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Är skogsägarrörelsens starka och enögda politisering hälsosam 
eller är det början på ett sammanbrott? 

Antalet medlemmar i skogsägarföreningarna har minskat över tid. Vad är det 
som gör att två tredjedelar av landets skogsägare valt att stå utanför? Kanske 
är det så att många skogsägare ogillar den ökade och snedvridna 
politiseringen av föreningarna, allt sämre lönsamhet i virkesaffärerna och 
alltför konservativ inställning till många aktuella skogspolitiska frågor. 
Professor Sten Nilsson ger sin bild.  

 

Bakgrund 

Jag är uppvuxen med skogsägarrörelsen sedan barnsben. Min far förvaltade större 
skogsfastigheter i Skåne, där ägarna var medlemmar i Skåneskog och inte hade 
någon egen skogspersonal. Skåneskogs resa var besvärlig och slutade så 
småningom med konkurs. Det var otaliga diskussioner vid middagsbordet hemma 
med och utan fars kolleger om vad man måste göra för att klara av de stora 
utmaningar man stod inför vid olika tillfällen. Fundamenten i dessa diskussioner var 
’det gäller att hålla politikerna på arms avstånd och skogsägarnas lönsamhet har 
högsta prioritet, så vi måste arbeta fram nya och alternativa mer lönsamma 
affärsmöjligheter’. Jag minns några av de ansträngningar man gjorde och som jag 
tyckte var spännande vid den tiden. Man lyckades förhandla sig till en ny marknad i 
Tyskland och Holland genom att leverera hela stammar av gran för att användas vid 
pålning för utbyggnad av infrastruktur i områden med dålig bärighet. Det fanns ingen 
teknik på lastbilssidan tillgänglig för att transportera stammarna till hamn för 
utskeppning. Man fick tillsammans med entreprenörer på åkerisidan utveckla en ny 
teknologi för dessa transporter. Likaledes var inga svenska rederier beredda att ta 
utskeppningen utan man måste göra upphandling på kontinenten. Jag, som fjunlös 
yngling, uppfattade detta som banbrytande affärsutveckling i slutet på 1950-talet. 
Och det allra bästa, lönsamheten var extremt god. Skogsägarna tjänade bra med 
pengar och så gjorde skogsägarföreningen. 

Vid samma tidpunkt utvecklade man export av högkvalitativt virke av ädellöv till 
Danmark med god lönsamhet. 

Som ung formas man naturligtvis i den miljö som man växer upp i och jag utvecklade 
ett starkt intresse för kooperationsrörelsen och jag hade stor beundran för Gösta 
Edström och hans verk. Jag minns fortfarande en av hans deviser ’man får passa sig 
så att medlet inte blir målet med verksamheten – det är medlemmarnas lönsamhet 
som är det viktiga, inte föreningens’. Detta har senare understrukits av Bo Dockered i 
debattartiklar i Land under 2017 om skogsägarrörelsen, artiklar som avfärdades av 
LRF Skogsägarna som nostalgi. 

Som yngling läste jag mycket om kooperationen (jag var förmodligen asocial och 
skulle i stället ha ägnat mig åt dates med det motsatta könet och gått på partys). Ett 
par saker fastnade under denna tid. I en historik över skogsägarrörelsen, 
’Skogsägare går samman’ (1957), slog man fast ’Föreningen, som till sin natur skall 
vara opolitisk, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 
genom att för deras gemensamma räkning idka handelsrörelse med skogsprodukter 
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ävensom att idka annan förenlig verksamhet’. Det slås således fast att 
skogsägarföreningarna skall vara opolitiska och främja medlemmarnas ekonomiska 
intressen. Om man studerar stadgarna för de fyra skogsägarföreningarna vi har idag 
så finns inte ’opolitiskt’ med längre. Det har försvunnit från kartan 

När Kooperativa Förbundet (KF) bildades (1899) stod det i verksamhetsberättelsen 
’låtom oss tydligt och klart se att den rörelse vi arbetar uti icke är någon vanlig 
krämarrörelse, utan ett ekonomiskt system vars främsta mål måste vara en lyckligare 
mänsklighet’ I dagens KF stadgar står det ’att skapa ekonomisk nytta och samtidigt 
göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling 
för människor och miljö’….  

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) säger i dagens stadgar: ’Riksförbundet, som är en 
partipolitiskt obunden organisation, skall främja medlemmarnas ekonomiska och 
sociala intressen i allmänhet genom….’ Man kan naturligtvis fråga sig vad 
’partipolitiskt obunden’ betyder men jag tolkar det som att man inte skall alliera sig 
med något speciellt politiskt parti. Om detta gäller för LRF förutsätter jag att det också 
skall gälla för LRF Skogsägarna. Det är förvånande att inte samma formulering finns i 
någon av stadgarna för de fyra skogsägarföreningarna idag. 

Några år senare så försvann skogsägarrörelsen och kooperationen från min 
radarskärm helt då vin. kvinnor, sång och officers-och jägmästarutbildning samt 
doktorsexamen tog allt intresse. 

Som ung och nybakad professor (en del hävdar alltför ung) på SLU kom 
skogsägarrörelsen tillbaka på min radarskärm då jag arbetade med näringens 
strukturfrågor och nya affärsmodeller. Jag hade samarbete med Urban Sundberg, 
Erik Lundh, Sven Lundell, Stig Johansson, Rune Brandinger, och Tage Klingberg för 
att nämna några. Inte vid något tillfälle i dessa interaktioner föreslogs att man skulle 
politisera frågeställningarna, utan tvärtom. Man gjorde klart att det gällde att hålla 
politikerna på arms längds avstånd och att utvecklingen måste komma med 
föreningarnas egen kraft. Dessutom var Gösta Edströms devis ’om att 
medlemmarnas lönsamhet är det viktiga’ högst levande. 

Därefter försvann jag från Sverige för att arbeta utomlands i olika positioner i olika 
delar av världen under drygt 30 år. Av naturliga skäl hade jag begränsat eller inget 
intresse att speciellt följa skogsägarrörelsens utveckling under denna tid. Men genom 
familjefastigheten som jag förvaltar och som hade varit min farfars (han var 
länsskogvaktare och hade bl.a. plantskola för att försörja Skånes skogsägare med 
plantor och ett litet specialsågverk för ädellöv på fastigheten) var jag (och min far före 
mig) medlem i både skogsägarförening, som skötte skogen, och i LRF och det är jag 
till dags datum. Så man kan säga att jag har varit föreningsmedlem sedan barnsben.  

