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Missade du
Finansdagen?
Lyssna till talarna
på www.tmf.se!

FOKUS PÅ FINANSIERING
– stjärnspäckat på TMF:s Finansdag 23 april
TMF:s Finansdag lockade publik
från hela landet och från flera olika
branscher.
– Dagen var verkligen en succé, med
en imponerande talarlista, sammanfattar
TMF:s ordförande Ulf Adolfsson.

svensk trä- och möbelindustri var dessutom
något som flera av talarna uttryckte.

Bland de medverkande fanns Swedbank
Sveriges vd Kjell Hedman, riksgäldsdirektör
Bo Lundgren, Ratos vd Arne Karlsson samt
kommun- och finansmarknadsminister
Finansdagen kom att handla
Mats Odell. Syftet med
om finansiella frågor
dagen var dels att lyfta
utifrån en rad olika
finansiering och externt
perspektiv, däribland
kapital som en möjlighet
hur staten bör
för trä- och möbelföreagera vid allvarliga
tagen att fortsätta växa,
kreditkriser, kondels att visa inbjudna
junkturbedömning
investerare – och media
av svensk ekonomi,
– vilken stor potential
storbankens roll och
som finns inom denna
bevekelsegrunder på
industri.
bolånemarknaden,
– En sådan här dag
men också om riskkatror jag kan betyda
pital och privata finanmycket i och med att det
siärers sätt att värbland annat fokuserades
dera sina engagemang,
på strukturella församt hur ett aktivt
ändringar som går att
Charlotte Bohman, vice ordförande TMF,
ägande kan utveckla
genomföra i vår induinledde Finansdagen 23 april med att ge
och förbättra ett förestri. Det var värdefullt
en presentation av trä- och möbelindustrin
tag. Optimism kring
för många, säger Charoch dess möjligheter.

lotte Bohman, vice ordförande TMF.
– Finansieringsfrågor är viktiga i alla branscher, tillägger Ulf Adolfsson. Inte bara för
det dagliga rörelsekapitalet, utan också för
expansion. Vår bransch har genomgått strukturförändringar, men det finns mycket mer
att hämta. Inte minst på nya marknader.
Charlotte Bohman inledde Finansdagen

genom att ge en presentation av trä- och
möbelindustrin och dess möjligheter. Hon
framhävde industrins underskattade värde
i en tid när alla pratar ”high tech, IT och
biomedicin”. I samma andetag menade dock
Charlotte Bohman att trä- och möbelindustrin långt ifrån optimerat sin potential än.
– Ibland finns det en tendens till ”för mycket traditionsbundet tänkande nära hembygdens premisser”. Möjligheterna finns i ett ökat
internationellt tänk, i bättre utnyttjande av
samordning och nätverk, i ökade möjligheter
med riskkapital samt träråvarans uppenbara
miljöfördelar, sa hon under sitt anförande.
– Finansdagen visade verkligen att vi är
en industri med högt förädlingsvärde och
stor potential på väg in i framtiden, avslutar
Ulf Adolfsson.

Arne Karlsson, Ratos
Arne Karlsson, vd på Ratos, talade
om hur ett aktivt ägande kan utveckla
och förbättra trä- och möbelindustrin
ännu mer. Det enda som krävs, enligt
honom, är strategisk kunskap och
stark ekonomi.
– Trä- och möbelindustrin är en utvecklande och spännande industri med bra
möjligheter. Det gäller att tänka att man
som kund inte bara köper en möbel, utan
också miljö, sa Arne Karlsson.
Riskkapitalbolaget Ratos investerar till
största delen i icke börsnoterade bolag
och har genom åren
visat otaliga prov på
lyckade investeringar
och försäljningar. Ett
exempel som Arne
Karlsson tog upp var
Elitfönster, som idag är
en större del i fönsteroch dörrtillverkarföretaget Inwido.
– När vi går in i ett
bolag genomför vi
kontroller och kollar
vilka utvecklingsmöjligheter som finns.
Elitfönster/Inwido har vi lyckats göra till
Nordens största fönsterföretag, tack vare
ett strategiskt tänkande och en bra integrationsmodell.
– Trä- och möbelindustrin har potentialen som krävs för att kunna expandera,
men kan behöva hjälp på vägen, avslutade Arne Karlsson.

