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Entreprenören gör så  
att bra idéer når alla

S
ka man vara nöjd? Jag brukar fundera på denna fråga lite då och då. Det 
kan gälla mina egna föreställningar om vad som är bra och dåligt, men 
även hur personer i min omgivning förhåller sig till sin omvärld. Som så 
ofta finns det inget enkelt svar på en till synes enkel fråga. Det diploma
tiska svaret är – det beror på. 

En sak tror jag dock att vi kan vara överens om. Om alla gick runt och 
var nöjda skulle det inte bli mycket utveckling i samhället. Hos vissa av 

oss kanaliseras frustrationen som uppstår när man inte är 
nöjd till att hitta alternativa lösningar som gör livet enk
lare. Ibland blir lösningen tillgänglig bara för den enskilde 
och i vissa fall är idén så viktig att den måste möta en 
större publik. Några av oss har energin och förmågan att 
förverkliga en idé hela vägen till den stora publiken – 
marknaden. Jag talar såklart om entreprenörer. Personer 
som har förmågan att ta initiativ, hålla fokus och organi
sera utvecklingen för att skapa en bärkraftig affärsmodell. 

Årets serie i Tillväxt kommer att handla om entrepre
nörskap. Det blir olika teman i varje nummer där vi kommer att möta framgångsrika svens
ka företag, stora som små, och företagare vars verksamhet grundas på idéer som är sprungna 
ur de gröna näringarnas behov att utvecklas för att möta marknadens behov. 

PÅ SENARE ÅR har vattenfrågan i Sverige blivit allt mer angelägen att hantera. Företagare vars 
verksamhet är i stort behov av bevattning behöver säkra vattentillgången. Vi möter i detta 
nummer Johan Hellgren på Skags gård på östra Gotland som samarbetar med ett lokalt 
företag inom vatten och avlopp. Tillsammans har de skapat en hållbar lösning för att åter
använda avloppsvatten till bevattning. 

I Gårdsreportaget besöker vi Maltesholm, som satsar på fiskodling i den nybyggda fisk
hallen. Produktionen sker enligt koncept från Gårdsfisk där 95 procent av vattnet åter
används och resterande del används för gödning av åkrar. 

UTBLICK TAR OCKSÅ upp frågan om landgrabbing. I Moçam
bique har lokalbefolkningens möjligheter till matproduk
tion minskat och markkonflikter uppstått mellan staten, 
lokalbefolkningen och de utländska företagen. 

Jag hoppas i alla fall att du är nöjd med innehållet i årets 
första Tillväxt!
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Om alla 
gick runt 

och var nöjda 
skulle det inte bli 
mycket utveck-
ling i samhället.
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Lätt att
göra rätt

Med en skogsbruksplan från SCA får du både en 
beskrivning av din skogsfastighet som helhet och en  

detaljerad beskrivning av varje bestånd. Planen ger dig 
förslag på åtgärder anpassade efter din skog och dina mål.

Läs mer och kontakta oss på 
sca.com/skogsbruksplan

SKOGSBRUKSPLAN

Skaffa din 
skogsbruksplan 

redan idag

ROLF ÅTTINGSBERG 
Ställföreträdande chef
Handelsbanken Skog och lantbruk
roat01@handelsbanken.se
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Sweden Food Arena ska 
höja Matsveriges status

Marie Gidlund, Sweden Food Arena, 
vill att Sverige 2030 ska ligga bland 

topp tre när det gäller innovationsrank-
ningen inom livsmedelssektorn i Europa. 

34

Med  
pandemin 

tydliggörs att lant-
bruken och livs-
medelsindustrin  
är ett draglok för 
ekonomin.

ULRIK 
WEDELIN

Chef 
Handelsbanken  

Skog och lantbruk
SID 14

Enskild egendom ingår inte 
i bodelningen vid skilsmässa

Med ett gåvobrev eller testamente kan man förordna 
så att en släktgård blir enskild egendom. Syftet med 

det är att undanta gården från den bodelning som kan bli 
aktuell vid en separation om mottagaren är gift. Enskild 
egendom ingår inte i en bodelning.
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EXPERTPANELEN

HETA STOLEN
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ENTREPRENÖRSKAP

Under 2021 kommer en serie om 
entreprenörskap att publiceras i tid-

ningen Tillväxt. Först ut är temat om innova-
tioner. Entreprenörskap handlar mycket om 
att förverkliga idéer och nya upptäckter, men 
det är inte givet att man är en bra entrepre-
nör bara för att man är innovativ.

22

16
Skogen är en trygg plats 

Träna, tävla och orientera är det 
bästa världsmästaren Tove Alex-

andersson vet. Hon idrottar inte för att få 
uppmärksamhet och har inga långsiktiga 
mål. Det är utvecklingen som intresserar. 
Hon älskar skogen. Där är hon trygg.

Alla innovatörer är inte 
skickliga entreprenörer

INNEHÅLL
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Så förhindras vattenbrist  
i gotländsk odling

På gotländska Skags gård finns det i år 
ännu en damm inför odlingssäsongen. 

Brist på regn och låga grundvattennivåer gör 
att jordens potential annars inte kan utnyttjas.

6

I Sverige och Finland 
dricks mest kaffe i världen 

Efter oljeindustrin är kaffeindustrin  
världens största. Den sysselsätter runt 

25 miljoner människor. Brasilien odlar mest 
och Sverige är efter Finland det land som 
dricker mest kaffe per person.
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UTBLICK

Landgrabbing i Moçambique 
slår ut samhällen

Det är skillnad på landgrabbing och 
ansvarsfulla biståndsprojekt. Utländska 

projekt dolda bakom nyckelord som ”green” 
och ”ecological” kan tvinga bort småbrukare 
och göra att lokala samhällen kraschar.

Småföretagare har enklare 
skatteregler att vänta

För landets småföretagare kommer  
skattereglerna att förenklas framöver. 

Det säger skattechef Urban Rydin. Regeringen 
vill underlätta för enskilda näringsidkare.

8

MARKNAD

Skogsköp för juridisk  
person bra i två lägen

Jämfört med för tio år sedan finns det nu 
färre fördelar med skogsköp som juridisk 

person. Men vid två specifika lägen är det fort-
farande bra. Victor Danielsson, Karl Danielsson 
Egendomar, reder ut frågan.

Sensorer som säkerställer djurhälsan är en 
innovationstrend inom lantbruket.

28
GÅRDSREPORTAGET

Vill odla eget 
foder till fisken
Niclas Palmstierna siktar på att 
kunna odla det foder som behövs till 
fiskarna i den nybyggda hallen på 
Maltesholm i Skåne. Sedan ett drygt 
år tillbaka föder han upp rödstrimma 
och afrikansk ålmal (eller clarias) 
där. Förhoppningen när det gäller 
fisksatsningen är att det ska gå att 
kombinera hållbar livsmedelsproduk-
tion med lönsamhet i lantbruket.

Marie 
GidlundPROFILEN
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Textilåtervinning  
skapar nya jobb
l Höstens nyhet att det svenska före-
taget Renewcell flyttar in på SCA:s  
industriplats Ortviken i Sundsvall har  
varit glädjande för många. Etableringen 
kommer att medföra många arbetstill-
fällen. Ort viken erbjuder i sin tur bra 
infrastruktur och goda logistikförutsätt-
ningar för Renewcell. Hyresvärden SCA, 
som avvecklar den egna tryckpappers-
produktionen, levererar vattenrening, 
ånga och andra tjänster till Renewcell, 
vars mål är att producera högkvalitativa 
produkter av återvunna textilier. 

Renewcell grundades 2012 och  
kommer nu att öka sin kapacitet från att 
kunna ta emot 5 000 ton textilavfall  
per år i demonstrationsanläggningen i 
Kristinehamn till 60 000 ton textilavfall 
per år i den nya fabriken.

I ett uttalande säger Renewcells vd 
Patrik Lundström att Sundsvall och  
Ortviken är en ideal etableringsort för 
Renewcell och att han ser fram emot att 
välkomna ett hundratal nya kollegor 
under de kommande åren. Renewcell 
räknar med att den nya fabriken ska vara 
i drift under 2022.

Renewcell har utvecklat en egen pro-
cess för kemisk återvinning av textilier. 
Det egenutvecklade materialet kallar 
företaget för circulose.

Återvunna textilier blir till materialet 
circulose, som sedan förädlas till ny textil.

Havsvatten renas i ett bräck- 
vattenverk i Kvarnåkershamn. 

Kommuners veto mot 
vindkraft kan försvinna
l I höstas tillsatte regeringen en utred-
ning som ska se över möjligheten att ta 
bort kravet på kommunal tillstyrkan när 
det gäller nyetablering av vindkraft. 
Svensk Vindenergi välkomnar detta då 
det kommunala vetot – baserat på be-
stämmelser i Miljöbalken – har fått skarp 
kritik för att det saknar beslutskriterier, 
krav på motivering samt tidsgräns. 

Ett avskaffande av det kommunala 
vetot ligger även i linje med Naturvårds-
verkets och Energimyndighetens för-
slag. 

För närvarande stoppar det kommu-
nala vetot ungefär hälften av alla före-
slagna vindkraftsetableringar, enligt 
Svensk Vindenergi. Utredningen ska 
lämna in sitt betänkande till regeringen 
senast den 30 juni 2021.
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Ett projekt där hushåll  
och jordbruk fått nytta av 
avsaltat havsvatten ger 
mersmak. Skags gård på 
Gotland har utökat med 
ytterligare en bevattnings-
damm inför säsongen 2021. 
Text Tina Andersson

– Jag tyckte att det 
växte rätt bra redan 

tidigare, men nu ser jag att vi 
utnyttjar potentialen i jorden. På 
våra lätta sandjordar kan vi ta rätt 
hyggliga skördar med bevatt
ning, säger Johan Hellgren. 

Han är vd på Skags gård, som 
bland annat odlar grönsaker och 
rotfrukter på östra Gotland. 
Området känner ofta av brist på 
regn och låga grundvattennivåer. 
Vattenbrist drabbar inte bara 
lantbruket utan även det vanliga 
samhället. Johan Hellgren är 
med i styrelsen för ett utveck
lingsbolag som heter Nygarn 
Utveckling AB, bildat 2005. 
Sedan 2017 har gården kunnat 
bevattna ur en damm skapad av 
Nygarns dotterbolag Nyhagen 
Vatten och Avlopp.

– Bolaget började med en 
inventering kring hur man får 
folk att bo kvar. En begränsande 
faktor var vatten och avlopp, 
säger Johan Hellgren. 

LÖSNINGEN BLEV ETT system där 
havsvatten avsaltas i en anlägg
ning som tillhör Region Got
land. Vattnet håller dricksvatten
kvalitet och pumpas ut till 
abonnenter, som använder det 
som hushållsvatten till exempel
vis matlagning, dusch och toa
lett. Antalet abonnenter var i 
första steget cirka 200, men fler 
är på väg att ansluta så antalet når 
cirka 350 stycken våren 2021. 
Efter hushållen går avlopps

Jordbruk

Avsaltat havsvatten räddar  gårdens odlingar

vattnet vidare till ett reningsverk 
som renar det till minst badvat
tenkvalitet. Vattnet samlas i en 
damm, som Skags gård använder 
till bevattning. 

– Vid rening i ett vanligt re
ningsverk måste vattnet ligga ett 
tag innan det får användas i lant
bruken. Det här är ett nytänk, att 
man kan ta det direkt, säger 
Johan Hellgren. 

Ytan på Nyhagens damm är 

1,3 hektar. Den är cirka 4,5 me
ter djup och innehåller 45 000–
50 000 kubikmeter vatten. Rela
tivt liten yta och stort djup 
minskar avdunstningen.  

– Jag har valt att bara vattna 
grönsaksodlingen med den här 
första dammen. Jag skulle vilja 
bevattna spannmål också, så vi har 
byggt en egen damm i anslutning 
till Nyhagens damm, säger han.

Den nya dammen rymmer 

cirka 80 000 kubikmeter. Den är 
färdiggrävd och håller på att fyllas 
för att tas i drift i sommar. Johan 
Hellgren berättar att den svåra 
torkan 2018 drev på beslutet.

– 2018 TOG VATTNET slut för 
tidigt. Man fick stå och se på när 
potatisen gav upp. Jag hade kun
nat vattna tre gånger så mycket 
som jag gjorde den sommaren, 
säger han.

Systemet  
sparar vatten
Nyhagen VA:s system gör att inget 
dyrbart grundvatten försvinner 
rakt ut i Östersjön. Region Gotland 
ansvarar för en anläggning där 
havsvatten avsaltas och renas till 
dricksvattenkvalitet. Vattnet pum-
pas till hushållen som använder 
det. Avloppsvattnet från hushållen 
leds till en reningsanläggning. Där 
renas det till minst badvattenkvali-
tet. Vattnet pumpas till bevatt-
ningsdammen som Skags gård 
använder till sin odling. 

Johan Hellgren tycker att 
Nygarn Utveckling fick till en bra 
helhetslösning som är positiv för 
bygden. En tanke han har för 
lantbruk generellt är att mer 
vatten borde läggas på gräsodling 
i framtiden.

