
Sverige – en skogsindustriell stormakt (?)   
Hur kan ett så litet land med så kallt klimat vara så stort på den skogsindustriella 
scenen? Så öppnade ordförande Tomas Lundmark skogsavdelningens 
sammankomst den 13 november 2014. Det är en viktig fråga, menade han, för om 
vi inte vet vilka faktorer som har drivit fram denna framgångsrika industri, så 
kanske vi spelar bort möjligheterna till framtida framgångar.   
 
Referentens reflexioner: det här tog jag med mig från 
sammankomsten Ja, vi är verkligen stora på den globala scenen: Sverige är femma i världen på export av pappersmassa, femma på papper och trea på sågade trävaror. Sammantaget brukar man säga att vi är tvåa i världen på export av skogsindustriprodukter, efter Kanada.  Det finns naturligtvis en hel serie med förklaringar till detta, det här sju jag tog till mig: 1. Vi har och har haft gott om skog!  2. Ett stark skogsindustriellt kluster har drivit på utvecklingen genom att samverka och konkurrera. 3. Vi har satsat på långsiktig kunskapsuppbyggnad, med Riksskogstaxeringen och Skogshögskolan som starka exempel.  4. Vi har en stark äganderätt.  5. Vi hade länge en stabil ”hemmamarknad” i Västeuropa. 6. Låga elpriser gynnade under många år tidningspappersbruken 7.  Vi kunde alltid devalvera när det blev tungt.   Men marknaderna förändras nu snabbt, forskning är inte lika tillämpad och devalveringsvägen är stängd. Ska vi behålla vår ledande position måste vi utveckla nya och/eller mer avancerade produkter.  
––– 
 
För dig som vill veta mer…  ett mer detaljerat referat:   
Erland, Mårald, idéhistoriker vid Umeå universitet och Future Forests, inledde och lade fram fem teser för varför svensk skogsindustri varit så framgångsrik.   1. Vi har haft ett skogsindustriellt kluster som både har samverkat och konkurrerat, vilket har lett till utveckling. Klustret har också haft ett smalt fokus: i princip alla har producerat samma tre saker: sågade trävaror, massa och papper.   
2. Staten och storkapitalet samverkade länge, sade han och visade en bild på en glad Tage Erlander och en lika glad Marcus Wallenberg. Staten ställde upp för industrin, eftersom industrin gav välfärd. Staten stod också för tunga investeringar som gynnade industrin, som vägar, broar och forskning.  
 
3. Samordnad kunskapsuppbyggnad, som Riksskogstaxeringen och Skogshögskolan, som arbetade med lösningsinriktad forskning och utveckling i sektorns tjänst.  



 4. Den svenska modellen, med samsyn, konsensus och kompromisser. Det fanns också en stark tro på ”den objektiva experten”.  Här nämnde han även ”jägmästaren”, som självsäkert rörde sig mellan skogskojor, styrelserum och politiska korridorer.   
5. Inriktat tänkande – eller indoktrinering. Staten satsade på rådgivning för att lära landets skogsägare att sköta skogen på rätt sätt. Det har gett oss mycket skog, men också monokulturer i skogen och i tänkandet, menade han.   Men kanske är skogsklustrets utveckling i dag ”en framgångssaga i upplösning”. För mycket av det som gav framgången gäller inte längre.  Vi har fått ett neoliberalt tänkande, globalisering, multinationella företag som inte längre är lojala mot den svenska nationalstaten, avslutade han. Vi har fått fler intressenter i skogen och så nu en minskad efterfrågan på papper som löser upp klustret.    
––– 
 
Mårten Larsson, Skogsindustrierna, tog stöd i Niall Fergusons bok ”Civilization” som analyser frågan ”varför har västvärlden varit så framgångsrik? På 1400-talet var västra Europa en efterbliven avkrok i världen, de stora välmående kulturerna fanns i Bysans och Kina. Boken räknar upp sex framgångsfaktorer för västvärlden:   1. Konkurrens. I Europa fanns många små nationalstater som konkurrerade med varandra. Det gav utveckling. I Kina och Ottomanska riket fanns det bara plats för en central sanning. Det blev ett statiskt samhälle. 2. Vetenskap. I princip alla stora forskningsresultat från 1600-talet till långt in på 1900-talet gjordes i Västeuropa och Nordamerika.  3. Äganderätt. Den tydliga äganderätten i västvärlden gjorde att den som satsade på att utveckla sitt jordbruk, sin industri och sin handel, fick behålla frukterna av sitt arbete.  

4. Modern medicin 5. Konsumtion. Det fanns en marknad, någon kunde köpa det man producerade.  6. Arbetsmoral.   Vi kan applicera flera av dessa punkter på Sveriges skogsindustriella utveckling, menade han. Vi har haft en utvecklande konkurrens mellan skogsföretagen. Vi har tagit till oss vetenskapliga forskningsresultat inom skogsskötsel, skogsuppskattning och avverkningsteknik. Vi har haft en stark äganderätt. Vi har haft kunder och vi har haft en god arbetsmoral. Allt det här måste vi behålla och utveckla om vi ska ha en framgångsrik skogsindustri även i framtiden, avslutade han.   
–––  Professor Sten Nilsson, tidigare verksam vid det Internationella Institutet for Tillämpad Systemanalys med bas i Österrike, gav en lång lista med svenska framgångsfaktorer – men visade också att många av dem inte längre är självklara.   