När jag 2010 flyttade tillbaka till Sverige såg jag goda skäll att vara entusiastisk över 
de kooperativa företagen även om det inte var brist på svårigheter. För att bättre 
beskriva min syn och vision så lånar jag uttryck från kooperationsforskaren Mats 
Wingborg (2017). Det finns den lilla entusiasmen som utgår ifrån en konkret 
verksamhet, tex virkeshandel med enskilda skogsägares virke. Det finns också den 
stora entusiasmen som bygger på att kooperativa företag gynnar hållbarhet, 
långsiktighet, bidrar till gemenskap och att stärka demokratin. Den stora entusiasmen 
handlar om att en stark och omfattande kooperativ sektor skulle ha positiv betydelse 
för hela samhället. En viktig aspekt är mångfald och utrymme för människors egna 
initiativ att driva utvecklingen framåt. 
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Den lilla entusiasmen driver fram stora volymer till låga produktionskostnader som 
leder till en lågkostnadsstrategi där man säljer lågförädlade produkter till stora 
priskänsliga industriella marknader. Den stora entusiasmen bygger på entreprenöriell 
kooperation med externa investerare som bidrar med kapital och mer kommersiella 
incitamentsstrukturer och med agerande långt fram i förädlingskedjan på dynamiska 
marknader. 

I min naivitet, vid återkomsten till Sverige, såg jag den stora entusiasmen som det 
självklara alternativet för skogskooperationen. Men den villfarelsen skulle snabbt tas 
ur mig. 

 

Det Nationella Skogsprogrammet 

Jag ombads av Rolf Annerberg i den dåvarande Miljörådsberedningen att för 
sekretariatets räkning göra analyser av och komma upp med nya ingångsvinklar på 
skogspolitiken, då beredningens olika formationer satt fast i de välkända 
skyttegravarna. Jag presenterade ett antal förslag inklusive förslaget om att sätta upp 
ett Nationellt Skogsprogram. Politikerna blev entusiastiska över det senare och så 
småningom blev det en proposition av det hela. 

Arbetet började och olika arbetsgrupper tillsattes. Jag hade varit mycket tydlig i mina 
krav på hur man organiserade arbetsgrupper inom programmet. Representanterna i 
arbetsgrupperna, med olika bakgrund och erfarenheter, skulle rekryteras baserat på 
sina personliga kapaciteter och inte sin institutionstillhörighet. Det underströks vidare 
i min promemoria att representanterna skulle tillsammans försöka att hitta lösningar 
och nya koncept på de utmaningar vi står inför i skogsnäringen och de skulle inte 
tänka i termerna av vad deras organisationers politik och intresse sade. 

Jag satt själv i en av arbetsgrupperna och i samma grupp var Pär Lärkeryd, VD för 
Norra Skogsägarna, som jag aldrig träffat tidigare. Det var en positiv överraskning. 
Han var väldigt aktiv i arbetet att finna nya lösningar och koncept. Han insåg vikten 
av att samarbeta med andra arbetsgrupper inom programmet och han tog initiativ till 
samarbete med naturvårdsrörelsen om hur man skulle kunna uppnå uthålligt 
skogsbruk. Jag tyckte han var en utmärkt modell för arbetet i arbetsgrupperna och 
vad som behövdes för att uppnå ett utmärkt skogsprogram. 

Men han skulle inte ha tagit initiativet till samarbete med naturvårdsrörelsen. Han 
kölhalades omedelbart av LRF Skogsägarna och styrelseordförandena i de övriga tre 
skogsägarföreningarna och förklarades publikt i uppslagna tidningsartiklar för 
persona non grata av sin egen rörelse. Samma man som rörelsen kort innan lanserat 
hårt som pristagare av Greve Carl Bernadottes skogspris för sitt visionära tänkande. 
Samma man som faktiskt haft den mest stabila medlemsutvecklingen inom 
skogsägarrörelse, Och Pär hade gjort precis vad skogsprogrammet efterfrågade. 

Då insåg jag med ett abrupt uppvaknande att skogsägarrörelsen var ohjälpligt 
konservativ i relation till vår samhällsutveckling. Man ville inte tänka nytt och här 
gällde bara partipiskan! Det var en stor besvikelse. 

Jag tror att skogsägarrörelsen gjorde betydande imageförluster genom sitt agerande 
med Pär. Ändå värre var att man bidrog starkt till att skjuta skogsprogrammet i sank. 
Man signalerade till omvärlden att man inte ville ändra på gårdagens ordning. När 
övriga intressenter i programarbetet såg vad som hände tog de också fram 
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partipiskan och skyttegravarna var ett faktum och vi har nyligen sett det magra 
resultatet av fyra års arbete och med ca tusen personer involverade i arbetet med 
skogsprogrammet. Man kan säga att skogsägarrörelsen politiserade processen med 
skogsprogrammet istället för att avpolitisera den, vilket var den övergripande 
ambitionen. 

 

Charlotta Riberdahl Almedalen 2016 

Regeringens särskilda utredare av skogsvårdslagstiftningen vid den tiden, Charlotta 
Riberdahl, framträdde på ett seminarium under Almedalen. Hon ställde en 
rättsfilosofisk fråga ’Ska man tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig 
naturresurs som är av stort nationellt intresse men också av ett globalt intresse ur 
miljösynpunkt?’ I diskussionen och i efterföljande intervjuer klargjorde hon. ’Det är en 
komplikation att förutsättningarna är så olika mellan stora och små ägare. Det är en 
svårighet att anpassa lagstiftningen. Annars är själva äganderättsfrågan ganska 
ointressant. Jag är inte alls emot privat ägande av skog och jag är emot 
förstatligande av skogen. Problemet är att miljömålen för skogen inte uppfylls. Jag 
tror inte att man löser detta med ändrade ägandeförhållande eller med mer 
lagstiftning och byråkrati utan genom en bättre dialog mellan olika intressen i skogen. 
Man måste ge och ta och lyssna på varandra’ 

Näringen gick igenom taket under seminariet (inte bara skogsägarrörelsen) över 
Riberdahls utspel. Jag tycker att hennes slutsats om att miljöfrågorna måste lösas 
genom en bättre dialog och intressenterna måste ge och ta och lyssna på varandra 
är helt riktig. Det var också grundkonceptet för introduktionen av det Nationella 
Skogsprogrammet. 

Men näringen och fram för allt skogsägarrörelsen valde att tolka Riberdahl 
annorlunda. Hennes ’rättsfilosofiska resonemang’ blev först en ’fundering’, som 
sedan blev ’överväger’ och som slutligen blev ’föreslår’. Man lade således ord i 
Riberdahls mun. Lobbyverksamheten tog omedelbart fart och var mycket kraftfull från 
näringen och främst skogsägarrörelsen. Trycket var stort på minister Bucht och efter 
några veckor gav han in och sparkade Riberdahl. Skogsägarrörelsen skröt i sina 
medlemstidningar ’det var vi som fixade att Riberdahl försvann’. Halleluja. 

Nu är det så att näringen och skogsägarrörelsen var djupt misstänksamma mot 
utredningen om skogsvårdslagen och det här blev ett gyllene tillfälle att bli av med 
utredaren och därmed försena och störa processen. Skogsägarrörelsen har som 
mantra att den rådande skogsvårdslagen inte på något sätt skall ändras och 
principen ’frihet under ansvar’ är helig. Jag har svårt för att förstå detta. Utvecklingen 
har i många avseende sprungit ifrån skogsvårdslagen och dess tillämpningar och 
den behöver anpassas till dagens samhälle. Leif Öster menar i Land (2018) att den 
är verkningslös i dagsläget och kan skrotas. 