– Vall är egentligen den gröda 
som svarar bäst på bevattning. 
Kan man säkra grovfoderpro
duktionen så är det bra för lant
bruket. n

Johan Hellgren ser vatten som en viktig investering. Han är vd på Skags gård, som ökat sina möjligheter att bevattna 
med en nybyggd damm bredvid den gamla.  FOTO: JERRY SIMONSSON

Den ursprungliga bevattningsdammen rymmer cirka 50 000 kubikmeter. Den nya, större dammen kommer 
att rymma cirka 80 000 kubikmeter och tas i bruk till sommaren.  FOTO: JERRY SIMONSSON
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De ekonomiska fördelarna 
med att köpa skog som 
juridisk person är mindre 
nu än för tio år sedan. Det 
finns dock fortfarande 
omständigheter då det är 
ett bra val. 
Text Tina Andersson

Pensionsbolag, för
säkringsbolag och 

liknande aktörer har investerat 
mycket i skogsfastigheter under 
det senaste decenniet. De stora 
bolagen har ofta större kapital att 
använda än småbolagsägare. 
Konkurrensen har gjort att pri
serna stigit på de 
fastigheter som 
är möjliga att 
köpa som juri
disk person.

– Skattemäs
sigt sett närmar 
vi oss brytpunk
ten för när det är värt att köpa 
som juridisk person i stället för 

Juridik

MARKNAD

Mindre fördel  
för juridiska  
personer vid 
skogsköp

Vilka träd passar till pyntegrönt?

– Kaskadgran ska man nog ha, det är 
giganten, med ris som är populärt på hösten. 
Ädelgran som nordmansgran kan också gå 
bra och även ädelcypress kan man testa. Jag 
har haft purpurgran. Den gillar floristerna, 
för den är glansig och vacker, men det är svårt 
att få tag på plantor. Kvistar från drakvide, 
trollhassel och torra grenar med lav kan an
vändas i buketter. Sågar man ner ett gammalt 
äppelträd kan man prova att sälja. På vårvin
tern fungerar björk, sälg och lärk. 
Vilka skogsägare passar?

– Små skogsägare, tycker jag. Man kan ha 
det lite bredvid. Det kan bli 10 000–15 000 
kronor om året med julgranar och pyntegrönt 
i kombination. 
Vem köper pyntegrönt?

– Exempelvis florister, livsmedelsbutiker 
och kursledare i kransbinderi. Man kan sälja 
som grossist till exempelvis idrottsklubbar 
och scouterna. Om den här typen av verksam
het ska lyftas till något större än en bredvid

sysselsättning 
skulle ämnet 
behöva finnas 
med i studie
planer för 
skogsutbild
ningar. Någon 

branschorganisation skulle också behöva 
samla kunskapen. 
Vad kostar det?

–  Jag tar 15 kronor kilot färsk 
vikt, exklusive moms, när jag faktu
rerar. Det är viktigt att göra allt rätt. En 
bransch lyfter aldrig om det inte kommer in 
pengar till pensioner, anställda med mera.
Är det kul?

– Ja, och det är drivkraften för skogsbrukare. 
Det är kul att klippa en timme eller två på kväl
len. Planterar man pyntegröntgran som skydd 
för ekplantor kan man tjäna 250 000 kronor på 
ett hektar de första 20–25 åren och sedan ha en 
fin ädellövskog kvar. Det är häftigt. n

5 frågor till ... 

Harald Säll

Kvistar från 
drakvide, trollhassel 
och torra grenar 
med lav kan använ-
das i buketter.

… Harald Säll, som säljer dekorationsris från sin 
skogsgård utanför Växjö i Småland. Till vardags 
är han universitetslektor på Institutionen för 
skog och träteknik vid Linnéuniversitetet. 
Text Tina Andersson

Priserna har stigit kraftigt på de fastigheter som juridiska personer kan köpa. FOTO: SHUTTERSTOCK

som fysisk person, säger Viktor 
Danielsson, vd på förmedlings 
och rådgivningsföretaget Karl 
Danielsson Egendomar.

DET ÄR INTE så vanligt med 
skogsfastigheter som kan köpas 
av juridiska personer, alltså ex
empelvis aktiebolag, handelsbo
lag och ekonomiska föreningar. 
Ungefär hälften av skogsmarken 
i Sverige ägs av juridiska perso
ner och hälften av fysiska perso
ner. Jordförvärvslagen ser till att 
den fördelningen bibehålls över 
tid.  

För tio år sedan kostade fas
tigheter som gick att köpa av 
juridisk person cirka 10 procent 
mer än andra. 

– De senaste två åren har det 
premium man får betala stigit 
från 15 till nästan 30 procent. 
Det är på gränsen nu, säger Vik
tor Danielsson. 

Han förklarar att det finns två 

Viktor 
 Danielsson

Kaskadgran  
är populärt. 

senare sälja av aktier i bolaget. 
Om man äger alla aktier i ett 
moderbolag och säljer ett dotter
bolag uppstår ingen reavinst
skatt, som det hade gjort om 
man sålt en fastighet. 

– Däremot är det så att när 
man väl äger skog är skattelag
stiftningen mer generös för fy
siska än för juridiska personer. 
Man har möjligheter till skatteav
drag, räntefördelning och fördel

uppenbara omständigheter då 
det passar bra att köpa som juri
disk person. Den ena är när det 
finns kapital i bolaget som man 
vill investera utan att först lyfta 
ut det och betala skatt. Kapital
vinster och utdelningar beskattas 
normalt med just 30 procent. 

DEN ANDRA omständigheten är 
när man redan har skog i ett 
aktiebolag och tänker sig att 

l I Granskogsfolk beskriver David Thurfjell hur svens-
karna – världens mest sekulariserade folk – söker sig ut 
i naturen för att hitta en stund av stillhet eller djup 
begrundan. Han filosoferar runt tanken att det kanske 
är i skog och mark som de avkristnade svenskarna 
finner det som en gång söktes i kyrkan. 

Granskogsfolk är en berättelse om svenskarnas 
förhållande till naturen, den natur de älskar men även 
försöker styra över och även fjärma sig från. David 
Thurfjell är religionshistoriker och professor i religions-
vetenskap vid Södertörns högskola i Stockholm. 

Klimatspel ska öka 
kunskapen om matens roll
l 2030 Klimatspelet är ett dataspel om mat och 
miljö. Det handlar om framtidens matval och hur 
dessa påverkar klimatet och miljön. Tanken är att 
det ska bidra till att öka kunskapen i ämnet hos 
den som spelar. I prototypen, som spelskaparna 
vill testa på gymnasielärare och elever, driver spe-
laren ett lantbruk där man gör olika val för sin 
produktion. Valen man gör får olika effekter på den 
mat som produceras samt på självförsörjnings-
graden, matimporten, klimatpåverkan med mera. 
SLU och Högskolan i Skövde utvecklar spelet. 

Kockorna lika viktiga i skogen 
som de manliga skogsarbetarna
l Kockor – skogsbrukets 
glömda hjältar är en ny bok 
som berättar om kockornas 
liv i de norrländska skogarna. 
På 1940-talet arbetade cirka 
6 000 kvinnor som kockor 
ute i huggarkojorna. De var 
ofta unga och ute på sina 
första jobb. Boken berättar 
om kockornas liv, situation, 
arbetstider och uppdrag 

samt hur uppskattade och 
respekterade de var av 
skogsarbetarna. 

Boken baserar sig på 
intervjuer med före detta 
kockor (i dag mellan 75  
och 100 år gamla) och är 
resultatet av ett samarbets-
projekt mellan Sveriges 
lantbruks universitet i Umeå 
och Skogsmuseet i Lycksele.

aktigt skogskonto, säger Viktor 
Danielsson. 

VID AVVERKNING FÅR en fysisk 
person dra av 50 procent av 
intäkterna som kostnad för 
minskning av tillgångens värde, 
upp till 50 procent av fastighe
tens värde. Motsvarande för 
juridisk person är bara 25 pro
cent av fastighetens värde. 

Den som köpt en fastighet 

som juridisk person kan sälja 
den till sig själv som fysisk per
son, men inte tvärt om. 

– Om man ska äga på lång sikt 
är det bättre som fysisk person. 
En fysisk person kan välja att 
köpa fastigheter som ligger lägre 
i pris och får bättre skattemässiga 
fördelar. Om man tänker äga i 
5–10 år är det kanske bättre att 
köpa som juridisk person, säger 
Viktor Danielsson. n

Skogen och naturen är 
svenskarnas nya kyrka

David Thurfjell  
har intervjuat 72 
personer om deras 
relation till naturen. 
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MARKNAD

Lite enklare skatteregler  
är att vänta för småföreta-
gare. Det handlar bland 
annat om mer logiska och 
utökade möjligheter till  
räntefördelning. 
Text Tina Andersson

Regeringen vill att 
det ska bli mindre 

komplicerat att starta och driva 
enskild näringsverksamhet. I en 
utredning om hur det kan gå till 
har rådgivningsföretaget Ludvig 
& Co:s skattechef Urban Rydin 
suttit med som expert på LRF:s 
mandat. Han förväntar sig att 
några viktiga ändringar börjar 
gälla den 1 januari 2022. 

– Ett viktigt förslag är ändrad 
ordning för 
placerings 
instrumenten. 
Man flyttar ned 
räntefördel
ningen efter 
fondavsättning
arna. Det inne
bär att det blir mycket enklare 
och mer logiskt. Arbetsinkoms
ter och kapitalinkomster kom

Ekonomi

Nya enklare 
skatteregler  
för företagare

Leder stimulanser  
till högre inflation?

KOMMENTAR

EFTER FINANSKRISEN HÖJDES ett varningens finger för att låga 
räntor och omfattande tillgångsköp som finansierades via ”se
delpressarna” skulle leda till hög inflation. Så blev det inte. Nu 
höjs återigen röster för att de massiva stimulanserna under 
pandemin, som ökat penningmängden i ekonomin, kommer att 
driva upp inflationen. 

Enligt monetarismen – vars förgrundsgestalt är nobelpristaga
ren Milton Friedman – är sambandet mellan penningmängd och 
inflation mycket starkt. Om penningmängden ökar snabbare än 
utbudet av varor och tjänster i ekonomin (BNP) blir pengarna 
mindre värda, och priserna stiger. Men under de senaste decen
nierna har detta tankesätt 
varit kontroversiellt bland 
ekonomer. Istället domi
nerar Johan Maynard 
Keynes idéer om att det 
krävs att den ökade pen
ningmängden leder till 
högre efterfrågan och en överhettning på arbetsmarknaden med 
högre löneökningar innan inflationen stiger på ett varaktigt sätt. 

DET ÄR FRÄMST i USA som hushållen fått ta del av den ökade 
penningmängden genom att få checkar och höjd akassa. Det har 
gjort att de generellt har bättre ekonomi nu än innan pandemin. 
Fler stimulanser, en starkare ekonomi och lägre arbetslöshet kan 
på sikt kan leda till att lönerna stiger. Dessutom vill den ameri
kanska centralbanken, åtminstone tillfälligt, få upp inflationen 
över målet, vilket bidrar till högre inflationsförväntningar. 

Möjligen med undantag för USA kommer det nog vara fort
satt svårt för centralbankerna att varaktigt få upp inflationen till 
sina mål. I de flesta OECDländer är arbetslösheten just nu hög 
och det kommer sannolikt ta flera år innan arbetsmarknaden 
blir tillräckligt stram för att löne och inflationstrycket ska stiga. 
Och även på längre sikt är kopplingen mellan penningmängd 
och inflation vag, eftersom inflationsförväntningarna är så 
förankrade vid låg inflation och faktorer som globalisering och 
digitalisering håller tillbaka varu och tjänsteinflation, samtidigt 
som en åldrande befolkning och ökad ekonomisk ojämlikhet 
driver upp sparandet. 
Fotnot: Texten baseras på läget i världsekonomin i början av februari 2021. 
Läs rapporten: www.handelsbanken.se/konjunkturprognos

CHRISTINA NYMAN
Chefsekonom
Handelsbanken
chny09@handelsbanken.se

Fler stimulanser, 
en starkare eko-

nomi och lägre arbetslös-
het kan på sikt kan leda 
till att lönerna stiger.

företag kan få räntefördelning, 
säger Urban Rydin. 

Det finns också ett förslag om 
att ta bort 50 000kronorsgrän
sen för positiv räntefördelning. 

ning, utan vara likställda med 
debiterade skatter. Det ökar 
kapitalunderlaget. Utredningen 
vill också ha slopad negativ  
räntefördelning eller en ökad 

gräns till minus 100 000 kronor. 
– Det skulle i så fall innebära 

en skattesänkning. Det hoppas 
jag på. De som har negativt kapi
tal har betalat skatt. n

mer efter företaget, säger Urban 
Rydin. 

POSITIV räntefördelning är ett 
sätt att sänka sin skatt. Man flyt
tar en beräknad inkomstränta 
från inkomstslaget näringsverk
samhet till inkomstslaget kapital. 
Skatten på kapitalinkomster är 
30 procent, medan den kan vara 
väsentligt högre inom inkomst
slaget näringsverksamhet. 

