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Sammanfattning 
Klimatförändringar är en stor risk för skogsbruket, där väderförändringar kan leda till ökade 
risker som storm, brand, översvämning, snö, insekter och svampar. Efter de kraftiga 
skogsbränderna under sommaren 2018 ökade allmänhetens kännedom om vilka konsekvenser 
klimatförändringarna kan få på den svenska skogen ur ett samhällsperspektiv. Denna uppsats 
ämnar ta ett skogsägar- och skogsindustriperspektiv och genom en kvalitativ ansats undersöka 
hur den svenska skogsindustrin arbetar med finansiella riskhanteringsmetoder för att möta 
extrema väderförhållanden. För att få en helhetsblick över riskhanteringen i branschen har 
även skogliga metoder samt finansiella risker undersökts. De finansiella 
riskhanteringsmetoderna som undersöks är diversifiering, hedgning med terminer, optioner 
eller swapar, väderderivat och scenarioanalys. Ambitionen är att studiens resultat ska tillföra 
en både praktisk och teoretisk betydelse. 
 
Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sakkunniga inom branschen, och 
analyserats med en modifierad version av Grounded Theory. Resultaten visar att den allmänna 
kunskapen om klimatförändringar och vilka effekter klimatförändringar väntas ha på 
skogsbruket stämmer väl överens med tidigare forskning. Som väntat har fokus inom 
branschen varit på skogliga skötselåtgärder, som också är anpassade efter vad som kan 
förväntas av tidigare forskning. Däremot finns det ett visst motstånd mot att använda 
finansiella riskhanteringsmetoder för att hantera skogliga risker. Den generella uppfattningen 
är att det inte finns en marknad för hedgning av till exempel prisrisker för skogsråvara, och 
väderderivat ses inte som ett reellt alternativ i dagsläget då det anses vara för komplicerat och 
dyrt. Enklare former av scenarioanalys används för att bedöma risker, men mer avancerad 
modellering saknas för att skapa robusta underlag för beslutsfattande. En orsak bakom det 
svala intresset för att använda finansiella riskhanteringsmetoder för att hantera skogliga risker 
bedöms vara att de som jobbar med skogsskötsel inte har någon djupare kunskap om 
finansiell riskhantering och de som jobbar med finansiell riskhantering saknar istället en 
djupare kunskap om skogen. I och med att man har kommit långt i det operativa arbetet 
minskar även behovet av att applicera finansiella riskhanteringsmetoder för att hantera den 
skogliga risken, vilket kan vara en förklaring för det motstånd som finns. 
 
 
Nyckelord: klimatförändringar, finansiell riskhantering, skogsindustrin 
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Begreppsdefinitioner 
 
Bestånd: Skogsområde som karaktäriseras av viss enhetlighet beträffande ålder, trädslagsblandning, 
bördighet (Skogsstyrelsen, 2019).  
 
Contorta: Vardaglig benämning på contortatallen (Pinus contorta). Arten kommer ursprungligen från 
Kanada och växer i Sverige betydligt snabbare än den svenska tallen. Dess härdighet och kvalitet har 
debatterats (Skogskunskap, u.å.) 
 
Gallring: Beståndsvårdande utglesning av skog där gagnvirket tas tillvara på (Skogskunskap, u. å.)  
 
Hedgning: En investeringsstrategi för att minska eller eliminera risk för negativa pris- eller 
kursrörelser i en tillgång. Detta görs via att hålla två eller flera tillgångar samtidigt för att utjämna 
eventuella förluster.   
 
m3sk: Förkortning för begreppet skogskubikmeter, ett mått som används för att beskriva volymen av 
stående skog (Skogsstyrelsen, 2018) 
 
Markberedning: Bearbetning av skogsmark för att frambringa en gynnsam grobädd för frön eller 
växtplats för plantor (Skogskunskap, u.å.).  
 
Massaved: Rundvirke för tillverkning av pappersmassa (Skogskunskap, u.å.). 
 
OTC: Over-the-counter. Nätverk som används för handel med värdepapper som inte är listade på en 
formell marknadsplats (Hull, 2018, s. 98). 
 
Risk: Risk definieras i detta arbete som en osäkerhet med en ekonomisk konsekvens. För att en risk 
ska föreligga krävs alltså en osäkerhetsfaktor samt en exponering mot just denna faktor. Om väder är 
en risk för ett skogsbolag är den framtida väderleken den osäkra faktorn och exponeringen är vilken 
ekonomisk skada vädret kan åstadkomma.  
 
Riskhantering: Riskhantering är metoder som kan användas för att bedöma, kontrollera och minska 
risken från en viss exponering.  
 
Slutavverkning: Avverkning där i stort sett alla befintliga träd på en yta omfattas (Skogskunskap, u.å.). 
 
Stormfällning: Trädfällning orsakad av vind, varvid hela trädet med rotsystem eller större delen av 
stammen efter stambrott faller (Skogskunskap, u.å.). 
 
Ståndort: En växtplats för skog med enhetliga egenskaper hos klimatet, marken och de biotiska 
faktorerna (andra växter och djur) (Skogskunskap, u.å.). 
 
Ståndortsanpassning: Anpassning av ingrepp för mark- och beståndsvård för att skapa goda 
tillväxtmöjligheter på ståndorten och minimera negativa effekter på miljön. Exempel på 
ståndortsanpassat skogsbruk är att planera avverkning på sankmarker under vintertid för att förhindra 
körskador (Skogskunskap, u.å.). 
 
Trakthyggesbruk: Skogsbrukssätt där skötselåtgärderna under olika utvecklingsfaser hos skogen går ut 
på att skapa enhetliga bestånd (Skogsstyrelsen, 2019).  
 
Vindfälle: Träd eller stam som fällts av vinden (Skogsstyrelsen, 2019). 
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1. Inledning 
Under detta kapitel ges bakgrund till ämnet där läsaren ska få en inblick i vad studien 
undersöker samt ämnets problematik, via problembakgrund och problemdiskussion. Sedan 
specificeras studiens inriktning via syftes- och problemformulering. Därefter presenteras det 
vetenskapliga och praktiska bidraget, och slutligen tas studiens avgränsningar upp. 

1.1. Problembakgrund  

Skogsbruk är en stor och viktig del av den svenska ekonomin, där barrträdsområdena står för 
cirka 10% av Sveriges exportvärde (Davis, et al., 2016, s. 59). Skogsindustrin är en industri 
som är utsatt för många risker som är svåra att förutse och beräkna. De hot som har mest 
påverkan på landets skogar är huvudsakligen stormfällning, insekter och skadesvampar, och 
brand (Fries & Normark, 2018, s. 10). Vindar samt bränder är två av de största riskerna för 
skogsbruk, och historiskt sett har stormar orsakat de största ekonomiska skadorna i det 
svenska skogsbruket (Eriksson, 2017, s. 165). Det har förekommit mängder av stormtillfällen 
i Sverige genom åren, och vissa stormar har drabbat hela landsdelar svårt och blivit 
ihågkomna i mer än hundra år efter tillfället (SMHI, 2019). Under åren 1850, 1902, 1954, 
1967, 1969, 1999 och 2005 inträffade några av vår tids mest häpnadsväckande stormar 
(SMHI, 2019). Stormen Gudrun, som slog till i södra Sverige under 2005 med vindhastigheter 
på uppemot 42 m/s, är den hittills allvarligaste stormen i modern svensk historia, och 
skadornas storlek uppgick till nära en hel svensk årsavverkning (Blennow och Eriksson, 2006, 
s. 3). Stormen orsakade vindfällning av 250 miljoner träd, vilket motsvarar 75 miljoner m3sk 
(Lidskog och Sjödin, 2016, s. 1280). Det tog nästan fem år innan de sista vindfällda träden 
transporterades bort från sina tillfälliga lagringsplatser till sågverken (Lidskog och Sjödin, 
2016, s. 1276). De ekonomiska och sociala, såväl som psykiska skadorna från stormen var av 
enorm omfattning (Lidskog och Sjödin, 2016, s. 1276). Stormen medförde ett antal ytterligare 
hot såsom angrepp av granbarkborrar, vilka behövde hanteras för att undvika ytterligare 
katastrofala konsekvenser, då ett utbrott hade kunnat leda till större skada än stormen själv 
(Lidskog och Sjödin, 2016 s. 1276, 1281). Ur en enkät som Skogsstyrelsen genomfört med 
syftet att analysera konsekvenserna för skogsbruket efter Gudrun, kan det utläsas att 
medvetenheten om riskerna för stormfällning har ökat kraftigt bland skogsägarna efter 
stormen (Ingemarson et al., 2007, s. 4).  
 
Vidare är nästan all skog i Sverige på ett eller ett annat sätt påverkad av brandrisk (Fries & 
Normark, 2018, s. 28). Bränderna medför stora påfrestningar och säkerhetsrisker, samt att 
ekonomiska värden går förlorade. Det kan vara svårt att få ersättning för brandskadat virke, är 
ett farligt arbete att röja undan, samt är en stor ekonomisk fråga (Skogssverige, 2019). Väder 
påverkar i hög grad brandrisken, och de flesta och största skogsbränderna sker vid stor torka 
(Skogssverige, 2019). Sverige drabbades under sommaren 2018 av de mest omfattande 
skogsbränderna i modern tid (Krisinformation, 2019) och de omfattade 0,1% av den 
produktiva skogsmarksarealen (Fries & Normark, 2018, s. 69). Sommarens väldigt höga 
temperaturer i stora delar av Sverige, i kombination med för lite nederbörd, gjorde att 
brandrisken nådde rekordhöga nivåer på många håll (Krisinformation, 2019). Gävleborg, 
Jämtland och Dalarna var de län som drabbades av dessa stora och svårsläckta bränder, där 
flera byar fick utrymmas (Krisinformation, 2019). Bränder är dock någonting som 
förekommer naturligt, och många levande arter är beroende av de miljöer som via 
skogsbränder skapas (Fries & Normark, 2018, s. 29). Däremot ökar risken för angrepp och 
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utbrott efter störningar som brand och storm då träden är stressade mindre motståndskraftiga, 
vilket kan vara förödande för mindre skogsägare vars hela innehav riskerar att drabbas.  
 
Det internationella klimatforskningsinstitutet IPCC bekräftar i sin rapport om 
klimatförändringar för 2013 att uppvärmningen av klimatsystemet är otvetydig med högre 
temperaturer det senaste decenniet jämfört med något tidigare årtionde sedan 1850. 
Klimatförändringarna har lett till minskande snö och is, stigande havsnivåer och ökade 
koncentrationer av växthusgaser (IPCC, 2013, s. 4–5). Förändringar i extremväder har varit 
observerade sedan 1950-talet (IPCC, 2013, s. 4–5). Antalet värmeböljor har ökat i stora delar 
av Europa, och fler regioner upplever tung nederbörd (IPCC, 2013, s. 5). I Sverige väntas 
klimatförändringarna medföra att medeltemperaturen stiger (Eriksson, 2007, s. 8), men även 
att antalet dagar med extremnederbörd ökar, samtidigt som vindstormar kan bli vanligare 
(Eriksson, 2007, s. 8–9). Ökad vindstyrka i kombination med varmare temperatur som 
minskar tjälen i marken gör att risken för vindfällning i Sverige ökar (Eriksson, 2007, s. 20). 
 
Skogsstyrelsen, vars uppgift är att verka för att skogen sköts enligt skogspolitiska mål, skriver 
att det är flera utmaningar som kan kopplas till skogsbruket, varav klimatförändringarna som 
pågår är en av dem (Fries & Normark, 2018, s. 6). Vidare blir det viktigt att harmonisera 
skogsbruket med bland annat den högre efterfrågan på virke, samt att vidareutveckla 
skogsskötseln för att möta dessa uppgifter (Fries & Normark, 2018, s. 6). Klimatförändringar 
har mycket stor betydelse för skogens framtida tillväxt, och kan leda till både positiva och 
negativa effekter för skogsbruket. Det absoluta omfånget av klimatförändringarna är 
fortfarande osäkert, men det är hög sannolikhet att effekterna av klimatförändringarna 
kommer att kvarstå i många decennier och sekler framöver och förväntas ge betydande 
effekter på skogsekosystemen. Då skog samt skogsbrukssektorn är sårbara för förändringar i 
väder och klimat är det viktigt att skogsindustrin börjar utveckla adaptiva strategier för att 
minimera riskerna och maximera fördelarna med klimatförändringarna (Hirsch et al., 2019, s. 
97). Hotbilden mot skogen växer i och med ökad handel samt ett förändrat klimat. 
Anpassningen till klimatförändringar avser integration i såväl ekologiska, sociala samt 
ekonomiska system som svar på faktiska eller förväntade klimatstimuli och dess effekter, och 
kräver en utvärdering av alla kostnader och fördelar med de alternativa strategier som vidtas 
(Hirsch et al., 2019, s. 98). En hög prioritet blir att klara av och anpassa sig till 
skogsförstöring samtidigt som ekosystemen och dess genetiska mångfald och motståndskraft 
upprätthålls (Spittlehouse & Stewart, 2003, s. 1). Även prestationsåtgärder bör utformas ur ett 
riskhanteringsperspektiv för att rapportera karaktären, omfattningen, samt betydelsen av 
osäkerheten och variationen som klimatförändringarna kan medföra (Hirsch et al, 2019, s. 
100). Huruvida ett ekosystem eller ett socioekonomiskt system är sårbart för 
klimatförändringarna är en funktion av systemets exponering eller känslighet samt 
anpassningsförmåga (Hirsch et al, 2019, s. 100). 
 
För svenskt skogsbruk förväntas tillväxtpotentialen öka i och med utvecklingen mot ett 
varmare klimat, men det medför även betydande risker som ökad brandrisk, ökad 
stormfällningsrisk då vintertjälen uteblir, samt större risk för skadeangrepp (Fries & Normark, 
2018, s. 73). I och med de ökade riskerna, behövs en bättre integration av riskhantering inom 
skogsindustrin (Birot & Gollier, 2001, s. 1). I en rapport av Skogsstyrelsen (Eriksson, 2007, s. 
3) föreslås en ökad diversifiering av trädslag, anpassad skötsel för ökad motståndskraft mot 
storm samt ett ökat försäkringsskydd.  
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1.2. Problemdiskussion 
Trots att mycket forskning finns gällande klimatförändringar och dess påverkan på 
skogsbruket samt kring finansiella riskhanteringsmetoder, saknas det idag en djupare inblick i 
hur svenska skogsbolag anpassar sig till riskerna som klimatförändringar medför, samt om 
finansiella riskhanteringsmetoder används för att hantera skogliga risker. Tidigare skoglig 
forskning har fokuserat på klimataspekter kopplade till risk (Eriksson, 2007), på privata 
skogsägare (Blennow och Eriksson, 2006) samt på mer generella metoder för integrering av 
riskhantering (Hanewinkel et al., 2011). Bartram et al.’s (2013) forskning kring användning 
av finansiella metoder förklarar vad derivat kan användas till och visar att det faktiskt används 
i stor utsträckning av icke-finansiella företag, men ger inga definitiva slutsatser på hur bolag 
använder derivat, särskilt inte skogsindustrin. Små privata skogsägare äger över hälften av 
den produktiva skogsmarken i Sverige vilket gör det naturligt att mycket forskning fokuserar 
på dessa. De största skogsägarna i Sverige är dock skogsbolag som statliga Sveaskog och 
börsnoterade SCA och Holmen. Under ett vanligt år är de rimligtvis inte lika känsliga för att 
en del skog drabbas av skador då de har stora och utspridda skogsinnehav. Om en fastighet 
totalförstörs kan det innebära att en liten privat skogsägare blir av med all sin skog, medan det 
bara är en droppe i havet för de stora bolagen. Om däremot en omfattande storm eller brand 
drabbar ett område där dessa skogsbolag har stora innehav kan effekterna även där bli svåra. 
Det krävs därför mer forskning inriktad mot vilka möjligheter de stora aktörerna har. Förutom 
att de har en naturlig fördel i och med sin stora spridning har de rimligtvis helt andra 
förutsättningar till användande av finansiella instrument som derivatkontrakt då dessa kan 
vara svåra för en privatperson att använda.  
 
Syftet med många finansiella riskhanteringsmetoder är att minska variansen, och därmed 
risken i någon viss variabel. Till exempel Markowitz portföljvalsteori, som introducerar 
begreppet diversifiering, handlar om att investera i värdepapper med låg kovarians 
(Markowitz, 1952, s. 77). Syftet med hedgning på råvarumarknader som Johnson (1960) 
presenterat rör sig i grunden om samma målsättning, att minska osäkerheten i verksamheten. 
Utifrån detta har framförallt diversifiering och hedgning valts som finansiella 
riskhanteringsmetoder som kan appliceras på skogsbruket. Hedgning bedöms då kunna göras 
med olika finansiella instrument; optioner, terminer och swapar. Även en nyare och mindre 
välkänd typ av derivat, väderderivat, som använder en väderrelaterad variabel för att 
bestämma om utbetalning sker eller inte (Cyr, D et al., 2010) utforskas i ett försök att hitta 
nya riskhanteringsmetoder som kan appliceras på skogsbruket.  

 
Skogsbolagen står förutom de skogliga riskerna inför samma typ av finansiella risker som 
många andra sektorer, till exempel valutarisker och ränterisker. Hur dessa finansiella risker 
hanteras idag kan ha en stor inverkan på hur skogliga risker kommer hanteras i framtiden. 
Använder bolaget vanligtvis till exempel valutaderivat och har en personal med kompetens i 
det området, bör det finnas en större angelägenhet att använda andra typer av derivat för att 
hantera andra risker. Hur framtidens arbetssätt ser ut, kan kopplas till dagens arbete sett till 
riskacceptans. Ett bolag med hög risktolerans idag kommer sannolikt ha det i framtiden också, 
vilket minskar sannolikheten för att finansiella riskhanteringsmetoder används. Derivat 
erbjuder en möjlighet till riskhantering, men detta kommer inte gratis då handel med 
finansiella instrument kan vara kostsamt (Bodie et al, 2011, s. 670). Dessutom kan det 
innebära komplexa beräkningar och avtal samt nya motpartsrisker som måste beaktas vid 
beslut om derivathandel ska användas eller inte. I grund och botten måste en bedömning göras 
om riskhanteringen som görs är värt den kostnad den kommer till.  
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Gällande klimatförändringar kan det även finnas fler påverkansområden och indirekta risker, 
vilket kan leda till osäkerheter i stora delar av världen. Detta kan exempelvis vara 
naturkatastrofer som skapar osäkerheter i omvärlden. I och med ett förändrat klimat som ser 
ut att skapa positiva och negativa effekter bör skogsindustrin vilja utforska alla möjligheter 
man kan för att minska riskerna som finns. Då skogsindustrin i Sverige är betydande för 
landet, samt klimatet i stort, blir det än viktigare att hantera riskerna på ett effektivt sätt för att 
kunna ta tillvara på de positiva effekter som ett gynnsamt skogsbruk ger. 
Klimatförändringarna kan ha en otroligt stor påverkan på skogsbrukets framtid, där adaptering 
av förändringar och anpassningar är avgörande.  

1.3. Problem- och syftesformulering 

Utifrån problembakgrunden och problemdiskussionen som redogjorts för i stycket ovan 
formuleras studiens forskningsfråga och syfte enligt nedanstående. 

1.3.1. Syfte   

Denna studie undersöker om svenska skogsbolag använder sig av finansiella 
riskhanteringsmetoder för att bedöma och hantera risken att extremväder förstör reala 
tillgångar i form av skog. Syftet grundar sig i en förväntning att klimatförändringar kommer 
medföra mer extrema väderlekar vilket också ökar risken i en av Sveriges viktigaste 
industrier. Syftet är även att kartlägga branschen, och genom att utforska hur bolagen arbetar 
med riskhantering idag, kunna identifiera förändringar som kan göras.  
 

1.3.2. Forskningsfråga 

Hur använder svenska skogsbolag finansiella riskhanteringsmetoder för att bedöma och 
hantera risker som klimatförändringar väntas medföra?  
 

1.4. Vetenskapligt och praktiskt bidrag  

Studien kommer att vara av både teoretisk och praktisk betydelse. Teoretiskt kan studien 
resultera i en kartläggning över hur finansiella riskhanteringsmetoder används i praktiken och 
ge inblick kring kännedom om väderderivat samt praktiskt användande av dessa. Praktiskt sett 
kan resultatet från studien öka kunskap och medvetenhet hos svenska skogsbolag och 
skogsägare vad gäller risker som kommer i och med klimatförändringar, samt hur dessa risker 
kan hanteras. 

1.5. Avgränsningar 

Förutsättningarna för skogsbruk skiljer sig mycket åt mellan länder då regelverk och klimat 
kan vara väldigt olika. Detta sätter sin prägel och gör att riskhanteringsmetoder i ett land inte 
nödvändigtvis är applicerbart på ett annat. Denna studie väljer att fokusera på svenska 
skogsbranschen då det är lättast att finna respondenter i målgruppen, och då svensk 
skogsindustri är av stor vikt för den svenska ekonomin är det intressant att studera närmare.  
 
Det möjliga urvalet svenska skogsbolag med större skogsinnehav är relativt litet, och inte 
tillräckligt för att ge ett signifikant underlag. Studien kommer därmed också att vända sig till 



5 
 

stora skogsägarföreningar såsom exempelvis Södra Skogsägarna och Mellanskog. Dessa 
föreningar äger ingen egen skog men de är medlemsägda föreningar där medlemmarna 
innehar skog, och är därmed indirekta skogsägare med stora innehav.  
 
Fokus har valts att läggas på finansiella åtgärder inom skogsbruket då det är ett nuvarande 
forskningsgap inom detta ämne, och är ingenting som har undersökts på djupet tidigare. Vi 
har i våra studier under Civilekonomprogrammet riktat in oss på ämnet finansiering, vilket 
gör att detta är någonting som vi har kunskap inom, och är intresserade utav. Med tanke på 
den tidsramen som funnits under arbetets gång, tror vi att det hade blivit för brett att rikta in 
oss på både finansiella och skogliga åtgärder, samt att mycket förkunskap hade krävts inom 
skogsbruk för att kunna genomföra detta på bästa sätt. Under arbetets gång har det växt fram 
att det finns ett tydligt behov av att även beakta skogliga aspekter, varför detta även 
undersökts till viss del.  
 
Riskhanteringsmetoderna som vi har valt att fokusera kring är primärt baserade på den 
undervisning vi mottagit på Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet och de metoder 
som lyfts under utbildningen av våra föreläsare. Vidare från detta har vi applicerat de 
riskhanteringsmetoder vi ansett passat in i skogsindustrin och arbetet kring skog. Ytterligare 
riskhanteringsmetoder, både finansiella och skogliga, har erhållits och utvecklats via 
genomgång av tidigare forskning där dessa metoder dykt upp. De valda 
riskhanteringsmetoderna är metoder som portföljvalsteori/diversifiering, hedgning med 
optioner, swapar, terminer och väderderivat, samt scenarioanalys. Dessa har vi valt då vi anser 
att det är metoder som har potential att passa bra i skogssammanhang, och vidare kunna 
användas i skogsbolagens regelbundna arbete.  
 
Varför fokus ligger på klimatförändringar och dess effekter på skogsbranschen är på grund av 
nuvarande situation i samhället och det allvar som ligger i klimathotet. Då skogsbranschen är 
beroende av klimat och väder för dess produktion samt avgör risker för olika skadegörare och 
störningsfaktorer, är detta en otroligt viktig komponent. Därför vill vi undersöka huruvida 
skogsbolagen planerar inför framtiden och hanterar pågående och framtida 
klimatförändringar. 
 
Vårt mål är även att se över riskhanteringen i skogsbolagen i sin helhet, det vill säga hur 
exempelvis råvaruprisrisker och valutarisker hanteras. Vidare vill vi se vilka utmaningar och 
risker bolagen anser är de största och som påverkar dem mest, både nu och i framtiden. Via 
detta kan en kartläggning över branschen göras.  
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2. Teoretisk referensram 
Under detta kapitel följer ett antal punkter som ger en inblick i studiens ämne samt ger aktuell 
information rörande ämnet. Kapitlet ämnar ge läsaren en tydligare förståelse för vad studiens 
teoretiska referensram är och vad studiens stomme samt utgångspunkter består av. För att 
besvara frågeställningen tas utgångspunkt i teorier och forskning om klimatförändringar, 
finansiell riskhantering, samt specifik forskning inriktad mot skogsbruk. Kapitlet knyts till 
sists ihop i en sammanfattande modell där de berörda områdena sammankopplas för att 
relatera till studiens syfte samt för att skapa en teoretisk utgångspunkt för att besvara 
frågeställningen.  

2.1. Klimatförändringar   

IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, (2014, s. 5), beskriver klimatförändringar 
som förändringar i klimattillståndet vilka kan identifieras via förändringar i medelvärdet 
och/eller variabiliteten hos dess egenskaper, och som vidare kvarstår under en längre period, 
vanligtvis årtionden eller längre. Klimatförändringarna utgör risker och påverkan på 
mänskliga och naturliga system på alla kontinenter och över haven, och innebär komplicerade 
interaktioner samt förändrade sannolikheter för olika konsekvenser (IPCC, 2014, s. 3–4). 
Forskning visar med 95% säkerhet att mänsklig aktivitet sedan i mitten på 1900-talet är den 
dominerande orsaken till global uppvärmning. IPCC bekräftar i sin rapport om 
klimatförändringar för 2013 att uppvärmningen av klimatsystemet är otvetydig då 
temperaturerna det senaste decenniet varit varmare än något tidigare årtionde sedan 1850. 
Klimatförändringarna har lett till uppvärmning av atmosfären och havet, minskande snö och 
is, stigande havsnivåer och ökade koncentrationer av växthusgaser (IPCC, 2013, s. 4–5). Det 
globala genomsnittet av sammanlagd mark- samt havstemperatursdata uppvisar en 
uppvärmning av 0,85°C för perioden 1880 till 2012, och förändringar i extremväder har varit 
observerade sedan 1950-talet (IPCC, 2013, s. 5). Globalt sett är det mycket troligt att antalet 
kalla dagar och nätter har minskat, att antalet varma dagar och nätter har ökat, att antalet 
värmeböljor har ökat i stora delar av Europa, Asien och Australien, att fler regioner upplever 
tung nederbörd, samt att intensiteten av utfällning ökat i Nordamerika och Europa (IPCC, 
2013, s. 5). De atmosfäriska koncentrationerna av koldioxid, metan och kväveoxid har ökat 
till nivåer som aldrig tidigare bevittnats de senaste 800 000 åren, och koldioxidhalterna har 
ökat med 40% sedan pre-industriella tider (IPCC, 2013, s. 11). Fortsatta utsläpp av 
växthusgaser kommer orsaka ytterligare uppvärmning och förändringar i klimatsystemet, och 
för att begränsa klimatförändringarna måste betydande och varaktiga minskningar av 
utsläppen av växthusgaser ske (IPCC, 2013, s. 19). Den globala yttemperaturens förändring 
för slutet av 2000-talet kommer sannolikt att överstiga minst 1,5 ° C (IPCC, 2013, s. 20).  
IPCC (2013, s. 27) skriver även i sin rapport att de flesta aspekterna av klimatförändringen 
kommer att kvarstå i många århundraden även om utsläppen av koldioxid stoppas.  
 
Sveriges medeltemperatur, sett över hela året, beräknas öka med mellan 2,5 och 4,5 grader 
beroende på klimatmodell samt utsläppsscenario som används (Eriksson, 2007, s 8). Detta 
medför att klimatzonerna flyttar norrut. Nederbördsmängden förväntas öka med 10–20%, 
dock mest i form av extrem nederbörd, definierat som mängden nederbörd under ett dygn. 
Dock innebär inte den ökade nederbörden nödvändigtvis att det blir fuktigare i markerna då 
den ökade temperaturen innebär att avdunstningen ökar. Vindförhållandena beräknas vara i 
det närmaste oförändrade under sommaren, och under vintern beror det på vilken 
klimatmodell som används. I bästa fall kommer även vinterns vindförändring vara relativt 
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liten men i det mer allvarliga scenariot kan vinden öka med mellan 7 och 13%, både i 
medelstyrka samt i termer av maximal vindhastighet (Eriksson, 2007, s 9). 
 
På grund av klimatförändringarna de kommande åren, kommer skogens ekosystem påverkas 
signifikant, vilket gör det till en hög prioritet att klara av att hantera störningar i skogen 
samtidigt som skogsekosystemens genetiska mångfald och motståndskraft upprätthålls 
(Spittlehouse & Stewart, 2003, s. 1). I och med klimatförändringarna kan värme- och 
fuktspänningen öka på befintlig skog, vilket leder till stressade och åldrande trädpopulationer 
som i och med detta blir mer utsatta för insekter och sjukdomar (Spittlehouse & Stewart, 
2003, s. 9). Det finns flera skadegörare som har en stor påverkan på de svenska skogarna, 
vilket huvudsakligen är insekter och svampar, samt stormfällning, översvämning och brand 
(Fries & Normark, 2018, s. 10). I och med klimatförändringarna befaras risken för skador öka, 
både via nya skadegörare men även av inhemska skador som blir allvarligare, och ökade 
risker för storm och brand (Fries & Normark, 2018, s. 10). 
 
Klimatförändringar och forskning kring det är någonting som pågår kontinuerligt, därav är 
informationen kring det ständigt föränderlig och uppdaterad. Det finns forskare som förnekar 
existensen, och huruvida människan gett konsekvenser eller inte, men majoriteten av forskare 
är övertygade om det motsatta. Väder- och klimatmätningar sker under långa perioder och 
under en lång tid, vilket gör att det finns vissa svårigheter i att hitta dagsfärska studier och 
utvärderingar av forskningsläget. Vi har i stor mån utgått ifrån IPCC, vilka har en roll att 
objektivt och transparent analysera vetenskapliga grunden till klimatförändringar orsakade av 
människan, dess påverkan, samt anpassningsmöjligheter.  
 