Jag har aldrig riktigt förstått principen ’frihet under ansvar’. Det är ingen som lyckats 
förklara för mig ’ansvar för vad och ansvar till vem’. Så ansvaret är så luddigt att det 
blir bara ’frihet’ kvar och det är kanske därför skogsägarrörelsen är så angelägen om 
att behålla lagen och principen i dess nuvarande skepnad. Det här är ett annat 
exempel på vad Bo Dockered kallar i sina Land artiklar (2017) ’skogsägarrörelsens 
konservativa förhållningssätt till samhällsutvecklingen’. 
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Det fanns också rejält med kritik från skogsnäringen när den nya skogsvårdslagen 
med ’frihet under ansvar’ infördes. Representanter från skogsnäringen uttryckte att 
’lagen är uddlös och leder till kortsiktig skogsskötsel’. Det krävdes mer ansvar från 
skogsägarna.  Man konstaterade vid samma tillfälle att ’den nya lagen medför ett 
krav på ekologisk landskapsplanering’ (FaluKuriren februari 24, 1994). 
Skogsägarrörelsen är i stark opposition mot landskapsplanering. 

Hur som helst, jag bedömer att seminariet på Almedalen blev startskottet för 
skogsägarrörelsens nästan religiösa kampanj om äganderätten. 

 

Skogsägarrörelsens äganderättskampanj 

Debatten eller konflikten mellan samhället och skogsägarrörelsen handlar till stora 
delar om beslut som den förra Alliansregeringen fattade med miljöminister Lena Ek 
och landsbygdsminister Eskil Erlandsson som primus motor. Besluten är följande: 

-”Skogar med höga naturvärden ska skyddas från avverkning” (M2014/593/Nm) 

-”20% av Sveriges yta skall skyddas”. Bevarandet ska ske med ekologiskt 
representativa och väl förbundna system där reservat, andra effektiva 
områdesbaserade skyddsåtgärder eller miljöanpassat brukande ingår 
(Prop.2013/14:141) 

- …och ”att genomföra fågel- och habitatdirektiven fullt ut” (Prop.2013/14:141) 

-Skogsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ”genomförandeplan för grön 
infrastruktur… Syftet med planerna är att identifiera naturområden, biotoper, 
strukturer och element i landskapet som skapar ett ekologiskt sammanhang i hela 
landskapet och som tillsammans utgör förutsättningen för att bevara landskapets 
biologiska mångfald och främja ekosystemtjänster” (M2014/1948/Nm). 

Dessa lag-och regeringsbeslut drevs av förändringar i samhället och av nya 
värderingar om naturresurserna både internationellt och i Sverige. Vissa av lagarna 
baserades på tidigare EU-beslut. 

Till detta kommer regeringsbeslut av nuvarande regering som syftar till att göra det 
möjligt att implementera ovanstående beslut. Det mest kontroversiella är en 
landsomfattande inventering av nyckelbiotoperna (Strategi för Sveriges nationella 
skogsprogram, 2018). Kunskapsläget om nyckelbiotoperna är otillfredsställande och 
då är det naturligt, enligt min mening, att man samlar in behövliga data och kunskap 
innan man går vidare med implementeringen av besluten från Alliansregeringen. 

Regeringen tog också beslut (Strategi för Sveriges nationella skogsprogram, 2018) 
om en årlig laserskanning av den svenska skogen bl.a. för att kunna implementera 
grön infrastruktur (se ovan). Det märkliga är att skogsnäringen, med representanter 
från alla skogsägarföreningarna, i en debattartikel i Altinget i mars 2017 och krävde 
att det är ’hög tid för ny laserskanning av skogen’. Nu när beslutet är taget om 
laserskanning så slår LRF Skogsägarna ifrån sig att man inte vill ha något att göra 
med någon grön infrastruktur.  

Fjällskogsbruket har också varit en kontrovers vad gäller regelverket för ersättning 
vid intrång. Nu har Regeringen tagit beslut (Strategi för Sveriges nationella 
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skogsprogram, 2018) om en översyn och säkerställande av lagstiftning, spelregler 
och ersättning rörande flerskogsbruket. 

Tillämpningen av Artskyddsförordningen har varit lotteribetonad och Regeringen har 
nu tagit beslut om en utredning av regelverket och dess tillämpningar. 

Därutöver har skogsägarrörelsen fört krig mot att Skogsstyrelsen gör 
avverkningsanmälningarna publikt tillgängliga på nätet. 

Skogsägarrörelsen har sedan 2016 fört en hätsk kamp mot de beslut som togs av 
Allianseregeringen och om nyckelbiotopsinventeringen och att alla ovanstående 
frågor är ett dramatiskt hot mot skogsägarnas äganderätt. LRF Skogsägarna hävdar 
att en inskränkt äganderätt hotar de omställningar Sverige står inför genom 
inskränkta avverkningar ’vi måste använda skogen mer, inte mindre’ (tex NSD. Feb. 
2017). SIFO:s undersökning i maj 2018 över svenska folkets attityd visar att drygt 
80% i undersökningen anser att det är viktigt eller mycket viktigt att ’skydda skogar 
med höga naturvärden’. Skogsägarrörelsen tycks inte vara med tiden. 

Problemet är att skogsägarrörelsen driver ett äganderättsperspektiv som bygger på 
den ena komponenten i äganderättsbegreppet, nämligen ’rättigheter’ (användarfrihet, 
rätten att fritt utnyttja rättigheter, besluta över egendomen efter eget gottfinnande, rätt 
till avkastning som egendomen genererar, etc).I själva verket finns det flera 
äganderättsperspektiv då den andra komponenten av äganderättsbegreppet är 
’skyldigheter’, som skall ta hänsyn till det allmännas intresse. Det allmännas intresse 
kan vara miljöfrågor av olika slag, ekosystemtjänster, kulturaspekter, friluftsliv, etiska 
skäl etc. Skogsägarrörelsen talar enbart om ’rättigheter’ men utelämnar 
’skyldigheter/ansvar’ som är en likvärdig komponent av äganderättsbegreppet. Att 
skogsägarrörelsen aldrig talar om ’skyldigheter’ i äganderättsdebatten gör att 
trovärdigheten är minimal. 

Skogsägarrörelsen har också lyckats att ta KSLA som gisslan med sitt enögda 
äganderättsbegrepp, vilket gjort att akademin har tappat i trovärdighet och förlorat 
image. Akademin skall vara politiskt oberoende.  

