pengarna på bank eller 

investera i aktier. Studien begränsades till Söderhamn och Bollnäs kommuner. I studien 

deltog 128 fastighetsägare som fick svara på frågor via telefon. Resultatet visade att 

skogsägare själva ser investeringar i skog som säkrare än både att sätta in pengarna på bank 

och att investera i aktier. De kom även fram till att skogsägare är mindre benägna till att ta 

stora risker när det handlar om större summor än när det är mindre. De är även mindre villiga 

att ta risker med sitt skogsägande när de till större grad är beroende av att ha skogen som en 

inkomst.  

 

Blennov och Sallnäs (2002) behandlade i deras vetenskapliga artikel skogsägares uppfattning 

om risker som förändrar skogens värde. Inte bara finansiella risker utan även faror som skadar 

produkten som skador från vind, klimatförändringar, snö och skadedjur. Undersökningen 

begränsades till att behandla 402 skogsägare i Gislaved och Nybros kommuner. De kom fram 

till att det som oroar skogsägare mest är inte de finansiella riskerna som fallande timmerpriser 

eller fallande skogspriser. Det som oroar mest är de rent produktionsmässiga farorna som 

skadedjur och vind. Den enda finansiella risken som ligger i topp sex är fallande timmer 

priser. Förändringar i fastighetspriser kommer långt ner på listan.  

 

Ingemarson, Lindhagen & Eriksson (2006) menar i deras vetenskapliga artikel att en 

indelning av skogsköpare kan göras genom att ge dem olika kategorier beroende på vilket 

underliggande syfte köparen har med köpet. Genom en enkätundersökning där de tillslut fick 

1199 svar kom Ingemarson et al (2006) fram till att skogsköparna kan delas in i fem olika 

kategorier: De traditionella, de ekonomiska, de konservativa, de passiva och de 

multiobjektiva. De traditionella följer medelvärdet av alla andra kategorier. Äger en 
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skogsfastighet i samma kommun som bostaden. Oftast är skogen förvärvad genom familjen på 

något sätt och de förväntar sig att deras barn ska ta över fastigheten i framtiden.  De 

ekonomiska är enligt Ingemarson et al (2006) unga och har förvärvat sina fastigheter genom 

familjen. Deras inkomster från skogen är stora och de har i hög grad andra planer för 

fastigheten än att låta deras barn ta över. De konservativa äger små skogsfastigheter och 

avståndet mellan skogsfastigheterna och bostaden är stort. Skogen ger en liten del av deras 

inkomst. En liten del av dessa har förvärvat marken från familjen. De passiva köparna är äldre 

och äger, enligt Ingemarson et al (2006), små fastigheter som besöks väldigt sällan. De 

förväntar sig till en lägre grad än övriga att deras anhöriga ska ta över deras egendomar. 

Skogen genererar sällan mer än 10 procent av deras inkomst. De passiva ägarna har även ett 

svagt intresse av att köpa mer mark. De multiobjektiva köparna får enligt Ingemarson et al 

(2006) stor del av sin inkomst från skogen och är mest intresserad av alla att köpa mer mark. 

De äger sina fastigheter länge och förväntar sig att barnen ska ta över ägandet.  

 

Tidigare forskning har även gjorts i ett examensarbete från SLU (Sveriges Lantbruks 

Universitet) av Johansson (2008) där det bland annat studerades vilka motiv det finns bakom 

skogsköp. I studien genomfördes intervjuer med skogsköpare och olika klassificeringar av 

skogsköpare togs fram efter köparens underliggande syfte med köpet. En enkel indelning som 

Johansson (2008) menar finns bland köparna är följande: Bonden, Drömmaren och Den 

Kapitalstarke. Bonden är fastighetsägare sen tidigare, köper ett skogsskifte i närheten med 

sysselsättning och framtiden som starkaste motiven. Drömmaren förverkligar drömmen om att 

äga skog. Ekonomi har ingen stor betydelse. Att bruka, jaga och bo i skogen är de starkaste 

motiven. Den kapitalstarke har större kapital än andra och köper skog för att sprida risker och 

utnyttja skatteförmåner. Ser skogen som en investering.  

 

Andersson, Håkansson och Holmgren (2010) diskuterade i en vetenskaplig artikel privata 

skogsägares vilja att ta risker i med sitt skogsägande beroende på kön hos ägaren. De kom 

med hjälp av en enkätundersökning fram till att kvinnor som är beroende av att ha 

skogsbruket som en inkomst tar större finansiella risker med sitt skogsägande än män. Detta 



 

9 

 

 

menar Anderson et al (2010) kan bero på att kvinnor oftare än män får sin skogsfastighet 

genom arv medan männen istället köper fastigheterna själva. I och med detta ser kvinnorna i 

större utsträckning fastigheten bara som en extra inkomst medan männen ser det i större 

utsträckning som en investering eller affärsverksamhet och är något som man måste tjäna 

pengar på för det har satsats kapital i den.  

 

I ett examensarbete från SLU av Lindgren (2013) tittades det på hur Sveaskogs 

markförsäljningsprogram påverkar glesbygden i Vilhelmina och Dorotea. I studien tittas det 

även bland annat på vilka som köpt mark från Sveaskog och om köpen påverkat köparens 

möjlighet/vilja att bo kvar/bosätta sig i närområdet av fastigheten man köpt. Resultatet av den 

undersökningen visade att 33 % av de tillfrågade i Lindgrens (2013) studie ansåg att viljan att 

bo kvar/bosätta sig i samma kommun som skogsfastigheten ökat i samband med 

fastighetsköpet. En betydande del av deltagarna i den studien menade på att motivet bakom 

köpet var till största del att det var ett tillköp till redan befintligt skogligt innehav. När en stor 

del av köparna i Vilhelmina och Dorotea skulle motivera sitt köp nämndes ofta barnen vilket 

Lindgren menar visar att skogsfastigheter är något som knyter samman familjer. Ett annat 

motiv bakom köpen i Vilhelmina och Dorotea har varit att skogsköparna sett det som en bra 

investering.  

 

Nilsson (2014) gjorde i ett examensarbete från LTH (Lunds Tekniska Högskola) en studie för 

att undersöka vilka faktorer som påverkar prisvariationen på skogsfastigheter. Det som 

påverkar priset mest är enligt Nilsson (2014) virkesvolymen och länets medelbonitet. Små 

skogsfastigheter (2,5-5 hektar) värderas enligt Nilsson (2014) lägre än de större. En indikation 

om att priset sjunker när storleken överstiger 100 hektar finns också. Resultatet av Nilssons 

studie visar även att de som bor i samma kommun som fastigheten är benägna att betala mer 

än folk som bor utanför kommunen.   
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4. Bakgrund 

4.1 Olika sätt att köpa en fastighet 

Det finns tre olika sätt att köpa en fastighet på. Genom köp enligt jordabalkens regler som 

lagfars hos inskrivningsmyndigheten, paketering i aktiebolag eller genom fastighetsreglering. 

Dessa sätt redogörs det för nedan.  