– Med de nya reglerna skulle 
det också bli möjligt att ränteför
dela om man gjort stora fondav
sättningar. Man kanske har lagt 
hela inkomsten som periodise
ringsfond av coronaskäl. Det här 
skulle betyda att man inte behö
ver vara rädd att sätta av till pe
riodiseringsfond och expan
sionsfond, säger Urban Rydin. 

ETT ANNAT AV de förslag som 
han tror införs 2022 är att kapi
talunderlaget för räntefördelning 
görs om så att allt ligger på utgå
ende balans i stället för på ingå
ende balans. 

– Det gör att även nystartade 

Att starta och driva näringsverksamhet ska bli mindre komplicerat.  FOTO: SHUTTERSTOCK

Räntefördelning ska få göras även 
för små, positiva kapitalunderlag. 

Andra förslag från utredning
en är att skatteskulder inte längre 
ska vara en skuld vid räntefördel

10  Tillväxt  

Kolonilotter i havet allt  
mer populärt i Danmark
l I Danmark finns det numera runt 1 000 så kallade havs-
bönder. De är organiserade i 20 lokalföreningar knutna till 
den rikstäckande föreningen Havhøst, vilket betyder havs-
skörd på svenska. Medlemmarna, som odlar i havskoloni-
lotter, odlar främst blåmusslor, alger och ostron. Dessa 
lämpar sig bäst för odling i havskolonilotter. Än så länge 
sker ingen kommersiell försäljning utan medlemmarna 
odlar endast för eget bruk. 

I Sverige finns det kommersiella mussel- och algodlingar 
men ännu inga havskolonilotter för privatpersoner. Göte-
borgs universitet har en odlingslott utanför Strömstad.

Mat 2030 ska bidra till en bättre värld
l Med rapporten Mat 2030 
vill Axfood bidra till en mer 
hållbar livsmedelsstrategi för 
Sverige. Företaget vill upp-
muntra till hållbar konsum-
tion, förädla svenska mervär-
den, se landsbygden som en 
resurs, jobba för ett fossilfritt 
Sverige och förbättra både 
ekologiskt och övrigt jord-
bruk. I rapporten Mat 2030 presen-
terar Axfood 79 konkreta förslag 

med åtgärder som ska 
leda till en mer hållbar 
livsmedelsstrategi. Åsa 
Domeij, hållbarhetschef 
på Axfood, anser att det 
viktigaste är att utveckla 
och förädla svenska 
mervärden och satsa på 
innovation för att Sve-
rige ska vara konkur-

renskraftigt även i framtiden vad 
gäller mat.

l Almis mikrolån riktar sig till den som ska starta ett 
mikroföretag samt till unga företag under uppstartsfasen. 
Det kan beviljas på upp till 200 000 kronor och kan ges 
med förmånliga villkor som till exempel en viss tids amor-
teringsfrihet, förmånlig ränta och återbetalningstid. 

Det är tack vare en garanti från EU som Almi nu kan 
erbjuda ett mikrolån med dessa villkor. Det är den Euro-
peiska fonden för strategiska investeringar – EFSI – som 
är med och skapar möjligheten till garantin. Meningen 
med EFSI är att bidra till att stödja finansiering och ge-
nomföra produktiva investeringar i EU.

Almis mikrolån kan beviljas  
upp till 200 000 kronor

Urban Rydin

Att odla 
blåmusslor 
är poppis.
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KOMMENTAR

dina planer offentligt. Småbru
karna i Moçambique äger oftast 
inte sina jordlotter, så även om de 
försörjer en hel by saknar de 
politisk och ekonomisk makt. 
Besluten går över huvudet på 
dem. 

FLERA UTLÄNDSKA investeringar 
i Moçambique har pekats ut som 
landgrabbing av organisationer 
som Environmental Justice 
Atlas, som kartlägger ekologiska 
konflikter i hela världen. De 
följer oftast samma mönster: 
Med projektnamn som innehål

ler ord som green och ecological 
utlovas satsningar för att plantera 
till exempel energiskog och 
skapa nya jobb på orten. Men de 
utlovade jobben uteblir eller så 
anställs lokalinvånarna bara 
under en begränsad period. De 
som tidigare har brukat jorden 
tvingas flytta för att kunna för
sörja sig och de nya arterna som 
planteras hotar också att rubba 
ekosystemet. 

– Flera kritiserade projekt har 
fått stor synlighet i medierna, 
vilket kan göra att det blir svårare 
att komma undan med det. Sam
tidigt blir företagen, i kombina
tion med massiva ekonomiska 
intressen, bättre på att formulera 
sig så att projekten låter som bra 
och hållbara satsningar så jag tror 
tyvärr inte att problemet kom
mer att minska de närmaste åren. 

MEN DET BÖRJAR dyka upp 
hållbara jordbruksinitiativ i 
landet. Ett exempel finns i byn 
Cocomela i södra Moçambique, 
där befolkningen överklagat ett 
bostadsprojekt. Regionens sty
rande politiker motiverade bo
stadsbyggandet med att jorden 
var underanvänd. Efter en rätts
lig process har byborna nu fått 
tillbaka sin rätt att bruka delar av 
byns mark. De har startat ett 
kooperativ som odlar ekologiskt. 

– En annan positiv kraft är 
Rural Women’s Assembly, en 
gräsrotsorganisation som samlar 
jordbrukande kvinnor i hela 
södra Afrika. De har fler än 
300 000 medlemmar och arran
ge rar kunskapshöjande möten 
där de bland annat delar med sig 
av ny information från stora 
instanser som EU och FN, berät
tar Louise Lindfors. 

Men landet står också inför 
andra svårigheter. En beväpnad 
konflikt har eskalerat i landet 
och 350 000 människor har 
tvingats på flykt. n

bidrar i god tro, för att de tror att 
det förstärker utvecklingen i 
landet. Det som utmärker en 
hållbar investering är att det 
finns en konsekvensanalys där 
man har pratat med dem som 
brukar jorden i dag. 

I MOÇAMBIQUE och flera andra 
länder i sydöstra och södra Afrika 
är det vanligt att bybor odlar 
marken tillsammans, en majoritet 
av alla moçambikier försörjer sig 
på jordbruket. Byarnas samverkan 
utgör också ofta grund för att man 
ska kunna driva små byskolor. 

I Moçambique i sydöstra Afrika försörjer sig de flesta 
invånarna som småbrukare. Men ett stort hot mot 
jordbruket är landgrabbing, där utländska intressen  
arrenderar jorden av staten och tvingar bort de 
bybor som traditionellt har brukat jorden. 
Text Karin Janson 

Vad är egentligen land
grabbing? Och vad är 

skillnaden mellan landgrabbing 
och hållbara biståndsprojekt och 
investeringar? Louise Lindfors, 
generalsekreterare på Afrika
grupperna, förklarar: 

– Det är komplicerat, efter
som projekt ofta kan se ansvars

Utblick

fulla ut på pap
peret. Ofta är de 
också sanktio
nerade genom 
till exempel 
EUstöd eller 
planerade som 
utvecklingsinsatser. Och med 
det kan man locka aktörer som 

– Det som händer vid land
grabbing är att den fungerande 
livsmedelsförsörjningen slås 
sönder. Man kanske odlar energi
skog på mark som tidigare har 
försörjt tio familjer. Och även om 
man erbjuder sig att bygga en ny 
skola någon annanstans så har 
man förstört något som redan 
fungerade, säger Louise Lindfors. 

Hon jämför med bostadsbyg
gande här i Sverige.

– Det är en maktfråga. Vem får 
vara med och bestämma? Om du 
ska bygga i Sverige behöver du ha 
samråd och möten och ställa ut 

Ansträngd ekonomi
redan före pandemin
JORDBRUKET STÅR FÖR en stor del av Moçambiques ekonomi 
och runt två tredjedelar av landets befolkning bor och arbetar  
i landsbygdsområden. Enligt en rapport från Världsbanken  
spås landets BNPtillväxt för 2020 sjunka till 1,3 procent, vilket 
kan jämföras med prognosen på 4,3 procent före pandemiut
brottet. 

Det ska också nämnas att prognoserna om tillväxt är osäkra 
och att det finns betydande risk att tillväxten blir ännu lägre. 
Dessutom inträffade pandemin i ett läge då landet försökte 
återhämta sig från två tidigare chocker, nämligen cyklonerna 
som drabbade landet under 2019 samt krisen som följde efter 
avslöjandet att landet undvikit att rapportera skulder relaterade 
till statliga bolag, vilket kraftigt 
skadade förtroendet för Moçam
bique. Statsskulden motsvarar 
över 100 procent av BNP, vilket är 
mycket högt för ett land som 
Moçambique. Landet har dock 
relativt gott om naturresurser, vilket på sikt skulle kunna gynna 
landets ekonomi. Till dessa räknas fyndigheter av naturgas 
utanför landets kust. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv har Moçambique en hel del 
utmaningar och landet har ett lågt betyg (54,1 av 100) i FN:s 
index över de globala målen för en hållbar utveckling. Detta kan 
dock ses i ljuset av landets begränsade resurser och hållbarhets
betyget är i linje med genomsnittet för andra länder i regionen. 
Riskerna kopplade till klimatförändringar är betydande givet 
landets geografiska läge och utsatthet för bland annat extremvä
der. Landet har även andra utmaningar i form av hög korruption 
och ett stort behov av reformer, bland annat inom utbildning 
och sjukvård. 

SAMMANFATTNINGSVIS kan vi konstatera att Moçambique även 
före pandemiutbrottet befann sig i ett påfrestande ekonomiskt 
läge, vilket sannolikt försämrats ytterligare som en konsekvens 
av pandemin. För att landet fullt ut ska kunna dra nytta av sina 
naturresurser krävs troligen ett betydande reformarbete samt 
omfattande stöd utifrån. 

ANDREAS SJÖGREN
Finansiell analytiker 
Handelsbanken
ansj01@handelsbanken.se

Riskerna 
kopplade till 

klimatförändringar 
är betydande.

Fakta Moçambique
Befolkning:  
29,5 miljoner.
Landets yta:  
80,1 miljoner hektar.
Åkerareal: 50  
miljoner hektar. 
Produktion: Kassava, sockerrör, 
majs och sötpotatis.
Export: Landet har större import än 
export. Traditionellt har jordbruk 
och fiske stått för merparten av 
exporten, men sedan början av 
2000-talet har aluminium och elekt-
ricitet tagit över. 

KÄLLA: UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

Jordbrukare i Moçambique  
plöjer fälten med oxar. 

Landgrabbing slår ut 
det lokala samhället

Louise Lindfors

Fakta Sverige
Befolkning: 10,2 miljoner.
Landets yta: 40,7 miljoner 
hektar
Jordbruksareal: 2,6 miljo-
ner hektar.
Produktion: Mjölk, vall, höstvete.
Export: Sverige importerar mer 
jordbruksprodukter än vad landet 
exporterar. Oljor, fetter, mjölk, kött 
och djurfoder är några svenska 
exportvaror. Fordon för vägar och 
medicinska produkter är Sveriges 
största exportvaror.

KÄLLA: JORDBRUKSVERKET, SCB,  
UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

FOTO: SHUTTERSTOCK
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J
ag bläddrade i ett fotoalbum från tiden när min mormor och 
morfars ladugård brann ned, 1943. De var drygt 30 år. Djur och 
maskiner försvann, så även ardennerhästarna, dåtidens trakto
rer. Det måste ha varit mycket omtumlande men det blev samti
digt en omstart. De byggde nya ekonomibyggnader, köpte trak
tor, arrenderade mark, skaffade första skördetröskan i byn och 
anställde säsongsarbetare. Drivkraften var utveckling och nya 

intäktskällor. De expanderade jordgubbsodlingen, startade kalvuppfödning, 
fick körslor samt investerade i en timmersåg och en äggkläckningsmaskin. 
Entreprenörsandan var ständigt närvarande.  

DAGENS AKTIVA LANTBRUKARE har i snitt sex driftsinriktningar. De är företa
gare som möjliggör för bygdens entreprenörskap. Ofta betraktas lantbrukaren 
primärt som råvaruproducent genom det första steget i en livsmedelskedja 
men också som naturvårdare genom att hålla landskapen öppna. Det är vik
tigt, men lantbrukare har en mer mångfacetterad funktion. Deras värdeska

pande sträcker sig bortom individuella 
företag och konkurrensfördelar. 

Betänk därtill att företag inom jord 
och skogsbruk har en 90procentig 
överlevnad efter tre år, enligt myndighe
ten för Tillväxtanalys 2020. Det gör dem 
till bästa bransch. Ser man till endast 

aktiebolag är siffran än högre, 95 procent. Imponerande, och viktigt för ett 
hållbart samhälle. För lantbrukaren är hållbarhet inte alltid detsamma som för 
traditionella entreprenörer. Här handlar det även om livsstil och mer långsik
tigt fokus, att förvalta och utveckla för nästa generation och försörja samhällen 
åter och åter igen. 