Skogsägarrörelsen ropar högt och mycket att ’äganderätten är hotad i skogen’, 
’rättsröta råder om äganderätten’, osv. Det verkar som debatten har fått kortslutning 
och att topplocket har rykt. Låt mig slå fast att äganderätten i skogen inte är hotad. 
Det finns inte någon part som vill ta bort äganderätten i skogen. Vad debatten rör sig 
om är innehållet av äganderättsbegreppet och speciellt i den andra komponenten av 
begreppet – ’skyldigheter’. 

Man negligerar att samhällsutvecklingen inte står stilla och har fastnat i det förflutna. 
Nostalgi tjänar som lösning på den oro man känner. Det finns stora delar av 
skogssverige som uppfattar skogsägarrörelsen rabiat i äganderättsfrågan. På ett 
seminarium för en tid sedan om krafter som hotar det liberala samhället beskrevs 
skogsägarrörelsen som en ’seg, slug, och politiskt förankrad grupp av skogsägare 
och äganderättslobbyister’. Herman Sundqvist skriver på ledarsidan av Skogseko #1, 
2018 att skogsägarrörelsen har blivit allt mer oförsonliga i sina beskrivningar av de 
kontroversiella frågorna (han säger samma sak om delar av miljörörelsen). Det 
verkar således som skogsägarrörelsen har lyft upp ett konservativt och icke 
resonerbart synsätt på ägandefrågan till den ledande ideologin. Jordan B. Peterson 
från Canada, kanske nutidens främsta filosof, säger ideologi är enkla regler som gör 
anspråk på att inte bara förklara världen men även bota dess problem. Det är 
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uppenbart att skogsägarrörelsen följer detta mönster, vilket jag visar på senare i 
texten. 

Professorn i ide- och lärdomshistoria och författaren Sven-Eric Liedman säger i en 
artikel i DN tidigare i år att det blivit omöjligt att ifrågasätta ett av våra mest 
omhuldade ideal i Sverige: individualismen. Individualismen är en utgångspunkt för 
varje reflektion om samhällets utveckling. Man gör sina val oberoende av något annat 
kollektiv i samhället. Till bilden hör också att man litar på att den goda staten alltid 
ska rycka in när vi råkar i knipa. Liedman säger också att drömma om ett förflutet 
samhälle där allt var bättre förr är föga konstruktivt. 

Jag tycker att Liedmans observationer har stark bäring på skogsägarrörelsen. Man 
vill inte ens diskutera de tidigare lagar och beslut som tagits av Regering och 
Riksdag för att anpassa sig till samhällsförändringar och nya värderingar. Det är bara 
’stopp’ som gäller. Vi har nu det tragiska faktumet att skogen brinner i stora delar av 
landet. Spelreglerna i samband med skogsbrand är kristallklara: samhället betalar 
och släcker bränderna, skogsägaren betalar och verkställer eftersläckning och 
fortsatt brandbevakning. Trots detta kräver LRF Skogsägarna i LandSkogsbruk juli 
24, 2018 att ’det måste vara samhällets ansvar’ att bekosta skogsägarnas 
skyldigheter. Så i det ena fallet om skogspolitiken vill man inte ha någon inblandning 
av samhället och i det andra fallet förutsätter man samhället tar över skogsägarnas 
kostnader och ansvar. Hur skall man ha det? 

Att vi kunde förvänta oss en ökad intensitet i naturkatastrofer pga. förändrat klimat 
har vi vetat länge. Vi har haft Gudrun stormen och den stora branden i Västmanland 
2014. Varför har det tagit så lång tid att inte göra någonting inom skogsägarrörelsen 
för att förbereda sig för dessa situationer? Varför har man inte tillskapat en kollektiv 
försäkring inom skogsägarrörelsen för skogsägarna? Försäkringar som kan bidraga 
till att täcka förluster och utföra lagstadgade skyldigheter i samband med 
katastroferna. Dessutom är det många skogsägare som helt saknar försäkringar. 

Det verkar som skogsägarrörelsen har hamnat i neoliberalismens (eller 
nyliberalismens) fälla och anammat den som ideologi. Neoliberalismen är främst 
associerade med namn som Thatcher, Reagan, Clinton och Blair. Den karakteriseras 
av privatisering, att föra över så mycket som möjligt av ekonomin från staten till den 
privata sektorn och den enskilda individen, att ha en minimal inblandning av staten i 
individers och samhällsekonomin, det är en laissez-faire ekonomi, strävar efter starkt 
enskilt entreprenörskap, propagerar för stark äganderätt och är starkt 
marknadsorienterad. 

Det är inget fel med stark marknadsorientering, privat entreprenörskap, etcetera om 
det tillämpas på rätt sätt. Problemet är att neoliberalismen skuggas alltför mycket av 
snäva inbyggda ideologier. Den reducerar värdet av varje form av allmännytta 
inklusive miljö- och sociala nyttigheter. Det är flera betydande ekonomer som hävdar 
att neoliberalismen leder till dåligt utnyttjande av den verkliga ekonomiska potentialen 
och att det är en klassekonomi.   

Jag anser att den utveckling skogsägarrörelsen tagit stämmer dåligt med rörelsens 
grundläggande värderingar. Man har fastnat i en återvändsgränd och förlorat kraften 
att utveckla affärsidéer och förbättra skogsägarnas ekonomi genom sättet 
äganderättsdebatten förs. Utveckling av nya affärsidéer och förbättrad ekonomi hos 
skogsägarna är rörelsens grundläggande mål.  
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Viftar hunden på svansen eller viftar svansen på hunden?  

Skogsägarrörelsen har varit skicklig i att driva sin ideologi på äganderättsfrågan. 
Först drev man den via sina egna mediekanaler men snart tog man den politiska 
rutten, främst Centerpartiet men även övriga Allianspartier och man har nu fått upp 
äganderättsfrågan till att vara en valfråga. Under resans gång, när politikerna började 
engagera sig, följde också enskilda skogsägare, ledarskribenter, finansvärlden och 
industrialister in och krävde ordning i äganderättsfrågan. De senare kan man nog 
hänföra som en företeelse vad professorn i organisationsforskning Mats Alvesson i 
Lund (2018) beskriver som att ’funktionell dumhet gör dig framgångsrik’. Om du vill 
premieras i dagens arbetsliv så gäller det att hålla god min inför tomma floskler. Han 
menar att ’en svag förmåga till reflektion och kritiskt tänkande är kanske den 
viktigaste framgångsformeln för många som vill göra karriär’. Jag kan till viss del 
förstå denna senare grupp men jag sympatiserar inte med den. 

Men vad jag inte kan förstå är den Centerkader (Ek och Erlandsson men även andra) 
som drev dessa frågor till propositioner och regeringsbeslut under Alliansregeringen 
och nu är de allra värsta på barrikaderna och tar mycket plats och agerar mot sina 
egna tidigare regeringsbeslut. Erlandsson talar om ’att riva upp beslut om Alliansen 
kommer till makten efter årets val’. Vad är det de försöker säga? 

Att de inte begrep vad de gjorde när de satt vid makten? Att de var dåliga politiker? 
Om så är fallet har gemene man inget incitament att välja om Centern och Alliansen 
vid höstens val. De kan ju mycket väl göra fler ’dumheter’ under nästa mandatperiod. 