Mats Odell, Finansdepartementet
Nu tar alliansregeringen bort de sub
ventioner och regleringar som tidigare
hindrat utvecklingen av bostadsbyg
gandet i Sverige.
– Just nu ligger en proposition på riks
dagens bord, vilket är resultatet av ett
3-årigt arbete, sa Mats Odell, kommunoch finansmarknadsminister.
De senaste 20–25 åren har det byggts
väldigt lite bostäder i Sverige. Mellan
2000–2007 byggdes endast 180 000. Det
anser Mats Odell är väldigt lite jämfört
med de andra nordiska länderna. Men nu
inför alliansregeringen nya förändringar

Bo Lundgren, Riksgälden
Hur staten bör hantera kriser på kredit
marknaden stod i fokus när riksgälds
direktör Bo Lundgren talade.
Den världsvida finansiella krisen kunde ha
blivit värre än på 30-talet. Skillnaden är att
då gjorde de flesta banker och länder det
mesta fel. Nu har det mesta tvärtom gjorts
rätt, enligt Bo Lundgren.
– Vi kommer att få uppleva fler finansiella
kriser i framtiden, men det positiva är att vi
blir bättre och bättre på att hantera dem.
Banker är hjärtat i det finansiella blodomloppet, men vid en kris är det dock inte de
enskilda bankerna som nödvändigtvis ska
räddas utan själva systemet banking, slog Bo
Lundgren fast under sitt anförande. Och det
är statens uppgift att ingripa för att stabili-

sera en svår situation på kreditmarknaden.
Bo Lundgren talade om tre åtgärder: För
det första att klara ut likviditetsproblem så
att pengarna kan flöda, vilket är en uppgift
för riksbanken. För det andra måste förtroendet för systemet återskapas, till exempel
genom bankgarantier. Slutligen måste den
kapitalbas som bankerna hade innan krisen
återställas.
Bo Lundgren menar att Sverige klarat
krisen bra och att ekonomin håller på att
återhämta sig. Samtidigt måste en diskussion föras om ”vad som gick snett”.
– Tuffare regleringar diskuteras, men om
bankernas kapitalkrav höjs och minimi
regler för likviditen införs kostar det. Det är
en kostnad som låntagarna får ta och något
man måste fundera över.

som ska sätta fart på byggandet.
– Propositionen är en överenskommelse
mellan hyresgäströrelsen, Fastighetsägarna och SABO, Sveriges Allmännyttiga
Bostadsföretag, som innebär att allmännyttans hyresnormerande roll nu försvinner,
sa Mats Odell.
Istället ska Sverige ha förhandlingar där
de privata fastighetsägarna också är med i
förhandlingssystemet och blir jämbördiga
parter.
– Vi vill att bruksvärdeshyran ska beräknas utefter de privata fastighetsägarnas
hyror. Detta tror jag kommer att bidra till
en bättre bostadsmarknad.

Kjell Hedman, Swedbank
Förändringar väntar på kreditmark
naden framöver, bland annat i form
av minskad tillgång av krediter. Den
bedömningen gör Kjell Hedman, vd
Swedbank Sverige.
Många företag har klarat krisen bra, men
den som är högt skuldskatt kan komma att
få det besvärligt. Det var Swedbankchefens
budskap under Finansdagen.
– Allt pekar på att krediterna blir dyrare,
räntorna stiger, regleringar väntar med nya
kredit- och kapitalkrav och dessutom kommer tillgången till kredit att begränsas, vilket
kommer att pressa priserna uppåt, sa Kjell
Hedman bland annat.
I egenskap av Sveriges största bolåneaktör

är framför allt hushållens skuldsättning en
viktig fråga för Swedbank. Och banken är
orolig för att hushållen är på väg att överskuldsätta sig. Överhettningen av bostadsmarknaden behöver dämpas.
– Vi har infört något striktare krav på låntagarna, vilket vi fått stor kritik för. Men att
som vissa aktörer låna ut 100 procent med
en amorteringstid på 100 år är inte sunt.
Swedbank välkomnar därför att Finansinspektionen ska komma med någon typ av
regelverk kring kreditgivning.
Kjell Hedman redogjorde även för situationen för Swedbank, bland annat att man
nu dragit sig ur det statliga bankgarantiprogrammet eftersom finansmarknaden börjar
fungera normalt igen.

Dan Johansson, Ratio
Tillväxt och välstånd är ett resultat av
upptäckt och ny kunskap. För att ett
företag eller en bransch ska fortsätta
utvecklas krävs det ständig förnyelse,
sa Dan Johansson, vice vd på Ratio.

Karolina Ekholm, Riksbanken
Riksbankens bedömning av den ekono
miska utvecklingen i Sverige under 2010
ser relativt ljus ut. Samtidigt hämmas
utvecklingen av de statsfinansiella pro
blemen som många europeiska länder
dras med.
Den bilden målades upp av vice riksbankschef Karolina Ekholm under Finansdagen.
Några dagar tidigare hade Riksbanken
beslutat att behålla styrräntan på oförändrad
rekordlåg nivå.
– Det kan kanske se ut som vi tycker att
inget har hänt, men det sker förändringar
i penningpolitiken om man ser det i ett lite
bredare perspektiv. Förra året sattes en hel

del krisåtgärder in, framför allt för att förse
den finansiella sektorn med likviditet, men
dessa åtgärder håller nu på att fasas ut. Vi
förbereder oss för en normalisering, sa
Karolina Ekholm.
En global återhämtning i ekonomin syns
nu, men i Europa går det trögt. Det har stor
inverkan på svensk export.
– Trots detta räknar vi med en återhämtning och att BNP-tillväxten blir positiv i år
– förra året var den närmare -5 procent.
Riksbankens bedömning är att tillväxten
landar på 3–3,5 procent. Även arbetslösheten tros plana ut för att sedan falla långsamt.
Den första räntehöjningen kan komma i
sommar eller under tidig höst.