 

4.1.1 Köp enligt Jordabalken 

Enligt jordabalk (SFS 1970:994) (i fortsättningen JB) är fast egendom jord som är indelad i 

fastigheter och avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt (en så 

kallad 3D-fastgihet). Enligt JB 4:1 slutförs köp av en fast egendom genom att en underskriven 

köpehandling upprättas. I handlingen ska uppgifter om köpeskilling och en förklaring att 

egendomen överförs finnas. Saknas något av detta är köpet ogiltigt och går tillbaka. När man 

förvärvat en fast egendom ska, enligt JB 20:1, lagfart sökas. Detta ska göras inom tre månader 

efter att fångeshandlingen upprättats (JB 20:2). Vid köp av fast egendom betalas en 

stämpelskatt på 1,5 procent för fysiska personer och 4,25 procent för juridiska personer (Lag 

om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (SFS 1984:404)). För att förvärva en egendom 

som är taxerad som lantbruksenhet kan även tillstånd enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230) 

krävas.  

 

Jordförvärvslagen (SFS 1979:230) 

Jordförvärvslagen (SFS 1979:230) har som syfte att underlätta en lämplig utveckling inom 

jord- och skogsbruk. Enligt bestämmelserna i jordförvärvslagen krävs tillstånd (med vissa 

undantag) för att förvärva en lantbruksenhet genom köp, byte eller gåva om förvärvet avser 

egendom i glesbyggd eller om förvärvaren är en juridisk person som erhåller förvärvet från en 

fysisk person eller ett dödsbo. Det krävs inte om förvärvaren är en fysisk person som sedan 

minst ett år tillbaka är folkbokförd i kommunen eller om förvärvet görs genom arv. En fysisk 

person behöver dock alltid tillstånd enligt denna lag om förvärvet är en del av ett område som 
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är föremål för en pågående omarrondering. Tillstånd till förvärv får enligt denna lag vägras 

om förvärvet behövs för att främja sysselsättningen på orten. Detta gäller dock inte om 

förvärvaren har som avsikt att inom ett år bosätta sig på fastigheten eller om förvärvet i 

framtiden kommer främja sysselsättningen på orten.  

Förvärvstillstånd enligt denna lag ska sökas inom tre månader från det att förvärvet skedde 

och tillståndet prövas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos 

jordbruksverket och jordbruksverkets beslut kan sedan överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. Blir ett förvärv ogiltigt på grund av att ansökan om förvärvstillstånd 

avslås är staten skyldiga att lösa in egendomen till priset som avtalats mellan köpare och 

säljare om inte priset och/eller övriga avtalsvillkor anses oskäliga. (Jordförvärvslagen (SFS 

1979:230)) 

 

4.1.2 Köp genom paketering i aktiebolag 

Vid köp genom paketering av bolag, så kallad bolagsförsäljning, säljs fastigheten till ett 

aktiebolag, ägt av fastighetsägaren, för ett pris långt under marknadsvärdet. Sedan säljs alla 

aktier i bolaget till förvärvaren. På det här sättet undviker man att betala någon stämpelskatt 

förutom vid försäljningen från försäljaren till aktiebolaget eftersom när fastigheten ligger i 

aktiebolaget byter inte fastigheten ägare utan bara aktiebolaget. Stämpelskatten man betalar är 

dock mycket lägre än vad den skulle varit vid försäljning genom JB’s regler då säljaren säljer 

den till ett så pass lågt pris till sitt eget aktiebolag. (Herder och Wallenås, 2008)  

 

4.1.3 Köp genom fastighetsreglering 

Vid marköverlåtelse enligt fastighetsreglering innebär att de inblandade fastigheterna 

ombildas och mark överförs från en fastighet till en annan (fastighetsbildningslagen (i 

fortsättningen FBL) 5:1 (SFS 1970:988)). Det kan röra sig om del av fastighet eller hela 

fastigheten. Det hela görs genom att ärendet prövas i en förrättning kontrollerad av en 

lantmäterimyndighet (FBL 2:2). Antingen kan fastighetsägarna byta mark med varandra och 
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om då värdet av den inblandade marken är lika åt båda hållen utgår ingen ersättning åt något 

håll. Men om värdet skiljer sig eller mark bara överförs från en fastighet till en annan så utgår 

ersättning i pengar för förlorat värde (FBL 5:10). Eftersom man på detta sätt undviker att 

någon fastighet byter ägare undviker man att betala någon stämpelskatt och förvärvet blir inte 

heller synligt hos inskrivningsmyndigheten då ingen lagfart söks.  

 

4.2 Svenska skogsmarknaden  

Skogsprodukter är en av Sveriges största exportprodukter och under 2013 exporterade Sverige 

skogsprodukter till ett värde av 119 miljarder kronor. Det motsvarar 11 procent av Sveriges 

totala export. (Skogsstyrelsen, u.å a)  

Sverige består av totalt 40,7 miljoner hektar mark. Av detta är 23,2 miljoner hektar produktiv 

skogsmark. Av detta ägs ca 50 procent av enskilda ägare (Se figur 1). (Skogsstyrelsen, u.å b) 

De enskilda skogsägarna är totalt ca 329 500 stycken och av dessa är 38 procent kvinnor och 

62 procent män (LRF Konsult, & Swedbank och Sparbankerna, 2015).  

 

 

Figur 1 Ägarfördelning av produktiv skogsmark i Sverige. (Skogsstyrelsen, u.å b) 

Enskilda ägare 50 %

Privata skogsbolag 25 %

Sveaskog 14 %

Övriga privata ägare 6%

Staten 3 %

Övriga allmäna ägare 2%
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Enligt NAI Svefa (2014) har skogsfastighetspriserna i allmänhet sjunkit de senaste åren och 

allt färre transaktioner genomförs varje år. Från att ha stigit rejält under 2000-talets första 

decennium ha priserna på skogsmark sjunkit med 1 procent de senaste fem åren (LRF 

Konsult, u,å). Enligt NAI Svefa (2014) sjönk transaktionsvolymen med ca 13 procent i 

Sverige under 2013 jämfört med året innan. Skillnader fanns dock lokalt. I södra Sverige 

sjönk transaktionsvolymen med endast ca 5 procent medan i norra och mellersta Sverige ca 20 

procent. Skogsfastighetspriserna sjönk i södra Sverige med mindre än 1 procent medan i 

mellersta och norra Sverige sjönk priserna med mellan 5 och 10 procent. Under 2014 

stabiliserades dock marknaden. Enligt LRF Konsult (u.å) var genomsnittspriset då 372 

kr/m
3
sk vilket var en ökning med en procentenhet mot 2013.  

 

4.2.1 Norra Sverige 

I Norra Sverige var enligt LRF Konsult (u.å) genomsnittspriset för skogsmark 244 kr/m
3
sk 

2013. Under 2014 vände dock marknaden i norra Sverige och priset ökade med 2 procent i 

snitt till 249 kr/m
3
sk. I just Norrbottens län minskade fastighetspriserna för skogsfastigheter 

under 2013 med 8 procent. Under 2013 såldes fastigheterna i snitt för 19 000 kr/ha och 

virkespriset var 240 kr/m
3
sk i genomsnitt. NAI Svefa (2014) ser trots det Norrbotten som en 

starkare investeringsort än året innan då befolkningsutvecklingen är förhållandevis stark och 

det är en låg arbetslöshetsnivå i länet. 