2.2. Svenskt skogsbruk i ett nytt klimat 

Skogsstyrelsen beskriver att de står inför ett antal utmaningar inom skogsbruket, varav 
klimatförändringar är en utav dem (Fries & Normark, 2018, s. 6.) Risken för skador befaras 
bli större i och med det förändrade klimatet, och därmed behöver skogsskötseln utvecklas för 
att ha möjligheten att möta dessa utmaningar (Fries & Normark, 2018, s. 6, s. 10). Tillväxten 
förväntas öka i och med klimatförändringarna (Fries & Normark, 2018, s. 10) och det varmare 
vädret bedöms i det stora hela ge en positiv effekt för produktionen i skogen (Eriksson, 2007, 
s.11). Detta är baserat på bland annat att fotosyntesen kommer kunna pågå under en längre del 
av året och vara effektivare, samt att en ökad marktemperatur ger mer näring till träden 
(Eriksson, 2007, s. 11–12). Sammantaget beräknas den totala produktionshöjningen i svensk 
skog för perioden 2011–2040 bli 5% för det mindre allvarliga klimatscenariot och 14% för det 
mer allvarliga (Eriksson, 2007, s. 13). Detta räknar dock inte med ett bortfall på grund av 
ökade skador (Eriksson, 2007, s. 13). Produktionsökningen skiljer mycket mellan trädslag och 
breddgrad, och framförallt norra Sverige kan få den kraftigaste produktionsökningen för gran, 
tall och björk, oberoende av vilket klimatscenario som inträffar (Eriksson, 2007, s, 14). Den 
positiva effekten som en tillväxtökning kan medföra kan dock raseras på grund av de olika 
skadorna som kan komma att uppträda i framtiden, vilket gör att riskhantering är viktigt i stor 
utsträckning (Fries & Normark, 2018, s. 85).  
 
I Sverige finns det i dagsläget en rad skadegörare och störningsfaktorer som påverkar landets 
skogar i stor omfattning. Dessa är insekter och svampar, stormfällning, översvämning och 
brand, vilka förväntas öka som en konsekvens av klimatförändringarna (Fries & Normark, 
2018, s. 85). Av de så kallade störningsfaktorerna i skogsbruket är vind den som orsakat störst 
skador i Europa under 1900-talet (Eriksson, 2007, s. 20). Sammanlagda stormskador i Europa 
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mellan 1950 och 2000 har uppskattats till 18,7 miljoner m3 årligen (Hanewinkel et al., s. 
332). Under 1900-talet stod 77 olika stormar för totalt 100 miljoner m3 i skador, men 49% av 
detta var från fem enskilda stormar (Schlyter et. al., 2006, s. 79). Sedan millennieskiftet har 
flertalet stormar med stora konsekvenser inträffat, men det finns inget tydligt bevis på att det 
beror på att antalet stormar med höga vindhastigheter har ökat (Hanewinkel et al., 2011, s. 
332). Däremot har skogsbruket förändrats kraftigt under perioden, på ett sätt som gör skogen 
känsligare för kraftiga vindar (Eriksson, 2007, s. 20). Bland annat har andelen gran, som är 
känsligare för vindar, ökat (Eriksson, 2007, s. 20). Den nyare och idag väldigt populära 
metoden för skogsbruk, så kallad trakthyggesbruk, i kombination med mildare klimat som 
leder till mindre tjäle i marken har inneburit att skogen blivit känsligare för vind, oavsett om 
det blivit vanligare med storm eller inte (Eriksson, 2007, s. 20). Även Hanewinkel et al. pekar 
ut mindre tjäle i marken som en faktor, men också att volymen av stående skog har ökat 
(2011, s. 332). Historiskt har vindskadorna varit mest omfattande i södra Sverige men den 
ökade nivån på skador av vind tycks ej bero på förändringar i vindklimatet då det varit relativt 
oförändrat under perioden (Eriksson, 2007, s. 20). Framtidens stormar kommer inte 
nödvändigtvis att bli fler, men de kommer oftare att inträffa under tillfällen då det inte är tjäle 
i marken, vilket i sin tur leder till ökade skador på skogen (Fries & Normark, 2018, s. 86), 
men genom att vidta rätt skogliga åtgärder kan riskerna minimeras (Eriksson, 2007, s. 20). 
Trädslag och trädets höjd är två vedertagna parametrar som påverkar skogens känslighet för 
starka vindar (Hanewinkel et al., 2011, s. 332). Därför kan val av trädslag och blandning av 
trädslag inom samma område spela in, så väl som de skötselåtgärder som tas (Eriksson, 2007, 
s. 20).  
 
Troligtvis kommer extrem nederbörd att bli vanligare, och perioderna med tjäle i marken bli 
kortare vilket påverkar skörd och transporter negativt då risken för att markskador görs ökar 
(Fries & Normark, 2018, s. 86). Både skadesvampar och skadeinsekter bedöms generellt 
gynnas av ett varmare klimat och skadorna kan därför komma att bli större, kanske framförallt 
i norra Sverige (Eriksson, 2007, s. 21–23). Insekter är en av de största skadegörarna på skog 
och under perioden 1950 - 2000 uppskattas 2,9 miljoner m3 per år ha skadats bara av 
granbarkborren (Hanewinkel et al., 2011, s. 333). Skador från granbarkborren beräknas också 
öka i framtidens klimat (Schlyter et. al., 2006, s. 81). Stora utbrott av granbarkborreskador är 
kopplade till störningar i skogen, framförallt stormskador, då träden blir mer känsliga jämfört 
med en skog som inte redan är skadad (Hanewinkel et al., 2011, s. 333 - 334). Med rätt 
skogliga åtgärder kan man dock minimera skadorna som kan uppkomma (Eriksson. 2007, s. 
23).  
 
Skogsbränderna ökade under 50- och 60-talen men har sedan dess minskat, sannolikt på grund 
av effektivare brandbekämpning (Eriksson. 2007, s. 27). Skogsbränder uppskattas dock 
mellan 1961 och 2000 ha orsakat skador på 5,5 miljoner m3sk årligen i Europa (Hanewinkel 
et al., 2011, s. 333). Även fast den genomsnittliga nederbörden beräknas öka bedöms risken 
för skogsbränder öka i framtiden på grund av varmare sommarväder, dessutom med mer 
perioder med torka, även i norra delar av Europa (Eriksson. 2007, s. 27.; IPCC. 2013, s. 5; 
Hanewinkel et al., 2011, s. 333). 
 
Snöskador uppstår då blöt, tung snö samlas på träden och bryter grenar eller hela stammen 
(Hanewinkel et al., 2011, s. 333). Snöskador beror mycket på väderlek, då temperaturen 
påverkar hur mycket fukt som samlas i snön, vilket i sin tur påverkar hur mycket snö som 
samlas (Hanewinkel et al., 2011, s. 333). Denna risk är inte lika omfattande som tidigare 
nämnda hot sett över hela Europa, men under ett antagande om varmare temperaturer i norra 
Europa kan det bli vanligare då antalet snöfall kring nollgradiga temperaturer kan öka 
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(Hanewinkel et al., 2011, s. 333). Risken för snöskador kan minskas genom att bland annat 
gallra skogen (Hanewinkel et al., 2011, s. 333).  
 
Klimatförändringarna kommer innebära andra möjligheter till blandning av trädslag. På vissa 
medelgoda marker där tall idag är bästa alternativet kommer i framtiden gran att ge högre 
produktion (Eriksson. 2007, s. 35–36). Gran har länge varit ett populärt trädslag och har stått 
bakom en kraftig ökning av tillväxten och virkesförrådet i centrala, västra och norra Europa, 
men stormar har slagit hårt mot granskog under senare år (Eriksson. 2007, s. 36). Granen är 
känslig för storm, snö och torka och en del forskare beräknar att granen kommer att drabbas 
allt mer av olika klimatrelaterade skador (Eriksson. 2007, s. 36). Forskning gällande påverkan 
som klimatförändringar har på granen visar att trädens livskraft påverkas av torka och frost, 
vilket i sin tur påverkar hur motståndskraftig skogen är mot stormskador (Schlyter et. al., 
2006, s. 76). Perioder med torka under sommaren kommer öka i längd i större delen av 
Europa norr om Alperna och större områden kommer att bli drabbade av torka (Schlyter et. 
al., 2006, s. 77). Förekomsten av skador till följd av frost är svår att bedöma men det 
uppskattas bli vanligare i södra Sverige (Schlyter et. al., 2006, s. 77). Detta gör att granen mer 
och mer ifrågasätts, framförallt i södra Sverige (Eriksson. 2007, s. 36). Den bedöms dock ha 
en fortsatt hög produktivitet och slutsatsen är att granen bör vara en del av svenskt skogsbruk 
även i framtiden, dock i en något mindre omfattning (Eriksson. 2007, s. 36). De 
klimatrelaterade skadorna har inte varit så kvantitativt omfattande att de på ett radikalt sätt 
minskat lönsamheten för granskog jämfört med andra trädslag (Eriksson. 2007, s. 36–37). 
Tallens konkurrenskraft kan komma att öka framförallt på grund av dess förmåga att överleva 
torka, men produktionsökningen bedöms vara mindre för tall än för gran och björk i mellersta 
och norra Sverige (Eriksson. 2007, s. 37). Björkens betydelse för skogsbruket förväntas inte 
förändras nämnvärt men produktionen väntas öka framförallt i norra Norrland (Eriksson. 
2007, s. 37). Björken går enkelt att samodla med gran vilket kan minska risken för vissa 
skador på gran (Eriksson. 2007, s. 37). Däremot ska hänsyn tas till att priserna för de flesta 
lövsortiment har varierat mer med konjunkturerna jämfört med barrträd (Eriksson. 2007, s. 
37). Detta kan dock förändras av att industrier anpassar sig till att kunna ta tillvara på fler 
trädslag bättre än vad kan ses idag (Eriksson. 2007, s. 37).  
 
Ett viktigt fokus för förädling av gran och tall är att den förädlade skogen ska anpassas till att 
klara av klimatförändringar och skadegörare, genom att användningsrekommendationerna tas 
med hänsyn till klimatförändringarna, samt att avelsträd selekteras (Fries & Normark, 2018, s. 
91). Avslutningsvis, de nya utmaningarna i skogsbruket består mycket i att hitta nya 
handlingsalternativ i klimatsituationen, genom att begränsa klimatförändringar genom aktivt 
lönsamt och robust skogsbruk, där riskerna är låga och hållbarhet är i fokus (Fries & 
Normark, 2018, s. 81).  
 

2.3. Finansiella riskhanteringsmetoder 

Inom finansiell riskhantering finns några dominerande teorier som initialt publicerades för 
många år sedan. Koncept som diversifiering för att minska varians, metoder för hedgning av 
osäkerhet i framtida priser och/eller kassaflöden samt scenarioanalys är vedertagna metoder 
för att hantera och bedöma risk. Utöver detta presenteras också en nyare metod, väderderivat. 
Teorin bakom dessa metoder kommer under denna del gås igenom och förankras i studiens 
syfte. 
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2.3.1. Portföljvalsteori 

Harry Markowitz var inte den första att ta upp effekterna av diversifiering på en portfölj av 
värdepapper, men han var den första som skapade en formell matematisk formel och inse den 
samlade effekten av diversifiering (Rubenstein, 2002). Markowitz (1952) tar sin utgångspunkt 
i valet av värdepapper i en portfölj, baserat på en tro om framtida avkastning för dessa 
värdepapper. Han argumenterar att investerare bör eftersträva den högsta diskonterade 
förväntade avkastningen och en låg varians för den förväntade avkastningen (Markowitz, 
1952, s. 77). Om två eller fler olika värdepapper har samma förväntade avkastning finns det 
ingen anledning för en investerare att bara välja ett av dem (Markowitz, 1952, s. 78). Det är 
dock viktigt att understryka att diversifiering inte kan eliminera all varians, samt att den 
portfölj med maximal förväntad avkastning inte behöver vara som den med minimerad 
varians, och vice versa (Markowitz, 1952, s. 79). Markowitz presenterar den så kallade E-V-
regeln, att investerare bör välja värdepapper så att E (förväntad avkastning) är så hög som 
möjligt vid en given nivå av V (varians), eller att V är så låg som möjligt vid en given nivå av 
E (Markowitz, 1952, s. 82). Enkelt uttryckt bör investerare vilja maximera sin avkastning till 
den risknivå som den enskilde investeraren vill ha. Detta ligger till grund för Markowitz 
uppsättning av effektiva portföljer. Markowitz slutsats är att E-V-regeln förespråkar 
diversifiering, men inte diversifiering för sakens skull (Markowitz, 1952, s. 89). Bara för att 
en portfölj innehåller många olika värdepapper är det inte rätt diversifiering, det måste vara 
värdepapper som har en låg kovarians, det vill säga att diversifiera över olika industrier 
eftersom det är mer sannolikt att till exempel två aktier inom samma industri presterar dåligt 
samtidigt jämfört med två aktier i olika industrier.  
 
Markowitz formella uppställningar av effektiva portföljer är inte av ett stort intresse för denna 
studie, men hans slutsatser om att investerare vill maximera avkastningen till en så låg varians 
som möjligt kan appliceras på skogsbolag och deras skogsinnehav. Markowitz diskuterar 
diversifiering i termer av värdepapper och olika portföljer, något som för skogsbolag snarare 
handlar om att sprida markområden samt val av trädslag. Ett trädslagsval kan ses som ett val 
mellan olika värdepapper. De har en förväntad avkastning (tillväxt) och olika risk vilket kan 
vara hur känsliga de är för storm, torka eller frost. Trädslagsval påverkas också väldigt 
mycket av vilken typ av mark det är man planterar på samt vart i Sverige det är. Avkastning 
och risk varierar också mellan olika breddgrader i landet. Markowitz slutsats att diversifiering 
inte ska ske för sakens skull är också viktig att applicera i skogsbruket. Trots vissa 
rekommendationer att öka antalet blandskogar bör detta inte göras om det är trädslag som är 
känslig för samma typ av väder som planteras. 
 

2.3.2. Hedging 

Hedging är ett vedertaget begrepp inom finanslitteratur och betyder i sin enkelhet att investera 
i en tillgång för att sänka den totala risken i portföljen (Bodie et al, 2011, s. G-6). Hedging 
kan göras på många olika sätt och för att hantera många olika risker. Den som hedgear är 
någon som är aktiv i den faktiska marknaden för en råvara och önskar försäkra en prisrisk 
(Johnson, 1960, s. 140). Ett exempel är ett företag som köper en råvara för att sälja den vidare 
vid ett senare tillfälle. Då företaget har råvaran i sitt lager finns en risk att marknadspriset kan 
förändras innan den säljs vidare. Företaget kan då skydda sig genom att sälja terminskontrakt 
för samma råvara. Vid ett fallande pris för råvaran kommer då terminskontraktet teoretiskt att 
öka i värde lika mycket som varulagret tappar i värde, och prisrisken har flyttats till köparen 
av terminskontraktet. När varulagret säljs stängs även terminspositionen. För att 
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värdeminskningen i varulagret och värdeökningen i derivatkontraktet ska motsvara varandra 
krävs dock att prisrörelserna är parallella mot varandra (Johnson, 1960, s. 140). 
 
Enligt Johnson (1960, s. 140) menar en stor del av litteraturen att spekulanter fyller en stor 
funktion på hedgingmarknaden genom att de tar på sig den risken som hedgaren avser 
undvika, och att hedgaren är en osofistikerad deltagare som tar priset för vad det är, för att 
slippa risken. Johnson hänvisar också till J. M. Keynes bok “A Tretise of Money” (1930) där 
Keynes beskriver hur hedgaren är villig att betala en riskpremium för att frånsäga sig risken 
medan spekulanter bör förvänta sig att få en premium för att ta över risken (Johnson, 1960, s. 
140). Det bör dock förtydligas att även de som faktiskt är aktiva i spotmarknaden för en 
råvara kan agera med ett spekulativt syfte med tanken att öka vinsten genom att slå 
marknaden. Keynes tankar om riskpremium på terminsmarknader visar också på att hedgning 
innebär en kostnad, vilket gör att analysen för om hedgning ska genomföras eller inte kan 
vara komplicerad.  
 
Baird (2006) har identifierat en femstegsmodell som ska utnyttjas för valutasäkring (Baird, 
2006, s. 65). I generella drag består dessa fem steg av; 1. Definition av risken, 2. Mätmetod, 3. 
Uppskattning av exponering, 4. Säkringsstrategi, och 5. Genomförande av hedgningen (Baird, 
2006, s. 66). Detaljerna i utförandet av varje steg är unikt för just valutahedge, men stegen 
som helhet bör kunna appliceras på de flesta olika typer av risker. Baird poängterar dock att 
en exponering inte nödvändigtvis behöver säkras, då man kan vara nöjd med den risk man 
exponeras mot, exemplifierat av McGraw-Hill som har en sofistikerad metod för att mäta 
valutaexponering men inte hedgear (Baird, 2006, s. 65). Det finns också icke-derivatbundna 
metoder för att hedgea som kan vara effektiva, i valutafallet kan detta vara vilken valuta man 
väljer att fakturera i (Baird, 2006, s. 67).  
 
Denna studie undersöker flera olika skogsbolag som har olika verksamhetsgrenar och olika 
bolagsformer och företagsmål. Genom sina olika verksamheter står bolagen inför olika risker, 
men gemensamt är att det finns osäkerheter i valutakurser, räntor och priser på råvaror. Att 
vara aktiv i sin hedging bör ha potential i att minska variansen i resultaten, men det kan också 
komma till en stor kostnad, dels på grund av en riskpremium men även på grund av arbetet 
som krävs för att hedgea.  
 

2.3.3. Optioner 
Optioner kommer i regel i två former, köpoptioner och säljoptioner. En köpoption ger ägaren 
rätten, men inte skyldigheten, att köpa en specificerad tillgång till ett specificerat pris (Bodie 
et al,, 2011, s. 668). En säljoption fungerar på samma sätt, men ger istället ägaren rätten, men 
inte skyldigheten, att sälja en specificerad tillgång till ett specificerat pris Bodie et al, 2011, s. 
669). Av detta följer alltså att den som säljer (ställer ut) en köpoption är skyldig att sälja 
tillgången om motparten önskar det, och den som ställer ut en säljoption är skyldig att köpa 
tillgången om motparten önskar det. Den som köper en option betalar en premie till den som 
ställer ut (Bodie et al, 2011, s. 668). Om värdet på den underliggande tillgången går upp tjänar 
köparen av en köpoption på det (Bodie et al, 2011, s. 668), och om det går ner tjänar köparen 
av en säljoption på det (Bodie et al, 2011, s. 669). Köparen av köpoptionen tar alltså en lång 
position (tror på uppgång) och köparen av säljoptionen tar en kort position (tror på nedgång).  
 
Standardiserade optioner finns att handla på anordnade marknadsplatser men optioner kan 
också handlas OTC, Over the Counter, dock med nackdelen att det kan vara kostsamt att 
formulera OTC-kontrakt (Bodie et al, 2011, s. 670). Ett OTC-kontrakt kan dock anpassas för 
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till exempel skogsbranschen, som en metod för att spekulera i, eller hedgea, till exempel 
prisrörelser hos råvaror. Som ett exempel kan en producent av sågade trävaror, som är 
beroende av timmer, genom ett optionskontrakt köpa sig rätten att köpa timmer vid ett 
framtida datum som utnyttjas om närområdet till exempel blir drabbat av en kraftig brand 
vilket stör den vanliga leveranskedjan.  
 

2.3.4 Terminer 

Terminer liknar optioner, men köparen av terminen är skyldig att genomföra transaktionen, 
medan optionsköparen har rätten att genomföra den (Bodie et al., 2011, s. 755). Köparen av 
en termin tar en lång position i underliggande tillgång och säljaren tar en kort position (Bodie 
et al., 2011, s. 756). Ytterligare en skillnad mellan optioner och terminer är att ingen premie 
betalas då ett terminskontrakt skapas, då det är ett avtal mellan två parter och inget kontrakt 
som köps (Bodie et al., 2011, s. 757). På terminsmarknader finns det i regel två olika sorters 
aktörer; de som spekulerar i framtida prisrörelser i underliggande tillgång samt de som vill 
skydda framtida kassaflöden, det vill säga hedgingaktiviteter (Johnson, 1960, s. 139). På 
engelska finns det två begrepp för terminer; futures och forwards. En “future” är ett 
standardiserat kontrakt och kan därför handlas på organiserade marknadsplatser (Bodie et al., 
2011, s. 756). En “forward” är samma typ av derivat som en “future” men är ett specialiserat 
kontrakt som handlas OTC (Bodie et al., 2011, s. 756).  
 
På organiserade marknadsplatser ställer köpare och säljare bud för olika underliggande 
tillgångar och olika tider till leverans, så kallade löptider. En väldigt liten andel av kontrakten 
förfaller så att leverans av underliggande tillgång faktiskt sker (Johnson, 1960, s. 139; Bodie 
et al., 2011, s. 756). Handel sker istället baserat på prisrörelser, och marknadsdeltagare som 
vill avsluta sin position gör en så kallad omvänd transaktion (Johnson, 1960, s. 139; Bodie et 
al., 2011, s. 756). Det innebär till exempel att en köpare av ett kontrakt säljer ett likadant 
kontrakt, och dessa tar då ut varandra (Johnson, 1960, s. 139). Denna typ av handel sker i stor 
del i riskhanteringssyfte på terminsmarknader för till exempel råvaror, vilket är det Johnson 
(1960) fokuserar på i sin forskning. Terminsmarknader finns förutom för råvaror även för 
bland annat valutakurser. 
 
Terminer kan till exempel användas för köp av insatsvaror till industrier för att undvika att 
risken att klimathändelser i närområdet påverkar möjligheten att producera. Terminer kan i 
teorin vara av större nytta för till exempel hedgning av råvarupriser än optioner då det inte 
krävs att en premie betalas, och vinsten (eller förlusten) därmed bara beror på utvecklingen av 
den underliggande tillgången. Däremot ingår inte skogsprodukter bland de vanligast 
förekommande underliggande tillgångarna för terminskontrakt (Bodie et al., 2011, s. 760). En 
illikvid marknad kan innebära problem att hitta motparter.  
 

2.3.5 Swapar 
Swapar är väldigt lika terminer men rör sig snarare om “byten” av kassaflöden under flera 
perioder, till exempel byte av 2 miljoner USD mot 1 miljon GBP per år under tre år framåt 
(Bodie et al., 2011, s. 800). De handlas i stor del OTC men det finns också börsnoterade 
ränteswapar (Bodie et al., 2011, s. 803). Den totala marknaden är gigantisk med över 500 
triljoner USD i utestående kontrakt (Bodie et al., 2011, s. 800). Swapar kan också användas 
för att påverka durationen i en låneportfölj, vilket gör dem attraktiva ur ett riskhanteringssyfte 
(Bodie et al., 2011, s. 801). Prissättningen på swapar utgår från marknadsräntor för att 
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diskontera framtida kassaflöden, och utgår från att det ska bli en rättvis affär för båda, då 
ingen hade gått med på swapavtalet annars (Bodie et al., 2011, s. 804). Swapar används 
främst för att hantera ränte- och valutarisk (Bodie et al., 2011, s. 800).  
 
Swapavtal används alltså generellt inte till att hantera råvaruprisrisk då de omfattar byten av 
kassaflöden under flera år, men skulle i teorin kunna användas mellan olika skogsföretag för 
byte av råvara mellan olika delar av Sverige, för att minimera transportkostnader. De kan 
också användas för att hantera finansiella risker som ränterisk och valutarisker.  
 

2.3.6. Väderderivat  

Väderderivat är en förhållandevis ny variant av finansiellt derivatkontrakt. De används i grund 
och botten som en försäkring som betalar ut en summa om någonting inträffar, men till 
skillnad från försäkringar krävs det inget administrativt arbete när kontraktet väl är tecknat. 
Derivaten finns i form av terminskontrakt, optioner och swapar, och är alltid baserade på 
någon aspekt av väder, och används därmed för att hedgea väderrelaterade risker (Cyr, D. et 
al, 2010, s. 209). Standardiserade väderderivat handlas på Chicago Mercantile Exchange, en 
anordnad marknadsplats, men dessa derivat används främst inom energisektorn (Cyr, D. et al, 
2010, s. 210). Detta beror på att dessa derivat i stor utsträckning använder större städer som 
mätpunkt, vilket är av föga nytta inom till exempel jordbruket då väder kan skilja sig väldigt 
mycket även för korta avstånd (Cyr, D. et al, 2010, s. 210). Att till exempel hedgea mot en 
viss väderaspekt i Stockholm när exponeringen är i norra eller västra Sverige kan leda till att 
hedgingen inte fungerar då det kan vara stora skillnader i väderlek. Det finns däremot en 
växande OTC-marknad för väderderivat där specialiserade kontrakt baserade på en speciell 
väderstation samt speciella parametrar kan tecknas. Förutom försäkringsbolag finns det också 
amerikanska företag som är specialiserade på att erbjuda dessa derivat OTC (Cyr, D. et al, 
2010, s. 210).  
 
Cyr, D. et al (2010) tar fram ett exempel på hur ett väderderivat kan utvecklas med fokus på 
vinproduktion i Niagaraområdet i Kanada. De börjar med att identifiera riskerna som 
producenten står inför för att identifiera den parameter som ska användas som variabel i 
kontraktet. Utifrån dessa väljs vilken typ av derivat som är mest lämpligt, vilket i deras fall är 
ett optionskontrakt. Data om historiskt regnfall används sedan för att estimera risken som 
vinproducenterna står inför, och fastslår att det bör vara av intresse att skydda sig mot just 
denna väderrisk (Cyr, D. et al. 2010, s. 214). Efter att variabeln har analyserats med en 
lämplig stokastisk, det vill säga slumpmässig, process måste värderingen av derivatet göras. 
Detta är dock problematiskt då den underliggande variabeln för vanliga optioner är en tillgång 
med ett eget marknadspris som värderingen kan baseras på. Black-Scholesmodellen som 
normalt sett används för prissättning av finansiella optioner är inte applicerbar och trots att 
mycket forskning angående prissättning i inkompletta marknader finns saknas konsensus för 
en optimal teoretisk metod för prissättning av väderderivat. Det finns tre huvudsakliga 
metoder för prissättning, men samtliga har sina begränsningar. Även nyare metoder har fått 
utstå en del kritik, och olika metoder har påvisats ge olika pris. Den teoretiska svårigheten i 
prissättningen kan enligt vissa forskare ha saktat ner utvecklingen av marknaden för 
väderderivaten. Den metod som är vanligast i praktiken är den försäkringstekniska (eng. 
actuarial) metoden, som dock har fått kritik för att sakna teoretisk förankring. Metoden 
baseras på genomsnittlig historisk utbetalning eller Monte Carlo-simulering (Cyr, D. et al. 
2010, s. 220). Monte Carlo-simulering är en scenarioanalysmetod som analyserar 
slumpmässiga förändringar i flertalet variabler (Hull, 2018, s. 761).  
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Möjligheten att göra väderderivat OTC öppnar upp för möjligheten att använda dem inom 
skogsindustrin. De kan användas som ett alternativ till försäkring, där till exempel en 
onormalt torr sommar i områden där man har stora skogsinnehav leder till en utbetalning för 
att ersätta för kostnader som eventuella bränder och insektsangrepp kan medföra.  
 

2.3.7. Scenarioanalys  

Scenarioanalys handlar om att analysera och utforma olika utfall av framtiden på ett 
systematiskt sätt, vilket förbereder företaget för en osäker och turbulent framtid. I en 
scenarioanalys utforskar ett företag alla situationer som kan förekomma vid en viss framtida 
tidpunkt och fokuserar på de extrema resultaten, samt kartlägger hur illa situationerna kan gå 
(Hull, 2018, s. 145–146). I analysen undersöks det vad som kan komma att hända i framtiden, 
och världen som undersöks är inte den riskneutrala världen utan den verkliga världen (Hull, 
2018, s. 152–153). Att hantera scenarier är ett värdefullt verktyg vid ett framtidsrelaterat 
utvecklingsarbete, då scenarierna kan användas för att skapa nya möjligheter men även för att 
säkerställa att företaget vet vilka framtida hotbilder som väntar. Analysen innefattar 
beräkningar av vinster/förluster av portföljen över en specifik period under olika scenarion 
(Hull, 2018, s. 180). Syftet med scenarioanalys är att ge förutsättningar för bättre 
beslutsfattande, och hjälper till att vägleda företaget i konkreta frågeställningar om vad de har 
framför sig, vilket också hjälper till att skapa en förståelse för vilka strategiska alternativ som 
finns.  
 
Känslighetsanalys är en enklare form av scenarioanalys som analyserar underliggande 
variabler i till exempel ett projekt (Brealy et al., 2014, s. 250). Känslighetsanalysen visar då 
till exempel hur lönsamheten i en verksamhet påverkas av att kostnaden för en insatsvara 
ändras, och kan vara viktigt att använda då det tvingar fram en analys av vilka de viktigaste 
variablerna för framgång är (Brealy et al., 2014, s. 250).  
 
Scenarioanalys bör vara något som används i viss utsträckning i skogsindustrin. 
Konsekvenserna som till exempel en kraftig storm medför kan vara väldigt komplexa och att 
analysera utfall beroende på allvarlighetsgrad hos vissa parametrar bör vara av stor nytta. Det 
kan användas både för att bedöma den ekonomiska kostnaden men även för till exempel 
logistisk planering. Även finansiella parametrar som marknadsränta och valutakurser kan 
användas för att bedöma behovet av att säkra vissa exponeringar. En specifik metod för 
scenarioanalys är Monte Carlo-simulering, som innebär en datorsimulering av flera variabler 
för att skapa en sannolikhetsfördelning (Hanewinkel et al., 2011, s. 344).  
  