• Vi har haft gott om skogsråvara, men långfiberns överlägsenhet är inte alls lika självklar i dag, när man kan göra bättre papper billigare på kortfibrig massa från eucalyptus.  
• Vi hade länge en stark ”hemmamarknad” i Västeuropa, men i dag går 40 procent av de svenska sågverkens export till länder utanför Europa.   
• Skog och skogsindustri har varit samägd, men det är på väg att brytas upp.  
• Vi har haft starka branschorganisationer, men är de med sin tid i dag?  
• Vi har kunnat devalvera när vi hamnat i svåra kostnadslägen, men den vägen är nu stängd.  
• Vi har haft framgångsrika karteller, men de är förbjudna i dag.  
• Vi har haft återkommande kriser, som har pushat på utvecklingen. Ja, de lär fortsätta.  
• Vi har kunnat mekanisera skogsbruket, men här är de lågt hängande frukterna redan plockade…  
• Vi har haft stabila virkespriser, men de är numera betydligt mer volatila.  
• Vi har haft starka ägare och ett starkt ledarskap, men i dag betraktas svensk skogsindustri nästan som faderslös.  
• Vi har haft en samhällsstyrning som gynnat ekonomisk tillväxt, men i dag finns det många andra parallella politiska mål.  
• Vi har haft en stark forskning, men forskar vi på rätt saker i dag?  
• Vi har haft framgångsrika skogsägareföreningar, men den vinsten är redan utnyttjad.  
• Vi har haft låga elpriser – det var de som gjorde att vi kunde bli så stora på tidningspapper globalt. Nu är vi på god väg att få lika höga elpriser som resten av Europa.  
• Vi har haft uthålliga riskkapitalister, men det har vi knappast i dag.   Mycket av det som gjort oss framgångsrika gäller alltså inte längre, menade han. Ser vi bakåt, så finns det några ögonbrynshöjare:  
• Varför sålde skogsföretagen ut kraften?  
• Varför gjorde de så dåliga företagsförvärv?  
• Varför är det så låg värdetillväxt i skogsföretagen? 
• Varför är den svenska staten en stor sågverksägare?   Han pekade också ut ett antal nödvändiga framtidsspår för branschen:  
• Sågverken måste leverera mer utvecklade produkter. Urbaniseringen är en urstark kraft. År 2050 kommer 70 procent av världens befolkning bo i städer. Stadsbyggnad kommer att bli en jättebransch.  
• Hygiensektorn måste bli en del av hälsoindustrin, som är världens mest växande bransch.  
• Vi måste gå över till bioraffinaderier.  
• Vi måste utveckla mer avancerade produkter och helt nya produkter – och vi måste se till att skogen får en rimlig del av förädlingsvärdena.   Det nya industrilandskapet innehåller nya utmaningar, menade han:  
• Det blir mindre volymer, det är inte alls samma självklara skalekonomi som i traditionell skogsindustri.  
• Det blir fler kunder – skogsföretagen måste bygga nya partnerskap.  



• Skogsföretagen måste bli bättre på att identifiera produkter som kan bli marknadssuccéer.   Vilka nya drivkrafter finns det då? Här pekade han framförallt på den nya bioekonomin och samhällets krav på uthålliga produkter. Skogen har en självklar plats, men det kräver stabila virkespriser, god tillgång på skogsråvara, innovativ forskning och en flexibel industri som kan bygga helt nya kluster.   Han avslutade med att kommentera det nationella skogsprogrammet. Vi måste ta ett helhetsgrepp om skogsfrågorna och diskutera hela skogssektorns utveckling, menade han. Vi måste utnyttja hela spelplanen och inte enbart diskutera miljöfrågor.   
Några nedslag från den avslutande diskussionen 

• Varför tappade vi vårt skogsindustriella försprång? Kanske för att företagen drog ner på FoU?  
• Finland har ett starkare kluster och är duktigare på nationell implementering – och det beror säkerligen på att skog och skogsindustri står för en högre andel av BNP i Finland än i Sverige.  
• Sverige satsar för lite på uppskalning av FoU, typ pilotanläggningar.  
• Det behövs mer marknadsinnovation.  
• Världen blir alltmer internationell – varför ska vi då arbeta med ett nationellt skogsprogram? Varför inte ett nordiskt eller europeiskt?  
• Skogsbränslet är viktigt, det får vi inte glömma bort.  
• Skogsindustrin nämns ofta som ett lyckat exempel på decoupling, det vill säga en bransch som har lyckats minska utsläppen av växthusgaser påtagligt utan att minska produktionen.   