  

4.2.2 Mellersta Sverige 

I Mellersta Sverige var, enligt LRF Konsult (u.å) genomsnittspriset för skogsmark 387 

kr/m
3
sk 2013. Under 2014 sjönk priset med 2 procent till 379 kr/m

3
sk. För att ta ett exempel 

från mellersta Sverige så gick omsättningen av skogsfastigheter i Gävleborgs län ner med 

drygt 35 procent år 2013 jämfört med året innan. En hektar kostade 35 000 kr i snitt och 

virkespriset priset var i genomsnitt 340 kr/m
3
sk. Enligt NAI Svefa (2014) genomfördes det 
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dock fler transaktioner genom fastighetsreglering enligt Fastighetsbildningslagen (SFS 

1970:988) vilket inte syns i den officiella statistiken. Men trots detta var 

omsättningsskillnaden tydlig. Bara tre år tidigare ökade priserna istället med 10 procent under 

året (NAI Svefa 2012) och man förväntade sig att omsättningen av skogsfastigheter skulle 

fortsätta vara hög vilket inte blev fallet.  

 

4.2.3 Södra Sverige 

I Södra Sverige var, enligt LRF Konsult (u.å), priset under 2013 i genomsnitt 521 kr/m
3
sk. 

Året efter (2014) höjdes det med 3 procent till 538 kr/m
3
sk. I just Kronobergslän var 

förändringen, enligt NAI Svefa (2014), under 2013 nästintill obefintlig men fortfarande även 

en negativ tendens med en minskning på fastighetspriserna med 2 procent. Här kostade en 

hektar 80 000 kr och virkespriset var i genomsnitt 520 kr/m
3
sk. Priserna i södra Sverige är 

höga jämfört med övriga Sverige vilket NAI Svefa (2014) tror kommer hålla sig i framtiden 

då det är mer expansivt än mellersta och norra Sverige och avstånden inte är så långa som i 

norra Sverige.  

Sammanfattningsvis är södra Sverige mer expansivt och har närmare till övriga Europa och 

skogsmark är dyrare där än i mellersta och i norra Sverige. Virkespriserna i södra Sverige är 

nästan dubbelt så höga som norra Sverige och man får en hektar skogsmark i södra Sverige 

för samma pris man får 4 hektar i norra Sverige. I mellersta Sverige ligger priserna något 

under medel för hela Sverige. Detta arbete omfattar inte mellersta Sverige utan tittar endas 

närmare på norra och södra Sverige.  

Det ska noteras att Sveaskog är landets största skogsägare och därför en stor aktör på 

marknaden. Bolaget har i uppdrag från riksdagen från 2001 att sälja 5-10 procent av det 

markinnehavet Sveaskog hade 2002. Marken ska säljas främst till främst enskilda i 

glesbyggden till marknadsmässiga villkor. Detta för att stärka det enskilda skogsbruket i 

Sverige. (Proposition 2001/02:39)  

I Proposition 2009/10:169 från 2010 preciserades uppdraget att gälla just 10 procent av 

bolagets innehav 2002. I början av uppdraget genomfördes över 200 affärer varje år om över 
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totalt 40 000 hektar. Men på senare år har intresset från privatpersoner varit svalt och 2013 

gjordes endast 23 affärer om totalt 8 853 hektar (Sveaskog, 2014). Totalt har Sveaskog sålt 

7,57 procent i uppdraget (Sveaskog, 2015). 
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5. Resultat 

I detta arbete presenteras två olika resultat. Ett från registerstudien av de köp som studerats 

och ett utifrån telefonintervjuer med skogsköpare. 

 

5.1 Resultat av registerstudie 

I resultatet av registerstudien visas en sammanställning av köparnas bostäder i förhållande till 

fastigheterna de köpt (kommun och län), köparnas kön och köparnas medelålder. Detta är 

uppdelat efter året köpet gjordes och i vilket län skogsfastigheten i fråga ligger. I figur 2-5 är 

N=totala antalet deltagande köpare för varje år och län. Observera att dessa resultat grundar 

sig endast på de 25 fastigheter per län och år som är med i denna studie och inte alla 

skogsfastighetsköp som gjorts i länen. Se även bilaga 1.  

Figur 2: Andel skogsköpare som bor i samma kommun som den köpta skogsfastigheten 

uppdelat efter län och år. Totalt 150 köp. (N=25 per år och län) 

I figur 2 visas andelen skogsköpare som bor i samma län som den köpta fastigheten. 

Norrbottens län är i topp alla de undersökta åren vilket kan tyda på att i Kronobergs län har 

köparna i större utsträckning än i Norrbottens län investerat i skogsfastigheter som de inte haft 

någon form av relation till sedan tidigare och därför inte investerat i skogsfastigheter av 

personliga skäl utan ser det mer som en ekonomisk investering. I Norrbottens län köptes 

istället fler skogsfastigheter som finns i närheten av bostaden och då kan det vara större 
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möjlighet att köparen haft en relation till fastigheten sedan tidigare och fastigheten köptes för 

köparen ville behålla relationen till den och inte låta någon utomstående ta över den.  

Figur 3: Antal skogsköpare som bor i samma län som den köpta skogsfastigheten uppdelat 

efter län och år. Totalt 150 köp. (N=25 per år och län) 

I figur 3 visas antalet skogsköpare som bodde i samma län som fastigheten när den köptes. 

Även här toppar Norrbottens län samtliga år där 96 procent av de undersökta köpen gjordes i 

samma län åren 2004 och 2008 vilket visar att skogsköpare i Norrbottens län hellre köpte 

fastigheter som finns i närheten.  

Att köpare i Kronobergs län köpt skogsfastigheter som inte finns in närheten av bostaden 

tyder på att de köparna har till syfte att använda skogen som en inkomstkälla istället för att de 

vill ha fastigheten av personliga skäl och/eller för rekreation som i Norrbotten.  

I figur 4 visas andelen fastighetsköpare uppdelat efter kön för varje år och län. Observera att 

flera köp involverat fler än en köpare och därför är antalet köpare fler än antalet försäljningar.   
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Figur 4: Andel skogsköpare uppdelat i män och kvinnor för varje län och år. Totalt 218 

köpare. (N= Norrbotten 2004: 35, Kronoberg 2004: 35, Norrbotten 2008: 29, Kronoberg 

2008: 44, Norrbotten 2014: 38, Kronoberg 2014: 37) 

Bland de deltagande köpen är andelen män betydligt större än andelen kvinnor vilket visar att 

det är främst män som har intresse av att köpa skog vilket även LRF Konsult, & Swedbank 

och Sparbankerna (2015) bekräftar med att andelen skogsfastighetsägare som är kvinnor är 38 

procent i hela Sverige och i de deltagande köpen är 28 procent kvinnor.  

I figur 5 visas fastighetsköparnas medelålder uppdelat efter kön. Observera att vid de köp där 

danska medborgare köpt skogsfastigheter finns ingen ålder på köparen redovisad i form av 

personnummer eller på annat sätt och därför har dessa köp uteslutits från redovisningen av 

köparnas medelålder. 
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I bägge länen ligger medelåldern under samtliga år runt 50 vilket indikerar att yngre 

människor inte köpt skogsfastigheter i stor utsträckning. I den här undersökningen var det nio 

personer av totalt 205 som var under 30 när köpet gjordes. Det framkommer här att det är 

främst äldre män som köpt skog. Någon skillnad mellan länen eller åren kan inte påvisas i det 

avseendet i den här undersökningen.  