2.4. Litteraturgenomgång 

2.4.1. Riskhantering i skogsbruk 

Generellt finns det inte mycket forskning på riskhantering som faktiskt används i 
skogsindustrin. Det finns däremot litteratur kring vädrets påverkan på skog, vilket 
sammanfattas under 2.2, och Hanewinkel et al. (2011) har utgått ifrån, och sammanfattat 
denna typ av skoglig forskning för att ta fram en generell metod för att inkludera riskanalys i 
kommersiellt skogsbruk.  
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En av de stora svårigheterna i riskbedömning i skogsbruket är att ett ekosystem som skogen 
och ett finansiellt system skiljer sig åt, vilket gör att riskbedömning inte kan ske på samma 
sätt (Hanewinkel et al., 2011, s. 329). Till att börja med kan sannolikheten och påföljder av 
hot mot skogen bero på storleken på skogsinnehavet som bedöms, och dels har inte alla 
intressenter samma inställning till risk (Hanewinkel et al., 2011, s. 329). Detta betyder i sin 
tur att det inte kommer kunna bestämmas en enda metod för att mäta och hantera risk, då 
olika skogsägares eller intressenters inställning till risk kan medföra att man vill hantera 
skogen olika (Hanewinkel et al., 2011, s. 330). Det finns däremot också likheter, som att 
målet med riskanalysen är att hantera oönskad risk (Hanewinkel et al., 2011, s. 330). Att 
integrera riskhantering i skogsbruk är utmanande eftersom metoderna som används måste 
kunna fånga komplexiteten i ett ekosystem, särskilt då klimatförändringar påverkar 
nyckelfaktorer som frekvens, intensitet och varaktighet hos faror som bränder, skadeinsekter 
och stormar (Hanewinkel et al., 2011, s. 330).  
 
Första steget i att integrera riskhantering i skogsbruket är att analysera vilka olika hot som 
finns och hur det kan utvecklas i ett förändrat klimat, med hjälp av till exempel 
scenarioanalyser från IPCC, och med denna data bedöma hotet mot de vanligaste trädslagen 
(Hanewinkel et al., 2011, s. 331). För att detta ska vara möjligt måste sannolikheter och 
frekvenser av viktiga hot som stormar och bränder kunna uppskattas på en godtagbar nivå, 
vilket kan vara en svårighet (Hanewinkel et al., 2011, s. 331). Steg två är att utifrån det första 
steget bygga en modell för att bedöma sannolikheten för olika hot i ett visst område 
(Hanewinkel et al., 2011, s. 331). Detta görs genom att först identifiera sannolikheten att en 
viss skada inträffar, sedan bestämma hur stor skadan blir om den inträffar, för att slutligen 
använda statistiska metoder för att bedöma den sannolika skadan som kan inträffa 
(Hanewinkel et al., 2011, s. 331). Denna metod uppskattar ett förväntat värde, vilket är vanligt 
i riskbedömning i skogliga bedömningsmodeller (Hanewinkel et al., 2011, s. 331). Steg 3 
handlar om att estimera kostnaden av skadan i förhållande till kostnaden för att minska risken 
(Hanewinkel et al., 2011, s. 331). När denna estimering görs är det inte enbart 
riskhanteringskostnaden och förstörelsen som bör tas i beaktande, utan även prisrisken i det 
volatila timmerpriset (Hanewinkel et al., 2011, s. 331). Det fjärde och sista steget handlar om 
agerande under osäkerhet, där den förväntade kostnaden av att inte agera jämförs med 
kostnaden för att agera, men med det viktiga tillägget att integrera osäkerheten som finns i 
ekosystem (Hanewinkel et al., 2011, s. 332).  Om denna osäkerhet inte fångas finns risken att 
riskhanteringen utgår från felaktiga antaganden som att alla scenarion är kända, att det är 
felaktiga sannolikheter för frekvens och storlek på hot, eller att de antaganden som görs utgår 
från historiska data och därmed inte stämmer i ett förändrat klimat (Hanewinkel et al., 2011, s. 
332).  
 
Risken för den stående skogen handlar utöver sannolikhetsberäkningar för olika hot i stor 
utsträckning om hur mycket av råvaran som kan räddas i det fall en faktisk skada sker 
(Hanewinkel et al., 2011, s. 332). Utifrån detta perspektiv går Hanewinkel et al. (2011, s. 
332–333) igenom fyra av de största hoten; storm, snöskador, brand och skadeinsekter, vilka 
finns förklarade i kapitel 2.2 av denna uppsats. Det har dock varit svårt att ta med samspelet 
mellan olika hot, till exempel eld och granbarkborre i riskmodeller på grund av svårigheten att 
skapa användbara tidsseriedata (Hanewinkel et al., 2011, s. 334). Riskbedömning och 
riskmodellering inom skogsbruket är som tidigare nämnt ingen enkel process. Det finns olika 
metodologiska utgångspunkter som har olika styrkor och svagheter. Förutom experimentella 
metoder (Hanewinkel et al., 2011, s. 337) finns också statistiska metoder, varianter på 
regressionsmodeller, som har sett en stor förbättring, men som inte alltid presterar önskvärt 
för att bedöma stormskador (Hanewinkel et al., 2011, s. 338). Ett problem med många 
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statistiska modeller är att de byggs baserade på för geografiskt begränsade data, vilket 
påverkar generaliserbarheten (Hanewinkel et al., 2011, s.342). Då en viss nivå av störningar 
mot skogen alltid kommer ske är det bättre att nå en viss varaktighet där skadorna håller sig 
inom accepterade nivåer snarare än att nå någon absolut nivå av stabilitet (Hanewinkel et al., 
2011, s. 343).  
 
Det finns två olika breda riskhanteringsmetoder; orsaksorienterad riskhantering, det vill säga 
att minimera risken för att skador sker (Hanewinkel et al., 2011, s. 343) samt effektorienterad 
riskhantering som minimerar skadan om den sker, då utan att fokusera på att minimera den 
underliggande risken för skada (Hanewinkel et al., 2011, s. 344). Den orsaksorienterade 
riskhanteringen handlar om att antingen undvika skada genom att sluta med riskbenägna 
aktiviteter eller att agera med riskförebyggande aktiviteter (Hanewinkel et al., 2011, s. 343). 
Att undvika skada kan göras genom att till exempel tidsmässigt anpassa avverkning eller 
gallring på grund av en tillfälligt förhöjd risk, medan förebyggande aktiviteter kan innefatta 
åtgärder för att påverka skogens struktur såsom tidig gallring och trädslagsval (Hanewinkel et 
al., 2011, s. 343). De förebyggande åtgärderna har svårt att få en direkt inverkan på skaderisk, 
men att till exempel ta bort barkborreangripna träd så snart som möjligt är en metod som kan 
ha en positiv påverkan (Hanewinkel et al., 2011, s. 343). I Centraleuropa har man under 
senare årtionden planerat höjden i den stående skogen så att stormskadorna ska minimeras, 
men de kraftiga stormarna under 2000-talet som har förstört stora mängder skog indikerar att 
metoden inte fungerar (Hanewinkel et al., 2011, s. 343). Det används också trädslagsval, 
kortare omloppstider (antal år från plantering till avverkning) samt tidigare gallring för att 
påverka strukturen i skogen och minska risken för stormskador (Hanewinkel et al., 2011, s. 
343). Den effektorienterade riskhanteringen fokuserar på att mildra skadan om den sker, till 
exempel genom att föra över den till en annan aktör som ett försäkringsbolag, eller genom 
applicering av portföljteori och blandskogar (Hanewinkel et al., 2011, s. 344).  
 

Efter stormen Gudrun 2005 drogs slutsatsen att riskmedvetenheten inom det svenska 
skogsbruket inte är speciellt stor. Dock är kostnaden för vindfällning ur ett nationellt 
perspektiv inte nödvändigtvis tillräckligt stor för att rättfärdiga kostnaderna som krävs för att 
minska risken (Eriksson. 2007, s. 35). Däremot kan privata skogsägare med mindre bestånd 
drabbas väldigt allvarligt, då skogsägaren eventuellt inte är ekonomiskt förberedd på 
omfattande skador som ger en reducerad inkomst per kubikmeter (Eriksson. 2007, s. 35). 
Klimatförändringarna bedöms gynna skogsbruket men innebär även att riskerna ökar 
(Eriksson. 2007, s. 35). För att minska riskerna nationellt krävs att varje enskild skogsägare 
tar aktiva beslut för att minska riskerna (Eriksson. 2007, s. 35). Odling av fler trädslag, 
trädslagsblandning inom bestånden och ökat försäkringsskydd anges som förslag på 
riskminskning av Eriksson, och även åtgärder som varierande avverkningsålder och en 
förändrad gallringsregim (Eriksson. 2007, s. 35). Att satsa på en ökad blandning av trädslag 
ger inte bara ett vackrare landskap utan även en riskspridning avseende skador inför 
framtiden, varför en ökad andel lövträd kan vara av intresse för skogsägare (Eriksson. 2007, s. 
138). Skogsstyrelsen genomförde en enkät efter stormen Gudrun till syftet att analysera 
skogsbrukets konsekvenser efter den förödande stormen, vilken besvarades av 750 skogsägare 
i Götaland (Ingemarson et al., 2007, s. 3). Enkäten visade att enbart 40% av 
brukningsenheterna hade försäkring mot storm när stormen slog till, och enbart 25% hade 
tidigare gjort någon åtgärd för att minska risken för stormfällning (Ingemarson et al., 2007, s. 
4). Man antar att låg riskmedvetenhet, bristfälligt utbud, samt svag marknadsföring av 
försäkringar är de viktigaste orsakerna till den låga försäkringsandelen och den skillnad som 
fanns mellan länen beträffande andelen försäkrade brukningsenheter (Ingemarson et al., 2007, 
s. 4). Efter stormen verkar riskmedvetenheten ha ökat men trots detta är det en låg andel som 



17 
 

planerat genomföra åtgärder (Ingemarson et al., 2007, s. 4). Försäkringsbolagen har efter 
Gudrun introducerat nya produkter, och för att tillgodose behovet av rådgivning kring 
försäkringsfrågor kan Skogsstyrelsen ge generell information om storm- och 
skogsförsäkringar (Ingemarson et al., 2007, s. 26). 
 

2.4.2. Derivatanvändning i praktiken 

Wharton-undersökningen är en studie från i mitten av 1990-talet som behandlar 
derivatanvändning i icke-finansiella företag. Undersökningen utformades tack vare det ökade 
intresset för derivatpraxis av icke-finansiella bolag, och innehåller frågor om organisationen 
och dess riskhantering, strategier och mål, rapportering, och styrning (Bodnar, et al., 1995, s. 
104). Användningen av derivat är varierande beroende på storlek av företaget, samt vilken 
bransch det verkar inom, och undersökningen visar att råvarubaserade industrier som 
jordbruk, raffinering och gruvdrift, har den högsta användningen där cirka 50% av bolagen 
använder sig av derivat. Detta kan kopplas till förväntningarna över de typiska nivåerna av 
finansiell prisexponering över industrier och den historiska tillgängligheten av lämpliga 
derivatprodukter (Bodnar, et al., 1995, s. 105). Studien indikerar att användningen av derivat 
för amerikanska icke-finansiella företag inte är så utbredd, speciellt inte i mindre företag, och 
att derivat inte vanligtvis används för att spekulera kring marknadsrörelser (Bodnar, et al., 
1995, s. 111). Vidare, visar undersökningen att derivat brukar användas för att minska 
volatiliteten i företags kassaflöden (Bodnar, et al., 1995, s. 111). Författarna beskriver att de 
väntas se förändringar i nivåerna av derivatanvändning över tid samt ökad tillämpning 
(Bodnar, et al., 1995, s. 111)  
 
Bartram et al. (2009, s. 185–186) genomförde en liknande studie som utifrån 7 319 företag i 
50 länder analyserar vad som driver användningen av finansiella derivat i icke-finansiella 
företag. Påverkande faktorer är undersökta på valuta-, ränte- och råvaruprisrelaterade derivat 
utifrån fyra finansiella teorier. Utifrån urvalet använder ungefär 60% derivat av något slag, 
där valutaderivat är det vanligaste, följt av räntederivat (Bartram et al., 2009, s. 193). Det är 
vanligare för länder i OECD att använda derivat jämfört med länder som inte är med i OECD.  
 
Ett volatilt kassaflöde kan göra det svårare för företag att möta sina förpliktelser som 
exempelvis löneutbetalningar, vilket i sin tur ökar den förväntade kostnaden för finansiellt 
trångmål. Användning av derivat kan minska denna varians och även jämna ut resultat mellan 
år, vilket minskar den förväntade skattekostnaden (Bartram et al., 2009, s. 187). Utifrån dessa 
teorier bör företag med hög skuldsättning, kort duration, svag likviditet, dålig lönsamhet och 
få materiella tillgångar, med mera, använda derivat i större utsträckning (Bartram et al., 2009, 
s. 187). Resultatet visar att derivatanvändare generellt har en större hävstång, sämre likviditet 
och färre materiella tillgångar, vilket stämmer överens med hypotesen (Bartram et al., 2009, s. 
194). Däremot är hedgaren mer lönsam och har längre duration, vilket talar emot det 
teoretiserade (Bartram et al., 2009, s. 194). Det kan dock tala för att hedgning ökar 
möjligheten att ta på sig skulder (Bartram et al., 2009, s. 196).  
 
Riskhantering kan också användas för att motverka underinvestering. Underinvestering beror 
på att externt kapital är kostsamt och det skapas en diskrepans i finansierings- och 
investeringspolicy. Genom derivatanvändning kan behovet och tillgängligheten av internt 
kapital jämnas ut, och volatiliteten i företagets värde kan minska (Bartram et al., 2009, s. 
187). Underinvestering bör vara allvarligare för företag med stora möjligheter till tillväxt och 
investering, samt företag med stor hävstång (Bartram et al., 2009, s. 187–189). Det finns dock 
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inga tydliga resultat som stödjer teorin om underinvestering (Bartram et al., 2009, s. 196), 
men hedgare är mer sannolik att vara tillväxtföretag med hög skuldsättning (Bartram et al., 
2009, s. 194). 
 
Eftersom många modeller visar aktievärde som en ökande funktion av volatilitet i tillgångar 
bör ett företag som agerar i aktieägarnas intresse inte hedgea (Bartram et al., 2009, s. 189). 
Däremot beror chefers finansiella position till stor del på hur företaget presterar, vilket 
innebär att riskaversion kan leda till att risk som kan diversifieras bort hedgeas (Bartram et al., 
2009, s. 189–190). Därmed bör företag med en liten ägarbas eller där ledningen har en 
ägarandel i röststarka aktier använda derivat i mindre utsträckning (Bartram et al., 2009, s. 
190). Genom att koppla ledningens ersättning till aktiekursens utveckling skapas incitament 
att inte hedgea bort idiosynkratisk risk, det vill säga specifik risk kopplad till bolaget (Bartram 
et al., 2009, s. 190). Även för denna teori saknas det konkreta bevis (Bartram et al., 2009, s. 
194; Bartram et al., 2009, s. 196).  
 
Vidare, bör variabler som politisk stabilitet och finansiell- och ekonomisk status på landsnivå 
spela in i användandet av derivat för ett företag (Bartram et al., 2009, s. 190). En större 
ekonomi med en mer likvid finansiell marknad samt med enklare tillträde till 
derivatmarknaden bör använda derivat i större utsträckning, liksom företag i länder med högre 
risk, då deras risk att hamna i finansiellt trångmål är större (Bartram et al., 2009, s. 190). Ett 
starkt juridiskt system bör också främja viljan att ingå komplexa finansiella kontrakt (Bartram 
et al., 2009, s. 191). Resultatet visar att tillgång till en marknad är väldigt viktigt, samt vikten 
att denna marknad är likvid, och här framgår även tydligt att företag i länder med OECD-
medlemskap hedgear i större utsträckning (Bartram et al., 2009, s. 196). 
 
Slutsatsen Bartram et al. (2009, s. 200) drar är att resultaten inte till fullo stödjer teorierna 
man utgår ifrån, och att det kan vara en mängd olika faktorer som ligger bakom användningen 
av derivat, vilket gör det svårt att förutspå vilka företag som gör det utifrån deras karaktär. 
Däremot kan vissa av resultaten indikera vad som är sannolikt för den svenska skogsindustrin. 
Färre materiella tillgångar är kopplat till ökad sannolikhet för användande av derivat, vilket 
skulle tala för att de skogsägande bolagen inom industrin är mindre sannolika att använda 
derivat. Däremot är många andra råvarubaserade industrier som gruvbolag, oljebolag och 
stålbolag mer sannolika att använda derivat för att hantera råvaruprisrisker, vilket kan tala för 
att skogsbolag också bör göra det. Det påvisades också att en likvid marknad höjer 
sannolikheten för att företag ska hedgea, och derivatmarknaden för till exempel sågtimmer är 
sannolikt inte lika likvid som till exempel derivat kopplade till olja.  
 

2.5. Sammanfattande modell 

Som visas under 2.1 kan tidigare forskning fastslå en av de fundamentala utgångspunkterna i 
denna studie, att klimatet och vädret förändras. Det väntas medföra mer extremt väder med 
torka, kraftiga regnfall och enligt vissa bedömare kraftiga stormar (IPCC, 2013, s. 5). I del 2.2 
sammanfattas forskning kring hur skogen förväntas påverkas av dessa förändringar i väder. 
Forskning visar kring skogens känslighet för framförallt starka vindar (Eriksson, 2007, s. 20), 
men även kring problem som torka och frost (Schlyter et. al., 2006, s. 76) samt skadedjur 
(Eriksson, 2007, s. 21–23) medför, vilka förväntas öka i ett förändrat klimat. Dessa faktorer 
gemensamt gör att osäkerheten, och därmed risken, i skogsindustrin kan öka i framtiden. Det 
faktum att skogen växer snabbare (Eriksson, 2007, s. 13) är positivt men leder till att den 
stående volymen ökar. En större stående volym innebär att den ekonomiska risken kopplat till 



19 
 

extremväder blir större, samtidigt som risken för extremväder ökar vilket innebär en större 
total risk.  
 
En poäng som lyfts av Hanewinkel et al. (2011, s. 343) och som är viktig att understryka vid 
detta tillfälle är att störningar mot skogen alltid kommer att förekomma och att det inte går att 
undfly det. Fokus bör därför ligga på riskhantering genom de skogliga och finansiella 
metoderna som har lyfts fram i denna del. Det är sannolikt att aktörerna i industrin kommit 
längre med skogliga riskhanteringsmetoder än med finansiella riskhanteringsmetoder, 
eftersom det ligger närmare kärnverksamheten. De finansiella metoderna för hedging av 
råvarupriser som lyfts, till exempel råvaruterminer för timmer och OTC-derivat, kräver att det 
finns en likvid marknad eller en motpart, vilket inte alltid är fallet. Att en likvid marknad 
finns är en viktig faktor som bestämmer användandet av derivat (Bartram et al., 2009, s. 196). 
Osäkerheten i prissättning av väderderivat (Cyr, D. et al. 2010, s. 220) gör att det sannolikt 
ännu inte används, åtminstone inte i någon större utsträckning. Eftersom både valutaderivat 
och räntederivat har påvisats vara vanliga bland icke-finansiella företag (Bartram et al., 2009, 
s. 193) är det rimligt att anta att de är vanliga även inom skogsindustrin. Bartram et al. (2009, 
s. 200) hävdar dock att det är svårt att utifrån tillgänglig teori bedöma vilka företag som 
använder derivat, och varför de gör det. Förväntan är dock att de bolag som idag är aktiva i 
sin finansiella riskhantering kommer vara mer benägen att använda finansiella 
riskhanteringsmetoder för att hantera risker kopplade till väderpåverkan på skog. Det beror 
däremot på marknadsförutsättningarna för till exempel väderderivat och derivat kopplade till 
skogsråvara. Detta understryker varför denna typ av studie kan vara viktig, och varför det kan 
vara svårt att förutspå resultatet.  
 
Bland de orsaksorienterade, det vill säga skogliga, riskhanteringsmetoderna förväntar vi oss 
att användningen av den mer stormkänsliga granen (Eriksson, 2007, s. 20) minskar, och 
därmed också att det kommer förekomma fler olika trädslag samt mer blandskogar. Vi 
förväntar oss också att metoderna föreslagna av Hanewinkel et al. (2013, s. 343) används, 
såsom tidigare gallring, kortare omloppstider och tidsmässig anpassning av åtgärder vid 
tillfälligt förhöjd risk, till exempel vid torka. 
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Figur 1 - Samanfattande teoretisk modell 
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3. Teoretisk metod 

Under detta kapitel kommer filosofiska antaganden, det vill säga forskningsstrategin att 
beskrivas och diskuteras närmare. Detta följs av en presentation av forskarnas förförståelse, 
samt en källkritisk granskning av sekundära källor.  

3.1. Forskningsstrategi  

Denna studie är av kvalitativ natur. Kvalitativt data innebär att datat är i nominell, namngiven 
form (Collis & Hussey, 2014, s. 45) vilket innebär att den kvalitativa metoden betonar teman, 
mönster och erfarenheter som är relaterade till fenomenet (Collis & Hussey, 2014, s. 10). 
Någonting som särskiljer kvalitativa ansatser är att de inte går att upprepa identiskt (Umeå 
Universitet, u.å. s. 14). Innan forskning påbörjas bör forskarna tydligt fastslå sitt 
forskningsparadigm, som är ett filosofiskt ramverk för hur forskningen ska bedrivas (Collis & 
Hussey, 2014, s. 43). Det finns två dominerande paradigm, positivism och interpretativism. 
Positivism används mycket inom naturvetenskap och passar bra för kvantitativt data, medan 
interpretativism utvecklades då ett annat förhållningssätt krävdes för forskning inom 
samhällsvetenskapliga ämnen (Collis & Hussey, 2014, s. 44). Interpretativismen utgår från 
antagandet att det inte går att separera forskaren från det som observeras eftersom forskaren 
lever i samma värld, och fokuserar därför mer på en djupare förståelse och snarare att förstå 
varför något sker, än hur ofta det sker (Collis & Hussey, 2014, s. 45). Interpretativism är 
baserad på tolkningar av den sociala verkligheten och anses därmed vara subjektiv, vilket gör 
att det är den kunskapssyn som vanligtvis används vid kvalitativ forskning (Collis & Hussey, 
2014, s. 45). Detta stämmer väl in på hur denna studie ska genomföras, då syftet inte är att 
mäta till exempel hur ofta en viss typ av derivat används, utan att kartlägga vilken kunskap 
som finns samt hur kunskapen används. Forskningsstrategin i denna studie utgår därmed från 
en kvalitativ forskning med kunskapssynen interpretativism.  
 
Det interpretativistiska forskningsparadigmet bygger på flera olika antaganden. Det 
ontologiska antagandet, läran om varandet, menar att den sociala verkligheten är subjektiv 
och socialt konstruerad, samt att det finns flera verkligheter (Collis & Hussey, 2014, s. 46). 
Vidare, antar det epistemologiska antagandet, läran om kunskap, att kunskap är subjektiv, och 
att forskaren interagerar med ämnet som studeras, samt att det axiologiska antagandet, läran 
om värde, menar att forskaren vet om att forskningen är subjektiv, vilket innebär att resultaten 
är partiska (Collis & Hussey, 2014, s. 46–47). Det retoriska antagandet, läran om talekonsten, 
bygger på att forskaren använder en personlig röst, accepterade kvalitativa termer, och 
begränsade definitioner, och det metodologiska antagandet, metodläran, säger att forskaren 
har ett induktivt angreppssätt, att ämnet studeras inom sin kontext, mönster och teorier är 
utvecklade för förståelse, och att resultaten är tillförlitliga genom verifiering (Collis & 
Hussey, 2014, s. 47). Dessa antaganden passar in på denna kvalitativa studie, då den sociala 
verkligheten är subjektiv och vi som forskare interagerar med det ämnet som studeras, vilket 
vi är medvetna om i våra resultat och slutsatser. En personlig röst är oundvikligt använd 
genom arbetet, ämnet är studerat inom sin kontext, och de mönster som tas fram är utvecklade 
för förståelse.  
 
Konstruktionismen, ett perspektiv som ifrågasätter sociala företeelsers naturlighet, är som 
utgångspunkt förknippad med kvalitativ forskning, då alla har en egen verklighetssyn som 
leder till ett flertal synsätt på verkligheten (Collis & Hussey, 2014, s. 47). Konstruktionismen 
betyder att verkligheten är präglad av ett socialt samspel mellan händelser vilket skapar en 
subjektiv tolkning för individen (Bryman, 2011, s. 37). Angreppssättet på forskningen är i sin 
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tur induktiv, vilket betyder att teorin utvecklas via insamling av empiri från verkligheten, till 
skillnad från ett deduktivt angreppssätt som genom en teoretisk grund utvecklas och sedan 
testas empiriskt (Collis & Hussey, 2014, s. 7). Anledningen till att en induktiv ansats används 
är att forskningsområdet är relativt oarbetat sedan tidigare, vilket gör det svårt att skapa en 
gedigen teoretisk grund att bilda teorier av.  
 

3.2. Förförståelse 

Med förförståelse menas de uppfattningar som finns gällande ett visst fenomen vilka 
forskaren har eller utvecklar i början av forskningsarbetet (Johansson, 1993, s. 76). 
Forskarens/forskarnas förförståelse är viktiga att ha i åtanke inom vetenskapligt arbete, då 
förförståelsen påverkar åt vilket håll uppmärksamhet riktas åt när olika fenomen ska tolkas. 
Under det här avsnittet har vi beskrivit våra erfarenheter och huruvida dessa har betydelser för 
denna studie.   
 
Vi båda läser åttonde terminen vid Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet, där vi har 
valt att rikta in oss på ämnet finansiering. Vårt val av utbildning påverkar vårt tankesätt vilket 
kan speglas i vårt val av teorier, metod och slutsatser. Kurserna vi har läst under utbildningens 
gång har i stort sett varit samma för oss båda, men några kurser har skiljt sig åt vilket gör att 
vi besitter liknande förkunskaper från den akademiska världen, med vissa undantag.  
 
Andra erfarenheter som är värda att belysa är vår arbetslivserfarenhet från olika företag och 
branscher. Vi båda arbetar extra på Handelsbanken fast på olika kontor, vilket har givit oss en 
del grundläggande kunskap om finansiella instrument, samt kreditgivning till små skogsägare. 
Ena författaren har tidigare sommarjobbat med lagerhantering på SCA:s plantskola 
Bogrundet, vilket inte gav någon närmare inblick i företaget eller någon kunskap kring 
riskhantering.  
 
Ingen av oss har någon betydande erfarenhet inom skogsbranschen och riskhantering inom 
skogsbolagen vilket gör att vi har i stort sett börjat från början med detta ämne i samband med 
denna studie. Detta kan innebära både för och nackdelar, då vi ej har många förutfattade 
meningar inom detta, men har samtidigt satt oss in i det och lärt oss mycket under arbetets 
gång. Vidare kommer sannolikt den erfarenhet vi bär med oss, eller ej besitter, att påverka hur 
studien har utvecklats, via vilka val av teorier som gjorts samt den analys och slutsats som 
presenteras. Den förförståelse vi har gör att det är svårt att vara helt objektiva, men det har 
ständigt funnits en strävan att vara lyhörda och för att skapa förståelse och illustrera 
problemformuleringen och resultaten så verklighetstroget som möjligt. 
 

3.3 Källkritik av sekundärkällor  

Kriterierna en källa bör uppfylla är att den är vetenskaplig, originell, och aktuell (Johansson, 
1993, s. 87–89). Andrahandsdata kan vara problematiskt då författaren väljer att framhäva och 
urskilja vissa delar i och med sitt teoretiska perspektiv, vilket kan göra att författaren inte tar 
till sig visst data (Eneroth, 1987, s. 120–121). Aktualitetsprincipen menar att kunskapen och 
erfarenheten från en källa ska vara aktuell än idag, vilket är varför vi enbart har använt oss av 
källor som behandlar aktuell information. Vi har även försökt att tänka på att ta till oss så 
mycket kunskap som möjligt från olika perspektiv, men det är omöjligt att alltid vara helt 
objektiva. Viktiga frågor att källkritisk ställa sig är därför vem som ligger bakom, i vilket 
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syfte innehållet skapats, om informationen är aktuell, om andra granskat och godkänt 
publiceringen, om informationen går att kontrollera, och om det går att hitta andra trovärdiga 
källor inom ämnet.  
 
Insamlingen av sekundärkällor har primärt skett via litteratursökning av vetenskapliga 
artiklar, där vi strävat mot att använda de artiklar som är ‘peer-reviewed’, det vill säga att 
artikeln är granskad av experter inom ämnesområdet för att bedöma den vetenskapliga 
kvaliteten (Umeå Universitetsbibliotek, u.å.). Då artiklarna vilka studien grundar sig på är 
granskade kan dessa anses som trovärdiga. Ytterligare sekundärkällor som har använts är 
information från myndigheter, och i vissa fall kurslitteratur som behandlar metoddelen av 
studien.  
 
Vissa källor som använts i denna studie är många år gamla, men ligger till grund för 
majoriteten av efterforskningen som gjorts därefter inom ämnet. Att källan är gammal 
behöver därmed inte betyda något problem, men det är viktigt att aktualitetsprincipen är 
uppfylld och att kunskapen och erfarenheten från källan är aktuell även idag.  
 
Information har tagits i viss mån från företagen/föreningarnas årsredovisning, vilket ej är 
objektiv information utan kan innehålla viss vinkling för att företaget ska framställa sig själva 
på ett visst sätt. Därför är innehållet från årsredovisningarna bra att granska kritiskt. 
Ytterligare källor är myndigheter/FN vilka generellt kan anses som trovärdiga källor, men där 
innehållet tidvis kan anses som vinklat, då de arbetar med att försöka påverka och nå ut med 
sina budskap.   
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4. Praktisk metod 

Under detta kapitel kommer studiens utformning beskrivas. Detta innefattar genomförande 
och val av datainsamlingsmetoder. Därefter återfinns ett mer detaljerat avsnitt som berör hur 
intervjuerna är utformade samt beskriver urvalet av intervjupersonerna. Efter 
forskningsdesignen presenteras litteratursökning, forskningsetiska överväganden, samt den 
planerade analysmetoden. Det praktiska tillvägagångssättet avslutas med en utvärdering av 
sanningskriterierna där en reflektion över studiens svagheter och de eventuella problem som 
den kan tänkas möta utförs, samt en källkritisk granskning över primärkällor.  
 