Eller beskådar vi en annan utveckling? Jan Scherman, f.d. VD på TV4, hade nyligen 
en intressant artikel i Resumé som delvis bygger på material från Peje Emilsson, 
KREAB och Kunskapsskolan. Under 1960-talet var det ca 1.3 miljoner partianslutna 
eller ca 25% av de röstberättigade, vilket gav partierna legitimitet och förankring. Idag 
är andelen partimedlemmar av de röstberättigade ca 3.4% eller ca 250 000. Tidigare 
var partiernas ekonomi styrd av medlemmarnas avgifter. Idag är denna andel bara 
0.35% av de 5 miljarder som den svenska politiken kostar. Man har gått från 
medlemsberoende till bidragsberoende. Politikerna har givit bidrag till sig själva. 

Samtidigt har det växt fram en arme av tjänstemän i form av experter i det politiska 
systemet - ca 3500 enligt Bo Rothstein. Rothstein kallar dessa för de ’policy-
professionella’ som har mycket makt men inga mandat och inget ansvar. Partierna 
har därmed utvecklats till bolag som styrs som börsnoterade företag. 

Det kan således mycket väl vara så att ’spin-doctors’ i Centerpartiet har sett 
möjligheter att öka marknadsandelar genom att byta fot i skogspolitiken och att 
Erlandsson och kompani måste följa den marschordern. Eller är det så enkelt att 
Erlandsson suttit i Riksdagen ett kvarts sekel och därmed återanvänts ett antal 
gånger och behöver nu en ny polish och profil och behöver skramla i de tomma 
tunnorna för att bli omvald?  

Ur skogsägarrörelsens perspektiv är effekterna av båda tolkningarna av ondo. I det 
första fallet är det frågan om att politikerna kastar kappan efter vinden och man vet 
inte när de ändrar sin politik, vilket visar faran med en partipolitisering av 
skogsägarrörelsen. I det andra fallet är det teknokraterna som bestämmer till stor del 
och de är inte intresserade av sakfrågor utan ’marknadsandelar’, vilket är lika farligt i 
politiseringen av skogsägarrörelsen. 
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Så var det den där hunden. I början var det nog så att skogsägarrörelsen lobbade 
Centerpartiet (och senare även andra Allianspartier) om äganderättsfrågan. Så 
svansen viftade på hunden. Efter en tid tog Centerpartiet tag i det hela och drev 
kraftfull lobbying i resten av Alliansen och fick argumenten från skogsägarrörelsen. 
Så hunden viftade på svansen. 

Det är uppenbart så att skogsägarrörelsen och Centern använder samma argument i 
debatten. Argument som regelbundet ifrågasatts för dess saklighet (se t.ex. 
debattartikel i Västerbotten-Kuriren, augusti 1, 2018). Därmed är det uppenbart att 
skogsägarrörelsen har prioriterat politisering framför saklighet i debatten. 

Det står utom allt tvivel att det varit täta skot mellan Centerpartiet och 
skogsägarrörelsen i äganderättsfrågan och den skogspolitikiska debatten. Man 
undrar hur detta stämmer överens med LRF:s stadgar som stipulerar en ’partipolitiskt 
obunden organisation’. 

Klappjakten på Skogsstyrelsen 

Nu är det så att det är inte bara regeringens huvud på ett fat som krävs av 
skogsägarrörelsen, Centern och resten av Alliansen utan lika mycket 
Skogsstyrelsens. Skogsstyrelsen skall implementera de lagar och regler som 
Regeringen beslutar. Regeringen styr denna process genom en 
myndighetsförordning, en instruktion och ett årligt regleringsbrev innehållande ett 
antal regeringsuppdrag. Det är ingen hemlighet att de direktiv, regleringsbrev och 
regeringsuppdrag som Alliansregeringen utformade i dessa frågor var i många fall 
’lull’. Nu skjuter skogsägarrörelsen, Centern (med Erlandsson som ’ring leader’) och 
till viss del övriga delar av Alliansen på de tillämpningar som Skogsstyrelsen försöker 
implementera baserat på Alliansregeringens lagar, beslut, regeringsbrev och direktiv 
man utfärdade en gång i tiden. Vore det inte ett rimligt krav att centern och övriga 
Allianspartier, om man nu anser att man gjorde felaktiga beslut, nu går ut och säger 
’vi gjorde fel och skall i samförstånd försöka att rätta till detta’ istället för att skylla på 
nuvarande Regering och Skogsstyrelsen? 

Svenskt skogsbruk har utvecklats i ett hundraårigt samspel mellan skogsbrukets 
myndighet Skogsstyrelsen, vetenskap och skogsägarna. Det har varit en robust 
modell. Men LRF Skogsägarna har istället valt att göra Skogsstyrelsen och delar av 
forskningen till sina yttre fiender. Måhända är detta för att undvika att göra den 
transformation av den egna verksamheten som sannerligen behövs. 

Göran Rune, Skogsstyrelsen visade i en debattartikel i DI juni 26, 2018 att mycket av 
den kritik som framförts mot Skogsstyrelsen är felaktig. Dessutom visar han att 
Skogsstyrelsen har lyssnat på kritiken från näringen och anpassat sitt arbete. 
Näringen har tidigare uttalat sig nöjda med detta men nu driver man ett frontalt 
angrepp mot Skogsstyrelsen. 

Tonläget mot Skogsstyrelsen är rent hysteriskt och man drar sig inte för att använda 
rena militära begrepp såsom krigsförklaring, inbördeskrig, och attacker på 
äganderätten (t.ex. DI 08 april, 2018). Därmed skadar LRF Skogsägarna i grunden 
svenskt skogsbruk och skogsägarnas sak. 

Tidigare JO, Hans-Gunnar Axberger, säger (2018) ’politikermakten har försvagats 
pga. att regeringarna har för svaga mandat och det leder till att den styrande makten 
inte klarar av sin uppgift. De lämpar därför över uppgifterna till tjänstemännen och att 
de måste lösa problemen som antingen kan vara olösliga eller att lösningarna är 
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politiskt oaptitliga. Tjänstemän och myndigheter får bära hundhuvudet för de 
impopulära besluten’. Dessutom har politikerna tagit bort tjänstemannaansvaret. Vi 
har således ett övergripande governance problem på regeringsnivå vad gäller 
skogspolitiken och det gäller förmodligen all naturresursförvaltning. Det är det 
problemet som skogsägarrörelsen skall jaga och skjuta på i debatten. 

Sålunda, istället för att ha klappjakt på Skogsstyrelsen borde skogsägarrörelsen ha 
klappjakt på ministrarna i Alliansregeringen som inte gjorde sitt jobb. Således kritiken 
hamnar i fel del av det skogspolitiska systemet.  