5.1.1 Köpta fastigheter innehållande enbart skog 

Av de 150 köp som studerats var det 31 stycken köp som involverat en fastighet med enbart 

skog vid försäljningen. I tabell 1-4 redovisas hur dessa är uppdelade i förhållande till totala 

antalet försäljningar i varje kategori och län.  

Att en köpare investerar i en fastighet med enbart skog kan vara en indikation att syftet bakom 

köpet är främst att använda skogen som en inkomstkälla. Detta för att inte behöva betala för 

någon yta som åker, vatten, betesmark eller annat som inte genererar någon inkomst till 

skogsbruket. I tabell 1-4 framkommer att det är fler i Kronobergs län som köpt rena 

skogsfastigheter med enbart skog än i Norrbottens län. 
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Tabell 1. Andel av de som köp fastighet med enbart skog som bor i samma kommun som 

skogsfastigheten.  

 

 

I tabell 1 visas att de flesta som köpt enbart skog i Norrbottens län bor i samma kommun som 

fastigheten medan i Kronobergs län bor de i en annan kommun. Detta tyder på att de som har 

köpt fastigheten med motivet att ha den som en ekonomisk investering i större grad bor i en 

annan kommun än fastigheten om fastigheten är köpt i Kronobergs län.  

 

 Kronoberg Norrbotten 

Enbart skog (köparen bor i samma kommun) 

Totalt antal köp (köparen bor i samma kommun) 

6 (16,2 %) 

37 

9 (15,3 %) 

59 

Enbart skog (köparen bor i annan kommun) 

Totalt antal köp (köparen bor i annan kommun) 

14 (38,9 %) 

36 

1 (6,3 %) 

16 

Enbart skog (köparen bor delvis i annan kommun) 

Totalt antal köp (köparen delvis i annan kommun) 

1 (50 %) 

2 

 

0 (0 %) 

0 

Enbart skog (Totalt) 

Totalt antal köp 

21 (28,0 %) 

75 

10 (13,3 %) 

75 

 Kronoberg Norrbotten 

Enbart skog (köpt av enbart män) 

Totalt antal köp (av enbart män) 

12 (26,1 %) 

46 

5 (10,9 %) 

46 

Enbart skog (köpt av enbart kvinnor) 

Totalt antal köp (av enbart kvinnor) 

4 (66,7 %) 

6 

0 (0 %) 

3 

Enbart skog (köpt av män och kvinnor tillsammans) 

Totalt antal köp (av män och kvinnor tillsammans) 

5 (21,7 %) 

23 

5 (19,2 %) 

26 

Enbart skog (Totalt) 

Totalt antal köp 

21 (28,0 %) 

75 

10 (13,3 %) 

75 

Tabell 2. Andel köpare som köpt fastigheter med enbart skog uppdelat efter kön.  
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Det framkommer i tabell 2 att vid de köp där enbart kvinnor är köpare i Kronobergs län så 

involverar 66,7 procent fastigheter med enbart skog mot endast 26,1 procent bland köp som 

gjorts av enbart män vilket visar att kvinnor i Kronoberg i större grad köper för att ha skogen 

som en inkomst källa. Antalet köp som gjorts från enbart kvinnor är dock väldigt begränsade i 

den här undersökningen så inga större slutsatser från detta bör dras. Det visas även i tabell 2 

att män i Kronobergs län köpte i fler fall än i Norrbottens län skogsfastigheter innehållande 

enbart skog.  

 

 Kronoberg Norrbotten 

Enbart skog (köparen över medianålder) 

Totalt antal köp (av köpare över medianålder) 

12 (36,4 %) 

33 

3 (8,5 %) 

35 

Enbart skog (köparen under medianålder) 

Totalt antal köp (av köpare under medianålder) 

3 (11,1 %) 

27 

7 (17,5 %) 

40 

Enbart skog (Totalt) 

Totalt antal köp  

15 (25 %) 

60 

10 (13,3 %) 

75 

 

I tabell 3 visas det att bland de köp som involverats av denna undersökning köptes fler 

fastigheter som består av endast skog av äldre köpare i Kronobergs län medan i Norrbotten 

köps fler av köpare under medianåldern (52,3 år). Observera att här är köpen som gjorts av 

köpare från Danmark exkluderade. Notera även att de köp som involverat fler än en köpare 

behandlas som en köpare genom att använda deras medelålder.  

  

Tabell 3. Andel köpare som köpt fastighter med enbart skog uppdelat efter om köparen 

är över eller under medianåldern 52,3.  
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 Norrbotten Kronoberg Totalt 

Enbart skog K/T (medelvärde) 

Antal köp 

3,35 

10 

2,36 

21 

2,68 

31 

Skog + annan mark K/T (medelvärde) 

Antal köp 

1,90 

65 

1,90 

54 

1,90 

119 

Totalt 

Antal köp 

2,09 

75 

2,03 

75 

2,06 

150 

 

I tabell 4 framkommer att de fastigheter som innehåller enbart skog sålts till ett högre pris i 

förhållande till taxeringsvärdet. Det tyder på att de som köpt fastigheter med ett främst ett 

ekonomiskt motiv var beredda att betala lite mer för att få en fastighet som inte innehåller 

någon onödig yta som de inte kan få någon inkomst till skogsbruket från.  

I registerstudien framkommer även att bland de undersökta köpen så ägs dubbelt så många 

fastigheter i Kronobergs län idag av en ny ägare än i Norrbottens län (se bilaga 1) vilket kan 

tyda på att de som köpt en skogsfastighet i Norrbottens län gjort det mer för ett personligt 

syfte. De som köpt en skogsfastighet för att enbart tjäna pengar på den har nog lättare för att 

sälja den än de som köpt den med ett personligt syfte eller för rekreation.   

Tabell 4. Medelvärdet av K/T för fastigheter innehållande enbart skog och 

fastigheter innehållande skog och annan mark.  
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5.2 Resultat av telefonintervjuer 

Telefonintervjuerna gjordes med åtta olika köpare, fyra stycken från varje län. Nedan 

redovisas samtliga intervjuer var för sig. Se bilaga 2 för frågeformulär.  

Intervju 1.  

Första intervjun som gjordes var med en kvinna som var 53 år vid köpetillfället 2004. 

Fastigheten ligger i Norrbottens län och hon själv bor i Västerbottens län. Fastigheten är 38 

hektar stor och består av ca 70 procent skogsmark. Hon äger den här skogsfastigheten på egen 

hand men hennes make har skogsfastigheter i andra län. Kvinnan själv var inte skogsägare 

sedan tidigare. Anledningen till att hon ville köpa en skogsfastighet var av personlig art. Hon 

hade sedan tidigare en relation till fastigheten i fråga genom att hon sedan tidigare ägde en 

stuga på fastigheten. När hennes far avled var inte modern intresserad att ta över fastigheten 

och för att fastigheten inte skulle hamna hos någon utomstående köpte hon den av sin mor. 