Studien är av en kvalitativ natur där datainsamlingen består av semistrukturerade intervjuer 
med personer i svenska skogsbolag. Intervjuerna är utformade med frågeställningar som ska 
ge svar kring de teoretiska huvudområdena i studien. 

4.1. Forskningsdesign 

Forskningsdesignen reflekterar antagandena om den valda paradigmen (Collis & Hussey, 
2014, s. 59), i detta fallet interpretativism. I denna kvalitativa studie används 
semistrukturerade intervjuer, där huvudfokus ligger inom riskhantering i skogsbranschen med 
fokus på extrema väderförhållanden. Forskningsdesignen fungerar som en struktur för hur 
studien appliceras praktisk inom den valda metoden (Bryman, 2011, s. 48–52). Denna studie 
ämnar undersöka befintlig kunskap och metodik för att hantera risk relaterat till extremväder 
och klimatförändringar. Då det inte enbart är publik information som analysen baseras på 
finns det ett behov av att ha direkt kontakt med skogsbolagen. Eftersom frågeställningen 
handlar just om att kartlägga kunskap och metodik är kvalitativt data av störst intresse och en 
kvantitativ metod är därmed inte lämplig. Fokus ligger inte på att få en bred spridning utan en 
djupare insyn i ett fåtal bolag vilket innebär att intervjuer är mer lämpliga för att få möjlighet 
till att ställa följdfrågor och få utförliga svar.  
 

4.1.1. Val av datainsamlingsmetoder 

Intervjuer är en metod för empiriinsamling där utvalda personer besvarar frågor inom ett 
specifikt ämne. Intervjuer har syftet att samla in information, och varje intervju är en unik 
social interaktion där en förhandling av sociala roller mellan framförallt främlingar innefattas 
(Svensson & Starrin, 1996, s. 52). Intervjuer ger möjlighet till flexibilitet och följdfrågor 
beroende på vad och hur respondenten svarar (Bell, 2016, s. 189). Detta ger möjlighet att få 
en bild av hur skogsbolagen arbetar praktiskt med riskhantering, samt om det skiljer sig åt 
mellan bolagen. Semistrukturerade intervjuer används, vilket innebär att det aktuella ämnet 
fördelas i olika huvudområden som frågor är förberedda inom, men där även andra relevanta 
frågor kan utvecklas under intervjuns gång som då ställs i samband med de förberedda 
frågorna. Ordningen av frågorna är flexibel, och ibland kan det hända att samtliga frågor inte 
ställs, i och med att respondenten kan ha besvarat några av frågorna i samband med de 
tidigare ställda frågorna (Collis & Hussey, 2014, s. 133–134). Däremot tar intervjuer lång tid 
och de medför en stor risk för bias beroende på den tekniken intervjuaren använder. Svar kan 
också visa sig vara svåra att analysera, och förberedelserna är väldigt lika de som krävs för en 
enkätstudie (Bell, 2016, s. 190). Dock är det inte lika viktigt att frågeformuleringen är exakt 
och entydig vid intervjuer som vid enkäter, då det finns en större möjlighet att förklara vad 
som menas vid en intervjusituation (Bell, 2016, s. 191). Oavsett om intervjun genomförs med 
bara ett fåtal lösa frågor som ramverk eller med en intervjuguide utav löst formulerade teman 
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som intervjuaren vill få information kring får respondenten större frihet jämfört med vid 
surveyintervjuer (Bryman, 1995, s. 59). Vid surveyintervjuer, där ett positivistiskt synsätt 
innehas, används ofta strukturerade intervjuer, vilket innebär att frågorna är planerade i förväg 
och under varje intervju ställs frågorna i samma ordning (Collis & Hussey, 2014, s. 134). 
Under strukturerade intervjuer används ofta stängda frågor med en uppsättning förutbestämda 
svar (Collis & Hussey, 2014, s. 207).  
 
Då denna studie utgår från ett interpretativistiskt synsätt, och problemformuleringen för denna 
studie avser att leverera underlag för flera begrepp och synvinklar är semistrukturerade 
intervjuer mest lämpligt. I och med att intervjuerna kommer utföras med flera personer vid 
olika skogsbolag är det fördelaktigt att ha möjlighet att jämföra respondenternas svar och 
utifrån detta analysera väsentliga kopplingar och vidare dra slutsatser.  
 

4.1.2. Urval 

Då studien grundar sig på interpretativism kommer empiriinsamlingen ej analyseras statistiskt 
vilket resulterar i att urvalet inte behöver vara slumpmässigt. Inom den kvalitativa 
forskningen finns det ett flertal urval som används, och grundar sig på nätverkande, 
målstyrning, och bekvämlighet (Collis & Hussey, 2014, s. 132). Det urval som grundar sig på 
nätverkande innebär att intervjupersonerna väljs ut på grund av de erfarenheter de besitter 
inom ämnet, och det urval som grundar sig på målstyrning innebär att intervjupersonerna väljs 
utifrån deras styrka av erfarenheter (Collis & Hussey, 2014, s. 132). Skillnaden mellan 
nätverkande och målstyrt urval är att forskaren vid det urval som grundar sig på nätverkande 
kan få kontakt med en annan person inom ämnet som studeras, vilket bildar en så kallad 
snöbollseffekt (Collis & Hussey, 2014, s. 132). Vid ett målstyrt urval är det därför mer upp till 
forskaren att göra valet av personer som skall intervjuas, där inget nätverk är inkluderat 
(Collis & Hussey, 2014, s. 132). Snöbollsurval eller nätverkande används i studier där det är 
viktigt att inkludera respondenter med erfarenhet om ämnet som studeras i urvalet, och gör att 
det är möjligt att utvidga urvalet av deltagare (Collis & Hussey, 2014, s. 132). Urvalet av 
intervjupersoner har vid denna studie skett via nätverkande, och har skett med hjälp av 
snöbollseffekten. Vi har hört av oss till kontakter i vårt nätverk, samt direkt till företagen i 
vissa fall, och de har i sin tur hänvisat oss vidare till de personer som de ansett vara mest 
kunniga och insatta inom ämnet, och de i sin tur har hänvisat oss vidare ytterligare till 
relevanta respondenter. I vissa fall har vi fått kontakt med rätt person genom första ledet, 
medan i andra fall har vi kontaktat många personer via flera led innan vi hamnat rätt. Dessa 
personer som vi haft kontakt med har även kunnat vara en hjälp under skrivandets gång, 
utifall vi känt att vi missat någonting eller om någonting har behövt förtydligas. Det finns 
såklart både för- och nackdelar med denna typen av urval, men för oss var det bästa 
alternativet att i första hand kontakta personer som vi haft någon typ av koppling till eller haft 
kontakt med tidigare för att sedan lättare, och med större förtroende kunna kontakta nästa 
person i ledet. Vidare har vi även kontaktat företagen direkt i vissa fall och fått kontakt på det 
viset, och många gånger har vi då blivit hänvisade vidare. En nackdel kan vara att vi inte haft 
samma typ av kontroll exakt vilka respondenter vi velat ha medverkande i studien och att det 
är kritiskt att bli hänvisad till rätt person. Med tanke på den lilla populationen hade det dock 
funnits större risk för bortfall och ett väldigt tunt underlag om vi begränsat oss på det viset. 
Studiens resultat kommer att påverkas av urvalet.  
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Vi har valt samtliga större skogsbolag och skogsägarföreningar i Sverige som relevanta 
respondenter för att få en så bred bild av branschen som möjligt, vilka är följande: 

1. BillerudKorsnäs  
2. Holmen  
3. Mellanskog  
4. Norra Skogsägarna  
5. Norrskog  
6. SCA  
7. Stora Enso  
8. Sveaskog  
9. Södra Skogsägarna  

 
Några av företagen/föreningarna i vårt valda urval har vi inte lyckats få kontakt med, inte haft 
möjlighet att boka in intervjuer med, eller företaget/föreningarna har helt enkelt inte velat 
medverka. De företag som vi har haft intervjuer med är:  
 

1. Holmen  
2. Mellanskog 
3. SCA 
4. Stora Enso  
5. Sveaskog 
6. Södra Skogsägarna 

 
Vi kommer även ta del av publikt tillgänglig information för att i så stor utsträckning som 
möjligt kunna analysera hela urvalet. I detta ingår information från hemsidor, 
årsredovisningar och årsberättelser. I vissa fall har vi intervjuat två eller flera personer vid 
samma företag, då respondenterna haft olika kunskap och ansvarsområden, och vi har därmed 
kunnat täcka samtliga intervjufrågor och diskussionsämnen. Respondenterna som vi intervjuat 
har haft olika roller i företagen men har på ett eller ett annat sätt varit insatta i ämnet, och 
deras roller i företaget har varit allt ifrån finansiella till skogliga. I och med detta har vi fått 
olika perspektiv och det blir därmed något svårare att jämföra bolagen med varandra. Det kan 
även vara svårt för en person som jobbar mot skogliga sidan att svara på finansiella frågor, 
och vice versa, och det är därför som vi i några fall kunnat intervjua fler än en person från 
samma företag, och vi har därmed i stor mån fått tillfredsställande respons.  
 
När en kvalitativ studie görs med en relativt liten empiriinsamling, finns det alltid en risk att 
resultaten inte blir helt representativa då det inte går att dra slutsatser gällande samtliga. Inget 
anspråk görs därför på att finna en generell eller övergripande sanning, utan fokus ligger 
istället på tolkning och beskrivning av den sociala verkligheten. Då populationen är relativt 
liten, blir det lätt känsligt att inte få med alla som önskats. I populationen är det enbart fyra 
börsnoterade bolag, varav tre har medverkat på intervjuer. Då vi har fått med de andra stora 
aktörerna anser vi inte att detta är något problem för att kunna kartlägga branschen och ändå 
kunna dra slutsatser utifrån detta. Det finns däremot en risk att BillerudKorsnäs, som är det 
enda noterade bolag som inte medverkat, jobbar på ett annat sätt än de som deltagit. Man kan 
till exempel ha valt att tacka nej då man inte vill avslöja för resterande aktörer hur man 
arbetar. Detta kan då innebära att studiens slutsatser och rekommendationer inte är 
applicerbara på hela branschen.  
 
Det finns också ett mönster bland de skogsägarföreningar som avböjt att medverka, då det 
enbart är föreningarna baserade i Norrland, Norra Skogsägarna och Norrskog, som avböjt. Det 
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finns väsentliga skillnader i hur skogsägarföreningarna arbetar, då till exempel Mellanskog 
inte har någon egen industri medan de övriga bedriver relativt storskalig industri, framförallt 
Södra Skogsägarna. Att de nordligaste föreningarna inte medverkar, och inte heller har någon 
djupare diskussion gällande risker i sina årsberättelser, kan vara ett tecken på att man inte 
arbetar lika mycket med riskhantering som exempelvis Södra Skogsägarna.  
 

4.1.3. Intervjuguide 

Semistrukturerade intervjuer används i denna studie för insamling av empirin, där det aktuella 
ämnet har delats in i huvudområden för att på bästa sätt ge en förståelse för studiens 
problemformulering och syfte. Steg ett i utvecklingen av intervjuguiden handlar om att 
klargöra målsättningen samt karaktären av undersökningen (Svensson & Starrin, 1996, s. 62). 
Formuleringen av frågorna är gjorda för att möjliggöra mer utvecklade och spontana svar från 
respondenten.  Intervjuguiden har utvecklats via hjälp från kontakter som arbetar med bland 
annat marknadsundersökningar. 
 
Utformandet av frågorna ska enligt Bell (2016, s. 191) följa vissa huvudregler; 
“... inga ledande frågor, inga outtalade förutsättningar, en fråga i taget och inga värderande 
frågor”. Bell föreslår vidare att forskaren ska börja med att definiera sina teman för att sedan 
börja med att utforma de frågor som ska finnas med. När alla frågor finns med ska ordningen 
bestämmas. När det kommer till att etablera kontakt med intervjupersonen är ordningsföljden, 
såväl som formulering och tonfall viktigt (Bell, 2016, s. 191).  
 
Denna studie utgår ifrån den teoretiska referensramen för att sätta upp lämpliga teman. 
Frågorna kommer utgå ifrån klimat och respondentens kännedom om klimatförändringar, 
kännedom kring finansiella och skogliga riskhanteringsmetoder och hur dessa 
riskhanteringsmetoder används i respondentens organisation. Intervjun kommer inledas med 
frågor om respondenten och dennes arbetsroll för att fastslå att det är en person som kan bistå 
med relevant information för att besvara frågeställningen. Vissa frågor är mer öppna och 
frågar kring generella metoder medan andra frågor är mer specifika, då det är någonting 
specifikt från den teoretiska referensramen som kräver svar. Ett exempel på en specifik fråga 
är frågeställningen om trakthyggesbruk. 
 
Intervjuguiden finns i Appendix 1.  
 

4.1.4. Genomförande av datainsamling 

En viktig del vid empiriinsamlingen är kontextualisering, vilket i detta fall betyder att 
personen som utför intervjuerna grundligt har tagit reda på bakgrundsinformation. Det är 
viktigt att kunna en del om ämnet som studeras innan undersökningen påbörjas (Svensson & 
Starrin, 1996, s. 61). Via detta är det möjligt för intervjuaren att tolka empirin korrekt, samt 
kunna referera till kontexten under analys och slutsatsdragning. Kontextualisering sker oftast 
med hjälp av litteratur, och det är även viktigt att inte bortse från statistiskt data vid en 
kvalitativ studie, då datat kan ge viktig kunskap i bakgrundsinformationen (Collis & Hussey, 
2014, s. 130–131). Vidare är det viktigt att kontextualiseringen inte skapar förutbestämda 
uppfattningar och perspektiv, och motverkar ett öppet sinnelag (Svensson & Starrin, 1996, s. 
60). 
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Intervjuerna har skett både öga mot öga men även via Skypesamtal. Vi har bokat in intervjuer 
då vi kommit i kontakt med rätt personer inom vårt urval. Motivet till att vi valt att genomföra 
både fysiska intervjuer samt Skypeintervjuer är för att flera respondenter har sina kontor långt 
ifrån Umeå och på grund av kostnads- och tidsskäl blev det smidigast att genomföra några av 
intervjuerna via Skypesamtal. Varje intervju har tagit ungefär en timme att genomföra.  
 
Bell (2016, s. 196) rekommenderar att intervjuer spelas in då det ger möjlighet att kontrollera 
respondentens exakta ordalydelse vilket är viktigt om hen ska citeras, men det är också viktigt 
då innehållet ska analyseras eftersom flera lyssningar kan krävas. Det ger också en fördel då 
det inte krävs ett lika noggrant arbete med att ta anteckningar under intervjun, vilket öppnar 
upp för att en större del av forskarens fokus riktas mot att ställa rätt följdfrågor. Respondenten 
måste dock godkänna att samtalet spelas in och det kan i vissa fall påverka svaren (Bell, 2016, 
s. 197). Om intervjun spelats in ska den också enligt många forskare transkriberas för att öka 
transparensen. Detta är ett mycket tidskrävande arbete som tar minst fyra timmar per inspelad 
intervjutimme (Bell, 2016, s. 197). Även om en respondent nekar till att spelas in kan 
intervjun vara användbar till studien, men det kräver då att noggranna anteckningar tas under 
hela intervjun. Ett genomtänkt intervjuschema kan i dessa fall underlätta mycket (Bell, 2016, 
s. 197–198). De genomförda intervjuerna spelas in för att underlätta transkribering och analys. 
Alla genomförda intervjuer har, efter respondentens godkännande, fått spelas in.  
 
Innan intervjuerna genomförts har vi skickat ut information gällande vilka ämnen som 
kommer beröras så att respondenterna får möjlighet att fundera och förbereda sig. I några fall 
har alla frågor efterfrågats, och vi har då skickat ut hela intervjuguiden. Detta för att få så 
givande intervjuer som möjligt, och inte riskera att respondenterna ej är förberedda eller ej 
insatta i de ämnen som ska diskuteras. Vi tror att både vi och respondenterna känner sig 
säkrare genom att låta respondenterna förbereda sig vilket troligtvis medför ett bättre resultat. 
En nackdel med att skicka ut information i förväg är dock att det kan styra respondenterna och 
deras svar.  
 
Vi som genomfört intervjuerna har ej genomfört denna typen av kvalitativa studier tidigare, 
och är inte heller erfarna inom skogsbranschen, även om vi studerat oss till grundläggande 
information inom vetenskaplig metod och skogsskötsel. På grund av detta finns vissa saker 
som hade kunnat genomföras annorlunda och förbättrats under själva intervjutillfällena. Vi 
har innan intervjuerna fått hjälp av mer erfarna intervjuare, som har givit oss värdefulla tips vi 
tagit med oss och använt oss av. Målet har varit genom intervjuerna att det ska kännas mer 
som en diskussion än som en intervju. Intervjuerna har flutit på bra, och vi har fått fram 
mycket intressant information, men ibland kunde frågor ha ställts med andra formuleringar, vi 
kunde ha varit bättre förberedda och uppmärksamma, och mycket överflödiga ord hade 
kunnat undvikas.  
 
Under intervjuerna har vi börjat med att presentera oss själva, att vi studerar på 
Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet, och förklarat att vi ej är några experter inom 
ämnet. Genom detta är respondenten mer benägen att förklara saker på en mer grundläggande 
nivå än om de har uppfattningen att vi besitter somliga kunskaper. Sedan har vi presenterat 
studiens syfte, att vi vill undersöka hur svenska skogsbolag arbetar med riskhantering idag, 
samt kunna identifiera förbättringsmöjligheter. Vi har även förklarat att vi ämnar undersöka 
generella risker samt ha ett särskilt fokus på klimatförändringar och risken för extremväder. 
Vidare har vi berättat att en kommer hålla i intervjun och en kommer att ta anteckningar, att 
respondenten gärna får associera fritt kring ämnet och fokusområdena, att det är tillåtet att 
avböja att svara på frågor, samt att intervjun får avslutas när som helst när respondenten 
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önskar. Vi har sedan frågat hur respondenten ställer sig kring anonymitet, och om det är okej 
att vi ej anonymiserar intervjun då vår målsättning är att kunna göra en jämförelse mellan 
medverkande bolag. Slutligen har vi frågat om respondentens samtycke att spela in intervjun 
för att kunna underlätta analys och sammanställning.  
 
Efter denna inledning har vi börjat med frågorna utifrån intervjuguiden, där fokusområdena vi 
ställt upp varit bakgrund, klimatförändringar, riskhanteringsmetoder: generella, skogliga 
riskhanteringsmetoder, diversifiering, hedge, försäkring, scenarioanalys, och till sist 
avslutning. Intervjuguiden har fungerat som en slags grund, men sedan har vi ställt följdfrågor 
utifrån hur respondenten svarat. Ibland har frågorna hamnat i olika ordningar, ibland har vissa 
frågor inte behövt ställas då de redan besvarats, och i vissa fall har vi adderat fler frågor 
utanför guiden.  
 

4.2. Planerad analysmetod 

Det finns vissa svårigheter vid presentationen av datat vid en kvalitativ studie i och med att 
forskaren försöker tolka empirin och förstå lärdomarna av resultatet (Collis & Hussey, 2014, 
s. 310). Därför kan det vara bra att visa citat ur intervjuerna, då detta gör det möjligt som 
läsare att sätta sig in i samtalet, och det gör även texten mer tillförlitlig och livfull (Collis & 
Hussey, 2014, s. 310–311). Citaten är betydelsefulla för att göra texten mer levande genom att 
visa hur respondenten besvarat intervjufrågorna (Umeå Universitet, u.å. s. 24). Det är av 
betydelse att ge läsaren en klar bild över resultatet, samt visa att analysen är noggrant och 
trovärdigt genomförd. 
 
Det finns även svårigheter i analysen av kvalitativt data, då det inte finns ett konkret 
tillvägagångssätt hur analysen av datat ska genomföras (Collis & Hussey, 2014, s. 154). I och 
med detta måste den insamlade empirin bearbetas för att komma fram till teorier och analyser. 
Analysen av kvalitativt data kan vara utmanande och tidskrävande. Glaser och Strauss 
utvecklade på 1960-talet en metod för att behandla kvalitativt data och för att formulera 
teorier, vilken de döpte till Grounded Theory (Turner, 1981, s. 225). Användandet av 
Grounded Theory har många fördelar (Turner, 1981, s. 226). Den förespråkar utvecklande av 
teori som är nära anpassat till den observerade situation så att teorin med större sannolikhet, 
och nytta, ska kunna användas av de som berörs av ämnet (Turner, 1981, s. 227). Turner 
(1981, s. 231) har sammanställt nio steg som forskare kan följa för att använda Grounded 
Theory som analysmetod.  
 
 
Tabell 1 – Analysstegen i Grounded theory 

1 Utveckla kategorier Använd insamlat data för att utveckla 
kategorier  

2 Fyll/mätta kategorierna Samla in exempel inom kategorierna 
tills det är tydligt vilka förekomster 
som passar i kategorin 

3 Summera definitioner Skapa definitioner av kategorierna 
genom att tydliggöra ett kriterium för 
att placera förekomster inom 
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kategorin 

4 Använd definitioner Använd definitionerna som 
inspiration för teoretisk reflektion, 
samt som en guide för framtida 
forskning.  

5 Utveckla kategorier Utveckla fler kategorier utifrån de 
redan insamlade. var noga med att 
utforska till exempel motsatser och 
mer specifika eller generella 
kategorier.  

6 Undersök kopplingar mellan kategorier Börja hitta förhållanden och 
formulera hypoteser gällande 
kopplingar mellan kategorier 

7 Undersök under vilka förutsättningar 
kopplingarna håller 

Undersök uppenbara och teoretiserade 
kopplingar och försök specificera 
villkor 

8 Gör relevanta kopplingar till existerande teori Sammankoppla den påbörjade 
teoretiseringen till befintlig forskning  

9 Testa om nya teorier håller under extrema 
förutsättningar 

Identifiera viktiga variabler och 
villkor och undersök om kopplingar 
håller även i extremfall 

Källa: Turner, 1981, s. 231 
 
Analysarbetet initieras då datainsamlingen har påbörjats och empiri finns tillgängligt, i detta 
fall i form av transkriberade intervjuer. Det första steget blir då att identifiera viktiga och 
återkommande fenomen som respondenterna tar upp för att påbörja skapandet av kategorier 
(Turner, 1981, s. 232). När kategorierna har identifierats och formulerats på ett godtagbart sätt 
följer steg 2, då fler exempel ska samlas in tills kategorierna är tydligt definierade (Turner, 
192, s. 235). Då den “teoretiska mättnaden” nåtts för samtliga kategorier följer steg 3, att 
skapa en sammanfattande definition av kategorin. Detta kan vara ett krävande jobb men krävs 
för att genomföra analysen, och skapar dessutom en djupare förståelse för empirin och ämnet 
(Turner, 1981, s. 236). Ett noggrant arbete med definition av kategorierna ska stimulera ett 
djupare tänkande hos forskaren för att inspirera till teorier, vilket sker i steg 4 då 
definitionerna används till att skapa tankar och idéer om det insamlade datamaterialet (Turner, 
1981, s. 236). Steg 5 handlar om att på djupet analysera de identifierade kategorierna för att 
kunna upptäcka potentiella relaterade kategorier och hypoteser (Turner, 1981, s. 237). När 
steg 1 till 5 börjar vara genomarbetade för ett antal kategorier kan kopplingar och 
förhållanden upptäckas mellan olika kategorier, vissa kopplingar som bedöms som tydliga 
och andra som bör beaktas med försiktighet (Turner, 1981, s. 238). Under steg 7 ska de olika 
kategorierna och olika utfallen analyseras och bedömas för att se vilka förhållanden som 
gäller, till exempel med koppling till ekonomisk teori (Turner, 1981, s. 239). Efter detta följer 
steg 8, då analysen av empirin leder till befintlig och ny teori (Turner, 1981, s. 239). Slutligen 
ska de nya slutsatserna och teorierna testas genom att forskaren söker ut situationer med 
extrema förutsättningar för att bedöma om förhållandena håller (Turner, 1981, s. 241).  
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Grounded Theory nämns ofta i litteraturen men appliceringen sker sällan exakt utifrån 
ovanstående nio steg (Bryman, 1995, s. 103). Som framgår både i Turner (1981) och Bryman 
(1995, s. 102–103) är Grounded Theory framtagen för att analysera till exempel beteenden i 
sociala situationer, vilket inte är exakt hur den appliceras i denna studie. Denna studie 
observerar inte ett fenomen i sin naturliga miljö, utan söker information med direkta frågor. 
Detta innebär praktiskt att det första och andra steget redan är genomförda i förarbetet till 
empiriinsamlingen, i och med att intervjuguiden naturligt delar upp i kategorier. Svaren 
respondenterna ger mättar och fyller upp kategorierna naturligt. Efter att respondenternas svar 
placerats in i rätt kategorier analyseras det och jämförelser görs mellan de olika 
respondenterna för att skapa en djupare förståelse och hitta likheter och skillnader. Utifrån 
detta undersöks också om fler kategorier än de som skapats innan empiriinsamlingen 
framkommit. Den insamlade empirin börjar också kopplas till den teoretiska grunden, för att 
undersöka om den överensstämmer med vad som förväntas. Då studiens syfte inte ämnar 
generera nya teorier har steg 7 och 9 ej genomförts.  
 

4.3. Litteratursökning 

Studien använder huvudsakligen vetenskapliga artiklar som litteratur, där databaser från 
Umeå Universitetsbiblioteks hemsida har använts för att återfinna artiklar. De databaser som 
använts är bland annat: Academic Search Elite, Business Source Premier, Cinahl, PubMed, 
Scopus och Web of Science. Google Scholar är en annan databas som har använts. De 
nyckelord vi använt för sökningen i dessa databaser berör skogsbruk, riskhantering, väder och 
klimatförändringar, derivat, väderderivat, hedging, diversifiering, optioner, terminer, swapar, 
scenario- och känslighetsanalys. Dessa nyckelord har använts i sökningar både på Svenska 
och på Engelska, och har kombinerats på olika sätt för att få fram de vetenskapliga artiklar 
och källor som vi slutligen utgått från. Även företagsekonomisk kurslitteratur samt 
internetsidor har använts som komplettering till Umeå Universitets databaser.  
 

4.4. Forskningsetiska överväganden  

Den etiska aspekten inom forskning handlar om hur forskning samlas in och hur 
forskningsresultaten i sin tur rapporteras. Ett flertal olika organisationer som finansierar 
forskning, däribland Europeiska Kommissionen, har skapat särskilda riktlinjer för att bidra till 
medvetenhet gällande etiska aspekter kring forskning. 
 
Bryman och Bell (2007) (refererad i Collis & Hussey, 2014, s. 31) har sammanställt en lista 
med de publicerade etiska riktlinjerna för forskare, vilka är:  

- Undvika potentiella fysiska och psykiska skador genom forskningsprocessen för 
medverkande, forskaren och andra. 

- Respektera medverkande, forskarnas, och andras värdighet, samt undvika obehag eller 
ångest. 

- Säkerställa samtycke från medverkande.  
- Säkerställa sekretess av insamlad forskningsempiri.  
- Säkerställa konfidentialitet av forskningsempiri på individ-, grupp-, och 

organisationsnivå.  
- Garantera skydd av anonymitet för individer och organisationer.  
- Undvika bedrägeri genom lögner eller vilseledande beteende under 

forskningsprocessen. 
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- Deklarera yrkesmässiga eller personliga anknytningar som kan ha påverkat 
forskningen. 

- Var öppen och ärlig när det gäller att delge information om forskningen till alla 
berörda parter. 

- Forskningen ska vara ömsesidig och gynna/vara ett samarbete mellan både forskare 
och deltagare 

- Undvika missrepresentation; vilseledning, missförstånd, felaktiga framställningar eller 
felaktig rapportering av resultat.  

 
Inspelningsinstrument har använts vid intervjuerna, då detta förenklar empiriinsamlingen 
avsevärt som nämnt tidigare samt att intervjuaren kan fokusera på även kroppsspråk och 
attityder. Det finns en viktig forskningsetisk aspekt då personen som utför intervjun alltid ska 
tillfråga respondenten om hen godkänner att intervjun blir inspelad (Collis & Hussey, 2014, s. 
204). Vidare är det många regler inom samhällsvetenskaplig forskning som rekommenderar 
så stor öppenhet som möjligt, det vill säga att forskaren informerar respondenten om studiens 
upplägg, syfte, och genomförande. Inom sociala forskningen har olika etiska principer 
utvecklats, exempelvis det internationella antropologförbundet och det Humanistiskt-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) (Svensson & Starrin, 1996, s. 35).  
 
Dessa forskningsetiska riktlinjer har hafts i åtanke under studiens gång, och vi har aktivt 
arbetat för att uppnå kriterierna och kraven. Respondenterna har innan intervjuerna påbörjats 
godkänt att intervjun blir inspelad, och vi har förklarat intervjuns upplägg och genomförande, 
samt presenterat oss själva och studiens syfte. Andra exempel på hur riktlinjerna arbetats efter 
är att respondenterna konfirmerat samtycke samt givit godkännande på att deras namn och 
företag publicerats i samband med resultatpresentationen. Vidare har de medverkande läst 
igenom och godkänt resultatsammanställningen, för att i så stor mån som möjligt undvika 
missrepresentation.  
 

4.5. Kvalitetskriterier 

Kriterierna som bedömer kvalitativ forskning inom samhällsvetenskap fokuserar på 
trovärdighet via tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, och konfirmering (Bryman, 2011, s. 
354–355). Trovärdigheten i studien grundar sig i hur väl forskarna har beskrivit och fångat 
studiens ämne, och kan förbättras genom att forskarna kan ämnet väl, har en god förståelse, 
samt involverar sig i studien (Collis & Hussey, 2014, s. 172). Vi har innan denna studie 
genomförts samlat in mycket information gällande ämnet, vilket förhoppningsvis har skapat 
en trovärdig bild av studien och gör empirin mer användbar. Någonting som bör beaktas är att 
vi, som tidigare nämnt, ej är erfarna intervjuare, då vi ej genomfört denna typen av kvalitativa 
studier tidigare. Trovärdigheten kan därför svikta något vid oväntade händelser, eller om 
respondenten agerar på ett sätt som inte förväntats. Problemen minimeras via ordentliga 
förberedelser, information som ökar trovärdigheten, samt ett väl bearbetat material.  
 