LRF Skogsägarna lyssnar numera enbart på forskare som stöder gårdagens 
skogsbruk och skogspolitik. Den del av forskningen som sysslar med förändrade 
samhällskrav och nya värderingar och dess betydelse för skogspolitiken och det 
framtida skogsbruket är inte värd att lyssna på. Man kan säga att skogsägarrörelsen 
politiserar forskningen. 

Avslutningsvis, vill jag påpeka att jag känner till åtskilliga skogsägare som uppskattar 
Skogsstyrelsens arbete och värderar samarbetet med myndighetens lokala 
representanter. Samtidigt ogillar de den debatt som nu drivs av skogsägarrörelsen.    

 

Krävs det Centerpartistisk partibok för de ledande positionerna i 
skogsägarrörelsen? 

Vi har sedan 2014 sett en anstormning av högprofila Centerpartistiska politiker till 
ledande positioner inom skogsägarrörelsen. En f.d. miljöminister är ordförande i 
landets största skogsägarförening Södra, en f.d. statssekreterare till Erlandsson är 
VD i LRF Skogsägarna, en f.d. politisk sakkunnig till Erlandsson är 
kommunikationschef i Mellanskog, och en långvarig centerpartist och Centerpartistisk 
ordförande i Kyrkomötet är ordförande i Mellanskog. Det finns förmodligen fler 
exempel. 

Missförstå mig rätt. Dessa individer är säkert mycket kapabla individer med utmärkta 
kvalifikationer och kapaciteter. Men de har fortfarande sina rötter i Centerpartiet och 
man vet därför aldrig när de handlar med politiska ideologier och motiv inom rörelsen. 

En dylik utveckling inom skogsägarrörelsen var otänkbar tidigare. En dylik kantring är 
säkert en bidragande orsak till partipolitiseringen av rörelsen. 

Är inte detta en kraftig partipolitisering av skogsägarrörelsen? 

 

 

 

Lite statistik 

Om man googlar och bingar ’Skogsägarnas kritik regeringen 2014–2018’ så får man 
6 ggr så många träffar jämfört med en liknande sökning för perioden 2010–2014, då 
Alliansregeringen tog de beslut och propositioner som är kontroversiella idag för 
skogsägarrörelsen. Är det inte märkligt att man satt mer eller mindre tyst bland 
skogsägarrörelsen när Alliansen satt vid makten och tog de upplevt kontroversiella 
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besluten. Efter maktskiftet har kritiken exploderat. Är inte detta en kraftig 
partipolitisering?   

 

Blind ideologi 

Jag påpekade tidigare att ideologier är enkla regler som även gör anspråk på att lösa 
världens problem. Alltför ofta blir ideologierna blinda och utvecklas till en form av 
religion. Jag skall peka på några exempel. 

Under Almedalsveckan 2018 gick ordföranden i LRF Skogsägarna ut med budskapet 
’En stärkt äganderätt ger ökad välfärd’. Det är naturligtvis nonsens. För det första så 
har Sverige rang 3 i världen vad gäller International Property Rights Index och har 
likaledes rang 3 när det gäller äganderätt av egendom. Därför kan en stärkt 
äganderätt enbart röra sig om marginella förändringar. I det aktuella fallet antar jag 
att ordföranden talar om att stärka den enskilde skogsägarens äganderätt så att 
han/hon kan fortsätta att avverka eller öka avverkningarna. Om man tar hela 
skogsnäringens inkomstskatter, arbetsgivaravgifter, vinstskatter, moms och 
Sveaskogs utdelning så utgör det ca 4% av statens årliga välfärdsutgifter på ca 450 
miljarder SEK. Den areal som kan vara aktuell i detta sammanhang med ökat skydd 
är kanske 2% av den produktiva skogsmarken. Det betyder att man teoretiskt skulle 
kunna öka skogsnäringens bidrag med 0.008% till statens välfärdsutgifter. Men för att 
göra en korrekt kalkyl måste man utgå ifrån de trade offs som blir med en mer 
skyddad äganderätt i form av mer avverkning men också förlusten av andra 
nyttigheter genom detta och det är inte alls säkert att den nationella välfärdskalkylen 
blir positiv i detta sammanhang utan den kan också bli negative. Kalkylen blir kanske 
positiv för de markägare som får en stärkt äganderätt. 

Under samma tillställning yttrade VDn för Södra att ’med långsiktiga spelregler och 
respekt för ägandet kommer det fortsätta att hända otroligt mycket inom 
skogsnäringen’. Det är naturligtvis nonsens. Näringens utveckling bestäms av 
marknadsutvecklingen på våra internationella marknader, växelkurser, innovationer, 
teknologisk utveckling, nya affärsmodeller, internationell konkurrenskraft, lönsamhet, 
etc. Effekten av marginella förändringar i äganderätten försvinner i bruset av dessa 
kraftfulla game changers. 

Ideologin om äganderätten har blivit religion och att med en stärkt äganderätt skulle 
alla problem lösas i skogsnäringen och ett tillstånd av paradis uppnås. 

I början av april 2018 skriver kommunikationsdirektören i Mellanskog i en krönika i 
ATL att skogsnäringen betalar ’stora delar’ av den svenska välfärden. Detta är 
naturligtvis nonsens. Som visats ovan, högt räknat, betalar skogsnäringen ca 4% av 
kostnaderna för den svenska välfärden. Det är således inte stora utan små delar av 
välfärden. 

Också vid årets Almedalsvecka uttryckte ordföranden för LRF Skogsägarna i ett 
seminarium behovet av att införa produktionsmål i skogsbruket. Han var ivrigt 
påhejad av Centerns representant som ansåg att Riksdagen skall besluta om hur 
mycket skogsbruket/skogsägarna skall avverka. Det är också nonsens. Hur mycket 
som avverkas skall naturligtvis bestämmas av marknaden. Så snart man börjar tala 
om produktionsmål så ökar trycket från politiker, fackföreningar, och industrin att 
skogsägarna måste leverera enligt målet. Med ett produktionsmål blir skogsägaren i 
verkligheten skyldig att avverka även om priserna är dåliga och förlorar pengar. Det 
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här vore ett mycket större och massivt intrång i äganderätten än de intrång som följer 
de skogspolitiska beslut som diskuterats tidigare och är under artillerield från 
skogsägarrörelsen. 

Har man fullständigt glömt bort 1970 och 1980-talen då socialdemokraterna 
tillsammans med fackföreningarna (LO och TCO) drev frågan om avverkningstvång 
påhejad av industrin i bakgrunden? Anledningen var att man ville säkra 
råvaruförsörjningen till industrin (man kan skönja samma mål i den diskussion som 
sittande regering för om produktionsmål och i det nationella skogsprogrammet) och 
att det bedrevs kraftig kritik mot det enskilda skogsbruket för att vara ineffektivt.  

