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Den svårfångade framtiden 
 

 

 

Den svårfångade framtiden var titeln på Skogsavdelningen höstsammankomst den 11 

oktober 2012.  

Vi har historiskt inte varit så duktiga på att förutsäga framtiden i skogsbranschen, 

inledde Carl Henrik Palmér, jägmästare och frilansjournalist, och räknade upp en lång 

lista över prognoser som aldrig slog in.  

 Skogsekonomer har i alla tider trott att priserna på timmer och massaved ska öka 

relativt andra varor i takt med stigande resursknapphet i samhället. I verkligheten har 

priserna sjunkit stadigt med en till två procent per år i minst 50 år. 

 Virkesbrist har alltid hotat runt hörnet – och aldrig slagit in.  

 Virkessvackan skulle medföra rejält sänkta slutavverkningsvolymer i början av 

2000-talet. I verkligheten har avverkningsvolymerna stigit och stigit – och kommer 

att fortsätta så enligt dagens prognoser  

 En kort period i början av 1990-talet hade vi ett hotande virkesöverskott – vi 

hade för mycket avverkningsmogen skog i förhållande till industrins behov. 

Virkespriserna riskerade att sjunka. Kanske delvis som en följd av detta avsattes 

någon miljon hektar slutavverkningsmogen skog som naturreservat och frivilliga 

avsättningar. Vips var överskottet borta.  

 I början av 1970-talet var den allmänna meningen att den svenska skogens värde 

skulle sjunka som en sten – tropikerna och plasterna skulle ta över. Avverka nu 

medan skogen har ett värde, sade en statlig utredning. Strax därefter gick skogen in i 

en långvarig högkonjunktur.  

 Den svenska skogen har ”hotats till livet” under ett par perioder – dels på grund 

av försumpning i början av 1900-talet, dels som en följd av surt regn i slutet. Båda 

dessa prognoser visade sig vara hjärnspöken  

 Utan hormoslyr och DDT skulle skogsbruket gå under ekonomiskt. Sedan kom 

förbuden – och skogsbruket fortsatte, nästan som inget hade hänt.  

Är då skogsbruket sämre prognosmakare än andra branscher, frågade han sig, och 

gav själv svaret: nej. Kanske till och med lite bättre, eftersom tiden alltid finns med som 

en tung faktor i det skogliga tänkandet, menade han.  

Kan vi bli bättre framtidsspanare i framtiden? Nej, var hans tes. Framtiden har alltid 

varit omöjlig att förutsäga och kommer alltid att vara det. Huvudförklaringen är att det 

oväntade, det oförutsedda, förr eller senare alltid händer. Det kastar alla prognoser över 

ända då prognoser bara kan baseras på kända fakta och förhållanden.  

 

**** 

 

Livsmedelsproduktionen totalt i Sverige är i dag klart lägre än vi spådde i mitten av 

1990-talet. Och produktionen av energigrödor är avsevärt lägre. Det berättade Bengt 

Rundqvist, agronom vid Naturvårdsverket.  
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I början av 1990-talet initierade Naturvårdsverket en stor framtidsstudie, det så 

kallade 2021-projektet. Syftet var att visa hur ett uthålligt samhälle skulle kunna se ut – 

det här vara bara något år efter den stora miljökonferensen i Rio.  

Jordbruket var en av de branscher som ingick i studien. Målet var att minska 

användningen av kemiska bekämpningsmedel och minska utsläppen av kväve, fosfor 

och växthusgaser. Ökad biologisk mångfald, bevarande av öppna landskap, god 

djurhållning och positiv energibalans var andra mål.  

Arbetet var mycket ambitiöst. Det fanns en bred referensgrupp med representanter 

för olika jordbruks- och samhällsintressen, det var en projektgrupp med experter och 

man utgick från kalkyler och underlag från framförallt SLU. Syftet var att visa hur man 

skulle kunna nå miljömålen inom en generation.  

I studien arbetade man med två ”visionsgårdar”, en mer storskalig och konventionell, 

den kallades Vägvinnaren, och en ”grönare” med familjejordbruk utan konstgödsling 

och kemisk bekämpning, Stigfinnaren.  

Den konventionella gården hade en storskalig produktion av energigrödor, den små-

skaliga satsade framförallt på att spara energi.  

Stigfinnaren var bättre på att uppfylla 2021-målen vad gäller biodiversitet, öppna 

landskap och användning av bekämpningsmedel, men sämre än Vägvinnaren vad gäller 

energibalans och utsläpp av växthusgaser. 

Hur ser det ut i dag då, frågade Bengt Rundqvist sig. Vi har ju kommit halvvägs 

mellan 1995 och 2021. Ja, det är mycket som inte har utvecklats i visionens riktning, 

menade han 

 Energigrödorna är bara en bråkdel av vad vi förutspådde. Vi sade att det skulle 

650.000 hektar 2021, i dag är det max 20.000 hektar.  