Överförbarheten i studien grundar sig i huruvida resultatet går att applicera på en annan 
situation oberoende denna som är tillräckligt stor för att tillåta generalisering (Collis & 
Hussey, 2014, s. 172). Alltså, kan resultaten överföras till en annan kontext, situation, tid eller 
population? Vi har därför genomgående detaljerat beskrivit till vilket syfte empirin samlas in, 
med vilka respondenter, hur och vart processen gått till, och våra erfarenheter vid 
empiriinsamlingen, för att möjliggöra för läsaren att tolka om resultaten går att överföra på 
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andra situationer. En liknande studie skulle exempelvis kunna appliceras på andra industrier 
och branscher. 
  
Pålitligheten i studien handlar om hur väl forskningsprocessen är utformad, det vill säga att 
den är systematisk, noggrann och väl dokumenterad. Ett framtaget resultat ska kunna testas av 
andra oberoende parter (Collis & Hussey, 2014, s. 172). Detta har vi haft i åtanke när vi 
utformat studien, och vi har försökt beskriva processen med tydlighet och argumenterat för 
gjorda val. Även om en kvalitativ studie i praktiken inte blir helt objektiv, kan resultatet i 
studien testas av andra parter.  
  
Överensstämmelse handlar om hur forskningsprocessen har genomförts; hur väl 
forskningsprocessen har beskrivits, och hur de presenterade resultaten har utgångspunkt i 
empirin (Collis & Hussey, 2014, s. 172). Vi har därför i stor mån beskrivit den process som vi 
arbetat efter, och varit noggranna med att dra slutsatser som har grund i empirin. Syftet med 
studien har dock beskrivits innan intervjuerna påbörjats, vilket då medför en risk att 
respondenternas svar blir vinklade till att låta bättre än hur verkligheten är. Svaren som erhålls 
vid intervjuerna behöver därför inte vara helt sanningsenliga, vilket måste has i åtanke vid 
presentationen av resultatet.  
 
En risk med att genomföra intervjuer är att resultaten får en bias, då intervjuaren lätt 
omedvetet kan påverka respondenten under intervjun. Denna bias kan vara svår att upptäcka 
men det underlättar om flera intervjuare har genomfört intervjuerna (Bell, 2016, s 199). Bias 
kan bero på att forskarna är för personligt engagerade i frågan och därmed kristallisera sig 
medvetet eller omedvetet i ordval och val av tidigare forskning som presenteras (Bell, 2016, s 
200). Då vi varit två personer under genomförandet av denna studie kan påverkan i 
intervjuerna sannolikt begränsas. 
 
Ett ytterligare problem med kvalitativ forskning är att den kräver att forskaren på ett korrekt 
sätt förstår och tolkar respondenternas situation på samma sätt som respondenterna själva. Det 
innebär därmed att det istället för mätning handlar om ett tolkande synsätt, vilket mer eller 
mindre alltid antas vara möjligt, vilket i sin tur inte innebär att kvalitativa forskare inte känner 
till eller åtgärdar problem med tolkning (Bryman, 1997, s 90).  
 

4.6. Källkritik av primärkällor 

Primärkällor är det empiriska underlaget i vilka forskaren själv gjort och förmedlat 
iakttagelser (Johansson, 1993, s. 89). Insamlingen av empiri sker i denna studie via intervjuer 
av personer som arbetar på skogsbolag i Sverige vilka vi valt att undersöka. Empirin som 
samlas in vid intervjuerna är därmed en primärkälla, och den samlas in i syfte att förstå vad 
respondenterna anser om studiens ämne (Collis & Hussey, 2014, s. 59). Intervjuerna är 
semistrukturerade, alltså att frågorna mestadels är öppna vilket ger möjligheter till utvecklade 
svar av respondenterna (Collis & Hussey, 2014, s. 133). 
 
Någonting att ha i åtanke är att respondenternas svar i vissa fall kan vinklas till sin fördel i 
och med att frågorna kan kännas obekväma, eller att frågan inte vill svaras sanningsenligt på, 
vilket kan leda till felaktiga antaganden eller slutsatser. Respondenterna kan även vilja 
framställa sig själva och sitt företag på ett visst sätt vilket kan vara vilseledande. Då även 
sammanställningar av årsredovisningar gjorts kan risken för felaktiga antaganden eller 
slutsatser minskas.   
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De personer vi intervjuat har haft olika roller i företagen, vilket gör att det kan leda till 
svårigheter att jämföra resultat med varandra. Några respondenter har haft mer skoglig 
kunskap, medan andra haft mer finansiell kunskap, och några har haft en mer övergripande 
kunskap. Kunskaperna inom riskhantering har därför skiljt sig åt, och vissa respondenter har 
därför haft större möjlighet att besvara våra frågor än andra. För att få en så heltäckande bild 
som möjligt har därför två personer, en mer skogligt inriktad, och en mer finansiellt inriktad, 
kunnat intervjuas för två av bolagen. Samtliga respondenter har varit insatta i 
företagets/föreningens verksamhet och riskhantering, och vi har kunnat ta med oss viktig 
information från alla intervjuer.   
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5. Resultat och analys 

Det här avsnittet redovisar studiens empiriska del, där företagens årsredovisningar samt 
intervjuerna genomförda med representanter från skogsbolagen och föreningarna 
sammanfattas. Detta för att skapa en grundläggande förståelse för respondenternas 
verksamhet och vilka risker de möter. Under slutdiskussionen är det empiriska materialet 
analyserat och sammankopplat med den teoretiska referensramen. 

5.1. Redovisning av resultat 

5.1.1. BillerudKorsnäs 

Information har hämtats från årsredovisningen 2018. Ingen intervju har kunnat genomföras.  

5.1.1.1. Sammanfattning av årsredovisning 

BillerudKorsnäs är ett aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm (BillerudKorsnäs, 2019, 
inledning). Koncernens huvudkontor ligger i Stockholm, och deras åtta 
produktionsanläggningar ligger i Sverige, Finland, och Storbritannien (BillerudKorsnäs, 2019, 
inledning) Organisationen omstrukturerades under 2018 till tre divisioner, Division Board, 
Division Paper, och Division Solutions (BillerudKorsnäs, 2019, s. 2). 
 
Vid de finansiella rapporterna har BillerudKorsnäs presenterat sin riskhantering och 
känslighetsanalys (BillerudKorsnäs, 2019, s. 74). De beskriver även att de har infört en 
riskhanteringsmodell vilken bygger på den internationella standarden för riskhantering, ISO 
31000 (BillerudKorsnäs, 2019, s. 74). De operativa risker som lyfts är risker relaterade till 
anläggningar, kostnad för vedråvara, ny teknologi och ändrade konsumtionsbeteenden, 
konkurrens, politisk och regulatorisk risk, etablering på nya marknader, produktsäkerhet, 
strategigenomförande, energiprisrisk, risker relaterade till anställda, miljöpåverkan och 
förnyelse av tillstånd, och skydd av information och personers integritet (BillerudKorsnäs, 
2019, s. 75–79). Anläggningsrisker är relaterat till plötsliga oförutsedda störningar i 
produktionsanläggningar, och är hanterade via intern planering och kontroll, oberoende 
granskningsorgan, samt genom försäkringsbolag där anläggningarna är fullt försäkrade 
avseende egendom och avbrott (BillerudKorsnäs, 2019, s. 75). Marknadspriserna på ved 
varierar i och med efterfrågan från massaindustrin, förändringar i tullavgifter, förändringar i 
transportkostnader, samt politiska beslut (BillerudKorsnäs, 2019, s. 75). Detta kan hanteras 
genom fast prissättning med stora leverantörer, effektiv logistik, nya virkeskällor, ökad andel 
inköp av certifierad vedråvara, samt genom att öka intresset och förståelsen för skogen hos 
allmänheten (BillerudKorsnäs, 2019, s. 75). BillerudKorsnäs (2019, s. 75) tar även upp 
väderrelaterade problem som uppkommit genom extremt mycket snö under vintern, och 
extremvärme med tillhörande brandrisk och skogsbränder under sommaren. Detta planerar 
hanteras genom ett branschsamarbete, där tätare kontakt ska hållas med länsstyrelserna, MSB, 
och SMHI, samt en gemensam uppföljning av sommarens skogsbränder för att 
fortsättningsvis kunna släcka uppkommande bränder i ett tidigt skede (BillerudKorsnäs, 2019, 
s. 75).  
 
Att ineffektivt genomföra strategiska planer, göra felaktiga investeringsbeslut, och att 
misslyckas i att skapa engagemang hos medarbetare för den strategiska inriktningen, kan leda 
till minskande intäkter och lönsamhet (BillerudKorsnäs, 2019, s. 77). Detta hanterar 
BillerudKorsnäs via löpande utveckling av strategier och utvärdering finansiellt av alternativa 
scenarion (BillerudKorsnäs, 2019, s. 77). Gällande koncernens energiförbrukning utgör de en 
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väsentlig del av tillverkningskostnaderna, varav ökade energipriser resulterar i ökade 
rörelsekostnader vilket påverkar rörelseresultatet negativt (BillerudKorsnäs, 2019, s. 77). 
Elkostnadrisken är hanterad via finansiell elhandel med standardkontrakt på NASDAQ, samt 
ett aktivt arbete med energieffektiviseringar (BillerudKorsnäs, 2019, s. 77). BillerudKorsnäs 
produktion är reglerad av miljölagstiftning där överskridande av villkor kan leda till negativ 
miljöpåverkan, samt straffansvar och företagsböter (BillerudKorsnäs, 2019, s. 78). 
Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet som koncernen berörs av är energiskatter, handel 
med utsläppsrätter för växthusgaser, kväveoxidavgifter, och avfallsskatter (BillerudKorsnäs, 
2019, s. 78). BillerudKorsnäs beskriver global uppvärmning som “en av vår tids största 
utmaningar”, och att den omställningen som krävs kan leda till både möjligheter och risker för 
verksamheten (BillerudKorsnäs, 2019, s. 78). Koncernen gör med detta i åtanke ett 
kontinuerligt miljöarbete, utbildar anställda inom miljökunskap, samt kartlägger risker och 
möjligheter relaterade till klimatförändringar via analyser av omvärldsfaktorer, vilket i nästa 
steg möjliggör en kvantifiering av risker och möjligheter i finansiella termer 
(BillerudKorsnäs, 2019, s. 78).  
 
Nya teknologi och ändrade konsumtionsbeteenden, konkurrens, politisk och regulatorisk risk, 
etablering på nya marknader, produktsäkerhet, risker relaterade till anställda, samt skydd av 
information och personers integritet, är givetvis viktiga risker, men de hanteras ej närmare i 
denna studie, varav vi inte kommer att presentera dessa i detalj. 
 
Finansiella risker för BillerudKorsnäs är valutarisk – transaktionsexponering och 
omräkningsexponering, finansieringsrisk, ränterisk, finansiell kreditrisk, kundberoende och 
kundkreditrisk (BillerudKorsnäs, 2019, s. 79–81). Efter dessa risker är presenterade är en 
känslighetsanalys utförd. Den transaktionsexponering som BillerudKorsnäs är utsatt mot 
innefattar risken för att ändrade valutakurser för exportintäkter och importkostnader ska 
påverka koncernens rörelseresultat och anläggningstillgångars anskaffningsvärde negativt 
(BillerudKorsnäs, 2019, s. 79). För att minska denna risk kan koncernen säkra ett 
prognostiserat nettoflöde i utländska valutor (BillerudKorsnäs, 2019, s. 79). Med 
omräkningsexponering menas den risk som finns vid omräkningen av de utländska 
dotterbolagens resultat- och balansräkningar till SEK, och hanteras genom tillgångar i 
utländsk valuta (BillerudKorsnäs, 2019, s. 79).  
 
Med finansieringsrisk menar koncernen att finansiering inte kan erhållas, och kan påverkas av 
marknadsvillkor, tillgång på krediter och BillerudKorsnäs kreditvärdighet och kreditkapacitet 
(BillerudKorsnäs, 2019, s. 80). Risken hanteras genom att kreditlöften finns tillgängliga, 
kostnadseffektivitet, diversifierad långivarbas, samt jämt fördelad återbetalningsstruktur på 
koncernens lån (BillerudKorsnäs, 2019, s. 80). Ränterisken är den resultateffekt som 
ränteförändringar medför, och hanteras med hjälp av derivat som räntederivat, ränteswappar 
och lån med fast ränta (BillerudKorsnäs, 2019, s. 80). Durationen, räntebindningstiden, ska 
vara i genomsnitt mellan 1–36 månader för hela låneportföljen, och för ett enskilt lån eller 
ränteswap får durationen inte vara längre än 10 år, vilket gör att ränterisken för investeringar 
begränsas (BillerudKorsnäs, 2019, s. 80). Skulle koncernens hela låneportfölj löpa med rörlig 
ränta istället skulle effekten på resultaten på ett år, med en ränteförändring på en 
procentenhet, vara 90 MSEK, beräknad på den vid årsskiftet totala räntebärande skulden 9 
024 MSEK (BillerudKorsnäs, 2019, s. 80). Prisrisken är den resultateffekt som en förändring i 
pris på utestående kapitalinstrument medför (BillerudKorsnäs, 2019, s. 80). Kreditrisk är att 
en motpart i en finansiell transaktion inte kan fullfölja sina åtaganden, vilket påverkar 
BillerudKorsnäs finansiella ställning och resultat, och detta minskas genom koncernens 
finanspolicy där de har definierat hur stor motpartsrisk som accepteras utifrån motpartens 
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rating (BillerudKorsnäs, 2019, s. 80). När kreditriskerna beräknas är även positiva 
resultateffekter på derivatkontrakt med motparten inkluderade (BillerudKorsnäs, 2019, s. 80). 
Slutligen, har BillerudKorsnäs ett fåtal stora kunder som ansvarar för en stor del av 
omsättningen, vilket sätter koncernen i en beroendeställning som kan påverka dem negativt 
(BillerudKorsnäs, 2019, s. 81). Denna risk hanteras genom att utöka kundbasen, samt att 
försäkra alla kundkrediter som är möjliga att försäkra (BillerudKorsnäs, 2019, s. 81) 
 

5.1.2. Holmen 
Information har hämtats från årsredovisningen 2018 samt intervjuer med Olov Norgren, 
Skogsskötselchef och Rasmus Eriksson, Treasury Controller. 

5.1.2.1. Sammanfattning av årsredovisning 

Holmen är ett aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm (Holmen, 2019a). Holmen har fem 
affärsområden; skog som omfattar drygt en miljon hektar produktiv skogsmark, kartong inom 
premiumsegmentet, papper för magasin, böcker och reklam, trävaror för snickeri- och 
byggindustri samt förnybar energiproduktion (Holmen, 2019b, s. 2). Holmen delar in sina 
risker i operativa och finansiella risker (Holmen, 2019b, s. 32–34).  
 
Bland operativa risker återfinns prisrisker som försäljningspris på färdiga produkter och 
råvarupriser för insatsvaror, skogliga risker samt kundkreditrisk (Holmen, 2019b, s. 32–33). 
Förändringar i efterfrågan på Holmens produkter beror på flertalet svårkontrollerade 
marknadsmekanismer och riskhantering sker därför genom det strategiska beslutet att satsa på 
de produkter som bedöms ha långsiktigt hög efterfrågan (Holmen, 2019b, s. 32). De 
insatsvaror som är viktigast och har störst påverkan på lönsamheten är ved, el, och kemikalier 
medan timmerbehovet tillgodoses nästan helt från egen skog (Holmen, 2019b, s. 32). Genom 
en integrerad produktionsprocess skapas den el och värme som behövs internt, medan behovet 
av kemikalier minskas, och mer och mer återvinns (Holmen, 2019b, s. 32). Koncernens 
elproduktion motsvarar 50% av konsumtionen, och elprisrisken hanteras genom fastprisavtal 
och finansiella säkringar (Holmen, 2019b, s. 32). Skogsbrand, viltskador och skadeinsekter 
tas upp som risker i skogen (Holmen, 2019b, s. 32). Man har valt att inte försäkra 
skogsinnehavet då den stora geografiska spridningen bedöms innebära att risken för 
omfattande skador är låg (Holmen, 2019b, s. 32). Kostnaden för bränderna under sommaren 
2018 var ovanligt höga och bedöms till 30 miljoner SEK (Holmen, 2019b, s. 32). 
Kundkreditrisken är risken att kunder inte kan fullgöra sina åtaganden mot Holmen, och 
hanteras genom kreditkontroll och kreditlimiter, samt i vissa fall kreditförsäkringar (Holmen, 
2019b, s. 33).  
 
Holmens finansiella risker består av valuta, ränta, kredit, samt likviditets- och 
refinansieringsrisk (Holmen, 2019b, s. 34–35). Valutarisken uppstår då en stor del av 
koncernens fakturering sker i andra valutor än SEK, och man har också verksamhet 
utomlands vilket skapar en exponering då tillgångar och skulder omräknas till SEK (Holmen, 
2019b, s. 34). Av transaktionsexponeringen säkras normalt nettoflödet för de närmaste fyra 
månaderna med hjälp av valutaterminer, och bolagets verksamhet i Storbritannien som utgör 
ca 5% av de totala tillgångarna säkras med hjälp av lån i utländsk valuta eller valutaterminer 
(Holmen, 2019b, s. 34.) Ränterisken beror på förändringar i marknadsräntan som påverkar 
koncernens räntenetto (Holmen, 2019b, s. 34). Räntebindningstiden är normalt kort för både 
skulder och tillgångar, och ränteswapar är använda för förändringar (Holmen, 2019b, s. 34). 
Den finansiella motpartsrisken, kreditrisken, består av åtaganden från finansiella motparter, 
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till exempel motparter i derivathandel (Holmen, 2019b, s. 34). Varje motpart bedöms med 
hjälp av ratinginstitut eller egna analyser och ges en individuell kredit- eller settlementlimit 
(Holmen, 2019b, s. 34). Likviditets- och refinansieringsrisken utgörs av risken att Holmen 
inte kan refinansiera förfallna lån eller säkra tillräcklig likviditet (Holmen, 2019b, s. 35). För 
att hantera detta hålls en skuldsättningsgrad under 0,5 och långfristiga kreditlöften är alltid 
tillgängliga och kan utnyttjas vid behov (Holmen, 2019b, s. 35).  
 
Holmens känslighetsanalys visar att växelkurser är den största risken i verksamheten 
(Holmen, 2019b, s. 35). En stor del av virkesprisrisken hanteras genom att egen skog förser 
industrierna (Holmen, 2019b, s. 35), vilket öppnar upp för tolkningen att bolaget är väldigt 
beroende av att undvika störningar i skogsinnehavet.  
 

5.1.2.2. Sammanfattning av intervjuer 

Holmens förväntningar gällande klimatförändringar handlar om en ökad skogsproduktion och 
ökade risker samt hur dessa kan motverkas (O. Norgren, personlig kommunikation, maj 7, 
2019). Mycket tyder på att det blir längre perioder med torka och fler dagar med hög 
brandrisk, och perioder liknande sommaren 2018 kan återkomma med tätare intervall (O. 
Norgren, personlig kommunikation, maj 7, 2019). Det ser också ut att bli kortare vintrar med 
mer nederbörd vilket försvårar arbetet i skogen då risk finns för körskador, vilket har en 
negativ ekologisk påverkan (O. Norgren, personlig kommunikation, maj 7, 2019). 
Granbarkborreangrepp är ingen ny företeelse, men med ett förändrat klimat kan det bli 
vanligare med angrepp då stormar gör att träden blåser omkull eller försvagas, och även 
varmare och torrare väder som gör att träden försvagas och blir känsligare (O. Norgren, 
personlig kommunikation, maj 7, 2019). En av de största riskerna som kan uppkomma 
framöver är stora utbrott av skadeinsekter och skadesvampar, samt angrepp av nya svampar 
(O. Norgren, personlig kommunikation, maj 7, 2019). Vidare är prognosen att vi kommer se 
en högre tillväxt i skogen, vilket har en positiv effekt på skogsbruket (O. Norgren, personlig 
kommunikation, maj 7, 2019).  
 
Skogsskötselavdelningen inom Holmen Skog ansvarar för att ta fram skötselprogram för 
skogsinnehavet, och beslut som har större ekonomisk konsekvens tas upp med ledningen i 
Holmen Skog (O. Norgren, personlig kommunikation, maj 7, 2019). Grunden i den skogliga 
riskhanteringen är att skötseln av skogen ska ske enligt skötselinstruktionen (O. Norgren, 
personlig kommunikation, maj 7, 2019). “Ja alltså ett sätt att motverka risken för 
svampangrepp och insekter och så vidare och andra skadegörare är ju att sköta skogen enligt 
våran skötselinstruktion, att bra plantor, bra plantering, bra markberedning, rätt sort av 
plantor, röjning i rätt tid så att skogarna hålls lagom täta, gallring ska inte utföras för sent 
utan i rätt tid, så har vi rätt skötsel då får vi vitala skogar som kan motstå diverse besvärligt 
väder och angrepp av olika skadegörare. Så en bra skötsel det är våran medicin” (O. 
Norgren, personlig kommunikation, maj 7, 2019). 
 
Förutom att se till att sköta skogen rätt, är även trädslagsval väldigt viktigt enligt O. Norgren 
(personlig kommunikation, maj 7, 2019). Med trädslagsval menar han då att rätt träd ska stå 
på rätt mark för att se till att de är så livskraftiga som möjligt, vilket gör att de är mer 
motståndskraftiga mot skador (O. Norgren, personlig kommunikation, maj 7, 2019). Holmen 
ser inte blandskogar som en riskhanteringsmetod men strävar efter att ha minst 10% 
lövinblandning (O. Norgren, personlig kommunikation, maj 7, 2019). Då är det också viktigt 
att lövträden ska stå där de trivs bra, till exempel i fuktigare marker (O. Norgren, personlig 
kommunikation, maj 7, 2019). “Mycket av de här drabbade granskogarna nu är sådana som 
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stod på tallmark, det är gran som har planterats och vuxit upp, lite torra ståndorter som man 
säger, alltså växtplatser, där tallen trivs bättre. Så när granen står där blir den stressad och 
då blir den lättare angripen av till exempel granbarkborre” (O. Norgren, personlig 
kommunikation, maj 7, 2019). I och med att ett varmare klimat förväntas i framtiden har 
Holmen redan idag börjat använda plantor som är mer anpassade för ett varmare klimat (O. 
Norgren, personlig kommunikation, maj 7, 2019). Holmen har dessutom ändrat sitt 
gallringsprogram vilket innebär tidigare första gallring, att gallringar inte får ske i äldre skog, 
och lite tidigare slutavverkning, vilket minskar risken för skador från vind och snö (O. 
Norgren, personlig kommunikation, maj 7, 2019). 
 
Under senare år har flera nya förebyggande åtgärder mot brandrisk tagits, vilka sätts in vid 
förhöjd brandrisk (O. Norgren, personlig kommunikation, maj 7, 2019). Då brandrisken 
bedöms hög kan order ges att till exempel avverkning endast får ske nattetid då det är 
fuktigare i marken (O. Norgren, personlig kommunikation, maj 7, 2019). Andra nya metoder 
innefattar bland andra brandvakter för bevakning då arbete sker, och i extrema fall kan arbete 
i skogen helt ställas in (O. Norgren, personlig kommunikation, maj 7, 2019).  
 
Den ökade risken för körskador kopplade till blötare och kortare vintrar hanteras av att 
maskinförarna till exempel kör på grenar och kvistar för att undvika markkontakt, och det sker 
också teknisk utveckling för att minska risken att skada marken (O. Norgren, personlig 
kommunikation, maj 7, 2019).  
 
Holmens bedömning idag är att alternativa metoder till trakthyggesbruk inte kan användas i 
stor skala, eftersom tillväxten med trakthyggesbruk är betydligt högre (O. Norgren, personlig 
kommunikation, maj 7, 2019). Alternativa metoder beräknas skapa enbart 70% av tillväxten 
som fås med trakthyggesbruket - “På de stora arealen så kan vi inte se annat ändå att 
trakthyggesbruket trots den ökade risken för stormfällning i beståndskanter och så vidare, så 
ger det ändå mycket högre tillväxt och en högre ekonomi.” (O. Norgren, personlig 
kommunikation, maj 7, 2019). 
 
Holmen har idag gjort bedömningen att skogen inte försäkras, med grund i att skogsinnehavet 
är spritt över en stor del av landet (O. Norgren, personlig kommunikation, maj 7, 2019; R. 
Eriksson, personlig kommunikation, maj 21). Riskerna hanteras också på ett operativt sätt, 
och bedömningen är att en geografisk spridning och operativ riskhantering skyddar så pass 
mycket att den stora försäkringspremien inte kan motiveras (O. Norgren, personlig 
kommunikation, maj 7, 2019; R. Eriksson, personlig kommunikation, maj 21, 2019). 
Kostnaden för att försäkra skog är ungefär 0,5–1% av det värde man vill försäkra skogen till, 
och beror också på vilken självrisk som väljs (R. Eriksson, personlig kommunikation, maj 22, 
2019). “Dels är det så dyrt att försäkra så mycket skog. Och dels så känner vi att den risken 
klarar vi av i och med att vi har så mycket skog på så mycket olika platser i landet … Även om 
det inte behöver drabba allting för att skadorna skulle bli väldigt stora så har vi så pass 
mycket så att vi känner att nyttan vi har med att det är naturligt säkrat och att vi har så 
mycket är större än kostnaden för att försäkra all skog” (R. Eriksson, personlig 
kommunikation, maj 21, 2019). Den stora geografiska spridningen gör också att man inte är 
bunden till en mindre del av landet under ett givet år utan har ett stort område att arbeta 
utifrån (O. Norgren, personlig kommunikation, maj 7, 2019). Det ses dock inte som ett 
slutgiltigt beslut att inte försäkra skogen, utan det är en diskussion som förs kontinuerligt, och 
om det är så att skador blir vanligare i framtiden kan beslutet omvärderas (R. Eriksson, 
personlig kommunikation, maj 21, 2019). 
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O. Norgren (personlig kommunikation, maj 7, 2019) tror att Holmen och de andra stora 
aktörerna i branschen i stora drag jobbar väldigt lika varandra i skogsskötselfrågor. Det O. 
Norgren (personlig kommunikation, maj 7, 2019) har identifierat som kan göras annorlunda är 
att få till en snabbare återbeskogning jämfört med idag då det kan dröja 2–3 år från en 
slutavverkning till att hygget är planterat. Holmen använder idag inte någon form av 
scenarioanalys för att ta beslut för skötselåtgärder, utan baserar beslut utifrån prognoser om 
framtida förändringar och tidigare erfarenheter (O. Norgren, personlig kommunikation, maj 7, 
2019).  
 
Holmens centrala treasuryavdelning ansvarar för finansiering, riskhantering med finansiella 
derivat och elriskhantering (R. Eriksson, personlig kommunikation, maj 21, 2019). 
Valutarisker hedgeas med valutaterminer och swapar, Euroexponeringen för nästkommande 
två åren säkras, och för andra valutor gäller generellt en säkring på 4–5 månader (R. Eriksson, 
personlig kommunikation, maj 21, 2019). Valutasäkring används då en majoritet av Holmens 
försäljning sker i andra valutor och det är viktigt att veta med säkerhet vad man får betalt för 
produkterna (R. Eriksson, personlig kommunikation, maj 21, 2019). Ränteswapar används för 
att säkerställa att koncernen har en finansiering som de kommer ha råd att betala (R. Eriksson, 
personlig kommunikation, maj 21, 2019). I dagens läge med låga räntor används inte 
ränteswapar i så stor utsträckning, men alternativet finns då läget bedöms gynnsamt (R. 
Eriksson, personlig kommunikation, maj 21, 2019). Elpriset hedgeas för den konsumtion man 
har, då det till exempel går åt stora mängder el vid produktion av papper vilket kan påverka 
marginalerna (R. Eriksson, personlig kommunikation, maj 21, 2019). Elpriset säkras i ungefär 
två år (R. Eriksson, personlig kommunikation, maj 21, 2019). R. Eriksson (personlig 
kommunikation, maj 21, 2019) ser att väderderivat kan ha en framtida potential att användas 
för att hedgea risker kopplade till energipriser, men vet inte om det finns möjligheter att 
använda det till hantering av skogliga risker.  
 
Holmen tror mycket på att ha en naturlig säkring med sin integrerade värdekedja där egen 
skog ska förse industrierna med råvara och där sin egen energi är producerad (R. Eriksson, 
personlig kommunikation, maj 21, 2019). Man har till exempel investerat i tåg som kan köra 
råvara från skogen i Norrland ner till fabriken i Norrköping (R. Eriksson, personlig 
kommunikation, maj 21, 2019).  
 
Holmen arbetar med scenarioanalys inom både finansiell och skoglig riskhantering (R. 
Eriksson, personlig kommunikation, maj 21, 2019). I värderingen av skog används 
scenarioanalys genom att till exempel tillväxttakt och liknande variabler justeras (R. Eriksson, 
personlig kommunikation, maj 21, 2019). Treasuryavdelningen använder också 
scenarioanalys för att beräkna känslighet för valutaförändringar (R. Eriksson, personlig 
kommunikation, maj 21, 2019). Enligt R. Eriksson (personlig kommunikation, maj 21, 2019) 
använder sig treasuryavdelningen av scenarioanalys för att göra bedömningar för skogen 
kvartalsvis inför bokslut. 
 