Startskottet var ett skogspolitiskt program som antogs på socialdemokraternas 
partikongress 1978. De politiska preferenserna var med storskogsbruket och 
skogsindustrin. Det kan vara av intresse att konstatera att de grundläggande politiska 
styrsystemen för ökad avverkning i det enskilda skogsbruket föreslogs av en 
folkpartistisk regering (1978–1979). Utvecklingen fortsatte under centerpartiet 
(Fälldin/Anders Dahlgren 1979–1982) som ledde till en proposition om 
tvångsavverkning (Prop. 1981/82:177). När socialdemokraterna tog över makten på 
hösten 1982 var man snabb på hanen att genomföra sitt skogspolitiska program och 
regeringen lade ytterligare ett knippe lagförslag för att tvinga fram mer virke till 
industrin. Någon hänsyn till skogsägarnas lönsamhet fanns inte på kartan   Det var 
våldsamma spontana reaktioner med protestmöten med massiv anslutning av 
enskilda skogsägare ute i landet mot denna tvångsstyrning av socialdemokraterna.  

Det är intressant att se att när folkpartiregeringen och senare centerpartiregeringen 
tog de inledande stegen mot en tvångsavverkning möttes det inte av något egentligt 
motstånd från de övriga borgerliga partierna eller skogsägarnas 
intresseorganisationer. Är vi på väg att få en deja vu av tvångsavverkning men med 
skillnaden att socialdemokraterna förmodligen inte vill ha något produktionsmål? En 
utveckling med produktionsmål skulle göra den enskilde skogsägaren till slagpåse 
och ekonomisk förlorare. Jag trodde att dylika idéer var djupt begravda men minnet 
är tydligen kort. Det är uppenbart att ideologin är blind. 

En fråga som är anmärkningsvärd är Alliansens och Centerns handhavande i 
skuggbudgeten man har presenterat nyligen. De vill sänka budgeten för ersättning till 
markägarna vid reservatsbildning med ca 1 miljard SEK per år. 

Ett viktigt argument i skogsägarrörelsens argumentation idag är att det nuvarande 
systemet för ersättning till markägarna vid reservatsbildande och andra 
skyddsåtgärder är kraftigt underdimensionerat och otillräckligt och kräver mycket mer 
finansiella medel och är högljudda om detta. Men det är knäpp tyst från 
skogsägarrörelsen när det gäller Alliansens intentioner att sänka budgeten för 
ersättningar vid bildande av reservat med ca 1 miljard per år. Det är helt obegripligt. 
Det kommer att gå ut över de enskilda skogsägarna för vi kommer att ha avsättningar 
även i framtiden med eller utan stärkt äganderätt. Skulle den nuvarande regeringen 
lägga ett dylikt förslag skulle det bli ett ramaskri i skogsägarrörelsen. När den 
nuvarande regeringen temporärt krympte budgeten för anslagen till ’Värdefull natur’ 
2015 kom kritiken direkt från skogsägarrörelsen (LandSkogsbruk, december 18, 
2015).  

Skogsägarrörelsen och Centern har hävdat vid olika tillfällen att Sverige var mer eller 
mindre avskogat för 100 år sedan. Det är riktigt att man hade reducerat 
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virkesförråden rejält i framför allt norra Sverige men vi hade miljoner av ha av 
växande skog.   

Dessa är exempel på klara fall av partipolitisering och blind ideologi från 
skogsägarrörelsens sida.  

Blinda ideologier och politiseringen är stora hinder för att utveckla en sund 
affärsverksamhet inom skogsägarrörelsen. 

 

Har man gått till sängs med skogsindustrin? 

Alla fyra skogsägarföreningarna är numera medlemmar i lobbyorganisationen 
Skogsindustrin och för närvarande är Södras VD ordförande i styrelsen för 
organisationen. En av Skogsindustrins rättmätiga skyldigheter är att försöka få fram 
tillräcklig volym och så billiga volymer som möjligt till medlemmarnas industrier. I den 
här situationen är det därmed oerhört svårt att förstå vem skogsägarrörelsen 
företräder när den uttalar sig. Är det i egenskap av säljare av virke till industrin eller i 
egenskap av köpare av virke till industrin? Eller är det båda? I så fall är förhållandena 
schizofrena. 

Till detta kommer en dimension som Tage Klingberg behandlar i sina 
’minnesanteckningar’ som är under vardande. Klingberg säger att en lärdom är att 
skogsägarföreningen inte har varit professionella i skogsindustriella frågor och det 
gäller såväl styrelserna som de ledande tjänstemännen. Min anmärkning är att det 
inte gäller Södra idag som är en stor industrikoncern och drivs som en sådan mer än 
som en konventionell skogsägarförening. Historiskt var Klingbergs slutsats även 
riktigt för Södra. Historiskt har nästan alla kriser inom skogsägarrörelsen haft sitt 
ursprung i rörelsens direkta engagemang i skogsindustrin. 

Detta förhållande är ett dilemma för förhandlingar mellan skogsägarrörelsen och 
industrin. Bristen på skogsindustriell kompetens i skogsägarrörelsen gör att man inte 
kan bedöma de internationella marknaderna och man kan inte beräkna industrins 
verkliga betalningsförmåga. Därmed har man lite att sätta mot skogsindustrins 
representanter i förhandlingar. 

Ett annat mysterium är den mycket påkostade kampanjen ’Svenska Skogen’ där 
skogsägarrörelsen gått till sängs med skogsindustrin och med Södras VD som 
ordförande. Kampanjens officiella mål är enligt ordföranden att det skall vara en 
’folkbildningskampanj’ om den svenska skogen. Lite tillspetsat kan man säga att 
kampanjens verkliga budskap är ’låt oss få fortsätta som vi gör’. Därför är 
skogsindustrins verkliga mål med kampanjen att få fram mer billigt virke till sina 
industrier. En stor del av detta virke skall komma från skogsägarrörelsen så varför 
sitter rörelsen med ett tungt engagemang i denna kampanj. För att hjälpa 
skogsindustrin att få billigt virke? 

PR-folk utanför sektorn sågar kampanjen brutalt (t.ex. Ronny Olovsson i Dagens 
Media 2017) och menar att det är bortkastade pengar. I själva verket är det nog så 
att svensk skogsnäring inte har ett stort kommunikationsproblem utan det stora 
problemet är ett förtroendeproblem som måste hanteras på ett helt annat sätt. 
Kampanjen har nominerats till årets Greenwashpris. Det vore ju ett fint pris att hänga 
på väggen för skogsägarrörelsen. 
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Man får också en fadd smak i munnen av att skogsindustrins representanter ligger 
lågt i den pågående debatten och att skogsindustrin är främst representerad av dess 
ordförande i debatten som är VD för landets största skogsägarförening och 
representerar de enskilda skogsägarna eller? Även Sveaskogs VD figurerar som 
frontfigur men Vd:arna för övrig skogsindustri syns inte till så mycket. 