MED PANDEMIN TYDLIGGÖRS att lantbruken och livsmedelsindustrin är ett 
draglok för ekonomin. En tillväxtinjektion även på makronivå, utanför hem
manet. Insikten om nödvändigheten av svenskproducerad mat blir uppenbar. 
Svenskt lantbruk är en framtidsbransch och trenden är mer positiv än på länge 
med innovationskraft, digitalisering och automatisering. Vi kan få en näring 
som på ett sekel går från träplog och ardennerhästar till GPSstyrda, fossilfria 
lantbruksmaskiner med AIteknik 
där entreprenören sitter på kontoret 
framför datorskärmen och kör med 
joystick.

Bonden – den fulländade  
entreprenören

Dagens aktiva 
lantbrukare 

har i snitt sex drifts-
inriktningar.

ULRIK WEDELIN
Utbildning: Civilekonom. Befattning: Affärs-
områdeschef för Handelsbanken Skog och lantbruk. 
Ålder: 53 år. Intressen: Båtar, sjöliv (har Skeppar-
examen). Dold talang: Bra på att backa med släp.

kilo om året. Det är nästan 
så mycket rostat kaffe som 
konsumeras av svensken i 
genomsnitt. Näst efter 
Finland är Sverige det land  
i världen som dricker mest 
kaffe per capita.
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Sverige är ett land fullt av kaffedrickare. Vi dricker nästan mest kaffe  
i världen. Det är endast Finland som slår oss. 3,2 koppar om dagen 
dricker svensken i genomsnitt. Störst när det gäller odling av kaffe  
är Brasilien, men kaffeträdets hemland är Etiopien.

Kaffeälskare

är Vietnams plats på 
topplistan över 
kaffeproducerande 
länder. Två lokala 
kaffedrycker i Vietnam 
heter cà phe sua (iskaffe) 
och cà phe trung 
(äggkaffe). 

säckar kaffe 
exporteras från 
Brasilien varje 
år. Varje säck 
väger 60 kilo 
vilket innebär 
att Brasilien 
exporterar 1,4 
miljarder kilo 
kaffe årligen.

3,2 koppar  
kaffe om dagen, 

det är svenskens 
genomsnittliga 

konsumtion.

60

KÄLLA: KULTURSMAKARNA, PAULIG.FI, BARISTASHOPEN.SE, EXPERTVALET, MYNEWSDESK, ALLAS.SE, INDIATODAY.IN, WIKIPEDIA

2
Cà phe trung 

innehåller  
äggulor och 

kondenserad mjölk.

korgar med kaffebär kan en erfaren plockare 
skörda på en dag. I varje kaffebär finns vanligen 
två frön, som vi kallar för bönor, innanför ett 
lager med fruktkött.

olika kaffesorter, drygt, finns det i 
världen. Endast två av dem – Coffea 
arabica och Coffea canephora robusta – 
är betydelsefulla kommersiellt. 

10
procent av det 
kaffe som dricks i 
Sverige härrör från 
Brasilien. Resten 
kommer från 
Colombia, Peru, 
Etiopien, Guate-
mala (bilden) med 
flera länder.

700 
och ända upp till 
2 000 meter över 
havet, på platåer 
runt ekvatorn, är 
bra växtplatser 
för kaffeträdet. 
Det kan bli tio 
meter högt men 
beskärs till buskar 
för att det ska bli 
lättare att skörda.

RÄTTELSE EN SIFFRA BLEV FEL I FÖRRA NUMRET AV TILLVÄXT. SVERIGE IMPORTERAR MAT FÖR CIRKA 164 MILJARDER KRONOR, INGET ANNAT. VI BEKLAGAR MISSTAGET.

Kaffeodling 
 i Jerico, Colombia. 

7
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Svampöga har hon inte, Tove Alexandersson, världens bästa  
orienterare. Hon är bättre på bär. Skogen är den plats där hon trivs 
bäst. Skogen fanns nära, nära, under uppväxten. Det formade henne. 
Text Martin Röshammar Foto Kristina Sahlén

Skogen har  
format Tove

PROFILEN

T
ove Alexanders
son konstaterar 
att hon inte håller 
på med idrott för 
att få uppmärk
samhet utan för 
att hon tycker om 

att träna, tävla och orientera. Sam
tidigt är hon en av Faluns största 
stjärnor, en sån som får folk att 
vända sig om när de ser henne på 
stan. 

– Därför är det skönt att jag till
bringar väldigt mycket tid i skogen.  
I min träningsmiljö är jag ganska 
ensam eller tillsammans med dem 
jag tränar med så det är skönt att få 
den tiden, den friheten och den 

friden. I skogen känner jag mig 
trygg. Där får jag vara i fred. Att vara i 
naturen gillar jag betydligt mer än 
att vara i städer med en massa folk, 
så har det alltid varit, säger Tove 
Alexandersson. 

LUGN OCH ENERGI får hon också av 
skogen, inte bara när hon tränar. För 
visst hinner hon njuta av skogen. 
Trots farten. 

– Ja, verkligen. Det är något som 
jag gillar med att resa runt och få se 
nya platser. Det är att få ta in skogen 
och nya miljöer. Jag tränar väldigt 
olika typer av pass och när jag kör 
stenhårda intervallpass kanske jag 
inte hinner njuta så mycket, men jag 

kör också pass som är lugnare, ren 
löpning i skogen. Då hinner jag se 
var det finns bär, men svampöga har 
jag inte riktigt. Kanske för att jag inte 
är så superförtjust i svamp heller …

En stund tidigare mötte vi henne 
på skidstadion Lugnet i Falun. Hon 
hade precis avverkat ett träningspass 
med ”lite hopp, lite styrka och lite 
små intervaller”. Hon såg helt obe
rörd ut där hon stod mitt i det hon 
kallar för en superbra träningsmiljö. 
Faluns kommun satsar verkligen på 
idrotten, menar hon, och kring Lug
net finns allt man kan behöva som 
elitidrottare. Och som motionär. 

Tove Alexandersson är uppvuxen 
strax utanför Borlänge, i en orien >Tove Alexandersson trivs 

bättre i naturen än i städer 
med en massa folk.
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Tove Alexandersson
Född: 7 september 1992. 
Bor: I lägenhet i Falun.
Familj: Mamma Ingrid, pappa Sven och bröderna Emil och Nils.  
Är: Orienterare. Har vunnit tio VM-guld. Håller också på med skid-
alpinism och skidorientering. Har vunnit tio VM-guld även i skid-
orientering. Fick Svenska Dagbladets bragdmedalj 2019, liksom 
Jerringpriset. 2019 blev hon också utnämnd till Årets bästa kvinn-
liga idrottare. Hon tävlar för Stora Tuna OK. 

teringsfamilj. Hon har varit med sina 
föräldrar på tävlingar sedan innan hon 
kunde gå. Hon gick på orienterings
gymnasiet i Sandviken och därefter 
bestämde hon sig för att flytta hem till 
föräldrarna ett år. Då var hon fortfa
rande inställd på att hon skulle stu
dera även om hon inte visste vad hon 
skulle plugga. Men hon hade tjänat 
ihop en hyfsad inkomst genom orien
teringen och kunde i stället ägna sig åt 
att ”bara” träna. 

– Sen gick det väldigt snabbt. Jag 
fick framgångar ganska direkt och 
plötsligt kunde jag leva på oriente
ringen. Jag har alltid sett det som 
något jag vill hålla på med i hela mitt 
liv, på ett eller annat sätt, men jag har 
egentligen aldrig drömt så mycket om 
en elitsatsning. När jag var yngre var 
jag väldigt i nuet, jag ville bara preste
ra på de tävlingar jag var med i, jag 
hade inga framtidstankar, inga planer, 
säger Tove Alexandersson. 

På sätt och vis har det fortsatt så. 
Varje år har det varit viktigt att vinna 
tävlingarna men framåt har hon inte 
blickat. Hon har tagit en säsong i 
taget. 

Det låter så enkelt när hon beskri
ver sin inställning. 

– Jag har alltid varit bra på oriente
ring, sen jag var väldigt liten. Men jag 
har aldrig haft några långsiktiga mål. 
Utvecklingen har alltid varit det vikti
gaste.

KANSKE ÄR DET därför Tove Alexan
dersson, för utvecklingens skull, hållit 
på med skidorientering under vint
rarna med stor framgång och det är 
nog också därför hon började med 
skidalpinism förra vintern. Plötsligt 
var hon inte bäst. Å andra sidan kom 
hon på femte plats redan i sin världs
cupdebut. 

– Det är kul att kunna utmana mig 
själv och se vad och hur de bästa gör, 
att ha folk att se upp till. Förhoppning
en är att jag ska närma mig dem, även 
om det är en bit kvar. Jag älskar också 
den miljön, alperna. Att köra i långa 
backar på hög höjd, det är riktigt bra 
träning. 

Att prata med henne är som att 
hamna mitt i en proffsig och lockande 
reklamfilm om orientering. Hon lyfter 
gärna fram idrottens variation och de 
ständigt nya utmaningarna.  

– Du vet aldrig exakt vad som vän
tar och det handlar om att pressa sig 
hårt fysiskt och samtidigt vara hundra 
procent fokuserad. Allt måste stämma 
samtidigt. Det är en väldigt komplex 
idrott. Jag tror att det passar mig bra, 
den här variationen i träningen. Jag är 
också bra på att hela tiden hitta detal
jer att utveckla och bli bättre på. 

Säsongen 2020, ja året 2020, blev 
annorlunda för oss alla, även för Tove 

Alexandersson. Särskilt mycket täv
lingar blev det inte, inte förrän mot 
slutet av säsongen. Själv var hon sjuk, 
hon hade hög feber i två veckor under 
våren och träna fick hon inte göra på 
sju veckor.  

– Då var jag i stället ute och gick 
mycket, i skogen. Jag tog med mig 
lunchlådan och hade picknick. Det 
var räddningen när jag inte fick träna 
på riktigt. 

Om det var covid19, det vet hon 
inte, hon har inte fått det bekräftat. 
Men det mesta tyder på att så var det 
nog. 

– Trots att jag var sjuk hela våren 
missade jag egentligen ingenting och 
det tog bara två, tre veckor innan jag 
var i full träning igen. 

NÄR DET HÄR skrivs hoppas hon att 
det blir skidalpinismtävlingar under 
vintern och att 2021 ska bli året då 
världen, och därmed även oriente
ringssporten, blir hyfsat normal igen. 

– 2019 hade jag ett fantastiskt år. 
Jag var verkligen i form på alla viktiga 
tävlingar både fysiskt och mentalt. 
Det drömmer jag om, att få uppleva 
det igen. Jag hade en väldigt bra balans 
i träningen och höll mig på rätt sida 
om gränsen. Året innan tränade jag 
lite för hårt periodvis men hade inte 

PROFILEN

Jag har aldrig haft 
några långsiktiga mål. 

Utvecklingen har alltid varit 
det viktigaste.

>

Tove Alexandersson tilldelades Jerringpriset 2019.  FOTO: MAXIM THORÉTove har orienterat 
sedan hon var 
liten.  
 FOTO: SHUTTERSTOCK

Tio VM-guld har 28-åriga 
Tove Alexandersson 
vunnit hittills. Och hon  
har inga planer på  
att lägga kompassen 
på hyllan. 
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den där superformen hela året. I stäl
let hade jag nog igen den träningen 
under tävlingsåret 2019. Då kunde jag 
dra ner lite på träningen. Så jag hoppas 
att jag kommer att få lite samma effekt 
till 2021 eftersom jag har tränat så hårt 
och mycket under 2020. 

Hon säger det själv, Tove Alexan
dersson. Ibland har hon tränat för 
hårt. Att vila eller till och med slöa är 
inte det hon tycker är roligast. Det är 
faktiskt så att det är när hon har se
mester som hon tränar som allra mest, 
i alla fall räknat i timmar. För hon 
tycker ju mycket om att uppleva saker 
genom att röra sig, som hon uttrycker 
det. 

– Men oftast är jag ändå ganska bra 
på att ta mig den tiden att verkligen 
återhämta mig. I vanliga fall, vanliga 
år, har jag ju kunnat motivera mig till 
vila med hjälp av vetskapen att täv
lingar hägrar. Nu har det snarare varit 
svårare att hitta motivation till att vila 
eftersom jag tycker det är så kul att 
träna och göra saker. Kanske borde jag 
ha tagit mer återhämtningsperioder 
än jag gjort. 

Framtiden då, vad ser hon framför 
sig? Hon under stryker att hon fort
farande, 28 år gammal, är väldigt inne 
på orienteringen. Just nu känner hon 
inget behov av att börja plugga och 
någon aning om vad hon skulle stu
dera har hon fortfarande inte. 

– Det var ganska länge sen jag 
funderade nu men jag tycker det är 
väldigt intressant med människokrop
pens fysiologi. Kanske vill jag forska 
kring det, men jag vill inte bli läkare. 
Jag skulle definitivt kunna tänka mig 

>

På eftermiddagen väntar ett möte 
med en av klubbens ledare och ytterli
gare ett träningspass. Det blir rullski
dor den här gången. Hon promenerar 
till sin biogasbil som det står Tove 
Alexandersson på och säger att hon 
har jobbat mycket med att inte låta 
självförtroendet påverkas av hur det 
går med idrotten. 