R. Eriksson (personlig kommunikation, maj 21, 2019) anser inte att sättet treasuryarbetet 
bedrivs på har förändrats på grund av klimatförändringar, och tror inte heller att det kommer 
göra det inom en snar framtid. Treasuryavdelningen arbetar inte med någon hedge mot skogen 
idag och förväntas inte heller göra det i framtiden (R. Eriksson, personlig kommunikation, 
maj 21, 2019). Han ser det som en större sannolikhet att försäkring och elprishedge förändras, 
eftersom det i skogsbruket är väldigt långa tidshorisonter som inte finns i treasuryarbetet (R. 
Eriksson, personlig kommunikation, maj 21, 2019). Det finns inga derivat för den typen av 
tidshorisonter, vilket gör att det sannolikt inte går att hedgea mot risker i skogen, även om 
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man skulle vilja det (R. Eriksson, personlig kommunikation, maj 21, 2019). Dessutom ser R. 
Eriksson (personlig kommunikation, maj 21, 2019) svårigheter i beslutsfattandet kring 
derivatanvändning över långa tidshorisonter då det beslut som tas kan inte nödvändigtvis är 
rätt om 10 år. R. Eriksson (personlig kommunikation, maj 21, 2019) anser att de jobbar på ett 
bra sätt med riskhantering idag men är ödmjuk inför svårigheterna i arbetet - “Det svåra med 
riskhantering är ju att du inte vet att dom riskerna du ser, kanske inte är de risker som faktiskt 
finns. Det kan ju finnas mycket risker som kanske kommer påverka oss om 3–5 år som vi 
faktiskt inte vet om idag.” 
 
På kort sikt är den största risken Holmen står inför politiska risker och omvärldsfaktorer som 
man inte har i sin egen hand som påverkar verksamheten, både Holmen som skogsägare och 
som producent av papper, kartong och sågade trävaror. “Att inte veta hur vi får bruka våran 
skog eller hur handelsklimat i världen förändras. Såna regulatoriska och omvärldsbeslut, 
dom påverkar oss, som vi inte har i vår egen hand, det är en stor osäkerhetsfaktor för oss.” 
(R. Eriksson, personlig kommunikation, maj 21, 2019). För att hantera denna risk har bolaget 
löpande kontakt och diskussioner med politiker och tjänstemän för att påverka (R. Eriksson, 
personlig kommunikation, maj 21, 2019).  
 

5.1.3. Mellanskog 

Information är hämtad från årsredovisning 2017 samt via intervju med Erik Viklund, 
Skogsvårdschef och ansvarig för utvecklandet av skogsrådgivning. 

5.1.3.1. Sammanfattning av årsredovisning 

Ingen årsredovisning för 2018 har ännu presenterats, information kommer därför att tas från 
årsredovisningen för 2017.  
 
Föreningen är genom sin verksamhet exponerad för olika typer av finansiella risker, och 
därmed fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i 
räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker (Mellanskog, 2018, s. 20). Finanspolicyn har 
utformats av styrelsen och utgör ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och 
limiter för finansverksamheten (Mellanskog, 2018, s. 20). Föreningens ekonomiavdelning har 
ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker (Mellanskog, 2018, s. 20). De 
risker som tas upp i årsredovisningens noter är ränterisk, operativ risk, likviditetsrisk, kredit- 
och motpartsrisk, valutarisk, samt finansieringsrisk (Mellanskog, 2018, s. 20–21).  
 
Placeringar ska ske med hänsyn till kreditrisk, ränterisk, likviditetsrisk, valutarisk och etiska 
normer (Mellanskog, 2019, s. 20). För att hantera ränterisken är målet att totalportföljens 
duration är 0–3 år, och den längsta tillåtna durationen på ett enskilt innehav ska vara 6 år 
(Mellanskog, 2018, s. 20). Tack vare detta kan räntefluktuationers negativa påverkan på 
finansnetto och resultat minskas (Mellanskog, 2018, s. 20). Operativ risk hanteras genom en 
god intern kontroll av förvaltaren, ändamålsenliga rutiner, system, kontrollåtgärder och 
rapportering (Mellanskog, 2018, s. 20). Mellanskog hanterar sin likviditetsrisk genom 
placeringar i likvida tillgångar som kan omsättas till likvida medel inom skälig tid 
(Mellanskog, 2018, s. 20). Målet med detta är att säkerställa föreningens kapitalbehov för drift 
och återbetalningsförmåga (Mellanskog, 2018, s. 20). Deras kreditrisk är beroende av 
kundernas betalningsförmåga, där sågverks- och massaindustrins verksamhet är i hög grad 
konjunkturberoende (Mellanskog, 2018, s. 3). En målsättning med detta är att säkerställa 
medlemmarnas kapital (Mellanskog, 2018, s. 20). Kredit- och motpartsrisk minskas genom att 
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köp och försäljning av finansiella instrument enbart får genomföras med motparter med 
adekvat och godkänd verksamhet som står under Finansinspektionens, eller motsvarande 
utländsk myndighetstillsyn (Mellanskog, 2018, s. 20). Valutarisk minskas genom att 
merparten av kapitalförvaltningen sker i SEK, och eventuella valutaexponeringar säkras med 
valutaterminer (Mellanskog, 2018, s. 21). Tack vare detta kan negativa valutafluktuationer 
som påverkar Mellanskogs resultat minskas (Mellanskog, 2018, s. 20). Finansieringsrisk 
innebär att föreningens finansiering och fortsatta verksamhet är beroende av finansiering från 
medlemmarna (Mellanskog, 2018, s. 21). 
 

5.1.3.2. Sammanfattning av intervju 

Det Mellanskog beskriver om klimatförändringar är att det kan leda till flyttade klimatzoner 
och längre vegetationsperioder, vilket innebär i praktiken potentiellt bättre tillväxt samt 
möjligheter till andra trädslag (E. Viklund, personlig kommunikation, april 3, 2019). Det kan 
även innebära större risker för vår- och höstfrost, samt torka och storm, vilka beskrivs som de 
två största riskerna. Enligt E. Viklund (personlig kommunikation, april 3, 2019) är rädslan för 
bränder i dagsläget förstorad ur ett samhälleligt- och ekologiskt perspektiv, då det tidigare har 
funnits problem med att det brunnit för lite i svenska skogar. Därmed anser han att rädslan är 
fullt förståelig ur ett skogsägar- och tjänstemannaperspektiv (E. Viklund, personlig 
kommunikation, maj 22, 2019). Han anser även att det är viktigt att vi bibehåller en hög 
tillväxt i skogen för miljöns skull, då det är bra för miljön med mycket stående skog (E. 
Viklund, personlig kommunikation, april 3, 2019). I och med klimatförändringarna finns det 
en ökad risk för nya skadegörare som kan leda till stora negativa konsekvenser, vilka då 
hanteras och minskas med hjälp av skogliga riskhanteringsmetoder (E. Viklund, personlig 
kommunikation, april 3, 2019). 
 
Mellanskog har ännu inte gjort en ordentligt genomarbetad förändring av sin skötselplan, men 
det arbetet är påbörjat för att anpassa råden till det nya klimatet och risker det väntas medföra 
(E. Viklund, personlig kommunikation, april 3, 2019). Man har enligt E. Viklund (personlig 
kommunikation, april 3, 2019) redan gjort en rad förändringar i hanteringen av olika risker. 
Man har snabbt ändrat arbetssätt för att hantera brandrisk genom förebyggande åtgärder som 
att anpassa hur och när skogsmaskinerna kör, samt ha med brandvakter och löpande samråd 
mellan entreprenör och uppdragsgivare (E. Viklund, personlig kommunikation, april 3, 2019). 
Vindrisk hanteras indirekt i rådgivningen till skogsägare, genom rekommendationer att ej 
gallra i gammal skog eller väldigt exponerad skog, samt att undvika att ha bestånd med 
gammal granskog (E. Viklund, personlig kommunikation, april 3, 2019). Risken för angrepp 
av skadeinsekter kan minskas genom att snabbt ta hand om angripna områden och forsla bort 
angripet virke, och handlingsplaner för stora utbrott samt nya skadegörare finns förberedda 
(E. Viklund, personlig kommunikation, april 3, 2019). “Och sen bedömer jag att det allra 
viktigaste vi gör för att minska riskerna, det är att vi drar med råd som handlar om en aktiv 
skötsel. Skogar som är välskötta, där man får till en bra föryngring från början, kommer in 
tidigt med röjningen, gallrar i tid och kanske då anpassar hur skötseln görs med hänsyn till 
de risker man ser i ett enskilt skogsbestånd, de är också mer robusta mot alla typer av skador. 
Det är klart att även de kommer att skadas då och då, så är det, vi får räkna med det 
framöver.” (E. Viklund, personlig kommunikation, april 3, 2019).  
 
E. Viklund (personlig kommunikation, april 3, 2019) anser vidare att svenska skogar är vitala 
redan idag, och att det inte kan ske så många fler åtgärder för att stärka detta. I teorin är risken 
för vindfällen hanterad, men det saknas fortfarande en del i den praktiska implementeringen 
av denna teoretiska kunskap (E. Viklund, personlig kommunikation, maj 22, 2019). För att 
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skapa dessa tåliga skogar används också förädlade plantor som är tåliga mot störningar (E. 
Viklund personlig kommunikation, april 3, 2019). Han anser att man eventuellt kan skifta 
fokus mot en ökad andel blandskog, som ett riskhanteringsalternativ, men huvudsaken är att 
rätt träd ska stå på rätt mark för att bibehålla en bra tillväxt. I Mellanskogs 
verksamhetsområde finns det mycket marker där till exempel en blandning av gran och tall 
kan vara gynnsam (E. Viklund personlig kommunikation, april 3, 2019).  
 
Gällande alternativ till trakthyggesbruk, säger E. Viklund (personlig kommunikation, april 3, 
2019) att det behövs mer forskning även inom det området, och att det i dagsläget inte finns 
något rimligt alternativ i och med att det skulle ta väldigt många år att ställa om arbetet, samt 
att trakthyggesbruk fortfarande leder till avsevärt högre tillväxt och produktionskapacitet 
jämfört med andra metoder. På frågan om Mellanskog ger rådet till sina medlemmar att 
diversifiera sin skog genom att sprida skogsinnehavet geografiskt, svarar E. Viklund 
(personlig kommunikation, april 3, 2019) att det inte är direkt med i rådgivningen, men att då 
föreningen har 26 tusen medlemmar skapar det en naturlig diversifiering då alla medlemmar 
vill sköta sin skog lite olika - “Det är liksom en garant för att det kommer se väldigt olika ut, 
oavsett hur mycket Mellanskogs skötselinstruktioner och råd ser ut”. 
 
I försäkringsfrågan brukar Mellanskog ge medlemmarna rådet att försäkra skogen, då enskilda 
mindre skogsägare kan drabbas väldigt hårt ekonomiskt av en händelse som i ett större 
perspektiv kanske inte är så omfattande (E. Viklund personlig kommunikation, april 3, 2019). 
Skillnader i möjligheten att försäkra skog efter de omfattande bränderna 2018 har E. Viklund 
(personlig kommunikation, april 3, 2019) ingen uppfattning om. Den ekonomiska 
rådgivningen för Mellanskogs medlemmar är nära integrerade i de skogliga skötselråd som 
ges till skogsägarna, och ska utgå från den enskilde ägarens önskemål och situation (E. 
Viklund, personlig kommunikation, april 3, 2019). Då Mellanskog inte har någon egen skog 
eller någon industri är övriga finansiella riskhanteringsmetoder ej applicerbara, och har därför 
inte undersökts närmare.  
 
Risker som E. Viklund (personlig kommunikation, april 3, 2019) identifierar förutom risker 
kopplade till klimat, innefattar politiska risker så som osäker äganderätt, osäker efterfrågan på 
skog och framtida marknadsläge, samt urbanisering. Ett av problemen med urbanisering är att 
kompetensförsörjningen försvåras och det blir svårare att hitta exempelvis kompetenta 
maskinförare  - “Urbaniseringen fortsätter ju i rasande takt, samtidigt står skogen där 
människorna inte finns”, “Hur ska vi säkerställa att kompetens finns vid skogen då många 
människor flyttar därifrån?” (E. Viklund, personlig kommunikation, april 3, 2019). Det här är 
någonting som E. Viklund ej tror kommer avta, och så länge det ännu inte finns maskiner som 
kan ersätta en människa, kan det göra att till exempel föryngringar, gallringar, och andra 
skötselåtgärder försvåras (E. Viklund, personlig kommunikation, april 3, 2019). 
 

5.1.4. Norra Skogsägarna 
Information har hämtats från årsredovisningen 2018. Ingen intervju har genomförts.  

5.1.4.1. Sammanfattning av årsredovisning 

Norra Skogsägarna är ett medlemsägt skogsföretag som ägs av 17 000 privata skogsägare i 
Norrbotten, Västerbotten, Lappland och Ångermanland (Norra Skogsägarna, u.å.). 
Sammanlagt har ägarna över en miljon hektar skogsmark (Norra Skogsägarna, u.å.). 
Föreningens främsta uppgift är att vara en långsiktig och trygg partner till privata skogsägare, 
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man bedriver trävaruproduktion i egen industri och även virkesförmedling till externa 
industrier (Norra Skogsägarna, u.å.). Föreningen arbetar också med skoglig och ekonomisk 
rådgivning, samt med näringspolitisk påverkan för att förbättra förutsättningarna för det 
privata skogsbruket (Norra Skogsägarna, u.å.).  
 
Resultatet påverkas till stor del av omvärldsfaktorer som valutakursförändringar och 
förändrade räntenivåer, och förändringar i råvaru- och trävarupriser (Norra Skogsägarna, 
2019, s. 11). Koncernens känslighetsanalys visar en förstärkt svensk krona med i genomsnitt 
1% mot de viktigaste exportvalutorna leder till 5 miljoner SEK i lägre resultat (Norra 
Skogsägarna, 2019, s. 11). En räntehöjning med en procentenhet försämrar resultatet med 9,1 
miljoner SEK och en genomsnittlig prisförändring med 1% för trävaror påverkar resultatet 
med 8,5 miljoner SEK (Norra Skogsägarna, 2019, s. 11). Ingen information om hedgning av 
dessa risker återfinns i årsberättelsen.  
 
Under 2018 drabbades Norra av stora klimatrelaterade problem då den snörika vintern först 
gjorde det svårt att avverka, och den torra våren och sommaren sedan medförde en brandrisk 
som försvårade markberedningsarbetet (Norra Skogsägarna, 2019, s. 12). För att hantera 
brandrisken ställde man krav på att brandvakter skulle finnas på plats vid arbete under extrem 
brandrisk (Norra Skogsägarna, 2019, s. 13).  
 

5.1.5. Norrskog 
Information har hämtats från årsredovisning 2018. Ingen intervju har genomförts.  

5.1.5.1. Sammanfattning av årsredovisning 

Norrskog är en skogsägarförening med ett helägt dotterbolag, Norrskog Wood Products, 
NWP, som i sin tur äger två sågverk och två hyvlerier i södra Norrland (Norrskog, 2019, s. 
23). Föreningen har 12 000 medlemmar som gemensamt äger cirka en miljon hektar i 
Medelpad, Jämtland, Ångermanland och södra Lappland (Norrskog, u.å. a). Föreningens roll 
är att värna för medlemmarnas intresse genom att öka konkurrensen i skogsbranschen och 
bevaka och påverka politiska beslut för att värna för möjligheterna till ett lönsamt 
familjeskogsbruk (Norrskog, u.å. b). Man erbjuder också råd och vägledning kring skötsel av 
skogen (Norrskog, u.å. b).  
 
Resultatet påverkas kraftigt då en stor del av försäljningen sker utomlands, och de viktigaste 
valutorna är USD och EUR (Norrskog, 2019, s. 23), Förutom valutarisken identifieras också 
ränterisker, råvarupriser samt refinansierings- och kreditrisker som finansiella risker i 
verksamheten (Norrskog, 2019, s. 24). Av årsredovisningen framgår ej hur koncernen jobbar 
med hantering av dessa risker, eller noggrannare beskrivning av dem.  
 

5.1.6. SCA 
Information har hämtats från årsredovisningen 2018, Jörgen Elf, chef Group Treasury, samt 
Ola Kårén, Skogsvårdschef.  

5.1.6.1. Sammanfattning av årsredovisning 

SCA är ett noterat aktiebolag som handlas på Stockholmsbörsen och som depåbevis i USA 
(SCA, u.å. b). Bolaget äger totalt cirka 2,6 miljoner hektar skog och har, förutom 
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skogsinnehavet, främst fyra affärsområden; trä, massa, papper och förnybar energi (SCA, 
2018, s. 3).  
 
Under operativa risker identifierar SCA elva skilda risker. De mest essentiella för denna 
studie är “Risker i skogsbeståndet” (SCA, 2019, s. 52), “Efterfrågan och marknadspris på 
SCA:s produkter” och “Råmaterialpriser och andra kostnader för insatsvaror och tjänster” 
(SCA, 2019, s. 51). Riskerna gällande efterfrågan och marknadspris samt råmaterialpriser och 
andra kostnader handlar främst om osäkerheter i marknadspriser, vilket kan ha stor inverkan 
på SCA:s resultat (SCA, 2019, s. 51). I de flesta av SCA:s produktområden sker försäljning 
till ett marknadspris vilket inte kan kontrolleras och långtidskontrakt till fasta priser sker 
endast i undantagsfall (SCA, 2019, s. 51). Vid tillfällen då negativa prisvariationer är negativa 
och bedöms vara långvariga kan man istället ta åtgärder för att påverka kostnader, till exempel 
genom personal- och kapacitetsförändringar (SCA, 2019, s. 51). Råmaterialpriser kontrolleras 
dels genom den integrerade värdekedjan där en stor del av råvaran som används vid 
produktion kommer från egen skog samt spillvaror från andra verksamhetsgrenar (SCA, 2019, 
s. 51). Energiprisrisken är hanterad genom att använda finansiella instrument och 
långtidskontrakt, men normalt sett hanteras inga andra prisrisker på detta sätt (SCA, 2019, s. 
51). Risker i skogsbeståndet utgörs av risken att skogsbeståndet minskar genom skador av 
vilt, skadeinsekter och skadesvamp samt brand och storm, men även genom variationer i 
efterfrågan i SCA:s område (SCA, 2019, s. 52). Dessa risker är hanterade genom skogliga 
åtgärder och förädling av plantor, men bedömningen har gjorts att skogen ej behöver 
försäkras på grund av den stora geografiska spridningen som innehas, vilket medför att storm 
och brand sannolikt inte påverkar en större del av skogsinnehavet (SCA, 2019, s. 52).  
 
SCA definierar också fyra finansiella risker; valutarisk, kreditrisk, likviditets- och 
refinansieringsrisk samt ränterisk (SCA, 2019, s. 54). På grund av SCA:s kraftiga 
exportinriktning är företaget väldigt exponerat mot valutarisker, då cirka 85% av 
försäljningen sker i andra valutor än SEK medan huvuddelen av inköpen sker i SEK (SCA, 
2019, s. 54). Under 2018 hade SCA en total nettoexponering (försäljning i utländsk valuta 
minus inköp i samma valuta) motsvarande 11 716 miljoner SEK (SCA, 2019, s. 54). Enligt 
företagets finanspolicy säkras alla innehav i utländsk valuta, exponering i större investeringar 
i anläggningstillgångar och även uppskattad transaktionsexponering kan 18 månader framåt 
säkras (SCA, 2019, s. 54). SCA har kreditexponering mot kunder genom kundfordringar som 
hanteras genom kreditupplysning, samt finansiell kreditexponering mot finansiella institut 
genom likvida medel och derivatexponering som hanteras genom enbart ha motparter med 
högt kreditbetyg (SCA, 2019, s. 54). Likviditets- och refinansieringsrisken, det vill säga 
risken att SCA inte kan möta sina betalningsåtaganden eller ha svårt att ta nya lån, 
kontrolleras genom att bibehålla en god likviditetsreserv, en genomsnittlig kredittid på över 
tre år samt ett högt kreditbetyg (SCA, 2019, s. 54). Ränterisken, det vill säga risken att 
ränteförändringar medför högre kostnader hanteras genom fasträntelån samt räntederivat, och 
den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara 3 till 36 månader (SCA, 2019, s. 54). SCA:s 
finansiella skulder uppgick vid bokslutet 2018 till 7 825 miljoner SEK (SCA, 2019, s. 98) och 
räntebindningstiden uppgår till 12 månader (SCA, 2019, s. 49).  
 
Övriga risker innefattar övriga operativa risker som miljöpåverkan från SCA:s verksamhet, 
affärsetik, risker i produktionsanläggningar, politiska beslut, IT-relaterade risker samt kund- 
och leverantörsberoende (SCA, 2019, s. 52–53). Dessa risker ingår dock inte i studiens syfte 
och gås därför inte igenom närmare.  
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5.1.6.2. Sammanfattning av intervjuer 

Enligt SCA:s syn bedöms klimatet bli varmare och torrare vilket väntas medföra ökade 
insektsangrepp och nya skadegörare samt en ökad brandrisk (O. Kårén, personlig 
kommunikation, april 24, 2019). Enligt den information som finns kommer det inte 
nödvändigtvis bli fler stormar, men däremot en ökad stående volym skog vilket väntas 
medföra ökade stormskador (O. Kårén, personlig kommunikation, april 24, 2019). Det 
förväntas bli en kraftigt högre tillväxt, upp emot 25% högre i Norrland, men samtidigt vågar 
man enligt O. Kårén inte riktigt räkna med denna tillväxt då man också räknar med att 
svårförutsägbara risker ökar (personlig kommunikation, april 24, 2019). Ökade 
insektsangrepp och nya skadegörare är ett stort hot, men stormar är det största (O. Kårén, 
personlig kommunikation, april 24, 2019). Detta eftersom stormskador leder till 
insektsutbrott, att skogsbruksplaner får göras om, samt att det tar lång tid att städa upp (O. 
Kårén, personlig kommunikation, april 24, 2019). Ökad brandrisk har medfört att 
skötselåtgärder som markberedning har fått vänta då risken är att gnistor från arbetet startar 
bränder (O. Kårén, personlig kommunikation, april 24, 2019). Detta medför större kostnader 
men det har enligt J. Elf (personlig kommunikation, april 24, 2019) inte påverkat intäkterna. 
2018 var ett av de värsta brandåren under senaste 100 åren och SCA räknar med att denna typ 
av extrema förhållanden blir vanligare (O. Kårén, personlig kommunikation, april 24, 2019).  
 
Skogsvårdsenheten i SCA ansvarar för skogsskötseln och den skogliga riskhanteringen. I sitt 
arbete utgår enheten utifrån klimatforskning och skoglig forskning, och då samtliga aktörer 
har tillgång till den typen av forskning tror O. Kårén (personlig kommunikation, april 24, 
2019) att man jobbar likartat. En skoglig risk som identifierats är den långa tiden från 
plantering till avverkning. Framtidens efterfrågan i industrierna är en osäkerhetsfaktor, då 
avverkning ska ske om 80 år, men O. Kårén (personlig kommunikation, april 24, 2019) tror 
att högsta möjliga tillväxt och hög vitalitet vilket leder till största möjliga mängd råvara ger 
handlingsfrihet i framtiden - “Vår strategi är ju att vi ska ha växtliga skogar så att säga, 
växtliga, vitala skogar med hög tillväxt, och att vi satsar på hög tillväxt, de trädslag som ger 
högsta tillväxten för att vi menar att det ger störst handlingsfrihet i framtiden” (O. Kårén 
personlig kommunikation, april 24, 2019). För att skapa vitala skogar med hög tillväxt 
används förädlade plantor. “Vi satsar på tall och välförädlat material som kommer från 
fröplantager med kanske, säg genomsnitt 10–15% bättre tillväxt för varje generation på 
fröplantager” (O. Kårén, personlig kommunikation, april 24, 2019).  
 

Hantering av risken för stormskador har ändrats efter tre kraftiga stormar som drabbat SCA:s 
område 2011–2014, till exempel genom gallringsfri skötsel av contortaskog och genom att 
inte gallra i äldre granskog (O. Kårén, personlig kommunikation, april 24, 2019). Enligt O. 
Kårén (personlig kommunikation, april 24, 2019) finns idag inget storskaligt alternativ till 
trakthyggesbruket då industrierna behöver stora mängder virke. Hyggesfritt skogsbruk skulle 
innebära att man avverkar mellan 30 och 50% av en vanlig slutavverkning och därmed 
påverkar skog på betydligt större arealer, vilket skulle öka risken för stormskador och därmed 
granbarkborreangrepp (personlig kommunikation, april 24, 2019). Dessutom är tillväxten 
avsevärt lägre i en hyggesfri skog än i en vanlig barrskog, vilket gör att 40% av skogen kan 
skadas utan att det blir ett sämre utfall, då nedblåst skog också har ett värde som kan tas 
tillvara på (O. Kårén, personlig kommunikation, april 24, 2019). SCA är övertygade om att 
nuvarande skötselmetoder är de mest lönsamma (O. Kårén, personlig kommunikation, april 
24, 2019). Idag pågår det projekt för att underlätta bevakningen av skogen och för att kunna 
hitta skador snabbare. Genom att satellitbilder tas med jämna mellanrum kan man göra en 
förändringsanalys vilket kan visa till exempel granbarkborreangrepp (O. Kårén, personlig 
kommunikation, april 24, 2019).  
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Angående trädslagsval säger O. Kårén att man har ett högt fokus på barrträd inom SCA 
(personlig kommunikation, april 24, 2019). Det finns de vanliga barrträden tall och gran och 
SCA har också en satsning på contortatall (O. Kårén, personlig kommunikation, april 24, 
2019). SCA planterar inte aktivt in löv i barrskogar men låter det komma fram naturligt, och 
har en lövandel på cirka 15% av den totala skogen, dels för att miljöcertifiering kräver det 
men också för att man vill bibehålla naturvärden (O. Kårén, personlig kommunikation, april 
24, 2019). Geografiskt är spridningen stor idag och därmed har bedömningen gjorts att det är 
osannolikt att en klimathändelse skulle drabba skogsinnehavet på ett omfattande sätt (O. 
Kårén, personlig kommunikation, april 24, 2019). Enligt J. Elf (personlig kommunikation, 
april 24, 2019) vill man inte heller sprida skogsinnehavet för mycket då det leder till 
stordriftsfördelar och sänkta kostnader att ha det koncentrerat.  
 
SCA:s styrelse fastställer riskmandat för koncernen och treasuryavdelningen ansvarar för 
efterlevnad (J. Elf personlig kommunikation, april 24, 2019). Den största finansiella risken 
treasuryavdelningen hanterar är valutarisken, med en valutaportfölj på “... någonstans mellan 
5 och 6 miljarder som vi rullar framför oss.” (J. Elf, personlig kommunikation, april 24, 
2019). Avdelningen hanterar också ränterisken för koncernens utestående skulder. 
Valutarisken hanteras med valutaterminer för att minimera resultatsvängningar och 
ränterisken med ränteswapar för att hålla durationen inom det accepterade spannet 3–36 
månader (J. Elf, personlig kommunikation, april 24, 2019). Durationen i låneportföljen 
bestäms utifrån ränteprognoser och har under de senaste åren gynnsamt hållits till en låg nivå 
(J. Elf, personlig kommunikation, april 24, 2019). Valutasäkringen anser J. Elf (personlig 
kommunikation, april 24, 2019) inte kan prognosticeras på ett säkert sätt. Han ser därför inte 
att det är någon idé att agera spekulativt, då osäkerheten helt enkelt är för stor (J. Elf, 
personlig kommunikation, april 24, 2019). SCA har dock en relativt opportunistisk syn på 
valutasäkring och är mer benägen att säkra stora flöden då kronan är på gynnsamma nivåer (J. 
Elf, personlig kommunikation, april 24, 2019). I normalläget är mellan 50–70% av 
prognosticerad nettoomsättning för närmsta 12–18 månaderna säkrad, samt 100% av 
reskontrorna (J. Elf, personlig kommunikation, april 24, 2019).  
 
J. Elf (personlig kommunikation, april 24, 2019) tror inte att klimatförändringar kommer 
innebära att treasuryverksamheten kommer förändras eller att väderrisker kommer hanteras på 
ett finansiellt sätt. “Det finns ingenting som påverkar oss på det sättet. Rädslan för händelser 
eller, om vi tar bränderna som var i fjol, är väl någon typ utav eventrisk som vi skulle kunna 
drabbas av, det finns väl andra eventrisker också men det var ändå en relativt lindrig 
konsekvens av det. Trots att det var så omfattande som det ändå var. Det visar väl att det 
finns en, vi har en motståndskraft för sådana typer av event.” (J. Elf personlig 
kommunikation, april 24, 2019). Scenarioanalys används till exempel för att utvärdera hur en 
kraftig lönsamhetsreducering påverkar bolagets finanser (J. Elf personlig kommunikation, 
april 24, 2019). Det kan ske som en följd av en klimathändelse men det är ingen speciell 
klimatrisk som ligger till grund för analysen (J. Elf personlig kommunikation, april 24, 2019). 
Han tror snarare att klimatförändringar kommer påverka treasury och finans genom att det 
kommer ställas andra krav på hållbarhetsarbete snarare än ett ändrat arbetssätt för att hantera 
nya risker. I övrigt anser J. Elf (personlig kommunikation, april 24, 2019) att 
treasuryverksamhet är ganska trögrörlig och ser därmed inte att några större förändringar ska 
ske framöver, och tror också att det ser relativt lika ut inom industrin. 
 
SCA har inte utforskat möjligheten att säkra råvarupriser för insatsvaror enligt J. Elf 
(personlig kommunikation, april 24, 2019). Man har däremot flertalet gånger undersökt 
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möjligheten att hedgea en av sina stora slutprodukter, massapriset. Ett argument till detta är 
att en investerare i SCA-aktien får en exponering mot massapriset, och att det då motverkar 
sitt syfte att säkra bort den risken (J. Elf, personlig kommunikation, april 24, 2019). Det finns 
också andra anledningar till att inte säkra massapriset, som att marknaden anses vara alldeles 
för tunn och att priset förmodligen skulle behöva sänkas då en så stor aktör som SCA ger sig 
in på marknaden (J. Elf, personlig kommunikation, april 24, 2019).  
 

J. Elf (personlig kommunikation, april 24, 2019) tror inte att det finns möjlighet att använda 
väderderivat till något av dignitet då det är alldeles för tunna marknader, samt för dyrt och 
komplext och innebär dessutom nya motpartsrisker eftersom det inte är någonting som 
erbjuds av nya banker. “Då kanske det är bättre att gå försäkringsvägen istället och ta det på, 
lyfta av risken på det sättet än att göra det med derivat” (J. Elf personlig kommunikation, 
april 24, 2019).  
 