Hon blev uppmärksammad på att fastigheten var till salu från sin mor. Att hon i nuläget skulle 

bosätta sig i samma kommun som fastigheten ligger i är inte troligt då hon tillsammans med 

maken bor i ett annat län och maken har även skogsfastigheter i andra län. Hon anser sig själv 

vara en passiv skogsägare och lägger själv nästan ingen tid alls på fastigheten.  

 

Intervju 2.  

Andra intervjun gjordes med en man som var 54 år gammal vid köpet 2004. Fastigheten var 

48 hektar stor och består till ca 90 procent skog och ligger i Norrbottens län och köparen bor i 

samma kommun som fastigheten. Fastigheten i fråga köpte han på egen hand. Han är sedan 

tidigare skogsägare efter ett arv från sin far som skedde ungefär samtidigt som den aktuella 

fastigheten köptes. Den fastigheten ligger i samma område som fastigheten han själv köpte. 

Anledningen till att han köpte en skogsfastighet var att det på fastigheten finns en stuga som 

han ville behålla inom släkten. Tidigare ägaren av fastigheten var en släkting som beslutade 

sig för att sälja och då köpte han fastigheten från denne. Köparen blev uppmärksammad på att 

fastigheten var till salu genom släktingen som sålde. Han anser sig själv vara en aktiv 

skogsägare och gör det mesta själv men lägger även en del jobb på fastigheten åt andra.  
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Intervju 3. 

Fastighetsköparen i tredje intervjun var en man som var 43 år gammal vid köpet 2008. Han 

köpte en skogsfastighet i Norrbottens län som var nio hektar stor. Den bestod av ca 90 procent 

skog. Fastigheten äger han på egen hand. Han bor själv i samma kommun inte alls långt från 

fastigheten i fråga. Sedan tidigare har han en annan skogsfastighet i samma område som 

bostaden och den fastigheten köptes 2008. Den fastigheten förvärvade han genom ett köp. 

Syftet bakom det köpet var i första hand för rekreation men även för penningplacering och en 

säker avkastning. Anledningen till att han ville köpa en till skogsfastighet 2008 var för att 

utöka de befintliga ägorna. Det var lättare för honom att bruka skogen när den blev större. 

Motiveringen till val av fastighet var främst att den låg i samma område som den han ägde 

tidigare och bostaden. Den kom även upp för försäljning vid ett bra tillfälle för honom. Han 

uppmärksammades på att fastigheten var till försäljning genom personliga kontakter. Köparen 

anser sig själv vara en aktiv skogsägare. Endast passiv när det gäller det skattemässiga. Han 

lägger ca 8 dagars arbete varje år på fastigheten då han röjer och hugger ved.  

 

Intervju 4.  

Fastighetsköparen i intervju fyra var en 37 årig man som tillsammans med sin sambo köpte en 

skogsfastighet i Norrbotten 2014. Själv bor han i Stockholms län. Fastigheten var 23 hektar 

stor och bestod till 100 procent av skogsmark. Han var inte skogsägare innan köpet gjordes 

men föräldrarna ägde skog i Norrbotten sedan tidigare. Anledningen till att beslut om att köpa 

skog togs var på grund av att det sedan tidigare finns ett intresse av skogsbruk inom familjen 

och de ville investera i något långsiktigt. Motivet till valet av fastigheten var för att sambons 

föräldrar sålde och man passade då på när möjligheten fanns. Det var även genom sambons 

föräldrar de blev uppmärksammade på att fastigheten var till salu. Möjligheten att de bosätter 

sig i kommunen som skogsfastigheten finns i existerar. Det beror dock mer på att de är 

uppväxta där och släkten finns kvar i den kommunen och inte till stor del på grund av 

fastigheten. Han anser sig själv vara en aktiv skogsägare och gör det mesta själv. 

Slutavverkning och gallring läggs dock på annan part.  
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Intervju 5.  

Köparen i femte intervjun var en 35 årig man som tillsammans med sin far köpte en 

skogsfastighet i Kronobergs län 2014. Fastigheten var 38 hektar stor och innehåller ca 85 

procent skog. Den intervjuade bor på samma ort som fastigheten i fråga och var inte 

fastighetsägare sen tidigare. Syftet bakom köpet var att de sedan tidigare hade ett intresse av 

skog och de ansåg det var en bra investering. Främsta anledningarna till varför de valde den 

fastigheten de köpte var att den låg i rätt prisklass och hade lagom storlek. De blev 

uppmärksammade på att fastigheten var till salu genom personligta kontakter. Han anser sig 

själv vara en aktiv skogsägare då de röjer och gör mindre arbeten på fastigheten själva. Större 

arbeten som avverkning läggs dock på andra.  

 

Intervju 6.  

Köparen i sjätte intervjun var en kvinna från Danmark som investerat i en skogsfastighet i 

Kronobergs län 2008. Hon köpte hela fastigheten själv. Köpet involverade en fastighet som 

var tolv hektar stor och bestod i sin helhet av skog. Hon var inte skogsägare innan köpet 

gjordes. Anledningen till att hon ville köpa skog var för att hon hade ett visst intresse av 

skogsbruk sen tidigare och hon såg det som en säker investering. Skälet till val av fastighet 

var att fastigheten var lagom stor och hade ett bra pris. Den var även tillgänglig vid en bra 

tidpunkt för köparen. Hon blev uppmärksammad på fastigheten genom personliga kontakter. 

Idag har hon inga planer på att bosätta sig i samma kommun som fastigheten då hon idag har 

sitt liv i Danmark och trivs bra där. Hon anser sig själv vara en passiv skogsägare då hon 

lägger de mesta jobben på fastigheten åt andra.  

 

Intervju 7. 

Sjunde intervjun gjordes med en 43 årig man som köpte en skogsfastighet i Kronobergs län 

2008. Han köpte den tillsammans med sin fru. Deras bostad ligger i Skånes län. Fastigheten är 

15 hektar och består till ca 85 procent av skog. Han ägde inte någon skogsfastighet innan det 

aktuella köpet. Anledningen till att han ville köpa skog var för att han ser det som en bra 

investering. Motivet till val av fastighet var att de ansåg fastigheten var fin, hade lagom 
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storlek och en bra ålder på skogen. De uppmärksammades på fastigheten från LRF 

(Lantbrukarnas Riksförbund). Köparen anser att det inte finns någon möjlighet till att de 

flyttar till samma kommun som fastigheten. Han anser avståndet till fastigheten nu är lagom. 

Köparen ser sig själv som en aktiv skogsägare då han lägger ner mycket tid på fastigheten och 

gör allting själv.  

 

Intervju 8. 

Den åttonde intervjun gjordes med en kvinna som var 51 år gammal vid köpet 2004. Hon 

köpte då på egen hand en skogsfastighet i Kronobergs län i samma kommun som sin bostad. 

Fastigheten var 13 hektar stor och bestod enbart av skog. Köparen var inte skogsägare innan 

köpet. Anledningen till att hon ville köpa skog var att hon sedan tidigare ägde ett hus som 

stod på marken och ville inte att skogen skulle ägas av någon som hade för avsikt att avverka 

den. Hon uppmärksammades på att skogen var till salu av ägaren av fastigheten då hon ägde 

ett hus på marken. Hon lägger ut det mesta arbeten på fastigheten åt andra men gör lite själv. 