– Jag tror att många idrottare har 
problem med det men jag tycker att 
jag är ganska bra på att hålla isär mina 
två världar. Det är viktigt. n

att jobba inom orienteringen, men 
mest av allt är jag nog inne på att jag 
ska jobba med flera olika saker. Man 
måste kanske inte bestämma sig för en 
enda sak, ett yrke, funderar Tove Alex
andersson.
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D
et andas åter optimism i det svenska lantbruket. Mjölken 
har varit stabil i några år och grispriserna rekordhöga. 
Raps och spannmålspriserna har under hösten uppnått 
attraktiva nivåer med undantag för de ekologiska. En del 
företag har fortfarande hål att fylla efter torkan 2018 
medan många har återhämtat sig och blickar framåt. När 
optimismen är tillbaka kommer även investeringsviljan, 

dock med en erfarenhet rikare än tidigare.
God likviditet är två ord som är lätt att slänga sig med, framför allt som 

rådgivare. Att ha god likviditet är lättare sagt än gjort och räntan på spar
kontot uppmuntrar knappast till det. Ekvationen för god likviditet är ganska 

enkel, det ska finnas större inbetalningar 
än utbetalningar i några år. Det överskott 
som skapas ska dessutom finnas tillgäng
ligt när det väl behövs.

Många har nog hört den gamla kly
schan att man bör ha en skörd på banken, 

en skörd i silon och en på fälten. Enligt min mening är den genial eftersom 
den definierar god likviditet för varje enskild lantbrukare utan att använda 
den akademiska termen ”det beror på”. Jag kan inte påstå att jag träffat många 
lantbrukare som uppfyller denna nivå av likviditet och förutsättningarna är 
nog inte desamma i dag som när klyschan myntades.

NÄR JAG OCH mina ekonomikollegor bedömer hur ett lantbruksföretag mår 
kollar vi främst på kassaflödet för de senaste åren. Vi kollar så att företaget drar 
in tillräckligt med pengar så att det täcker en rimlig ersättning för eget arbete, 
att återinvesteringar i driften kan göras och att det finns återbetalningsförmåga 
på lånen. När företaget mår bra är det moget för expansion. Givetvis kan oför
utsägbara faktorer påverka företaget negativt, till exempel salmonellautbrott 
eller katastrofskörd. Då behövs den där skörden på banken eller i silon som 
kan överbrygga den tuffa perioden och säkerställa företagets överlevnad. Det 
är med andra ord de goda åren som bestämmer förutsättningarna för de sämre.

Slutligen gläds jag med de lantbruksföretag som befinner sig inom  
optimismens gränser eftersom de troli
gen ”mår bra” enligt vår definition. Om 
de inte redan gjort det kan de även kosta 
på sig att lägga en slant till den framtida 
bufferten innan den nya investeringsplanen tar vid. n

Kassaflödet är en
viktig fingervisning

Vi kollar så 
att företaget 

drar in tillräckligt 
med pengar.

Krönika

Det har snarare varit svå-
rare att hitta motivation till 

att vila eftersom jag tycker det är 
så kul att träna och göra saker. 

PROFILEN

Tove är inte bara en stjärna på orientering. I skidalpinism kom hon femma i sin världscupsdebut.

AXEL LUNDBERG
Utbildning: Ekonomagronom.  
Befattning: Ekonomirådgivare på HIR Skåne. 
Ålder: 29 år. Intressen: Växtodling, matlagning, aktier. 
Dold talang: Blygsam pianist och gitarrist.

Fakta om skidalpinism
Skidalpinism är i mångt och mycket en 
utveckling av det klassiska turåkandet. I 
tävlingsformen ska de tävlande ta sig runt 
en flaggad och spårad bana som har inslag 
av brantare partier där de tävlande bär 
skidorna på ryggen. Det tävlas i soloklasser 
eller i lag med en partner. Solotävlingarna 
innehåller vanligtvis en total stigning på 
mellan 1 000 och 1 600 höjdmeter medan 
lagtävlingarna innehåller stigningar på mel-
lan 1 500 och 2 500 höjdmeter. 

KÄLLA: SKIDALPINISM.SE
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upp erfarenheter från 
våra gårdar och ut
veckla våra produkter 
och tjänster ytterli
gare, säger Lars Jo
hansson. 

Allt började för 
135 år sedan då civil
ingenjören, filosofie doktorn, industri
mannen och uppfinnaren Gustaf de 
Laval – senare även riksdagsman – pa
tenterade mjölkseparatorn. En till 
synes enkel uppfinning som kunde 
skilja på vätskor med olika densitet, 
det vill säga mjölk och grädde. För
utom mjölkmaskinen har även mjölk
separatorn och det automatiska mjölk

det sitter starkt i hela företagskultu
ren. Vi har en platt organisationsstruk
tur och försöker ha så korta beslutsvä
gar som möjligt, så att vi snabbt får ta 
del av vad som händer på marknaden, 
berättar Lars Johansson, hållbarhets 
och kommunikationsansvarig. 

DELAVAL SATSAR OCKSÅ mycket på 
forskning och utveckling på sina test 
och pilotgårdar över hela världen. Här 
i Sverige finns en pilotgård i Tumba, 
som är bland topp tio i världen när det 
gäller mjölkavkastning. 

– Vi arbetar verksamhetsnära och 
är med där vår teknologi ska använ
das. Det gör att vi snabbt kan fånga 

DeLaval bygger sina fram-
gångar på lyckade innovationer. 
Några av de främsta är separa-
torn, mjölkmaskinen och det 
automatiska mjölkningssyste-
met. Med ett gott företagande 
och ett nära samarbete med 
test- och pilotgårdar vårdar man 
entreprenörskapets alla delar.   

Text Karin Janson, Marina Tell Eskildsen

DELAVAL ÄR VÄRLDSLEDANDE inom 
mjölkningsindustrin. Sedan starten 
1883 har innovationer och utveckling 
varit en framgångsfaktor. 

– Vi driver innovationsarbetet i 
nära samarbete med våra kunder och 

Innovationer driver utvecklingen

Tillväxtverket undersöker regelbundet vilken 
inställning människor 18–70 år har till att starta 
och driva företag. Den senaste mätningen visar 
att halva Sveriges befolkning kan tänka sig att bli 
företagare. Enligt myndigheten Tillväxtanalys 
ökade antalet nystartade företag under 2020.

En framgångsrik entreprenör är en 
innovativ person som klarar att för-
verkliga sina idéer genom ett välut-
vecklat entreprenörskap.

Ordet entreprenör har haft många 
betydelser genom tiderna. Numera 
beskriver begreppet innovativa per-
soner som har byggt nya företag där 
de utvecklat produkter utifrån sina 
innovationer eller idéer. Enligt Före-
tagskällan.se finns det entreprenörer 
i alla grupper; bland män, kvinnor, 
svenskfödda, invandrade, unga, 
gamla, högutbildade, lågutbildade, 
storstadsbor och landsbygdsbor.

På plattformen foretagande.se 
poängteras också att entreprenörer 
inte bara finns inom näringslivet. De 
finns även inom andra områden, 
exempelvis inom kulturen, politiken 
och folkrörelserna. Det anses att 
entreprenörskap handlar om förmå-
gan att leda ett företag, en organisa-
tion, en grupp eller en verksamhet 
framåt. Det handlar om att våga ta 
risker, att skapa nya möjligheter och 
även om att kunna starta nya verk-
samheter (där andra ser problem) 
och utveckla dessa med innovativa 
sätt att tänka. 

Ursprungligen kommer ordet 
entreprenör från det franska ordet 
”entreprendre”. Det betyder att 
genomföra någonting eller åta sig 
någonting. I medeltidens Frankrike 
var en entreprenör en benämning 
på befälhavaren över ett större eller 
mindre antal legosoldater. Den 
ursprungliga betydelsen i det 
svenska språket är en person som 
tar på sig att utföra entreprenadar-
beten, till exempel byggnadsentre-
prenad. 

KÄLLA: FORETAGANDE.SE, 

FORETAGSKÄLLAN.SE, NE 

Innovativa personer  
skapar framgångar

Innovatör men 
misslyckad 
entreprenör

En temaserie om

Entreprenörskap l  1. Innovationer

l  1. Innovationer l  2. Affärsmodeller l  3. Skalbarhet l  4. Nätverk

Företagskällan
Företagskällan.se har producerats 
av Centrum för Näringslivshistoria 
och där finns ett omfattande ekono-
misk-historiskt material. Det är häm-
tat från olika projekt, historiska 
webbplatser för olika företag, filmer 
och tv-program, böcker och skrifter 
eller från tidskriften Företagshisto-
ria.

I Luleå finns entreprenöriellt lärande
Centrum för entreprenöriellt lärande vid Luleå tekniska 
universitet är en satsning vars syfte är att utveckla före-
tagsamheten i samhället. Fokus ligger på utbildnings-
sektorn. Förutom forskning på området arbetar centret 
med kompetensutveckling på skolor i närområdet.

Lantbrukaren – den sanna entreprenören
Är man innovativ, proaktiv och riskbenägen är man 
entreprenöriell. Inte många yrken stämmer så bra in 
på denna beskrivning som lantbrukarens. En avhand-
ling vid Högskolan i Halmstad slår fast att lantbruka-
ren är den sanna entreprenören. 

Innovation är högt prioriterat
Många universitet prioriterar att hjälpa dem som har  
en idé och kanske vill starta ett företag. På exempelvis 
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, kan 
man via KTH Innovation få hjälp och råd under studie-
tiden med allt som behövs för att gå från idé till start-up.

50%
är positiva till att driva eget.

DeLaval
DeLaval är i dag en 
global fullservice-
leverantör som 
utvecklar, tillverkar 
och distribuerar 
kompletta system 
för mjölkproduk-
tion och djurväl-
färd. Företagets 
kunder finns bland 
de fem miljoner 
lantbrukare runt 
om i världen som 
har fler än tio kor. 
DeLaval erbjuder 
produkter, system 
och tjänster för alla 
steg i mjölkproduk-
tionen.

KÄLLA: DELAVAL

En av Sveriges mest produktiva 
uppfinnare genom tiderna, 
Gustaf de Laval, var innovativ 
men inte tillräckligt entreprenö-
riell. 
Text Marina Tell Eskildsen

FÖR INNOVATÖREN Gustaf de Laval 
(1845–1913) gick det inget vidare 
efter att han 1883 hade varit med och 
bildat företaget AB Separator (nume
ra DeLaval). Han hoppade snabbt 
vidare till andra pro
jekt. Och tur var 
kanske det, i alla för 

AB Separator. 
På Tekniska 

museet i Stock
holm presente
ras Gustaf de 
Laval nämligen inte bara som en 

av 1800talets mest produktiva 
uppfinnare utan också som en kata
strofal ekonom, en man som inte 
klarade att hantera sina ekonomiska 
förehavanden.

GUSTAF DE LAVAL byggde en svavel
syrafabrik och ett kopparextraktions
verk i Falun. Hans mest kända uppfin
ningar är separatorn, ångturbinen och 
lavalmunstycket.

Det blev totalt 92 patent och 37 
företag för Gustaf de Laval. Men en 
kreativ innovatör är inte alltid detsam
ma som en skicklig entreprenör och 
företagare. 

Om så hade varit fallet hade inte 
Gustaf de Laval dött utfattig 1913 och 
hans änka hade inte behövt lämna in 
en konkursansökan för dödsboets 
räkning. n

ningssystemet varit viktiga för företagets 
utveckling. För tillfället sker ett stort 
utvecklings arbete på tjänstesidan.

– Trenden nu är analys och hante
ring av den data som samlas in i sam
band med mjölkningen. Datan kan 
ligga till grund för rådgivning, till exem
pel för utfodring, säger Lars Johansson. 

GUSTAF DE LAVAL lade grunden till ett 
framgångsrikt företag som i dag finns i 
över 100 länder och har över 4 500 
medarbetare. Men han var också känd 
för att utveckla nya produkter lite för 
snabbt. Läs mer om honom och hans 
brister som entreprenör i texten här 
intill. n

Mjölkseparatorn
Med centrifugalkraften i separatorn kunde vätskor 
med olika densitet (grädden och den avskummade 
mjölken) separeras från varandra på ett enkelt  
sätt. 1878 tog Gustaf de Laval patent på separatorn  
och började tillverka den i en maskinverkstad inne  
i Stockholm.  KÄLLA: TEKNISKA MUSEET

Gustaf de Laval

Skogs- och lantbrukaren är den sanna entreprenören. Nu är detta till och med 
fastslaget i en doktorsavhandling. 

I Tillväxts nya temaserie ska vi belysa hur man kan vässa sitt entreprenör-
skap. Först ut är temat innovationer. Det handlar om vikten av att vara 
innovativ, nyskapande och företagsam.

Stallpersonal kör in mjölkningsmaskiner i kostallet på Hamra gård 
i Tullinge i början av 1900-talet. Gården köptes 1894 av AB Separator. 
 Hamra gård är fortfarande en plattform för produktutveckling för 
DeLaval.  FOTO: LAVALS HISTORISKA ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA

Automatisk 
mjölkning
Automatisk 
mjölkning är 
ett system för 
kor där en 
robotarm 
utför mjölk-
ningen. Syste-
met innebär 
att korna 
mjölkas auto-
matiskt och 
även väljer 
själva när 
mjölkningen 
ska ske.