– Möjligheterna till framtida affärer inom
trä- och möbelindustrin är många. Industrin har stor potential till utveckling,
men behöver tre råd på vägen.
Det sa Dan Johansson, även docent
i nationalekonomi, som bland annat
pratade om tillväxten
i mänsklighetens
historia och vad träoch möbelindustrin
måste göra för att
säkra sin framtid.
– Det viktigaste
att tänka på är att
hela tiden försöka
förnya sig. Sedan
bör industrin också
satsa på mer export,
fler samarbeten och
större distribution.
Johansson
menar att ny
kunskap utmanar
gamla företag,
vilket i sin tur
skapar en kamp mellan företag och större
konkurrens. En annan avgörande faktor
för tillväxt och välstånd anser Johansson
är riskkapital.
– Inom trä- och möbelbranschen saknas riskkapital, så det finns mycket att ta
tillvara på där.

Gun Laestander, ekonomichef
och delägare, Karlit AB
– Det var verkligen intressant att lyssna på föredragshållarna. Det jag främst fick med mig var
en avstämning av det finansiella läget i Sverige
och världen. Bilden av konjunkturen speglades
dock mer positivt än vad vi märkt här på Karlit, vi
har ännu inte sett vändningen komma.
Mårten Dragstedt,
vd, Dooria
– Framför allt var informationen om
marknadsutvecklingen och penningpolitiken det mest intressanta. Men
också hur man på olika sätt kan reglera den överhettade bostadsmarknaden. I det stora hela var dagen väldigt
bra arrangerad med många intressanta talare och aktuella ämnen.

Anders Dahl, vd, Senab
– Jag tycker hela dagen var väldigt
bra arrangerad och intressant. Det
mest givande var nog att få höra
olika människors infallsvinklar på
hur omvärlden och branschen ser ut.
Det gör att jag själv ser nya perspektiv i det jag driver idag.

Ny styrelse vald
I anslutningen till Finans
dagen hölls även fören
ingsstämma i TMF. Bland
annat valdes den nya
styrelsen, bestående av:
Ordförande: Ulf Adolfsson,
Dux Industrier.
Vice ordförande: Charlotte
Bohman.
Anders Isaksson, Inwido AB,
Claes Hansson, Forshem
Group, Per-Ola Johansson,
Horreds Möbler AB, Greger
Knutsson, Knut Karlssons Snickerifabrik AB, Magnus Efraimsson, Vedum Kök och Bad, samt
Leif G Gustafsson, TMF.
Suppleant: Barbro Forss,
Swedwood.

PLANERAT bolånetak KRITISERAS
– TMF överlämnade protestbrev till Mats Odell
Ett protestbrev innehållande kritik mot
Riksbankens och Finansinspektionens
planerande bolånetak överlämnades
bland annat till kommun- och finans
marknadsminister Mats Odell under
TMF:s Finansdag.
– Vi har en negativ syn på förslaget
som de håller på att utarbeta och såg det
här som en bra chans att förtydliga våra
åsikter, säger Mikael Olsson, ordförande
i trähusgruppen och vd för BWG Homes.
Under TMF:s Finansdag i Näringslivets Hus
fick dagens första externa talare, kommunoch finansmarknadsminister Mats Odell, ta
emot ett exemplar av TMF:s Trähusgrupps
protestbrev. Brevet innehåller kritik mot
Finansinspektionen som planerar att införa
ett bolånetak från 1 juli i år. I brevet tar företagarna inom trähusindustrin även upp att
det idag saknas engagemang att öka bostadsbyggandet hos fler viktiga samhällsaktörer,
trots att det idag byggs relativt få bostäder.
– Finansinspektionens förslag kommer
bara att fördjupa den bostadsbrist vi har.

Mikael Olsson, ordförande
i trähusgruppen och vd för
BWG Homes, överlämnar ett
protestbrev till Mats Odell om
det planerade bolånetaket.

Under de senaste två åren har efterfrågan
ökat enormt mycket, samtidigt som utbudet
har varit snävt. Och det i sin tur har lett till
de höga priserna vi har idag, säger Mikael
Olsson.
Efter att Mats Odell mottog brevet och
lovade att återkomma, överlämnades ett
brev även till vice riksbankschef Karolina
Ekholm. Ytterligare ett brev ska senare
skickas till Finansinspektionens general

direktör Martin Andersson. TMF:s förslag
är att få fram mer byggbar mark för att sänka
bostadspriserna.
– Vi behöver en diskussion om hur
vi kan öka bostadsbyggandet i Sverige
samtidigt som bolånen självklart inte får
skjuta i höjden. Något behöver göras, men
jag tycker det är bättre med höga krav på
amortering än ett krav på kontantinsats,
säger Mikael Olsson.
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