Enligt O. Kårén (personlig kommunikation, april 24, 2019) har möjligheten att försäkra 
skogen utvärderats men man har kommit fram till att försäkringspremien skulle bli väldigt 
stor och att risken för en omfattande skada på en stor del av innehavet bedöms inte som 
sannolik på grund av den geografiska spridningen. I denna fråga får han medhåll av J. Elf 
(personlig kommunikation, april 24, 2019) - “Vi har ju valt som strategi att inte försäkra 
skogen just för att sannolikheten för en stor skada är så låg och kostnaden för att försäkra 
bort det är alldeles på tok för dyr”. De får också ofta ut ett värde av skadad skog, även fast 
det inte är lika högt (O. Kårén, personlig kommunikation, april 24, 2019). Scenarioanalys har 
använts bland annat för att utvärdera försäkringsfrågan, genom att förväntade kostnader från 
olika skador har beräknats (O. Kårén personlig kommunikation, april 24, 2019). Det används 
också av treasuryavdelningen för att planera finansieringslösningar under olika scenarier, till 
exempel försämrad likviditet (J. Elf, personlig kommunikation, april 24, 2019).  
 
Ytterligare en risk, som är kopplad till brandrisken, är avfolkningen i inlandet. I framtiden då 
bränder sannolikt är lite vanligare, tror O. Kårén att avbefolkningen i inlandet är den största 
risken i och med att brandbevakning och lokala brandvärn försvinner (O. Kårén, personlig 
kommunikation, april 24, 2019). SCA har också graderat upp politiska risker, risker att 
skogsbruket drabbas av ogynnsamma regleringar som påverkar möjligheterna att få råvara ur 
skogen (J. Elf, personlig kommunikation, april 24, 2019).  
 

5.1.7. Stora Enso  
Information har hämtats från årsredovisning samt i intervju med Tobias Bäärnman, CFO i 
divisionen Consumer Board.  

5.1.7.1. Sammanfattning av årsredovisning 

Stora Enso är global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, 
träkonstruktioner och papper (Stora Enso, 2019, s. 2). Deras fem divisioner innefattar: 
Consumer Board, Packaging Solutions, Biomaterial, Wood Products, och Paper (Stora Enso, 
2019, s. 3). De har cirka 26 000 anställda i över 30 länder, och dess aktie är listad på 
Stockholms- och Helsingforsbörsen (Stora Enso, u.å.). I deras årsredovisning från 2018 under 
avsnittet “Financials” tar de upp sina nyckelrisker, beskriver vilken påverkan dessa risker kan 
ha för företaget, samt hur troligt det är att dessa risker sker (Stora Enso, 2019, s. 11).  
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De strategiska riskerna som tas upp är global uppvärmning, makroekonomiska, geopolitiska 
och valutakursrisker, strategiska investeringar, konkurrens och efterfrågan på marknaden, 
digitalisering, samt sammanslagningar, förvärv och avyttringar (Stora Enso, 2019, s. 12–13). 
Den globala uppvärmningen har stor inverkan, och hög sannolikhet, och kan innebära 
förändringar i nederbörd, torka, tyfoner och frost, vilket kan leda till skador på trädplantage, 
förändringar i trädens sammansättning, skördar och transporter, högre efterfrågan på 
biomassa, och högre efterfrågan på vatten (Stora Enso, 2019, s. 11–12). Dessa effekter kan 
mildras genom att minska koncernens koldioxidavtryck, ha rena energikällor, och minska 
energiförbrukningen, via energieffektivitet, användning av biomassabränsle och flitig 
plantering av skog med förädlade plantor (Stora Enso, 2019, s. 12). Stora Enso tror att 
möjligheterna med global uppvärmning uppväger riskerna på kort sikt, då produkter baserade 
på förnybara material med lågt koldioxidavtryck hjälper kunder och samhället i stort. 
Makroekonomiska, geopolitiska, och valutakursrisker beror på att Stora Enso är verksamma i 
över 30 länder och påverkas därmed av den globala ekonomin (Stora Enso, 2019, s. 12). Detta 
innebär att förändringar i ekonomiska förhållanden, marknadskorrigeringar, ökad volatilitet i 
valutakurser och skatteobalanser kan påverka koncernen och dess kunder negativt. Valutarisk, 
ränterisk, finansieringsrisk, råvaruprisrisk och kreditrisk, kan i viss mån minskas genom 
kostnadseffektiv finansiering, portföljdiversifiering, samt hanteras med hjälp av finansiella 
instrument (Stora Enso, 2019, s. 12). Stora Enso hanterar ränterisken med hjälp av 
ränteswapar och har en genomsnittlig räntebindningstid på 4,9 år, och en höjning av räntorna 
med en procentenhet skulle medföra en ökning av räntekostnader med 4 miljoner EUR (Stora 
Enso, 2019, s. 56). Valutakursrisken i Stora Enso består främst av transaktionsexponeringen, 
vilken enligt finanspolicyn säkras till mellan 45–55% av det troliga kassaflödet över 
nästkommande 12 månader (Stora Enso, 2019, s. 56). Till denna säkring används 
valutaterminer och optioner (Stora Enso, 2019, s. 56). Det förekommer också en risk i att 
Stora Enso har tillgångar i länder med andra valutor än Euron, vilket skapar en 
omräkningsexponering (Stora Enso, 2019, s. 57). Denna exponering handskas i första hand 
med att investeringar i andra valutor ska finansieras av samma valuta, men kan också säkras 
med terminer, optioner och lån i annan valuta (Stora Enso, 2019, s. 57). Likviditets- och 
refinansieringsrisk är risken att bolaget inte kan finansiera sin verksamhet, och för att undvika 
detta ska den genomsnittliga kredittiden vara minst 4 år (Stora Enso, 2019, s. 58). 
Kreditrisken utgörs av finansiell motpartsrisk och kundkreditrisk (Stora Enso, 2019, s. 59). 
Finansiella motpartsrisken hanteras genom att alla motparter i finansiella transaktioner ska ha 
en kreditrating över BBB- eller motsvarande (Stora Enso, 2019, s. 59). Kundkreditrisken 
hanteras bland annat genom exportgarantier som skyddar mot till exempel politiska risker vid 
affärer med kunder i länder utanför OECD (Stora Enso, 2019, s. 59). Stora Enso säkrar också 
råvarurisker då det är finansiellt möjligt (Stora Enso, 2019, s. 59). De råvaror som var 
hedgeade per bokslutet för 2018 var kol, elektricitet och olja, som samtliga används i något 
steg i produktionen (Stora Enso, 2019, s. 59). Konkurrens och efterfrågan på marknaden kan 
leda till obalanser i råvaran, energi, och produkter vilket kan påverka Stora Ensos kapacitet 
och lönsamhet (Stora Enso, 2019, s. 13).  En sorts känslighetsanalys är här presenterad, som 
visar rörelseresultatets känslighet för en förändring på +/- 10% i antingen pris eller volym för 
de olika segmenten (Stora Enso, 2019, s. 13). Dessa risker hanteras genom innovationer, 
kapacitetshantering, strukturell utveckling, samt uppföljning och utvärdering av risker 
relaterade till dessa faktorer (Stora Enso, 2019. s. 13). Strategiska investeringar, digitalisering, 
samt sammanslagningar, förvärv och avyttringar kommer inte att presenteras i detalj då dessa 
risker inte hanteras i denna studie. 
 
De operativa riskerna som lyfts innefattar sourcing och logistik, informationsteknik och 
säkerhet, människor och förmågor, gemensamma relationer och socialt ansvar, 
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produktsäkerhet, arbetshälsa och säkerhet, samt fysiska tillgångar (Stora Enso, 2019, s. 13–
15). På många områden är Stora Enso beroende av leverantörer och huruvida de levererar 
varan eller tjänsten med rätt kvalitet och vid rätt tid (Stora Enso, 2019, s. 14). 
Inflationsvolatiliteten följs noggrant, och koncernen tillämpar konsekvent långsiktig 
riskhantering via att proaktivt hantera kostnader och produktivitet, inneha aktier i 
konkurrenskraftiga tillgångar, hedging av råvaror och slutprodukter, använda ett brett utbud 
av kvalitativa leverantörer, och ta miljömässigt och socialt ansvar (Stora Enso, 2019, s. 14). 
Resterande operativa risker är ingenting som täcks i denna studie, varför dessa inte kommer 
att gås in på närmre.  
 
Slutligen, de risker som Stora Enso skriver att de möter inom compliance är regulatoriska 
förändringar, etik och överensstämmelse, samt skog och markanvändning (Stora Enso, 2019, 
s. 15–16). Koncernens verksamhet kan påverkas av politik och regleringar i något land som 
koncernen verkar i, vilket inkluderar förändringar i skatter, miljö, eller andra regleringssystem 
(Stora Enso, 2019, s. 15). Dessa effekter kan innebära högre kostnader för att möta miljökrav 
och påverka tillgänglighet och pris på träfiber, men kan hanteras genom aktiv övervakning av 
lagstiftning och politisk utveckling, och deltagande i policyutveckling (Stora Enso, 2019, s. 
15). Riskerna kring etik och överrensstämmelse ligger inte heller till grund för den här 
studien, och kommer därför inte förklaras närmre. Någonting som däremot tas upp är riskerna 
kring skog och markanvändning, där biverkningar i odlingsförhållanden och naturliga faror 
orsakade av klimatförändringar kan leda till betydande ekonomisk förlust (Stora Enso, 2019, 
s. 15). Vidare, globala utmaningar som befolkningstillväxt, ökad efterfrågan på 
jordbruksmark, och gapet mellan utbud och efterfrågan på trä, kräver koncernen att använda 
naturresurser mer effektivt (Stora Enso, 2019, s. 15). Risker kopplade till skog och 
markanvändning hanteras genom koncernens policy för trä, fiber och markhantering, 
spårbarhetssystem, aktivt främjande av skogscertifiering, och miljöhänsyn, där välskötta 
skogar gör hela ekosystemet mer motståndskraftigt (Stora Enso, 2019, s. 16). 
 

5.1.7.2. Sammanfattning av intervju 

Klimatet blir varmare och torrare vilket väntas medföra ökade hot mot skogen, till exempel i 
form av granbarkborreangrepp, brandrisk och stormar (T. Bäärnman, personlig 
kommunikation, maj 15, 2019). Då Stora Enso jobbar mycket med produkter som kan vara 
substitut för plast och har en koldioxidpositiv verksamhet ser man det som positivt att 
allmänhetens kännedom om klimatförändringar och “plastic pollution” ökar, då detta bör vara 
positivt för efterfrågan på företagets produkter (T. Bäärnman, personlig kommunikation, maj 
15, 2019).  
 
Intervju har inte kunnat genomföras med någon med insikt i det skogliga riskhanteringsarbetet 
inom Stora Enso. En typ av skoglig riskhantering som T. Bäärnman (personlig 
kommunikation, maj 15, 2019) lyfter är den geografiska spridningen av skogsinnehavet, då 
Stora Enso äger skogsplantager i Sydamerika och Kina för att förse sina industrier i 
närområdet med råvaror. Man har också nyligen köpt stora delar av Bergvik Skog, vilket gör 
Stora Enso till en av Sveriges största skogsägare (T. Bäärnman, personlig kommunikation, 
maj 15, 2019).  
 
Riskhanteringsprocessen i koncernen är väldigt välutbyggd och alla divisioner jobbar på 
samma sätt (T. Bäärnman, personlig kommunikation, maj 15, 2019). Genom ett systematiskt 
arbete identifieras olika risker i divisionerna och handlingsplaner för dessa tas fram (T. 
Bäärnman, personlig kommunikation, maj 15, 2019). Dessa risker sammanställs sedan på 
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koncernnivå. T. Bäärnman (personlig kommunikation, maj 15, 2019) tror att Stora Enso 
jobbar med mer strukturerade riskhanteringsprocesser jämfört med andra aktörer i svenska 
skogsindustrin, just därför att man är ett större företag som har möjlighet att lägga mer 
resurser.  
 
När det kommer till hedgning säkrar Stora Enso valutaflöden, men inte råvarupriser då 
marknaden för massa och timmer inte är likvida (T. Bäärnman, personlig kommunikation, maj 
15, 2019). “Egentligen kan man säga, om vi pratar hedging, så hedgear vi främst valutor, vi 
hedgear inte råvaror. Tittar vi på råvarorna skog och massa, så finns det egentligen ingen 
likvid möjlighet att hedgea. Då handlar det snarare om längd i prisavtal, men jag skulle väl 
säga att det här är döda marknader” (T. Bäärnman, personlig kommunikation, maj 15, 
2019). 
 
Ytterligare en sorts riskhantering Stora Enso har är den diversifierade affärsmodellen där till 
exempel divisionen Consumer Board är till viss del kontracyklisk medan sågade trävaror och 
massa är betydligt mer konjunkturkänslig (T. Bäärnman, personlig kommunikation, maj 15, 
2019).  
 

T. Bäärnman (personlig kommunikation, maj 15, 2019) identifierar politiska risker som både 
ett hot och en möjlighet, då lagstiftning mot till exempel plastanvändning kan öka efterfrågan 
på förnybara produkter, samtidigt som vissa av Storas produkter har en del plast, till exempel 
vätskekartong.  
 

5.1.8. Sveaskog 

Information har hämtats från bolagets årsredovisning 2018 samt via intervju med Anders 
Jakobsson, Head of Group Finance Department, Treasury & Risk Management. 

5.1.8.1. Sammanfattning av årsredovisning 

Sveaskog är ett aktiebolag, helägt av den svenska staten, och är Sveriges största skogsägare 
(Sveaskog, 2019, s. 3). Sveaskogs verksamhet består till största del av att sälja och leverera 
skogsråvara, bolaget har alltså inte egna industrier eller någon annan produktion än sin 
skogsmark (Sveaskog, 2019, s. 36). Detta innebär att Sveaskog möter helt andra risker än vad 
producerande och exporterande skogsbolag gör.  
 
Sveaskog rankar själv riskerna som identifierats utifrån sannolikhet och påverkan om risken 
inträffar, båda på en femgradig skala (Sveaskog, 2019, s. 59). De riskerna som har största 
summan av sannolikhet och påverkan är marknadsrisk och operationell risk. 
Marknadsriskerna utgörs främst av risken att sågverksnäringen i Sveaskogs närområde 
påverkas negativt av strukturomvandling (konsolidering) i industrin vilket kan leda till 
kreditförluster (Sveaskog, 2019, s. 61). Detta hanteras genom aktivt val av, och prioritering av 
kunder, kreditförsäkringar samt prioritering av produktutveckling och innovation (Sveaskog, 
2019, s. 61). Även efterfrågan och kundsituationen inom massa och pappersindustrin samt 
energisektorn utgör en risk då det idag är osäkert hur efterfrågan på dessa marknader kommer 
utvecklas. Detta hanteras också genom att prioritera produktutveckling och innovation men 
även genom en ökad effektivitet i leveranser, samt genom att öka exporten (Sveaskog, 2019, 
s. 61). En ökad export kan innebära att Sveaskog kommer att möta en ny risk som inte möts i 
någon större utsträckning idag, valutarisk. Den operationella risken utgörs av risker som är 
svåra att hedgea, till exempel förlust av miljöcertifiering, tillgång till arbetskraft och politiska 
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risker (Sveaskog, 2019, s. 60), varför de inte är relevanta för denna studie. Däremot har 
företaget också identifierat väder- och klimatrisker såsom klimatförändringar som medför 
ökad risk för brand och storm, samt risken för stormfällning som medför en omedelbar 
ekonomisk påverkan (Sveaskog, 2019, s. 60). Dessa är hanterade genom skogliga åtgärder, 
men också med försäkring.  
 
Bolagets finansiella risker innefattar finansieringsrisk, ränterisk och kreditrisk (Sveaskog, 
2019, s. 59). Finansieringsrisken innebär att bolaget har svårigheter att ta upp nya lån eller 
säkra nytt kapital under ett ansträngt kreditmarknadsläge, och hanteras genom att bibehålla en 
väldiversifierad låneportfölj, samt genom att ha ett stabilt kassaflöde (Sveaskog, 2019, s. 59). 
Däremot är ingenting nämnt om att hålla en låg soliditet som riskhanteringsmetod, men 
soliditeten beräknas idag till 57% och har stadigt ökat sedan 2014 (Sveaskog, 2019, s. 73). 
Ränterisken definieras som risken att Sveaskog exponeras mot ett icke förmånligt ränteläge 
med en stor låneportfölj, och hanteras genom att ta fasträntelån, och den genomsnittliga 
räntebindningstiden ska vara mellan 12 och 48 månader enligt finanspolicyn (Sveaskog, 2019, 
s. 59). Ränteswapar används också för hantering av ränterisk (Sveaskog, 2019, s. 101). 
Koncernen hade under 2018 räntekostnader på 107 miljoner SEK (Sveaskog, 2019, s. 90) 
Kreditrisken, risken att en motpart inte kan fullfölja sina åtaganden, hanteras genom en 
maximal kreditexponering i placeringsportföljen, och den kommersiella kreditexponeringen 
kreditförsäkras med undantag för några få större kunder (Sveaskog, 2019, s. 59). Sveaskog 
har ingen större valutaexponering (Sveaskog, 2019, s. 111), och ingen valutasäkring används 
(Sveaskog, 2019, s. 101). Då kärnverksamheten är att sälja skogsråvara till industrier har 
bolaget en kraftig exponering mot varians i priser, vilket inte diskuteras djupare i 
årsredovisningen.  
 
Även biologiska risker tas upp som en egen kategori, där fokus framförallt ligger på skadedjur 
och skadesvamp där riskhanteringen sker genom skogliga skötselåtgärder samt bevakning 
(Sveaskog, 2019, s. 58).  
 

5.1.8.2. Sammanfattning av intervju 

A. Jakobsson (personlig kommunikation, april 1, 2019) tror att klimatförändringarna kommer 
att leda till ett torrare klimat, högre frekvens av stormar och bränder, snabbare tillväxt, och en 
större risk för skadeinsekter som granbarkborren. Han säger även att klimatförändringarna 
påverkar Sveaskog mer och mer, och under 2018 växte träden mindre på grund av stress från 
värmen och torkan (A. Jakobsson, personlig kommunikation, april 1, 2019).  
 
Sveaskog har förändrat sitt arbetssätt med tanke på den större risken för extremväder, och 
efter stormen Gudrun införde man åtgärder som att till exempel avverka tidigare och gallra 
tidigare för att minska skogens känslighet (A. Jakobsson, personlig kommunikation, april 1, 
2019). A. Jakobsson (personlig kommunikation, april 1, 2019) säger att det i framtiden kan bli 
tal om att byta vissa trädslag och liknande, beroende på hur klimatet utvecklas, men 
understryker att det tar väldigt lång tid att förändra en sådan här typ av långsiktig verksamhet, 
och att de därför ständigt jobbar med mindre gradvisa förändringar - “Vi har ju hela tiden det 
långa perspektivet när vi jobbar i skogen, så att därför måste vi ha lite mer på fötterna innan 
vi kan gå vidare och förändra allt för mycket”. Sveaskog tittar på att eventuellt införa nya 
trädslag som lärk, och utvärderar om det är möjligt att blanda in mer lövträd i skogarna för att 
minska brandrisken (A. Jakobsson, personlig kommunikation, april 1, 2019). A. Jakobsson 
(personlig kommunikation, april 1, 2019) tror att andelen lövträd kommer att öka i framtiden, 
men det är huvudsakligen ur en biologisk hänsyn. Han beskriver även hur de skogliga 
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experterna spekulerar kring hur det går att arbeta på något annat sätt efter 2018 års 
skogsbränder, och även att samhället funderar på om det går att tillföra resurser för att minska 
risken för skogsbränder (A. Jakobsson, personlig kommunikation, april 1, 2019). 
 
Andra viktiga skötselåtgärder för att minska risken för insektsangrepp, är bevakning av 
skogen för att tidigt kunna upptäcka exempelvis granbarkborreskador (A. Jakobsson, 
personlig kommunikation, april 1, 2019). 
 
Gällande alternativ för trakthyggesbruk, känner A. Jakobsson (personlig kommunikation, 
april 1, 2019) inte till några alternativ som är ekonomiskt gångbara idag, men säger att det 
forskas efter nya metoder. Sveaskogs skogsinnehav täcker delar av i stort sett hela Sverige, 
och det finns därför ingen plan på att sprida sitt innehav, diversifiera geografiskt, ytterligare 
(A. Jakobsson, personlig kommunikation, april 1, 2019). 
 
De derivat som Sveaskog använder sig av idag inkluderar främst räntederivat för att 
kontrollera ränterisk (A. Jakobsson, personlig kommunikation, april 1, 2019). Valutarisken är 
liten för Sveaskog då de nästan enbart arbetar på den domestika marknaden, och för 
råvaruprisrisk finns det inte någon marknad i dagsläget (A. Jakobsson, personlig 
kommunikation, april 1, 2019). A. Jakobsson (personlig kommunikation, april 1, 2019) har 
jobbat mycket med att titta på derivat för råvarupriser, men det är så små volymer i 
förhållande till vad som omsätts på den svenska marknaden så det verkar svårt, och är ett lågt 
intresse från andra aktörer. A. Jakobsson (personlig kommunikation, april 1, 2019) känner till 
och för diskussioner kring väderderivat och anser att det kan vara av intresse för att skydda 
sig mot till exempel torka och bränder, men tyvärr är den svenska marknaden för liten för en 
effektiv prissättning som det ser ut idag. Han tror att användningen av nya derivat kan skilja 
sig åt mellan olika bolag mycket beroende på vilken kompetens och intresse personalen 
besitter (A. Jakobsson, personlig kommunikation, april 1, 2019).  Någonting annat som skiljer 
Sveaskog mot andra bolag är att Sveaskog har kommit långt när det kommer till att samarbeta 
globalt med riskfrågor och modellering (A. Jakobsson, personlig kommunikation, april 1, 
2019).  
 
Sveaskog har en omfattande skogsförsäkring via eget försäkringsbolag för att skydda sina 
tillgångar, denna ger ett bra skydd vid skador och oförutsedda händelser (A. Jakobsson, 
personlig kommunikation, april 1, 2019). A. Jakobsson (personlig kommunikation, april 1, 
2019) ser inga förändringar för Sveaskog när det gäller möjligheter att försäkra skog efter 
2018 års bränder, men säger att det förmodligen kan förekomma för mindre skogsägare. 
Vidare menar han att Sveaskog har hjälpt till att förbättra försäkringsvillkoren och att det går 
att försäkra sig på ett mycket bättre sätt än vad som kunde göras innan stormen Gudrun under 
2005 (A. Jakobsson, personlig kommunikation, april 1, 2019). Varför det kan finnas 
skillnader i hur andra bolag försäkrar sin skog menar A. Jakobsson (personlig 
kommunikation, april 1, 2019) beror på huruvida skogen är en del i den integrerade 
industrikedjan eller inte. 
 
Scenarioanalyser görs där en simulering skapas för att bedöma risker utifrån olika variabler i 
träd, mark, och väder via avancerade modeller i samarbete med internationella 
försäkringsmäklare (A. Jakobsson, personlig kommunikation, april 1, 2019).  
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5.1.9. Södra Skogsägarna  
Information har hämtats från årsredovisningen 2018 samt från Gustav Tibblin, medlemschef, 
motsvarande Investor Relations i ett aktiebolag.  

5.1.9.1. Sammanfattning av årsredovisning  

Södra skogsägarna är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 medlemmar, men också 
en industrikoncern (Södra, 2019, s. 2) som säljer 80 % av sina förädlade produkter utomlands 
(Södra, 2019, s. 5). Verksamheten består framförallt av tre grenar; Södra Skog som köper in 
och levererar skogsråvara från medlemmar och externa skogsägare till egna industrier, Södra 
Wood som omfattar sågverk och liknande industrier, samt Södra Cell som producerar massa 
(Södra, 2019, s. 2).  
 
Södra presenterar inget avsnitt specifikt för risker men under noter presenteras den finansiella 
riskhanteringen med fokus på marknadsrisk, kreditrisk samt likviditets- och finansieringsrisk 
(Södra, 2019, s. 107). Marknadsrisken utgörs i sin tur av valutarisk, ränterisk och andra 
prisrisker, där valuta och råvarupriser bedöms kunna ha störst inverkan på resultatet (Södra, 
2019, s. 108). Valutarisken baseras på omräkningsexponering av utlandsbaserade dotterbolags 
tillgångar och skulder och främst av transaktionsexponering från Södras inköp och försäljning 
med utlandet (Södra, 2019, s. 108). Resultatpåverkan från valutakursdifferenser var 93 
miljoner SEK 2018 och -102 miljoner SEK 2018 (Södra, 2019, s. 108). Det kan alltså 
förekomma kraftig varians. Enligt finanspolicyn kan prognosticerade valutaflöden säkras med 
derivat men vid utgången av 2018, såväl som utgången av 2017, var inga exponeringar 
säkrade (Södra, 2019, s. 108). Säkringsintervallet är 0–70% av exponeringen men detta kan 
frångås vid tillfälligt attraktiva nivåer eller specifika faktorer (Södra, 2019, s. 108). 
Ränterisken utgörs av risken för negativa effekter till följd av ränterörelser och målsättningen 
är att den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara mellan 0 och 18 månader (Södra, 2019, 
s. 108). Finanspolicyn möjliggör för handel med finansiella instrument i räntebindningssyfte 
men inga säkringar var gjorda vid utgången 2018 (Södra, 2019, s. 109). Känslighetsanalysen 
visar att en generell ökning i marknadsräntor med en procentenhet medför 46 miljoner SEK i 
ökade räntekostnader (Södra, 2019, s. 109).  
 
Prisrisk delas in i tre huvudsakliga olika kategorier; massapris, elpris och oljepris (Södra, 
2019, s. 109). Massaprisrisken är naturlig då Södra är en stor producent, och varians i 
massapriser kan leda till ökad varians i marginaler och resultat. För att hantera 
massaprisrisken kan börshandlade massapristerminer samt terminer och swapar på OTC-
marknad användas, men i dagsläget säkras massapriset inte (Södra, 2019, s. 109). 
Nettoelprisrisken baseras på elöverskott i vissa verksamheter och underskott i andra, och får 
säkras (Södra, 2019, s. 109). I dagsläget säkras dock inte elpriset (Södra, 2019, s. 109). Södra 
har också en exponering mot oljepriset genom inköp av oljerelaterade produkter uppgående 
till ett värde av 450 miljoner SEK (Södra, 2019, s. 109). Detta får säkras genom användning 
av optioner och terminer, någonting som inte används idag (Södra, 2019, s. 109).  
 
Södras kreditrisk är fördelad på den finansiella kreditrisken, det vill säga motpartsrisken i 
finansiella transaktioner och placeringar, samt kundfordringar (Södra, 2019, s. 109). Den 
finansiella kreditrisken hanteras genom att enbart ha motparter med hög kreditrating samt att 
samtliga motparter har gällande kreditlimiter som följs upp med jämna mellanrum (Södra, 
2019, s. 109). Kundkreditrisk kontrolleras genom att samtliga kunder ställs inför en 
kreditprövning och de som ej bedöms som kreditvärdiga måste ställa en säkerhet (Södra, 
2019, s. 109).  
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Likviditets- och refinansieringsrisken innebär risken att Södra inte kan möta sina skyldigheter 
eller säkra nytt kapital vid behov. Södras soliditet är god, 59% (Södra, 2019, s. 3), och en 
väsentlig del av skulden är inte banklån eller motsvarande utan upplåning från medlemmar via 
medlemskonto, skogslån och betalningsplaner (Södra, 2019, s. 110). Denna finansiering 
förfaller då medlemmen väljer att kräva sin skuld (Södra, 2019, s. 110), och har alltså en kort 
löptid. Likviditetsrisken hanteras genom att hålla en god likviditetsreserv samt kreditlöften 
som garanterar likviditet (Södra, 2019, s. 110).  
 
Södra har en känslighetsanalys där det framgår att till exempel växelkursen USD/SEK har en 
kraftig inverkan på rörelseresultatet, då en förändring +/- 50 öre/USD skapar en förändring 
med 680 miljoner SEK i årsresultatet (Södra, 2019, s. 110). Även massapriset har stor 
påverkan då +/- 300 kr per ton påverkar resultatet med 530 miljoner SEK (Södra, 2019, s. 
110). Ändå väljer Södra att inte säkra dessa risker.  
 

5.1.9.2. Sammanfattning av intervju 

G. Tibblin (personlig kommunikation, april 2, 2019) berättar att han tror klimatförändringarna 
kommer leda till fler stormar och mer torka, vilket resulterar i större risk för insektsangrepp. 
 
Med tanke på ökade risker för extremväder, rekommenderar Södra skogsägarna till sina 
medlemmar att slutavverkningsåldern sänks, att avverkningen anpassas så att den blir mindre 
exponerad mot vind, och att angripna träd plockas bort för att skydda sig mot insektsangrepp 
(G. Tibblin, personlig kommunikation, april 2, 2019). G. Tibblin (personlig kommunikation, 
april 2, 2019) berättar vidare att Södra har sänkt priserna för att säkerställa att den skadade 
veden prioriteras vid avverkning. Dessutom har terminaler byggts ut för att kunna lagra skadat 
virke under en längre tid om det krävs. Under torkan 2018 jobbade de på detaljnivå för att 
förhindra att starta bränder, bland annat via egen brandbevakning med helikopter - “Ja, vi 
kommer ju anpassa oss allt eftersom, och göra allt vi kan för att verka för ett bra skogsbruk 
och att skogarna hålls vitala och produktiva” (G. Tibblin, personlig kommunikation, april 2, 
2019). G. Tibblin (personlig kommunikation, april 2, 2019) tror inte att något mer konkret 
kommer att ske i framtiden, men att vi kommer kunna se en effekt av de åtgärder som tagits.  
 