KÄLLA: DELAVAL

Lars Johansson

Mjölkmaskinen
En tidig mjölkningsmaskin, som arbetar 
enligt tryckprincipen, Crees Lactator 
från 1881, som köptes in av Gustaf de 
Lavals experimentverkstad. Bilden visar 
Manus III mjölkningsmaskin från 1913.

I slutet av 1800-talet 
kostade en separator 
450 kronor. Den 
skummade  
femtio  
kannor  
mjölk på  
en timme.
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l  1. InnovationerEntreprenörskap

Man kan skönja fem tydliga 
innovationstrender inom 
lantbruket just nu. Det säger Per 
Frankelius vid Linköpings 
universitet. Det handlar om 
uppkopplade system, fältrobo-
tar, inlagring av kol i marken, 
nya odlingssystem samt utveck-
ling av sensorer för att säker-
ställa att djuren mår bra.
Text Marina Tell Eskildsen

Foto Per Frankelius

INNOVATIONER INOM lantbruket är av 
stor vikt eftersom lantbruket spelar en 
betydelsefull roll när det gäller många 
av samhällets hållbarhetsutmaningar, 
till exempel  biologisk mångfald och 
behovet av en ökad matproduktion 
samt produktion av fossilfria fibrer. 

Det menar Per Frankelius, docent 
vid Linköpings universitet och pro
cessledare för initiativet Agtech 2030. 

– Vi möter inte utmaningar som 
dessa bara genom att 
finslipa existerande 
koncept, utan måste 
jobba med innovatio
ner för att komma 
framåt, säger han.

Han förklarar att 
innovationer är mer 
än uppfinningar. En innovation är det 
som uppstår när originella idéer blir 
verklighet menar Per Frankelius.

– Ny, avancerad teknik skapar 
ingen nytta om ingen vill använda 
den. För att realisera innovationer 
krävs både användare och utvecklare. 
Det behövs också ramar för använ
dandet, det vill säga lagar och regler 
som möjliggör användningen, poäng
terar Per Frankelius. 

Han tycker att det är fel när innova

Entreprenörskap redan på gymnasiet
Numera finns det kurser på gymnasieskolan i entreprenör-
skap. Tanken är att skapa förståelse för vad entreprenör- 
skapet innebär för individer, organisationer, företag och  
samhällen. Ett syfte, enligt Skolverket, är även att träna upp 
förmågan att omvandla idéer till handlingar.

Förändringsagenter behövs i världen
Klimathot och ökad migration till följd av fattigdom och 
flyktingströmmar från krig och katastrofer ställer krav. 
Här behövs entreprenörer, som ekonomins föränd-
ringsagenter, med uppgift att omvandla kunskap till 
nytta och innovationer. Det menar Tillväxtverket.

5 innovationstrender inom  lantbruket

Vad är det som driver dig?

– I grunden handlar det om att tjäna 
pengar, men det är också roligt att göra 
saker bättre och effektivisera. 
Vad är ditt bästa tips till andra entrepre-

nörer som funderar på att förverkliga sina 

idéer?

– Satsa när du är ung och har låga kost
nader. Det är mycket svårare när man har 
familj och villalån. Jag har utvecklat ett 
planerings och uppföljningssystem som 
heter Forest Link, och där har jag fått vara 
min egen riskkapitalist och investera med 
pengar jag tjänat på skogsentreprenaden. 
Det handlar i grunden om att ha råd att 
genomföra sina idéer. Och glöm inte att 
förankra idéerna hos kloka människor. 
Har du några käpphästar?

– Arbetsmiljö är viktigt för mig. Vi har 
haft en dödso
lycka i företaget 
och det blev en 
lärdom att alla 
rutiner inte bara 
måste finnas på 

papper, man måste ha dem i huvudet också. 
En annan sak jag tror på är att mäta hela 
företagets produktion i stället för att lyfta 
de individer som producerar mest. Det 
skapar bättre stämning om alla känner att 
de är med och bidrar. 
Vad är viktigast för att lyckas som entrepre-

nör?

– Man behöver vara uthållig och ha 
kvalitet i allt man gör. Det räcker inte med 
att leverera en bra produkt, allt runt om
kring måste också fungera bra. Till exempel 
kundbemötande och administration. Om 
du inte har alla bitar på plats kan du få ett 
dåligt förhandlingsläge. 
Vad har du för framtidsplaner?

– Att utöka Forest Link till 1500–2 000 
maskiner. Och att gå på export. n

”Satsa när du är ung”

Jonas Skyttmo

Man behöver 
vara uthållig och 
ha kvalitet i allt 
man gör.

Jonas Skyttmo är känd för sitt innovativa tänkande, 
sitt nyskapande och offensiva företagande. Han är 
flerfaldigt prisad för sin entreprenöriella förmåga 
och har många goda tips att ge.
Text Karin Jansson

Skyttmos 
skogsentre-
prenad AB
Grundades: 
1986.
Anställda: 15. 
Ort: Östersund.
Omsättning: 25 
miljoner kronor. 

Forest Link
Forest Link är ett 
affärssystem som 
möjliggör kom-
munikation mel-
lan maskinägare, 
skogsbolag och 
förare. Det 
används i dags-
läget av cirka  
800 maskiner  
i Sverige. 

Jobba med något du brinner för 
”Passion ger energi. Känn kraften som kommer när du foku-
serar på någonting du brinner för.” Det uttalandet kommer 
från entreprenören och pratshowsvärden Oprah Winfrey, 
som enligt Forbes inte bara nådde målet att bli den rikaste 
svarta kvinnan i USA utan även blev en av världens rikaste.Entreprenörskap på schemat. FO
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Per Frankelius

ENTREPRENÖREN HAR ORDET

tionspriser delas ut till någon som 
endast har presenterat en ny teknisk 
uppfinning.

– Det kan visserligen handla om en 
innovativ idé, men en innovation, en 
riktig innovation, måste vara någon
ting som också har satts bruk.

Under de senaste 10–20 åren har 
lantbruket revolutionerats av innova
tioner berättar Per Frankelius.

– Ett av alla exempel är GPStekni
ken som – efter att störsignalerna togs 
bort år 2000 – banade väg för preci
sionsodlingen.

JUST NU TYCKER Per Frankelius att han 
ser fem tydliga innovationstrender.

– Det handlar för det första om 
uppkopplade system. Maskiner, djur, 
mjölksystem med mera är uppkopp
lade. Man kan till exempel via en 
kommandocentral få information om 
en maskin börjar bli sliten.

En annan tydlig trend består av att 
fältrobotar äntligen vinner insteg på 
riktigt.

– På djursidan har det funnits 
robotar länge men nu har robotar 
slagit igenom på växtsidan också, 
framför allt i Frankrike och USA, 
säger Per Frankelius.

Ytterligare ett hett område handlar 
om att binda kol i marken och att 
minska koldioxidutsläppen. 

att hitta sätt att möta kommande 
förbud mot kemiska bekämp
ningsmedel. Ett exempel är ultra
grund bearbetning med redskap 
såsom Väderstads CrossCutter 
Disc. Genom det får man ogräs
frön och spillsäd att gro och sedan 
är det bara att harva bort det. Ett 
annat exempel är kamera eller 
GPSstyrda radhackor, såsom 
Gothia Redskaps Cameleon, som 

skär undan ogräsen utan att skada 
grödan.

Per Frankelius nämner också 
den revolutionerande utveckling
en av sensorer på djursidan.

– De används för att bättre 
förstå djurens utveckling och 
välbefinnande. Djurhälsan kan 
övervakas utifrån olika parametrar 
och på så sätt hållas på en högre 
och jämnare nivå. n

Agtech 2030
Målet med Agtech 2030 är att etablera en innovationsmiljö för 
morgondagens lantbruk. Fokus ligger på sensorer, digitalteknik, AI 
och sakernas internet. Meningen är att Agtech 2030 ska bidra till 
att göra Sverige världsledande inom några jordbruksteknologiom-
råden. Tidsplanen är tio år och budgeten är betydande. Bakom ini-
tiativet, som finansieras främst av Vinnova och Region 
Östergötland, finns ett tjugotal organisationer, däribland Linkö-
pings universitet, Saab, Vreta Kluster och Linköping Science Park. 

Winfrey

– Det arbetas bland annat med 
eldrivna lantbruksmaskiner och 
ammoniakdrivna traktorer, men 
också med att minska utsläppen 
från själva jorden, säger Per Franke
lius.

NYA ODLINGSSYSTEM är också en 
trend.

– Det finns en ny filosofi om hur 
man ska odla växter. Det handlar om 

3. FÄLTROBOTAR
Den här roboten Alina har extremt 
god precision och kan dessutom 
drivas med fossilfri etanol från 
Lantmännens etanolfabrik. 

1. UPPKOPPLADE SYSTEM Det moderna lantbruket blir mer och 
mer uppkopplat. Bilden visar en sändare kopplad till olika 
sensorer nere i jorden. 

4. SENSORER FÖR ATT SÄKER- 
STÄLLA ATT DJUREN MÅR BRA
I samband med mjölkning i roboten 
fångar man idag upp en mängd 
information för att säkerställa att 
djurens hälsa är som den ska.

5. INLAGRING AV KOL I MARKEN 
Ett hett samtalsämne idag. Bästa 
metoden är att få fart på fotosynte-
sen men man kan också tillföra 
biokol från skogsprodukter. 

2. NYA 
ODLINGS-
SYSTEM 
Ultragrund 
bearbetning  
är ett sätt att 
få bukt med 
ogräs och  
spillsäd. 

FOTO: VÄDERSTAD
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Bara 10 procent av  
alla startups lyckas

KOMMENTAR

OAVSETT INDUSTRI OCH bransch verkar de flesta före
tag, både i Sverige och runtom i världen, vara överens 
om vikten av innovationer. OECD menar att innovatio
ner numera är den huvudsakliga drivkraften för ekono
misk tillväxt. Trots denna övertygelse om att innovatio
ner är medlet för att nå målet är det få företag som 
lyckas med sina innovationssatsningar. Det tycks vara 
lika sant för stora, internationella koncerner som för 
små, entreprenörsdrivna startupbolag. 

I Silicon Valley, ground zero för den innovations 
och teknikdrivna startupvåg som fortfarande sköljer 
över världen, är det en illa dold sanning att 90 procent 
av alla startups misslyckas. I stället för att skrämmas av 
andras eller skämmas för 
sina egna misslyckanden 
är detta något man om
famnar. Begrepp som 
”fail fast – fail forward”, 
myntat av Facebooks grundare Mark Zuckerberg, har 
blivit en del av en kultur som inte ser misslyckanden 
som något negativt utan som en del av en läranderesa. 
Det är en attityd många menar är en avgörande faktor i 
Silicon Valleys framgång som ett av världens innova
tionscentrum.

MEN DET ÄR FÅ börsbolag som vågar ta sig an projekt 
där sannolikheten att lyckas är 1 på 10. De bolag som 
går emot strömmen och lyckas med sitt innovationsar
bete har enligt forskningen visat sig ha vissa kulturella 
likheter med bolagen i Silicon Valley. Trots att få stor
bolag går så långt som Facebooks ”fail fast – fail for
ward” arbetar de bolag som lyckas med att förstå vilken 
typ av innovationer som är viktiga för dem. De medve
tandegör riskerna med den typen av innovationer och 
skapar således rätt förväntningar inom organisationen. 
Med rätt förväntningar kan de långsiktigt hantera de 
innovationsprojekt som bolaget investerar i. 

Även om de flesta bolag inte är eller borde vara som 
de snabbspringande, kapitalhungriga teknikbolagen i 
Silicon Valley finns det uppenbart en eller två saker om 
begreppet innovation vi alla har att lära från dem. n

JOHAN LIEDGREN
Digitalisering och innovation
Handelsbanken
joli19@handelsbanken.se

Innovationer 
är medlet för 

att nå målet.

Hur kan du ta vara på dina 
innovationer på bästa sätt? 
Behöver du hjälp att kanalisera 
din innovativa förmåga? För den 
som vill hitta svar på detta finns 
det många utbildningar och kur-
ser att välja mellan inom de 
gröna näringarna.
Text Karin Jansson

FÖR FYRA ÅR sedan startade LRF sin 
företagarakademi på nätet. Här kan 
medlemmar gå kurser i bland annat 
försäljning, ekonomistyrning och 
resurseffektivisering. 

Gott om kurser för innovatören

”Man måste våga gå sin egen väg”
För att bli framgångsrik som entreprenör måste 
man våga göra misstag och man måste våga gå 
sin egen väg. Det lär Jean Paul Getty (1892–1976) 
ha sagt, oljemagnat och en av världens första  
dollarmiljardärer.  

Pålitlighet – viktigt för att lyckas
En stor svensk entreprenör är Ingvar Kamprad, som startade 
möbelvaruhuskedjan Ikea, numera med varuhus över hela 
världen, en årsomsättning på 38,8 miljarder kronor och 
208 000 anställda. Ett av hans motton, enligt foretagande.se, 
var att försöka vara en god en förebild, en person att lita på.

populär har utbild
ningen i förhand
lingsteknik varit.