 Vi trodde att vi skulle vara mycket mer självförsörjande på livsmedel. Vi 

underskattade den stora importen, framförallt av kött.   

 Andelen KRAV-godkänt lamm- och nötkött är i dag bara en bråkdel av vad som 

sades i visionen.  

 Jordbrukets lönsamhet har, trots bidrag, utvecklats betydligt sämre än vad vi 

trodde då.   

 Kväveläckaget har däremot minskat i takt med visionen, men inte på grund av 

bättre teknik, som vi förutsatte, utan genom minskad produktion av spannmål och 

animalier.  

 

**** 

 

Framtiden är het i forskningsprogram i dag och det kanske beror på att vi nu tror mer på 

en framtid än vad vi gjorde för ett antal år sedan, menade Erik Westholm, professor vid 

SLU. Han är bland annat verksam inom forskningsprojekten Future Forest och Future 

Agriculture, och har tidigare arbetat vid Institutet för Framtidsstudier.  

Teknisk framsyn är svårt, även på så kort tid som tre år. Det finns massor med 

fiaskon som man kan skratta åt i dag, inledde han.  

Det finns två huvudlinjer i 1900-talets syn på framtiden, fortsatte han:  

1. Tillväxtoptimisterna. Det löser sig är deras motto. De arbetar ofta med linjär 

framskrivning av historisk utveckling.  

2. Resurspessimisterna. Allt tar slut. Man är orolig för miljön och tillväxten i sig är 

ett hot mot framtiden.  

De här två linjerna har slingrat sig runt varandra med omväxlande framtidstro och 

framtidsoro. Under den tid när världen levde under kärnvapenhotet var inte framtiden 

alls så het som i dag. I dag är klimatfrågan en ny dimension.  
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Demografin är faktiskt en bra ledstång som man kan hålla sig till i framtidsstudier. 

De människor som skapar samhället om 30 år är redan födda i dag. Och vet vi hur 

många de är, så har vi en ganska bra bild av det framtida samhället. Många 30-åringar 

köper många kylskåp – och hittar många rödlistade arter. Många åldringar kräver å 

andra sidan mycket vårdresurser.  

Framtidsstudier är inte en vetenskaplig disciplin – och är alltid kopplade till historien.  

Rum och tid är centrala i vår begreppsvärld. Rummet är inget problem. Det finns där, 

lätt att förstå, lätt att konceptualisera i till exempel kartor. Tiden är mycket svårare. Den 

finns egentligen bara som ord när vi pratar om den. Skogsfolk är förhållandevis bra på 

tidsperspektiv – otroligt mycket bättre än t.ex. plåtslagare. 

Tid är också ett problem i forskningspolitiken. Man sätter igång processer som man 

vet att det tar minst 20 år att få genomslag för, och utvärderar dem efter tre år. 

Politiker hanterar tiden så att de gör vad som kan göras under en mandatperiod, 

resten lovar man att fixa till 2050!  

Det finns inte en enda, entydig framtid som väntar på oss därute. Det finns ett 

oändligt antal alternativa framtider. Framtidsstudier handlar om att visa vad som kan 

hända – att lyfta fram olika möjligheter. Framtidsstudier kallas därför ibland för The 

science of alternatives.  

Framtiden spelar roll i dagens samhälle. Den som får gehör för sin framtid får makt i 

dag.  

Den som arbetar med framtid måste därför alltid klargöra sina utgångspunkter. Visa 

vilka antaganden man gör, hur man hanterar tidsaxeln och hur man hanterar olika 

intressen.  

Framtiden är rebellisk var hans avslutande take home-message. Den gör inte som vi 

tror! 

 

**** 

 

Diskussionen blev livlig. Några nedslag:  

 Det påstås att man kan få en bild av framtiden genom att se på ungdomarnas 

värderingar. De värderingar man har som 20-åring behåller man livet ut. Stämmer 

det? Nja, trodde Erik Westholm. Då skulle vi leva i proletariatets diktatur i dag, med 

tanke på att ”alla” unga var kommunister under 1980-talet. Man glömmer att 

människor ändrar värderingar i takt med att de får erfarenheter 

 Biologiska system har så lång tid mellan input och output. Hur ska vi hantera 

den tidsaspekten? Ja, menade Erik Westholm: vi har ju fått nya digitala redskap som 

GPS och GIS. Vi kan samla in oändligt mycket mer information om rummet. Men vi 

måste också utveckla en metodologi för att hantera tidsdimensionen i 

samhällsforskningen.  

 Vi gjorde så gott vi kunde i varje ögonblick – och ändrade oss efterhand som ny 

teknik och nya kunskaper ändrade spelplanen, sade en äldre skogsman.  

 Glöm inte att framtiden delvis kan skapas.  

 

 

Text: Carl Henrik Palmér 

 

 