Anser sig själv vara en ganska passiv skogsägare.  

 

5.2.1 Sammanfattande resultat av telefonintervjuerna 

Av telefonintervjuerna framkommer precis som vid registerstudien att de köpare som var med 

i den här undersökningen och investerat i Norrbottens län till större del gjort det på grund av 

personliga skäl och inte till lika stor del ekonomiska. Ekonomiska motiv fanns även bland de 

intervjuade i Norrbottens län men det var andra orsaker som var viktigare än dessa. Bland de 

som intervjuats hade de som köpt sin fastighet i Norrbottens län oftast köpt fastigheten av en 

släkting. I Kronobergs län uppgav de flesta av de som intervjuades att en ekonomisk 

anledning låg bakom beslutet om att de ville köpa en skogsfastighet. De som köpt 

skogsfastighet i annat län än bostaden uppgav oftare än de som köpt i samma län som 

bostaden att syftet bakom köpet var för en ekonomisk investering i både Norrbotten och 

Kronoberg.  
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Nästan alla av de intervjuade blev först uppmärksammade om fastigheten genom någon form 

av personliga kontakter. I Norrbotten ofta genom en släkting som ville sälja medan i 

Kronobergs län var det någon annan sorts kontakt. Det var endast en gång som en mäklare var 

inblandad. Detta i form av LRF (Lantbrukarnas Riksförbund). Det visar att de skogsköpare 

som var med i den här undersökningen ofta genom kontakter var insatta i marknaden på vad 

som var till salu och behövde inte ta mäklare till hjälp för att hitta en lämplig fastighet att 

köpa. Intresset för skog fanns ofta bland köparna sedan tidigare innan de själva köpte. Även 

om de själva inte ägde någon skog så gjorde ofta någon annan familjemedlem eller nära 

släkting det.  

I telefonintervjuerna framkom att två av deltagarna från Norrbottens län ägde skog sedan 

tidigare och en har föräldrar som ägde skog. Anledning till att de förvärvat tidigare i 

Norrbottens län var genom arv eller på grund av främst rekreation. Men även 

penningplacering och en säker avkastning fanns bland anledningarna. I Kronobergs län var 

det istället ingen av de intervjuade som ägde någon skogsfastighet sedan tidigare.  

När valet av fastighet skulle göras fanns det i köpen som gjordes i Norrbottens län endast ett 

alternativ vid köpetillfället då det ofta fanns en viktigare anledning än det rent ekonomiska 

som motiv till köpet. Det var antingen den specifika fastigheten eller ingen alls. Valet av 

fastighet var för köparna i Kronobergs län svårare än i Norrbottens län då det sannolikt fanns 

flera alternativ på marknaden just då som ansågs attraktiva för köparen. Detta har dock inte 

undersökts i denna studie. Det som köparen motiverar sitt val av fastighet med var ofta 

storleken och priset på fastigheten. I de flesta fallen fanns ingen som helst personlig 

anknytning till fastigheten som i Norrbottens län.  

Av de köpare som deltog i intervjuerna bodde fyra stycken på annan ort än fastigheten i fråga. 

Endast en av dem angav att möjligheten fanns att denne flyttar till samma kommun som 

skogsfastigheten finns i. Detta berodde dock mer på att personens släkt fanns där än på grund 

av att skogsfastigheten fanns där. Det visar att de som köpt skog i ett annat län än bostaden 

inte egentligen har en speciell relation till fastigheten utan ser det mer som en ekonomisk 

investering.  



 

28 

 

 

De svaranden som köpt fastigheter med syftet att ha den som en inkomstkälla uppger att de 

lägger ner mer tid på fastigheten och är mer aktiva i sitt skogsägande än de som köpt för att 

behålla den inom släkten eller köpt av ett emotionellt syfte vilket tyder på att de som köpt 

skogsfastigheter av annan orsak än ekonomisk hellre betalar en del för att jobb på fastigheten 

görs än gör jobbet själva.   
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6. Diskussion och slutsatser 

 

6.1 Diskussion av metod 

I denna studie har två metoder tillämpats. En kvantitativ studie av totalt 150 köp fördelade på 

Kronobergs län och Norrbottens län under åren 2004, 2008 och 2014. 25 köp per län och år. 

Sedan genomfördes en mer kvalitativ metod i form av telefonintervjuer med åtta stycken 

skogsköpare fördelade med fyra från varje län.  

 

6.1.1 Registerstudien 

Till registerstudien behövdes data över de köp som gjorts under de studerade åren i 

Norrbottens och Kronobergs län. Detta var svårt att få tag i. Lantmäteriet hade ingen tillgång 

till detta men jag fick med hjälp av min kontaktperson ut materialet från Sveaskog via deras 

material för ortsprisvärdering. På grund av att det endast var tre olika år som studerades anser 

jag själv att resultatet blev glest för att sträckas ut över tio år. För att kunna se ett jämnare 

resultat och utveckling över tiden skulle fler år och län studerats men det hade fått som 

konsekvens att färre köp från varje år tagits med. För att få ett så rättvist resultat från varje år 

anser jag att så många köp som möjligt varje år bör vara med i studien. Hade fler år och län 

tagits med hade arbetet blivit för stort för att behandlas i den här studien.  

Att några fastigheter i Kronobergs län 2014 inte uppfyllde kriterierna som ställdes från början 

tror jag inte påverkade resultatet alltför mycket då dessa fastigheter inte skiljde sig från 

mängden på något sätt. I dessa fall fanns det även procentuellt sett mer skog på fastigheten än 

vissa andra som togs med som uppfyllde alla kriterier som ställts innan urvalet gjordes.  

 

6.1.2 Telefonintervjuer 

Till telefonintervjuerna var det svårt att få tag i köpare som ville svara på frågor om deras 

skogsköp. För att se om svaren skiljde sig beroende på om köparen bodde på samma ort som 



 

30 

 

 

fastigheten mot de som bodde i ett annat län eller i alla fall kommun behövdes ett antal olika 

kategorier av köpare. Att få tag på köpare som investerat i en skogsfastighet i samma ort som 

bostaden i Norrbottens län var inga större problem eftersom de var så många. Var det någon 

som inte ville svara på frågorna var det bara att pröva med nästa. De som bodde i annat län 

var dock svårare att få tag i. Eftersom de var så få var det inte bara att ringa vidare till nästa 

om den första tackade nej till att delta.  

I Kronobergs län var istället det största problemet att få tag i köparna. Eftersom ett antal 

köpare i Kronobergs län var från Danmark var det nödvändigt att få med någon av dessa i 

studien. I fastighetsregistret fanns varken adress eller personnummer på danska medborgare 

redovisade vilket gjorde det svårt att veta att det var rätt person när telefonnummer togs fram 

till dem. På grund av tidsbrist gjordes inga större försök till att hitta adresser till dessa via till 

exempel skatteverket.  

För att få ett rättvisare resultat bör betydligt fler personer varit med i undersökningen för att få 

ett statistiskt resultat. Dock gav de flesta liknande svar på de viktigaste frågorna i 

undersökningen och en bra bild om vilka syften som oftast var anledningen till köp hade 

kommit fram.  