– Vi har följt upp 
den med heldagsse
minarier och fått bra 
respons av deltagar
na. Om man lägger 
tiden på att gå en utbildning vill man 
gärna se att det lönar sig, och det har 
det gjort för många. Folk har hört av 
sig och sagt att tack vare att jag gått 
utbildningen så kunde jag förhandla 
upp ett kontrakt med 50 000 kronor. 
Det är jätteroligt att höra. 

– Vi såg ett behov av att lyfta fram 
managementfrågor, eftersom man ofta 
har så stort fokus på produktionsfrågor 
i vår bransch. Eftersom lantbrukare 
ofta har svårt att komma ifrån tog vi 
fram onlineutbildningar som man kan 
göra när det passar en själv. Man kan 
till exempel börja med en modul och 
fortsätta senare, säger Susanne Lund
gren, ansvarig för företagande hos LRF. 

UTBILDNINGARNA i Företagarakade
min innehåller grundläggande före
tagsledningskunskaper som går att 
applicera på flera olika näringar. Mest 

Eftersom lant-
brukare ofta 
har svårt att 
komma ifrån 
tog vi fram  
onlineutbild-
ningar som 
man kan göra 
när det passar 
en själv. 

Susanne 
Lundgren
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Susanne Lundgren tipsar också om 
kursen i ekonomistyrning för den 
som vill vässa sitt entreprenörskap.

– Den handlar inte om bokföring 
utan om att förstå företagets siffror. 
Även om man inte sköter ekonomin 
själv så måste man ha koll på siffrorna 
för att kunna utveckla företaget. En 
annan kurs jag rekommenderar är den 
i riskanalys och omvärldsbevakning. 
Som egenföretagare kan det ibland 
kännas som att det finns många fakto
rer man inte kan påverka. I den här 
utbildningen lyfter vi fram vikten av 
att påverka det man kan. Ta vädret till 

exempel, det kan vi inte styra över. 
Men om vi misstänker att det kan bli 
en sommar med torka kan vi planera 
för det på olika sätt. Kanske anlägga 
en damm eller gå ihop med andra och 
köpa in bevattningsutrustning. Det 
minskar oron. 

EN ANNAN AKTÖR som erbjuder kur
ser och utbildningar på olika orter är 
Hushållningssällska
pet, som har verk
samhet i hela landet. 

– Vi tar fram kur
ser när det finns en 
efterfrågan och nå
gon på skolan eller i 
förbundet som har 
kunskaper och intresse av att hålla 
kursen. Utöver det skräddarsyr vi 
även uppdragsutbildningar, säger 
Jesper Broberg, förbundsdirektör på 
Hushållningssällskapet. 

I utbudet finns bland annat styrel
seutbildningar, ledarskapsutbildning
ar, ekonomikurser och kurser i små
skalig livsmedelsproduktion. 

– Jag vill också tipsa om att om 
man är en mindre livsmedelsprodu
cent som vill förädla och nå ut på 
marknaden så kan man vända sig till 
oss och få konsulthjälp. 

FÖR DEN SOM precis har köpt gård och 
vill lära sig grunderna i marknads
föring, ekonomi, växtodling och 
djurskötsel har Hushållningssällska
pet startat en 20 veckor lång grund
kurs på distans på Naturbruksgymna
siet i Kalmar.

– Det är ett upplägg som är framta
get för den som vill förstå hur det är 
att driva en gård. Man får lära sig grun
derna och utbildningen uppfyller 
också kraven för att man sedan ska 
kunna söka startstöd från Jordbruks
verket, säger Jesper Broberg. n

Susanne 
Lundgren

Jesper Broberg

J P GettyIngvar Kamprad

Kännetecken för en entreprenör 
Sajten Driva Eget listar flera tydliga kännetecken på en 
entreprenör. Det är personer som ifrågasätter mer än 
andra, hittar smarta lösningar, är optimistiska, passione-
rade, innovativa och envisa. De är ofta tävlingsmänniskor. 
De kan själva vara krångliga som kunder.
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Duktiga problemlösare.

Entreprenörskap

För en egenföretagare med lantbruk som huvudverksamhet gäller det att vara innovativ. Men det räcker inte, det är många roller som måste behärskas. FOTO: SHUTTERSTOCK

Försäljare

Marknadsfö
rare

Entreprenör

Företagare

Djurskötare
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e

Omvärldsbevakare

Kommunikatör

Innovatör

Ledare

Förhandlare

Maskinförare
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Fiskbonde kan bli framtidens yrke för fler än Niclas Palmstierna.  
Djurhallen på egendomen Maltesholm i nordöstra Skåne visar ett 
sätt att kombinera hållbar livsmedelsproduktion med lönsamhet  
i lantbruket. Text Tina Andersson  Foto Hans Dahlgren

D
et luktar inte fisk utan 
mer som en blandning 
mellan insjöstrand och 
spannmålstork. Hal
len där fiskarna föds 
upp är ren och varm. 
Rödstrimman som 

simmar i de runda bassängerna är en varm
vattenlevande sötvattensfisk som ur
sprungligen kommer från Afrika. Den vill 
gärna ha 27 grader i vattnet, ungefär som 
en svensk charterturist. Precis som turis

ten är fisken mycket intresserad av den 
inhemska maten. Niclas Palmstierna tar en 
näve pellets från foderautomaten ovanför 
en av bassängerna och vattenytan börjar 
genast skumma av blanka fenor. 

– På sikt skulle jag vilja odla de grödor 
som ingår i fodret till fiskarna. En utma
ning med pellets till fiskar är att den inte får 
lösas upp för snabbt i vatten, säger han.

Maltesholm har gått i arv i nästan 400 
år. Niclas Palmstierna är 14:e generationen 
på renässansslottet med tillhörande 2 400 

hektar, huvudsakligen skog men även 
sjöar, ängar och viltåkrar. Vid sidan av 
skogsbruket är jakt en viktig verksamhets
gren. Det finns också en vindkraftspark, 
som drivs av Vattenfall, med 18 verk som 
genererar el till 21 000 hushåll. 

– Det är en ära att få förvalta en sådan 
här egendom, men också ett stort ansvar. 
Man vill vara den i sin tid som gör det på 
ett bra sätt, inte den som belånar alltihop, 
säger han.

Det där med bra sätt gäller inte bara 

Afrikanska 
fiskar är 
framtiden

Niclas Palmstierna vill odla 
fiskfodret själv på sikt.

>
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och slakt på en fastighet de slitit hårt 
med att renovera inte så långt från 
Maltesholm. 

– De köpte en gård utanför Tollarp 
som heter Gretagården. Min fru var 
där på studiebesök och blev väldigt 
förtjust, säger Niclas Palmstierna.

Maltesholm blev första gård att 
teckna kontrakt för uppfödning till 
Gårdsfisk. En hall byggdes och i de
cember 2019 anlände de första ynglen 
från Gretagården. Ett år senare skickas 
ett halvt ton fisk per vecka tillbaka dit 
för slakt. Slaktfisken körs i transport
tank och avlivningen är utformad för 
att vara så smärtfri som möjligt med 
elbedövning, strupskärning och lägg
ning i krossisvatten.  

Gårdsfisk säljer fisken vidare till 
fiskhandlare och grossister. Konsu
menter kan köpa den bland annat i 
välsorterade fiskaffärer och butiker 
inom Ica, Coop och City Gross. Den 
går också att få på tallrik på restau
ranger som den på Fotografiska i 

pengar. Niclas Palmstierna är uppvux
en i Stockholm och var i flera år vd för 
telekombranschens uppstickare 
Tele2. Sedan reste han och hustrun 
Caroline med sina två barn till Co
lombia och jobbade som volontärer 
bland utsatta barn. För fem år sedan 
flyttade de till Maltesholm. De driver 
gården plus ett bolag inom hemtand
vård, som bland annat gör det möjligt 
att få tänder lagade på äldreboenden. 

I SKÅNE FICK paret kontakt med 
Gårdsfisk. Företagets koncept med 
produktion av matfisk på land i sam
arbete med lantbrukare stämmer 
perfekt in i familjens bild av ett etiskt 
vettigt och på alla vis hållbart fram
tidsföretag med rejäl lönsamhetspo
tential.  

Gårdsfisk drivs av marinbiologen 
Johan Ljungquist och civilingenjören 
Mikael Olenmark Dessalles. De är  
två nytänkande killar som utvecklat 
systemet och dragit i gång uppfödning 
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Vattnet renas i en tank. Det som ser ut 
som ett hav av kavajknappar är ytförsto-
rare. På dem växer en bakterie som 
omvandlar ammoniak till nitrit och en 
annan bakterie som gör nitrat av nitriten. 

Krav på lantbrukaren:
l    Vilja att vara med och  

förändra livsmedels-
produktionen.

l    130–150 hektar mark per 
stall att lägga fiskgödseln 
på.

l    Tillräcklig tillgång till  
vatten. 

 

Så här ser ett samarbete ut mellan Gårdsfisk och lantbrukarna
Investering:
l    En ny, anpassad hall kostar 11–12 

miljoner inklusive produktions-
system. Maltesholms hall blev 
dyrare på grund av ytor för 
möten och studie besök. Återbe-
talningstiden är 8–9 år beroende 
på marknad och erhållna stöd. 
Produktionskapaciteten är 400 
ton fisk per år vid full produktion 
fördelat på 2,5 produktionscykler.

Affärsform:
l    Lantbrukaren äger anlägg-

ningen och licensierar 
mjukvaran som behövs för 
att driva den. Lantbruka-
ren köper yngel, foder och 
annat som behövs av 
Gårdsfisk. Gårdsfisk köper 
den färdiga slaktfisken av 
Lantbrukaren. Priserna är 
inte offentliga. 

Fiskstallet hos Niclas Palmstierna kan producera lika mycket som en tredjedel av den svenska torskkvoten i 
Östersjön.

Mikael Olenmark Dessalles (till vänster) och Johan Ljungquist driver Gårdsfisk. Affärsidén är att producera matfisk på land i samarbete med lantbrukare.

Tre fiskar
l  Rödstrimma är 
Gårdsfisks varu-
märke för hållbart 
producerad niltila-
pia, Oreochromis 
niloticus. Den finns 
som röd eller svart 
och liknar abborre i 
köttet. 

l  Gårdsfisk använ-
der också clarias, 
som heter Clarias 
gariepinus på latin 
och kan kallas afri-
kansk ålmal i han-
deln. Den är en 
halvfet fisk som pas-
sar att röka, till kot-
letter och till fiskfärs. 

Stockholm. Niclas Palmstierna gillar 
fisk och att vara i en ny bransch. 

– Fisken är väldigt god. Produk
tionen är enkel, ren och luktfri. Det är 
också roligt att ha att göra med entre
prenörer, säger han. 

Produktionsmässigt ser han 
många fördelar. Exempelvis är fisk
uppfödning tidseffektivt. En person 
ser till hallen två gånger per dag, totalt 
cirka en timme. Det går att använda 
personal som redan finns på gården. 

– Jag klarar av att köra den själv. 
Anläggningen är väldigt digital. 
Mycket kan jag reglera hemifrån, 
säger Niclas Palmstierna. 

Skulle något mot förmodan krång
la finns ett serviceavtal med Gårds
fisk. 

EN ANNAN FÖRDEL tycker han är att 
det går att starta fiskuppfödning med 
en relativt liten investering. Produk
tionen är sedan likadan året runt med 
täta försäljningstillfällen.

Svart rödstrimma, 
rödstrimma och 
afrikansk ålmål.
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Arbetsgång:
l    Parterna upprättar en 

avtalsförklaring och 
startar ansökan om 
tillstånd.

l    När tillstånden är klara 
tar bygget av en ny 
hall och installation av 
produktionssystemet 
cirka 20 veckor. 

Foder:
l    Produceras av ett norskt 

bolag i Frankrike. Under 
2021 blir fodret till röd-
strimma 100 procent 
vegetariskt. Clarias behö-
ver äta lite fiskmjöl. Gårds-
fisk hoppas att någon 
svensk aktör startar fisk-
foderproduktion framöver.



32  Tillväxt  

– Det är bra med ett kontinuerligt 
kassaflöde. Det här är en komplett  e
rande verksamhet som inte är säsongs 
inriktad, säger han.  

Vattnet filtreras och 95 procent 
återanvänds. De återstående 5 pro
centen blir tillsammans med fiskbaj
set gödsel att använda i lantbruket. 
Där är det en fördel att det handlar om 
sötvatten. Inga kemikalier används 
heller i uppfödningen.  

Fisk är dessutom en finfin foder
omvandlare.

– Om man har 100 kilo foder får 
man ut 15 kilo griskött eller 25 kilo 
kycklingkött. Ger man det till fisk får 
man 70–90 kilo fiskkött, säger Niclas 
Palmstierna. 