När G. Tibblin (personlig kommunikation, april 2, 2019) beskriver Södras beslutsprocess 
inom riskhantering säger han att det är de skogliga experterna som sköter skogsriskerna, och 
Södras Risk Manager som sköter försäkring och de finansiella riskerna. Även styrelsen är 
involverad i riskhanteringsprocessen. På frågan om G. Tibblin (personlig kommunikation, 
april 2, 2019) tycker det är någonting de kan göra annorlunda i riskhanteringen svarar han 
“Nej faktiskt inte, jag tycker vi har en setup som passar oss i den situation vi är i”. 
 
G. Tibblin (personlig kommunikation, april 2, 2019) ser inga bra alternativ till 
trakthyggesbruk i dagsläget, då alternativa metoder är extremt mycket mindre lönsamt. Dessa 
alternativa metoder kan dock vara en bra variant i tätortsnära skog (G. Tibblin, personlig 
kommunikation, april 2, 2019). Då Södra äger väldigt lite egen skog, och har 
verksamhetsområdet Götaland, finns det inga möjligheter att sprida innehavet geografiskt, 
men då alla markägare arbetar med olika skötseltaktiker blir det därmed större diversifiering 
(G. Tibblin, personlig kommunikation, april 2, 2019). 
 
Gällande råden att öka andelen blandskogar svarar G. Tibblin (personlig kommunikation, 
april 2, 2019) att det viktigaste skötselrådet är att det är rätt sorts träd på rätt mark. Gran är ett 
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trädslag som är lite mer känsligt för stormar, men står bättre emot insekter och andra hot (G. 
Tibblin, personlig kommunikation, april 2, 2019). Lövträd är dessvärre inte så lönsamt då 
efterfrågan på sågad råvara är svag, men av naturvårdsanledningar ökas ändå lövinslagen (G. 
Tibblin, personlig kommunikation, april 2, 2019). 
 
Scenarioanalys används som riskhanteringsmetod, och just nu analyserar Södra 
granbarkborreangrepp beroende på hur vädret kommer att bli, och beroende på hur hotet 
hanteras (G. Tibblin, personlig kommunikation, april 2, 2019). 
 
En skillnad mellan Södra och de stora skogsbolagen är att SCA, Holmen, Stora Enso och 
Sveaskog äger mycket skog medan Södra i huvudsak inte äger skog (G. Tibblin, personlig 
kommunikation, april 2, 2019). Skogsbruket i norra Sverige är väldigt annorlunda med sitt 
storskaliga skogsbruk, än hur skogsbruket ser ut där Södra verkar i Götaland, där nästan all 
mark är ägd av skogsägare som äger kring 50–60 hektar (G. Tibblin, personlig 
kommunikation, april 2, 2019). 
 
De största riskerna som Södra står inför idag är ur ett klimatperspektiv klimat-
/väderförändringar, och ur ett finansiellt perspektiv valutarisker på grund av stor export (G. 
Tibblin, personlig kommunikation, april 2, 2019). Södra använder generellt väldigt lite 
finansiella riskhanteringsmetoder, då föreningen har en konservativ finansiell strategi med 
hög soliditet som de anser gäller som skydd mot svängningar i ränta och valuta (G. Tibblin, 
personlig kommunikation, april 2, 2019). Tack vare en hög soliditet och en hög 
marknadsandel behöver priserna ej säkras (G. Tibblin, personlig kommunikation, april 2, 
2019). Södras viktigaste råvaror är massaved och sågverksflis, och Södra innehar 65% av 
marknaden i Götaland - “Det är väl egentligen svaret på din fråga. Det är vi som sätter priset 
lokalt på massaråvara” (G. Tibblin, personlig kommunikation, april 2, 2019). G. Tibblin 
(personlig kommunikation, april 2, 2019) anser att Södra om något är överförsiktiga med sina 
väldigt låga kreditförluster, och på grund av detta kan gå miste om affärer som hade kunnat 
göras. Andra finansiella metoder som Södra använder sig av är att man försäkrar sina 
industrier (G. Tibblin, personlig kommunikation, april 2, 2019). 
 
G. Tibblin känner till väderderivat, och tror att det kan användas men inte utav Södra, då det 
snarare passar verksamheter med kortare tidsperspektiv (personlig kommunikation, april 2, 
2019). Andra typer av derivat används ej, men de har tidigare jobbat med säkring av 
massapriser för att slå marknaden samt erbjuda fastpriskontrakt till kunder, men inte längre då 
marknaden blev för tunn (G. Tibblin, personlig kommunikation, april 2, 2019). 
 
Ytterligare risker som G. Tibblin (personlig kommunikation, april 2, 2019) väljer att lyfta är 
politiska risker samt urbanisering. Det finns en misstro mot privata skogsägares förmåga att 
tillvarata naturvärden, vilket kan leda till hårdare regleringar (G. Tibblin, personlig 
kommunikation, april 2, 2019). Urbaniseringen gör det svårare att fortsätta bedriva ett 
effektivt skogsbruk då det är färre personer som bor på landet och har kunskap om skog (G. 
Tibblin, personlig kommunikation, april 2, 2019). 
 

5.2. Slutdiskussion 

Från intervjuerna framgår det att samtliga tillfrågade bolag har ungefär samma förväntningar 
kring vilka effekter klimatförändringar kommer att ha, och vilka möjligheter och risker som 
ett förändrat klimat medför. Samtliga aktörer rapporterar att klimatet bedöms bli varmare och 
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torrare vilket kan leda till flyttade klimatzoner och längre vegetationsperioder, tillväxtökning, 
samt en högre frekvens av stormar och bränder. Detta resulterar i större risk för 
insektsangrepp från till exempel granbarkborren samt nya skadegörare och öppnar upp för 
tillämpning av andra trädslag. Branschen är enig om att stormar är den största väderrelaterade 
risken som skogsägare står inför. Det råder viss osäkerhet bland vissa aktörer om det kommer 
bli fler stormar, vilket även forskning antyder. Gällande klimatforskningen stämmer 
kunskapen inom branschen bra överens med identifierad teori. Dock tar forskning upp 
snöskador som en större risk än vad branschen verkar bedöma att den är. Mycket forskning 
tyder också på att kortare perioder med tjäle är en viktig faktor som öppnar upp för högre risk 
för vindfällen. Vi har knappt sett någon reflektion kring detta hos skogsbolagen, och det har ej 
tagits upp som en risk som tros öka i framtiden. Snöskador har nämnts i förbifarten, men långt 
ifrån hos alla, och en anledning till detta tros vara att riskerna hanteras på ungefär samma sätt 
som stormrisker generellt. Det har också nämnts att vindrisken förväntas vara större i 
framtiden, även om inte tjäle nämnts som en avgörande faktor.  
 
Undersökningen visar att finansiella instrument används i en liten utsträckning, om någon, för 
att hantera risker kopplade till skogsinnehavet, vilket stämmer överens med vad som 
förväntades. Generellt framstår det som att det finns ett visst motstånd mot att använda 
finansiella metoder för att hantera skogliga risker. Den främsta anledningen som ges är att 
marknaden för många derivat är för tunn, och det blir därför ett för kostsamt projekt att föra 
framåt. Många av bolagen tror inte heller att arbetet med finansiella instrument kommer att 
ändras nämnvärt, utan att treasuryavdelningen kommer fortsätta ta hand om risker kopplade 
till exempelvis räntor och valutaförändringar medan risker kopplade till skogen tas om hand 
på ett mer operativt sätt. Den största finansiella risken för de flesta aktörer är valutarisker, 
eftersom en stor del av försäljningen sker genom export. Ett undantag till detta är Sveaskog 
som har nästan all sin verksamhet och försäljning i Sverige. Valutarisker är vanligen 
hedgeade med hjälp av valutaterminer och swapar. Där skiljer sig dock Södra Skogsägarna 
från normen då de anser att deras konservativa finansiella strategi med hög soliditet och en 
försiktig kreditpolicy gör att detta inte behövs. Från Norra Skogsägarna och Norrskog saknas 
information angående hantering av valutarisker. Gällande säkring av råvarupriser är alla i 
urvalet samstämmiga - marknaden för till exempel timmer och massa är helt enkelt inte 
tillräckligt likvid för att det ska vara möjligt att kostnadseffektivt hedgea bort prisrisker, och 
bolagen visar heller inget större intresse för att hedgea bort denna risk även om möjligheten 
fanns. En anledning till detta kan vara att till exempel Holmen och SCA har integrerade 
värdekedjor med egen skog som förser industrierna med råvara, vilket gör att känsligheten för 
svängningar i råvarupriset hos andra leverantörer blir mindre.  
 
Hos de största skogsägarna försäkras inte skogen då de anser att deras stora innehav med stor 
geografiska spridning minskar risken för omfattande störningar. Undantaget är Sveaskog med 
anledningen att de inte har någon annan produktion eller tillgångar, skogen är deras fabrik. En 
annan anledning till att Sveaskog valt att försäkra sin skog kan vara att bolaget är statligt ägt, 
vilket kan påverka hur känsliga de är för risk. Generellt sett anser respondenterna att 
försäkring kan vara lämpligt för en mindre skogsägare som är mer utlämnad för enskilda 
väderhändelser, då en skada för dem kan ha förödande konsekvenser på hela deras innehav. 
Kostnaden för försäkring är en stor faktor i beslutet att inte försäkra skogen. Enligt R. 
Eriksson (personlig kommunikation, maj 22, 2019) kostar en skogsförsäkring mellan 0,5–1% 
av det värde som ska försäkras i årspremie. SCA:s skogsinnehav har i bokslutet 2018 ett 
bokfört värde på cirka 32 miljarder kronor (SCA, 2019, s. 93), vilket skulle innebära en 
försäkringskostnad på mellan 160 och 320 miljoner kronor per år. Detta är såklart ingen 
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definitiv siffra utan ett exempel, men det visar ändå att det krävs väldigt stora skador på 
skogen innan det är lönsamt att försäkra den.  
 
Väderderivat används inte alls hos skogsbolagen. Några aktörer ser att det kan finnas potential 
men att det idag inte är möjligt på grund av en icke-existerande marknad. Andra anser att det 
är för komplicerat och dyrt, och att det finns andra metoder där en traditionell försäkring 
skulle föredras framför den typen av instrument. Vi anser att väderderivat skulle vara 
intressant att undersöka mer inom branschen, och tror att potentialen finns för att instrumentet 
kan implementeras någon gång i framtiden, men det kräver en likvid marknad, eller en pålitlig 
motpart. Däremot är det sannolikt att skogsbranschen inte har tillräcklig kunskap eller 
tillräckliga beräkningsmetoder för att på ett effektivt sätt kunna implementera denna typ av 
derivat i sin riskhantering. Detta grundar sig också i att de som jobbar med skoglig 
riskhantering vanligtvis inte har någon formell utbildning kring finansiella instrument, och de 
som jobbar med finansiella instrument generellt saknar formell utbildning kring skogliga 
risker.  
 
Scenarioanalys och känslighetsanalys används generellt i viss utsträckning hos skogsbolagen, 
men ej med avancerade modeller utan ofta via enklare beräkningar. I praktiken arbetar 
svenska skogsbolag och föreningar inte fullt ut med en sådan modell som exempelvis 
Hanewinkel et al. (2011) presenterar. Denna generella metod som Hanewinkel et al. (2011, s. 
331–332) presenterar för att inkludera riskanalys i kommersiellt skogsbruk har fyra steg som 
arbetas efter: analysera hot, bedöma sannolikheter via modellering, estimera kostnader, samt 
uppskattning av agerande under osäkerhet. Skogsbranschen har i stor utsträckning lyckats 
identifiera samma hot som forskare gjort, men den formella bedömningen av sannolikheter 
och estimering av kostnader som hoten kan medföra är inte genomförd på ett robust sätt. Man 
arbetar snarare baserat på erfarenheter och någon generell bild av de förväntningar som finns 
om framtiden. Generellt sett i den svenska skogsbranschen görs inte så mycket modellering 
utifrån vad som kan förväntas i framtiden. 
 
Det finns utrymme för förbättring, eller åtminstone ett förnyat tankesätt, när det kommer till 
implementering av finansiella riskhanteringsmetoder i skogsbranschen, men man har kommit 
väldigt långt när det kommer till skogliga metoder. Många av de riskhanteringsmetoder som 
föreslagits i litteraturen har också applicerats av industrin för att hantera riskerna som 
extremväder medför. De flesta bolag jobbar på liknande sätt med de skogliga metoderna, 
gallrar tidigare och gallrar inte i gammal skog, avverkar tidigare, och odlar med förädlade 
plantor. Val av trädslag görs till viss del i riskhanteringssyfte, men framförallt ur 
naturvårdssyfte och biologiskt perspektiv för att ta tillvara på arter. Sveaskog tror att det kan 
bli aktuellt med nya trädslag i framtiden med tanke på det ändrade klimatet. Granen bedöms 
minska i framtiden, men kommer fortfarande ha en stor plats i svenska skogar, vilket 
genomgående nämnts i intervjuerna. Ju torrare klimatet blir, desto mer lämplig blir tallen som 
alternativt trädslagsval till gran. Flertalet bolag har upprepat mantrat att diversifiering av 
trädslag inte ska ske för sakens skull, utan att rätt träd ska stå på rätt mark för att skapa så 
vitala skogar som möjligt. För geografisk diversifiering är det en balansgång mellan att ha 
koncentrerad skog för att hålla nere kostnader och ta tillvara på stordriftsfördelar, eller att 
sprida innehavet för att minska risken att skador drabbar hela omfånget. De stora skogsägarna 
har ett så pass stort skogsinnehav att det blir en naturlig spridning, både geografisk men även 
med trädslagsval. Flertalet bolag har också påpekat att även fast man vill ha en viss spridning 
framkommer det också stordriftsfördelar att koncentrera markinnehavet. Det råder konsensus 
om att det ej finns något lämpligt ekonomiskt försvarbart alternativ till trakthyggesbruk i 
dagsläget. Detta då trakthyggesbruk skapar högre tillväxt med mellan 20–40%, och företagen 
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har därför råd att det blåser ner mycket skog innan det kan bli tankar om att ändra arbetssätt. 
SCA anser vidare att man utsätter en mycket större yta skog för vindrisk genom att 
plockhugga, eftersom detta är som att gallra i en gammal skog, vilket skapar ökad känslighet 
för storm. 
 
Under avgränsningar har vi tagit upp att vi i större utsträckning än planerat behövde ta hänsyn 
till skogliga metoder under denna studie. Detta då de skogliga riskhanteringsmetoderna som 
förebyggande åtgärder med tanke på klimatförändringar gör en betydande skillnad. Vi antog 
också att branschen kommit längre med skogliga åtgärder än med de finansiella, att hedgning 
av råvaror kan användas om det finns en likvid marknad och att väderderivat sannolikt ej 
används på grund av en bristande likvid marknad. På grund av den vidspridda användningen 
av skogliga riskhanteringsmetoderna blir de finansiella metoderna inte nödvändiga i 
dagsläget, utan skulle sannolikt vara för dyra att använda för att skapa en positiv effekt. De 
skogliga metoderna blir därför de som är mest slagkraftiga i hanteringen av extrema 
väderförhållanden för bolagen idag. Däremot förväntar man sig fler och större skador i 
framtiden, vilket kan innebära att betydelsen för alternativa riskhanteringsmetoder kan växa. 
Däremot har det tidigare krävts kraftiga händelser för att industrin ska ändra sitt arbetssätt, 
och detsamma gäller sannolikt även i framtiden. 
 
Samtliga respondenter är överens om att politiska risker är stora för branschen som helhet, 
och att det finns risker för att lagstiftning begränsar möjligheten att bruka och äga skogen. 
Detta är en risk som på förhand inte har analyserats närmare, men som bedöms vara 
avgörande för branschens framtid. En av huvuduppgifterna hos skogsägarföreningarna är att 
vara med och påverka beslut och regleringar, och de för därmed de mindre skogsägarnas 
talan, medan de större bolagen själva är aktiva med att påverka och informera beslutsfattare. 
Vidare, är urbanisering en stor risk och ett hot mot skogsskötseln, då kompetensförsörjning i 
skogen och på mindre orter blir försvårad, samt att färre människor har anknytning till natur 
och skog och följaktligen förståelsen för skogsbruket.  
 
De senaste 25 åren har andelen skogligt anknutna doktorander inom 
skogshushållningsämnena minskat stadigt, vilket gör att forskning och skogsnäring kommer 
ha svårt med kompetensförsörjning och att driva utveckling i framtiden: “Det finns skäl att 
befara framtida problem med skogsbrukets kompetensförsörjning, samverkan med 
forskningen och ytterst att driva utveckling” (Fries & Normark, 2018, s. 127). Det saknas idag 
en finansiär till forskning med fokus på vidareutveckling av hållbart nyttjande av skog, både 
på akademisk och tillämpad nivå (Fries & Normark, 2018, s. 127). Vi tror att detta kan vara 
en av flera faktorer till varför skogsindustrin har en långsam förändring och utveckling. Dock 
är skogsindustrin väldigt trögrörlig i sig själv, då skogsproduktion är en process som tar 
otroligt många år. I och med de långa omloppstiderna, blir det svårt, om inte omöjligt att göra 
mer omfattande förändringar och ändra kursen på bara några år. Ett omfattande 
omställningsarbete skulle ta lika lång tid som omloppstiden, alltså cirka 60–80 år, vilket visar 
på en otroligt lång tidshorisont jämfört med de flesta andra branscher. Detta förklarar även 
varför det finns svårigheter med vissa typer av derivat, i och med att den sanning som finns 
idag troligtvis inte är aktuell om så många år.  Vår tolkning är att branschen överlag agerar 
väldigt reaktivt snarare än proaktivt, då förändringar har skett först efter chocker som större 
stormar eller bränder. Detta är dock en svårighet som finns i den mesta riskhanteringen, då det 
är svårt att veta vad som kommer att hända i framtiden, eller vilka osäkra risker som man står 
inför.  Riskhanteringen i skogsbranschen är primärt orsaksorienterad och fokuserad på 
skogliga metoder där man har både slutat med riskfyllt beteende och vidtagit nya åtgärder för 
att minska riskerna. Effektorienterad riskhantering förekommer i stort sett inte. Att 
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skogsbranschen är homogen samt innehåller få aktörer kan även bidra till andra svårigheter 
och leda till grupptänkande, vilket görs att möjligheter och utveckling kan gås miste om. 
Branschen är starkt mansdominerad, och har varit sedan branschens begynnelse. Att få 
branschen mer jämställd och öka mångfalden kan vara gynnsamt och göra att branschen 
berikas med fler talanger och kan prestera bättre. Detta kan även vara viktig faktor för att 
kunna säkra framtida kompetens.  
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6. Slutsats och rekommendationer 

Under detta avslutande kapitel redogörs studiens slutsatser där forskningsfrågan besvaras och 
konsekvenser diskuteras. Sedan presenteras förslag på vidare forskning, och avslutningsvis 
presenteras de etiska och sociala problemen.  

6.1. Slutsats 
Studiens syfte är att undersöka om svenska skogsbolag använder sig av finansiella 
riskhanteringsmetoder för att bedöma och hantera risken att extremväder förstör reala 
tillgångar i form av skog. Syftet grundar sig i en förväntning att klimatförändringar kommer 
medföra mer extrema väderförhållanden vilket också ökar risken i en av Sveriges viktigaste 
industrier. Syftet är även att kartlägga branschen, och genom att utforska hur bolagen arbetar 
med riskhantering idag, kunna identifiera förändringar som kan göras.  
 
Svenska skogsbolag använder i liten utsträckning finansiella riskhanteringsmetoder för att 
bedöma och hantera risker som klimatförändringar förväntas orsaka. De finansiella 
riskhanteringsmetoder som diskuterats används dock i stor utsträckning för att hantera 
finansiella risker, och detta görs på liknande sätt i samtliga bolag. Valutarisk är beskrivet av 
bolagen som en av de mest omfattande finansiella riskerna på grund av stora 
exportverksamheter. Skogliga riskhanteringsmetoder används i desto större utsträckning med 
tanke på nuvarande och framtida förväntade klimatförändringar, och även efter extremväder 
som stora stormar och bränder har åtgärdsplaner verkställts. Risken för stormar, bränder, samt 
skadeinsekter beskrivs som de största hoten för skogsbruket idag. De skogliga metoderna 
appliceras väldigt likt mellan de olika bolagen, och också i linje med vad som förväntats av 
tidigare forskning. I och med att man har kommit långt i det operativa arbetet minskar 
behovet av att applicera finansiella riskhanteringsmetoder för att hantera den skogliga risken, 
vilket kan vara en förklaring för det motstånd som finns. I och med den skogliga 
riskhanteringen är många rustade om extremväder framkommer mer frekvent i fortsättningen, 
och det arbete man har gjort ser ut att vara tillräckligt i dagens klimat. Vi kan däremot se att 
skogsindustrin tidigare varit mer reaktiv än proaktiv när det kommer till att implementera 
riskhanteringsmetoder, då det exempelvis behövdes flertalet större stormar innan åtgärder mot 
vindrisk applicerades. I ett förändrat klimat kan det visa sig att de skogliga 
riskhanteringsmetoderna inte räcker till, och de företag som redan då har utforskat vilka 
alternativ som kan finnas bör ha en komparativ fördel. Vi anser att branschen som helhet bör 
undersöka vidare och se vilka alternativ som finns för att hantera skogliga risker som 
klimatförändringar medför med finansiella metoder. I industrins försvar är det däremot inte 
lätt att styra om hur man jobbar med de skogliga metoderna på grund av de långa 
tidsperspektiven det handlar om, vilket även Sveaskogs A. Jakobsson nämnt (personlig 
kommunikation, april 1, 2019).  
 

6.2. Förslag till förändringar 
Att föreslå förändringar branschen kan göra efter den relativt korta tid som denna 
undersökning gjorts kan vara farligt då det enbart är en begränsad inblick som skapats. Våra 
förslag ska därför inte ses som rekommendationer som omedelbart ska implementeras, utan 
mer som förslag som kan undersökas vidare. Till att börja med är ett observerat problem att 
det finns en diskrepans mellan finanssidan och skogssidan inom bolagen. Utifrån det 
visserligen begränsade stickprovet vi fått i industrin, är det generellt så att de som jobbar med 
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treasury och finans är utbildade ekonomer, som visserligen i många fall har en relativt god 
kunskap om klimatförändringar och den skogliga sidan, men som saknar den djupa kunskapen 
som finns hos de som jobbar med skogsskötselstrategier. Att skapa ett samarbete mellan dessa 
olika avdelningar kan vara en metod för att få ett mer nyanserat synsätt på riskhantering.  
 
Den riskbedömning som görs idag sker generellt inte med en mer vetenskaplig modellering 
som grund. Man tittar på historiska händelser och vad som förväntas i framtiden, men det 
genomförs inte någon kvantitativ beräkning, till exempel med hjälp av scenarioanalys där ett 
förväntat värde av skador eller tillväxt beräknas. Genom att lägga resurser på att bygga bättre 
riskmodeller kan ett lämpligt beslutsunderlag skapas, vilket kan skapa förutsättningar för att 
verksamheten hinner ställa om före klimatet.  

6.3. Förslag på vidare forskning 

I ett första steg behövs det mer konkret forskning i vilken effekt klimatförändringar väntas ha 
på skog. Det finns också behov av att studera riskhantering med fokus på skogsplanering och 
optimering. Vidare forskning skulle kunna användas till att ta fram en modell som integrerar 
väderförändringar med skogen och effekter som skogsskötselåtgärder ger för att sedan kunna 
uppskatta förväntade värden av att genomföra eller inte genomföra vissa åtgärder. 
  
Vi ser också ett behov i en fortsatt forskning kring hedgning, då terminsmarknaden för 
råvaran är illikvid, samt mer forskning i hur väderderivat ska prissättas och vilka 
användningsområden de har. 

6.4. Etiska och sociala problem  
Etiska och sociala problem beskriver de samhälleliga implikationerna av forskningsresultatet. 
De etiska värden som är relevanta för studien, är att inte göra skada, att göra nytta, samt att 
inte inskränka på andras självständighet och integritet. Vid denna studie har etiska riktlinjer 
följts, och gör ingen direkt skada eller inskränker på andras självständighet och integritet. 
Studien gör nytta då skogsindustrin är en viktig industri i Sverige, och har därför en vital roll i 
samhället, både ekonomiskt men även miljömässigt. Att skogsindustrin agerar på ett effektivt 
och bra sätt är därför viktigt för Sverige, och även för klimatet som helhet. Studien kan därför 
bidra med nytta till både forskning och samhälle. Vi har vidare tagit hänsyn till ekologiska 
perspektiv som värnar om miljö och mångfald. Försök eller experiment som påverkar någon, 
där någon far illa, eller där svaga grupper är inkluderade, är inte utförda, och studiens 
genomförande är inte realiserat på ett etiskt problematiskt sätt. De som berörs av studiens 
resultat är framförallt aktörer i skogsbranschen. Utfallet påverkar inte någon aktivt, utan 
läsare av studien kan om de vill använda informationen till att utveckla sitt 
riskhanteringsarbete. Om skogsindustrin och dess bolag, och vidare även andra branscher 
skulle ta till sig råden från studien skulle detta möjligtvis kunna leda till en förändring och 
utveckling av de finansiella marknaderna. Studien kan användas som grund till välbehövlig 
vidare forskning i skogsbranschen. Det finns inga uppenbara etiska problem kopplat till 
resultatet som vi anser bör tas hänsyn till.  
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Appendix 1 
 
Intervjuguide:  
 
Intervjuguiden innehåller frågor kring några fokusområden. Dessa är bakgrund, 
klimatförändringar, riskhanteringsmetoder: generella, skogliga, diversifiering, hedge, 
försäkring, scenarioanalys, och slutligen avslutning/sammanfattning.  
 
● Presentera oss själva lite kortfattat (förklara att vi inte är några experter inom ämnet)  
● Berätta om upplägget, en som håller i och en som tar anteckningar  
● Förtydliga att han får avböja att svara på frågor samt avsluta intervjun när han vill 
● Vårt syfte med studien är att undersöka hur svenska skogsbolag arbetar med 

riskhantering idag samt att identifiera förbättringsmöjligheter. Vi ämnar undersöka 
kring generella risker samt med ett särskilt fokus på klimatförändringar och risken för 
extremväder.  

● Ta upp anonymitet. Vår målsättning är att kunna göra en jämförelse mellan 
respondenter i intervjun. Vi önskar därför att ditt bolag inte ska anonymiseras. Ditt 
namn behöver dock inte framgå. Om du önskar kan vi även anonymisera bolaget.  

● Är det okej för dig att vi spelar in denna intervju? Inspelningen kommer bara att 
användas för att underlätta analys och sammanställning.  

● Vi ser gärna att du associerar fritt och inte känner dig bunden till frågorna. Om du är 
osäker på vad vi menar är det bara att säga till och be oss förtydliga.  

  
Bakgrund (5 min)  
Vad heter du? 
Vad arbetar du med? Vad är dina arbetsuppgifter?  
Hur länge har du arbetat här? Hur länge har du arbetat i branschen? 
Vad gör dig intresserad av skogsbranschen? Hur hamnade du här?  
Berätta lite om er verksamhet. Äger ni egen skog? Vad har ni för affärsområden? Vart har ni 
er skog/Var har era kunder skog? 
 
Klimatförändringar (10 min) 
Vad känner du till om förväntade/pågående klimatförändringar i Sverige, särskilt med hänsyn 
till effekter som väntas på skogen och skogsbruk?  
Har ert arbetssätt förändrats med tanke på den förväntat större risken för extrema 
väderförhållanden?  
Tror du att klimatförändringar kommer att innebära att ni ändrar era riskhanteringsmetoder i 
framtiden? Har ni idag någon plan angående detta?  
 
Riskhanteringsmetoder (35 min) 
1) Generellt (10 min) 
Vad anser du/ni är de största riskerna ni som skogsbolag står inför? 
Kan du kortfattat nämna vilka riskhanteringsmetoder ni använder idag?  
Känner du till fler riskhanteringsmetoder som ni inte använder?  
Hur skulle du beskriva er beslutsprocess inom riskhantering? Policy, strategi och utförande?  
Är det någonting du tycker ni kan göra annorlunda? 
Vad tror du är det vanligaste sättet att hantera de största riskerna hos andra skogsbolag? Finns 
det någonting som du tror att andra missar i riskanalyserna? 
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2) Skogliga riskhanteringsmetoder (5 min) 
Hur anpassar ni skogsskötseln för att hantera existerande/uppkommande risker? 
Hur ser ni på alternativ till trakthyggesbruk?  
 
3) Diversifiering (5 min) 
Börja med att berätta om vår definition av diversifiering (dvs låg kovarians mellan 
tillgångar) 
Vad känner du till om diversifiering?  
Vilka metoder för diversifiering ser ni som alternativ inom skogsbruket? Generellt/För er? 
Är det ett alternativ för er att sprida ut ert skogsinnehav geografiskt? 
Hur ser ni på råden att öka andelen blandskogar i Sverige? 
  
4) Hedge (5 min) 
Vad känner du till om derivatanvändning?  
Vilka derivat använder ni och varför? (valuta, ränta, råvarupriser) 
Vad vill ni åstadkomma med hedgningen? 
Känner du till finansiella derivat som beror på väder, så kallade väderderivat? 
 
5) Försäkring (5 min) 
Hur arbetar ni med traditionell försäkring av skog? 
Ser ni några förändringar i möjligheten att försäkra efter 2018 års bränder? 
 
6) Scenarioanalys (5 min) 
Känner du till så kallad scenarioanalys?  
Använder ni scenarioanalys för att bedöma risker?  
 
Avslutning (10 min) 
Är det några fler riskhanteringsmetoder som vi inte tagit upp idag som ni arbetar med? 
Vilka är de största hoten/utmaningarna framöver? Hur kommer ni att ändra era arbetssätt 
framöver? Eller hur tror du att man kommer att arbeta med frågor som dessa om fem år?  
Sammanfattning av intervjun: “Innan vi avlutar så vore det jättebra om du kan hjälpa mig att 
sammanfatta de viktigaste åtgärderna som vi har pratat om...” 
Är det någonting mer du vill tillägga eller något annat viktigt ämne som du tycker vi skall ta 
upp och som ännu inte berörts? 
Tack för din tid och medverkan!  
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