Istället för telefonintervjuer kunde vanliga intervjuer ha genomförts för att få ett mer 

personligt samtal med den intervjuade. I den här studien var det dock vara svårt då de 

svarande befann sig utspridda över landet och i vissa fall även i Danmark.  

 

6.2 Diskussion av Resultat 

I både registerstudien och vid intervjuerna framkommer det att de som köpt skogsfastigheter 

som en ekonomisk investering gjort det i större utsträckning i Kronobergs län än Norrbottens 

län. De som köpt skogsfastigheter i Norrbottens län bor oftast i samma län medan de som köpt 

i Kronobergs län i större utsträckning bor i ett annat län vilket tyder på att syftet ofta är 

personligt bakom köpen i Norrbottens län. Virkespriset i Kronobergs län är även det mycket 

högre än i Norrbottens län (NAI Svefa 2014) vilket också är en bidragande faktor till att det är 

fler som köper fastigheterna i Kronobergs län för att ha dem som en inkomstkälla istället för 
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att äga dem av andra orsaker. Att virkespriserna är så låga i Norrbottens län antar jag även 

bidrar till att folk som inte har en personlig relation till fastigheten eller inte tänkt använda 

fastigheten för rekreation väljer att investera någon annanstans i Sverige där virkespriserna är 

högre. 

I registerstudien framkomer det att andelen manliga skogsköparna bland fastigheterna som 

deltog i studien är något större och andelen kvinnor mindre än vad genomsnittet av 

skogsägare i Sverige är. Andelen män var 72 procent och andelen kvinnor 28 procent i både 

Kronobergslän och Norrbottens län. Genomsnittet i Sverige är 38 procent kvinnor och 62 

procent män (LRF Konsult, & Swedbank och Sparbankerna, 2015).  Detta kan bero på att som 

Andersson et al. (2010) menar, att män är mer benägna till att köpa skogsfastigheter på grund 

av intresse medan kvinnor oftare ärver sina. Därför finns inte samma mängd överlåtelser där 

kvinnor är involverade med i den här studien då den bara behandlar köp och inga arv eller 

gåvor.   

I studien visas att det är till största del folk över 30 (medelålder runt 50 samtliga undersökta 

län och år). Att yngre människor inte investerar i skog kan antas knappast handlar om brist på 

intresse för skog och skogsbruk utan snarare ekonomiska skäl. De har helt enkelt inte råd att 

köpa skog.  

De som deltog i telefonintervjuerna blev i de flesta fallen uppmärksammade på fastigheten de 

köpte från någon de sedan tidigare kände. Det visar att intresset för skog finns innan köpen 

gjorts och köparna har haft en bra koll på marknaden genom olika kontakter. I Norrbotten var 

ofta säljaren en släkting till köparen och kontakten skedde direkt mellan dem vilket bekräftar 

vad Lindgren (2013) menar med att skogsfastigheter knyter samman familjer.  

Av de som inte bodde i samma län som fastigheten angav de flesta att de inte finns möjlighet 

att de flyttar till orten som fastigheten finns i vilket Lindgren (2013) också menar. Det antar 

jag är på grund av att de inte har någon egentlig anknytning till orten eller fastigheten. De 

äger bara fastigheten där för att tjäna pengar på den.  

Att de som äger fastigheten med ett ekonomiskt syfte bakom lägger ner mer tid på fastigheten 

antar jag beror på att de som äger av annan anledning inte bryr sig så mycket om att de ska 
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tjäna pengar på fastigheten. De betalar hellre en del för att någon annan ska sköta fastigheten 

åt dem. 

Köparna som investerat i Norrbotten kan till stor del kopplas till de som Ingemarsson et al 

(2006) menar vara traditionella eller som Johansson (2008) menar är drömmare eller bonden. 

Skogsfastigheten ligger i närheten av bostaden och förvärvet har skett från någon inom 

släkten. De förväntar sig även att barnen i framtiden skall ta över fastigheten. Största syftet 

bakom köpet är framtiden och förverkliga drömmen om att äga skog. I Kronobergs län kan 

köparna istället kopplas mer till det som Ingemarsson et al (2006) menar är de multiobjektiva 

eller som Johansson (2008) menar är de kapitalstarka. De ser skogen som en investering och 

får en stor del av inkomsten från skogen. De som köper skog för att sprida risker är mer 

intresserade av att köpa mer mark.  

 

6.3 Slutsatser  

I arbetet framkommer det att köparbilden vid köp av skogsfastigheter är främst män runt 50 år 

gamla. Även bland de kvinnor som köper fastigheter är medelåldern runt 50. Få personer 

under 30 år köper skogsfastigheter. Köparna är ofta sedan tidigare intresserade av skog även 

fast de själva inte äger någon skogsfastighet. Någon skillnad på köparbilden mellan de 

undersökta åren kan inte påvisas i den här undersökningen.  

I Kronobergs län är bor köpare oftare i ett annat län eller i alla fall en annan kommun än 

skogsfastigheten än i Norrbottens län. I Norrbottens län köps ofta skogsfastigheten av någon 

som bor i närheten av fastigheten i fråga.  

I arbetet kan en viss skillnad visas mellan de undersökta länen till syftet bakom skogsägares 

beslut till att investera i skog. I Norrbottens län köps fastigheterna ofta med motiv av 

emotionellt slag. Säljaren är ofta av en släkting till köparen och syftet är till stor del att de vill 

behålla fastigheten inom släkten. Det finns vissa intentioner till att syftet är av ett ekonomiskt 

slag men det är inte lika omfattande som i Kronobergs län.  
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I Kronobergs län finns intentioner att syftet bakom köpen oftare än i Norrbotten är att köparen 

ser det som en bra investering. De köper en skogsfastighet som de sedan tidigare inte har 

någon koppling till och ofta motiveras valet av fastighet med att priset var bra.  

6.4 Framtida forskning 

Framtida forskning som bör göras är att utveckla den här studien genom att behandla fler län 

och under fler år. En enkätundersökning till en stor mängd skogsköpare med frågor kring 

motiv till köp och val av fastighet kan vara en bra metod. Den bör följas upp med mer 

djupgående intervjuer med ett större antal representanter från olika klassificeringar som 

framkommer från enkätundersökningen.  



 

34 

 

 

7. Referenser 

Andersson, M., Håkansson, C., & Holmgren, L. (2010). Non-industrial private forest owners' 

financial risk taking: Does gender matter? Scandinavian Journal of Forest Research, 25:S9, 

6-13. doi:10.1080/02827581.2010.506767 

Blennow, K. & Sallnäs, O. (2002). Risk Perception Among Non-industrial Private Forest 

Owners. Scandinavian Journal of Forest Research, 17:5, 472-479. 

doi:10.1080/028275802320435487 

Herder, D., & Wallenås, D. (2008). Försäljning av fastighet direkt eller via aktiebolag: En 

jämförelse av ekonomiska konsekvenser. Examensarbete, Lunds Tekniska Högskola, 

Avdelningen för fastighetsvetenskap. 

http://www.lantm.lth.se/fileadmin/fastighetsvetenskap/utbildning/Examensarbete/08_5173_Er

ik_Herder__Daniel_Wallenaas.pdf 

Ingemarson, F., Lindhagen, A., & Eriksson, L. (2006). A typology of small-scale private 

forest owners in Sweden. Scandinavian Journal of Forest Research, 21:3, 249-259. doi: 

10.1080/02827580600662256 

Johansson, A. (2008). Motiv och avkastningsvärde vid köp av skogsfastigheter: en 

intervjuundersökning. (Examensarbete, Sveriges lantbruksuniversitet). 

http://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/diariet-och-

arkivredovisning/examensarbeten/fastighetsvardering-och-

fastighetstaxering/2008/110_2013_2761.pdf 

Kumar, R. (2005). Research methodology: A step-by-step guide for beginners. London: 

SAGE Publications.  