UTE PÅ GÅRDEN lyser vintersolen på 
den röda plåtfasaden, två glänsande 
fodersilor och takets södersida, som 
är täckt av solpaneler. Diskret placerat 
står ett dieselelverk, om strömmen 
skulle gå. Allt är nytt. Det beror på att 
Maltesholm saknade fördelen att ha 
en passande, tom ekonomibyggnad 
från exempelvis nedlagd djurproduk
tion. Anläggningen kostade 13 miljo
ner att bygga, inklusive inventarier,  
ett stort mötesrum med fönster mot 
bassängerna, ett lagerrum för foder 
och en gödseldamm, men utan en del 
av markarbetet. Gården fick 2 miljo
ner kronor i startstöd ur europeiska 
havs och fiskerifonden. Resterande 
belopp satsades ur Maltesholms bud
get. Niclas Palmstierna räknar med en 
återbetalningstid på 8–9 år.

– Skogen hade gett ett överskott. Vi 
ville investera i framtiden och livs
medel är framtiden. Virkespriserna är 
fortfarande bra och vi har förberett för 
en hall till, säger han. 

TILLVÄXT RINGER TILL Gårdsfisks vd 
Johan Ljungquist för att höra om 
möjligheterna för fler lantbrukare att 
investera i fiskuppfödning. Han sitter i 
bilen tillsammans med affärsutveck
lare Mikael Olenmark Dessalles på 
väg till Nederländerna för utbildning. 

Gårdsfisk har köpt avels
genetiken av företaget det 
importerat yngel från, för att 
säkerställa yngeltillgången.

– Nu under 2021 kom
mer våra yngel att produce
ras här i Skåne, säger Johan 
Ljungquist. 

HITTILLS HAR TVÅ jord
bruksföretag kommit i gång 
med fiskuppfödning på sina 
gårdar. Förutom Maltesholm är det 
CW Fisk AB i Fjälkinge. Fyra andra 
anläggningar är i slutskedet av till
stånds och uppbyggnadsfasen och 
ska vara i gång till sommaren. Ytterli
gare 4–6 gårdar är inne i en tidig pro
jekteringsfas. 

– Vår plan är att ha 17 stallar fär
diga till ingången av 2024. Det är en 
fördel att hålla ihop produktionen 

geografiskt. Vi har ingen stress 
att lämna Skåne, säger Johan 
Ljungquist.

Han berättar att intresset 
från lantbrukarhåll varit 
enormt. På en inledande 
informationsträff kom 160 
personer, många långväga 
ifrån. Alla landsändar och 
inriktningar finns represente
rade bland dem som funderar 
på att komplettera med fisk. 

Det är företagare inom kött, mjölk 
och kyckling, rena växtodlare, eko och 
konventionellt, familjejordbruk och 
gods. 

– Vi har hittat en fungerande affärs
modell och lantbruket har nog varit 
svältfött på den här typen av investe
ringsmöjligheter. Det är inte så ofta 
det kommer in något helt nytt, säger 
Johan Ljungquist. n

>

Boken ger dig som jord- och 
skogsägare goda råd inför 
deklarationen 2021. 

Beställ den kostnadsfritt på 
areal.se.

Dags att deklarera?

Beställ Areals lilla gröna!

 – —

Investera i en FTG skogsvagn 
- tål tuffa tag och håller värdet.

FTG Cranes AB • 0521-26 26 30 •  www.ftgforest.com

Årskapaciteten i Maltesholms hall ligger på upp till 300–400 ton fisk när alla produktionslinjer kommit i gång. 
Niclas Palmstierna berättar att många är intresserade av att höra mer om fiskuppfödning i kombination med 
lantbruk. 

ÄLSKA SKOGEN

Kärlek 
och gödsel 
får skogen 
att växa
Att gödsla är något av det mest lönsamma en 
skogsbrukare kan göra. Skogsgödsling får din skog 
att må bättre och ge större avkastning. Gödslingen 
motverkar även växthuseffekten genom att leda till 
ökad kolbildning i mark och träd. Att du dessutom 
gödslar din skog med kärlek tar vi för givet.

Vill du veta mer? Besök sg-systemet.com eller 
kontakta oss på 0418-76500.

VI ÄLSKAR OCKSÅ SKOGEN.

Marken där hallen 
står var äppel-
odling för länge 
sedan, sedan 
julgransodling. 
Solel skapar värme 
till bassängerna. 
På väggen 
inomhus sitter ett 
fryselement som 
återvinner energin. 

GÅRDSREPORTAGET
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Målet är att världen ska få upp ögonen för svensk mat och dryck. Nya 
jobb, ökad export och en tung position inom den europeiska livsmedels-
sektorn står på agendan för Sweden Food Arena. Det berättar verksam-
hetsledaren Marie Gidlund. Text Tina Andersson  Foto Kristina Sahlén

” Landsbygden har aldrig  
varit så het som nu”

Heta stolen

Vilka mål har Sweden Food Arena?

– Till 2030 vill vi att Sverige är bland 
topp tre i innovationsrankningar för livs
medelssektorn i Europa, att vi har fått  
50 nya svenska innovationer som tillsam
mans omsätter 1 miljard euro, att det 
skapats minst 50 000 nya jobb och att 
exportandelen ökat till 50 procent. Livs
medelssektorn är redan i dag Sveriges 
tredje största industrigren, men man läser 
alltid mer om andra näringar som tele
kom, gruvdrift och skog. Det är dags att 
börja prata ärter och fläsk. 
Hur jobbar ni?

– Vi har möten med människor bland 
främst våra medlemsföretag men även 
inom politik och myndigheter. Vi sätter 
samman företag med samma frågeställning
ar, hittar forskare och söker medel från 
olika forskningsutlysningar. Allt sker digi
talt nu, förstås, eftersom vi jobbar hemifrån. 
Det är en enorm ögonöppnare att man kan 
ha så många kvalificerade möten digitalt. 
Teknikutvecklingen visar att vi inte behö
ver täta miljöer för innovation, man kan 
flytta verksamhet ut på landet. Landsbyg
den har aldrig varit så het som nu. 
Vad krävs för att svensk mat och dryck ska 

bli en tillväxtmotor?

– En riktad satsning på forskning och 
innovation för att höja förädlingsvärdet 
och höja lönsamheten i varje led. Det 
krävs kompetensförsörjning och nätverk 
där exempelvis lantbruksrådgivare ingår. 
Det behövs även kapital. Globalt räknar 
man med att riskkapitalister investerat 21 
miljarder dollar i det som kallas foodtech 
och agtech under 2020. Vi ser ett växande 

intresse i Sverige, samtidigt finns utma
ningar för lantbruksföretagare, som att få 
lån och att genomföra generationsskiften.
Hur ska du få förespråkare för vegetariskt 

och animaliskt att dra åt samma håll?

– Få ut mer kunskap. Livsmedelspro
duktionen är komplex. Vi behöver både 
kor och växtodling, de hänger ihop. Man 
kan inte titta på djurhållning i USA och 
säga att vi ska lägga ned köttproduktionen 
i Sverige. Man behöver se vad som är 
lämpligt ur varje lands perspektiv. Vill 
man äta klimatsmart kött så finns det inget 
bättre än svenskt och med tanke på det 
borde vi exportera mer. Inom växtbaserat 
behöver vi odla nya sorter och hitta nya 
affärsmodeller för att kunna ersätta bön
derna och utveckla förädlingen. Exem
pelvis saknar vi inhemsk process
industri för att utvinna proteinet ur 
ärter.
Har du själv gård?

– Jag har ett hemman utanför 
Örnsköldsvik i Ångermanland. 
Jag slår varje år elva hektar med 
traktor till ingen nytta. Finns ju 
inga bönder kvar i byn! Jag slår 
även med lie för att bevara den 
biologiska mångfalden och för att 
det inte ska växa igen. n Marie Gidlund

Aktuell som: Verksam-
hetsledare för Sweden 
Food Arena, som samlar 
hela livsmedelsbranschen 
från primärproduktion till 
dagligvaruhandel. 
Ålder: 54 år.
Utbildning: Civilingenjör.
Bor: Villa i Västerås,  
Västmanland.

BLÅ SIDANNYHETER OCH TIPS FRÅN HANDELSBANKEN   BLÅ SIDAN

Är valutasäkring 
något för mig?
FRÅGA: Jag har precis gjort min EU-
ansökan och undrar om en valutasäkring 
är något för mig?

SVAR: Det korta svaret är: Ja, om du vill veta 
hur stor din intäkt från EU-stödet kommer att 
bli. Vi bör dock naturligtvis utveckla svaret 
något mer.

En stor del av jordbruksstöden finansieras 
av EU och beräknas i euro. Det gäller bland 
annat gårdsstödet, förgröningsstödet och 
stöd till unga jordbrukare. Det innebär att 
dessa stöd är beroende av förhållandet mel-
lan euron och den svenska kronan, det vill 
säga kursen EUR/SEK.

När du gör din ansökan (11/2–8/4 för år 
2021) kan du räkna ut hur mycket stöd du 
kommer att få i euro. Valutakursen EUR/SEK 
för EU-stöden fastställs den sista bankdagen i 
september (30/9 för år 2021). Det innebär att 
du exponeras för en valutarisk från den dag 
du skickar in ansökan till den 30 september. 
Detta kan du hantera genom att kurssäkra 
valutan.

KURSSÄKRINGEN INNEBÄR att du genom en 
valutatermin säljer euro i samband med att 
du skickar in din SAM-ansökan och sedan 
köper tillbaka samma belopp den 30 septem-
ber. 

Det kan förklaras med ett exempel:
När du lämnar in din ansökan är kursen 

EUR/SEK 10,00 och du säljer ditt sökta 
belopp genom en valutatermin. I det fall kur-

sen den 30 september är 9,50 får du 50 öre 
mindre för varje euro i EU-stöd än vad du 
fått vid ansökningstillfället men genom din 
terminsaffär gör du motsvarande vinst på 
den. Det innebär att du totalt får 10,00 kro-
nor för varje euro. Om kursen i stället är 
10,50 kronor den 30 september får du  
50 öre mer för varje euro i EU-stöd medan 
du gör motsvarande förlust på din termins-
affär. Totalt innebär det dock fortfarande att 
du får 10,00 kronor för varje euro. Du har 
alltså valutasäkrat ditt EU-stöd till den kurs 

som var aktuell när du lämnade in din ansö-
kan.

Huruvida just du ska göra en valutasäkring 
beror på hur stora marginaler du har i din 
ekonomi men det är väl aldrig fel att veta hur 
stora de framtida intäkterna blir.

Expertpanelen Handelsbankens experter svarar på läsarnas frågor 
om finansiering, skatter, placeringsformer med 
mera. Mejla till: skogochlantbruk@handelsbanken.se

JOHAN HALLKVIST
Handelsbanken 
Skog och lantbruk  
joha51@handelsbanken.se

Det kan vara en god idé att valutasäkra EU-stödet.

Lätt att pensionsspara  
med nya guiden

Kontoret tipsar

Sedan i höstas är det enklare än någonsin 
att komma i gång med ett eget pensions-
sparande. Handelsbankens mobilapp är 
sedan några månader utrustad med en 
enkel och överskådlig pensionsguide.
Text Marina Tell Eskildsen

PENSIONSGUIDEN i Handelsbankens mobilapp 
har fått uteslutande positiva omdömen. Det 
erfar Johan Skoglund, rådgivare på Handels-

bankens kontor i Sundsvall.
– De flesta vet att det pri-

vata pensionssparandet är 
en viktig del av ens framtida 
pension. Ändå drar sig 
många för att ta tag i frågan, 
då den kan upplevas som 
komplicerad och krånglig.

Han fortsätter:
– Pensionsguiden har verkligen sänkt  

tröskeln för våra kunder när det gäller att 
komma i gång med ett eget pensions-
sparande. Nu behövs bara några få knapp-

tryckningar. Det är mycket uppskattat av 
kunderna.

JOHAN SKOGLUND poängterar att pensions-
guiden finns tillgänglig i appen där de flesta 
inloggningar sker och berättar att den upp-
levs som mycket användarvänlig.

Pensionsguiden vänder sig till en mål-
grupp mellan 18 och 55 år. 

– Det gäller att börja spara i tid eftersom 
just tiden är en sådan viktig faktor när det 
gäller att bygga upp ett bra sparande, säger 
Johan Skoglund.

I varje nummer av tidningen Tillväxt presenterar vi här tips och nyheter 
från Handelsbankens kontor runt om i Sverige

Johan Skoglund
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Sweden Food Arena
Ekonomisk förening bildad 2019 inom 
ramen för den nationella livsmedelsstrate-
gin. En anställd verksamhetsledare och en 
innovationsledare. 40 företag och orga-
nisationer är medlemmar. Tillväxtver-
ket anslår 2 miljoner kronor årligen, 
beräknat till och med 2025. LRF, Livs-
medelsföretagen och Svensk Daglig-
varuhandel är stora finansiärer. 

Marie Gidlund 
tycker att för- 
nyelse är ett bra 
ord för lantbru-
kare att fokusera 
på. Man tänker i 
nya banor, är i 
ständig förnyelse. 
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Från frö till trähus
Nu bygger vi en stark och långsiktig värdekedja, 
från frö till trähus. Förädlingen av virket från skogen 
sträcker sig nu hela vägen till avancerad husbyggna-
tion i trä. Vi skapar värden som består över tid och 
bidrar samtidigt till ett bättre klimat.

För kontaktuppgifter och för att läsa mer om oss,  
se holmen.com/skog