Lechuga, & Vicente, M. (2012). Exploring culture from a distance: the utility of telephone 

interviews in qualitative research. International Journal of Qualitative Studies in Education, 

volym (25), 251-268. doi:10.1080/09518398.2010.529853 



 

35 

 

 

Lindgren, J. (2013). Sveaskogs försäljning av skogsmark i Vilhelmina och Dorotea: 

målsättning och utfall ur ett glesbygdsperspektiv. Examensarbete, Sveriges 

lantbruksuniversitet. http://stud.epsilon.slu.se/5379/7/lindgren_j_130326.pdf 

LRF Konsult. (u.å). Marknaden för skogsmark har stabiliserats under 2014. Hämtat april 

2015 från: http://www.lrfkonsult.se/press/vara-publikationer/skog1/prisstatistik/den-

nedatgaende-trenden-ar-bruten---marknaden-for-skogsmark-har-stabiliserats-under-2014/ 

LRF Konsult, & Swedbank och Sparbankerna. (2015). Skogsbarometern 2014 Stockholm: 

LRF Konsult. Från http://www.lrfkonsult.se/PageFiles/3425/Skogsbarometern_2014_final.pdf 

Lönnstedt, L. & Svensson, J. (2000). Non-industrial Private Forest Owners' Risk Preferences. 

Scandinavian Journal of Forest Research, 15:6, 651-660. doi:10.1080/02827580050216905 

NAI Svefa. (2012). Svensk fastighetsmarknad: Fokus Skog. Stockholm: NAI Svefa. Från 

http://www.naisvefa.se/globalassets/svensk-

fastighetsmarknad/rapport_skog_nr2_2011_ny.pdf 

NAI Svefa. (2014). Svensk fastighetsmarknad: Fokus Skog 2014. Stockholm: NAI Svefa. Från 

http://www.naisvefa.se/globalassets/svensk-fastighetsmarknad/svensk-fastighetsmarknad-

fokus-skog-vt-14.pdf 

Nilsson, E. (2014). Värdering av skogsfastigheter; En statistisk analys av värdepåverkande 

faktorer. Examensarbete, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Teknik och samhälle. 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4937260&fileOId=49372

61 

Metria. (u.å). FastighetSök. Hämtat maj 2015 från: 

https://fastighetsok.metria.se/fsok/login.seam?cid=158435 

Proposition 2001/02:39. Förvärv av aktier i AssiDomän AB. Stockholm. Från 

http://data.riksdagen.se/fil/ECE7380C-7B03-4B15-9DCC-1CB92EC63DCD 

Proposition 2009/10:169. Förändrat uppdrag för Sveaskog AB. Stockholm. Från 

http://data.riksdagen.se/fil/30822CF7-561D-4D73-A0E0-709EDC70A643 



 

36 

 

 

SFS 1970:988. Fastighetbildningslag, Stockholm: Justitiedepartementet L1 

SFS 1970:994. Jordabalk. Stockholm: Justitiedepartementet L1.  

SFS 1979:230. Jordförvärvslag. Stockholm: Landsbygdsdepartementet. 

SFS 1984:404. Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, Stockholm: 

Finansdepartementet S1  

Skogsstyrelsen, (u.å a). Utrikeshandel. Hämtad april 2015 från: 

http://www.skogsstyrelsen.se/expimp 

Skogsstyrelsen, (u.å b). Skog och skogsmark. Hämtad april 2015 från: 

http://www.skogsstyrelsen.se/arealer 

Sveaskog. (2014). Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning. Stockholm: Sveaskog. 

Från http://www.sveaskog.se/Documents/Trycksaker/Finansiella%20Rapporter/Års-

och%20hållbarhetsredovisning%202013%20sve.pdf  

Sveaskog. (2015). Årsredovisning 2014 med Hållbarhetsredovisning. Stockholm: Sveaskog. 

Från 

http://www.sveaskog.se/Documents/Trycksaker/Finansiella%20Rapporter/Sveaskog%20årsre

dovisning%202014.pdf 

Svenning, C. (2000). Metodboken: Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. 

Klassiska och nya metoder i IT-samhället. Eslöv: Lorentz förlag.  



 

37 

 

 

8. Bilagor 

Bilaga 1. Sammanställning av registerstudien i siffror

Län + År 
Antal 

fastigheter 

Antal köpare 

som bor i 

samma kommun 

Antal köpare 

som bor i 

samma län 

Antal 

män (%) 

Antal 

kvinnor 

(%) 

Männens 

medelålder 

Kvinnornas 

medelålder 

Antal fastigheter 

med ny ägare 

idag 

Norrbotten 

2004 

25 18 24 24 (69%) 11 (31%) 50,13 47,09 1 

Norrbotten 

2008 

25 22 24 24 (83%) 5 (17%) 49,75 43,40 3 

Norrbotten 

2014 

25 19 21 25 (66%) 13 (34%) 53,48 49,92 0 

Kronoberg 

2004 

25 10 (1 delvis) 18 26 (74%) 9 (26%) 50,60 49,50 6 

Kronoberg 

2008 

25 13 (1 delvis) 15 (1 delvis) 31 (70%) 13 (30%) 55,40 52,00 2 

Kronoberg 

2014 

25 16 18 26 (70%) 11 (30%) 50,88 51,38 0 

Totalt 150 98 (2 delvis) 120 (1 delvis) 156 (72%) 62 (28%) 51,86 49,53 12 
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Bilaga 2. Frågeformulär för telefonintervjuer 

Antal delägare vid köpet:   

Ålder på den intervjuade:  

Kön:  

Bostadsort:  

Skogsfastighetens ort: 

1. Yrke/huvudsysselsättning:  

 

2. Är ni skogsägare sen tidigare (före förvärvet)?  

Om ja:  3. Hur förvärvades den fastigheten?  

4. Var ligger er/era tidigare fastighet/fastigheter?  

5. Vad var syftet med det köpet? (om det var ett köp) 

  

6. Vad var syftet med det aktuella köpet? Varför beslöt ni er för att ni ville köpa en 

skogsfastighet?  

7. Vad var främsta anledningen till val av fastighet? Varför den här fastigheten framför en 

annan?  

8. Hur blev ni uppmärksammad om den fastighet ni köpte? (Annons, mäklare, kontakter osv..)  

9. Boende på annan ort:  Finns det möjlighet att du på grund av fastigheten bosätter dig i 

kommunen vilken fastigheten ligger i?  

 Varför? Varför inte?  

10. Hur mycket tid lägger ni på er skogsfastighet?   

11. Anser du dig själv vara en aktiv eller passiv skogsägare?  

 

 

 