Man kan spekulera varför det är så. Det kan vara så att man tycker att LRF 
Skogsägarna går alldeles för långt i äganderättsfrågan och i kritiken mot 
Skogsstyrelsen. Det finns en stor risk att skogsägarrörelsens villkorslösa kritik driver 
Skogsstyrelsen in under länsstyrelserna. Det är bolagen definitivt inte intresserade 
av. Dessutom finns en rädsla bland industribolagen att LRF Skogsägarnas 
kampanjer kan skapa passiva och oroliga skogsägare utan framtidstro. När ledande 
företrädare för LRF Skogsägarna påstår att ’förtroendet för Skogsstyrelsen är i botten 
bland skogsägarna’ – då kan detta bli självuppfyllande.   

Jag tror inte att gå till sängs med skogsindustrin är rätt strategi för en långsiktig och 
uthållig utveckling av skogsägarrörelsen.  

 

Är ökenvandringen inom räckhåll för skogsägarna? 

Politisering är utmärkt och nödvändigt i vissa frågor. Skogsägarrörelsen har 
naturligtvis all rätt att politisera frågeställningar inom ramen för sin näringslivspolitik. 
Om den utförs på ett korrekt sätt. Men på det sätt som skogsägarrörelsen bedriver 
sin ensidiga politisering med stark partipolitisering, ideologisering av neoliberalismen, 
partiska och osakliga argument, förnekande av samhällsförändringar och 
värderingar, är definitivt inte korrekt utan snedvriden politisering. 

Jag är mycket kritisk till en snedvriden politisering i varje form av affärsverksamhet. 
Det leder förr eller senare till betydande ekonomiska förluster. Inga-Britt Ahlenius 
(2018) gör klart att ’staten är en rättsordning, inte ett företag. Ett företag lyder under 
marknadskrafterna och mäter sina resultat i pengar. De offentliga rättsordningarna 
har istället finansiella resurser som ett medel. Resultaten är ofta svåra att definiera 
och mäta’. 

En snedvriden politisering innebär nyckfulla, oförutsägbara, oftast icke hållbara beslut 
och ineffektiva beslut i affärsverksamheten. Driver en ekonomisk organisation 
fullskalig politisering, den utveckling skogsägarrörelsen genomgått, blir den i princip 
som en dygnet-runt-politiker och har inte tid eller kapacitet till att utveckla vad den är 
skapad för, nämligen affärsutveckling. Man måste konstant påverka än här och än 
där. 

Skogsägarrörelsen hade 2012 en konferens om ’Framtidens skogsägarrörelse’ och 
man identifierade bl.a. nyckelord ’som adelsmärke’ för skogsägarföreningarna år 
2020. De prioriterade adelsmärkena var i följande order: 

-Lönsamhet 

-Effektivitet 

-Trovärdighet 

-Marknadstänkande 

-Nytänkande 
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-Mångfald 

-Utveckling 

-Påverkan 

-Uthållighet 

-Engagemang 

Politiseringen som ägt rum inom skogsägarrörelsen kan kanske jämställas med 
’Påverkan’, vilket hade rang 8 bland adelsmärkena. Jag kan inte se att någon 
kampanj eller verksamhet av större betydelse har ägt rum inom något av de övriga 
prioriterade adelsmärken. I själva verket har skogsägarnas lönsamhet gått ned under 
den här perioden. Trovärdigheten för skogsägarrörelsen har minskat i samhället i 
stort. Hade effektiviteten ökat hade skogsägarnas lönsamhet förbättrats. Det samma 
gäller om man utvecklat bättre marknadstänkande och en mångfald av affärsidéer. 
Ett ökat engagemang hade resulterat i växande medlemsskaror i rörelsen, etc. Så 
man får sno på om man skall fixa detta till 2020. 

Det största misslyckandet i skogsägarrörelsens utveckling under 2000-talet är att 
man inte klarat av transformationen till en organisation som bygger på ändrad 
samhällsutveckling och ändrade värderingar i samhället de senaste 15–20 åren. Det 
vill säga till en organisation som är med tiden.   

Jag kan inte spåra att skogsägarrörelsen har gjort några riskanalyser vad gäller 
rörelsens framtida utveckling. Vi har vetat om klimatförändringarna länge men har 
inte gjort något. Torkan har medfört att skogsmaskiner inte har kunnat operera och 
virkesflödet till industrin har strypts, det har brunnit i den svenska skogen som aldrig 
förr, brandriskerna är fortsatt bland de högsta någonsin, massabruken riskerar att få 
stänga pga. av bristande vattenflöde, kärnkraftsreaktorer får stängas ned pga. för 
hög havstemperatur samtidigt som vattenkraften producerar avsevärt mindre energi 
pga. minskat vattenflöde och vindkraften står stilla pga. avsaknad av vind. Det är stor 
risk att betydande volymer av skog kommer att dö nästa år då den blivit uttorkad i 
sommar. Vad betyder detta för skogsägarnas avsättning och ekonomi? Hur måste 
skogsägarna ändra sin skötsel av skogen för att minimera dessa risker i framtiden?  

Det pågår en geopolitisk kantring med mer nationalism och mer handelshinder. Hur 
kommer detta att påverka den globala ekonomin och avsättningen för 
skogsprodukter? Vi har en rasande utveckling på teknologisidan (digitalisering) om 
kommer att förändra samhället dramatiskt. Hur kommer det att påverka skogsägaren 
och den framtida skötseln av skogen? 

 Detta är bara några exempel på genomgripande strukturförändringar i samhället 
som kommer att ha mycket större påverkan på de enskilda skogsägarna än de frågor 
som debatteras idag av skogsägarrörelsen. Dessa förändringar kräver systemskifte 
och kollektiva lösningar. 

Jag har en erfarenhet med mig från mina utlandsår och mitt arbete med skogssektorn 
i världens alla kontinenter. Skogsnäringen kan aldrig vinna genom att arbeta mot 
samhällsförändringar och ändrade värderingar men man kan komma helskinnad ut ur 
transformationen om man arbetar med desamma.    

Jag har visat på att det finns ett akut behov för skogsägarrörelsen att revidera sin 
snedvridna politisering och omvärdera sina tillämpade ideologier och föra en 
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konsekvent politik som inte fladdrar åt olika håll vad gäller utvecklingen av 
skogsägarrörelsen. Det är uppenbart att man behöver dra i en intellektuell nödbroms 
och börja om.    

Gösta Edström var en nestor i utvecklingen av skogsägarrörelsen. En annan nestor 
var Ingvar Kamprad som jag tror dagens skogsägarrörelse har mycket att lära av. En 
av hans deviser var ’att ständigt söka en djupare mening med våra affärer och vårt 
företag: en mening som går bortom kortsiktiga vinster’. Hans mål var att med 
okonventionellt nytänkande och snabb identifikation av globala trender hela tiden 
ligga före sina konkurrenter. Hans affärsideologi präglades av gemenskap, solidaritet 
och jämlikhet samt att balansera den stora och den lilla världens krav och 
värderingar. Hans största fruktan var en okontrollerbar byråkratisering av IKEA.  

Jag tror att ’ökenvandringen definitivt är inom räckhåll för skogsägarna’ om 
skogsägarrörelsen inte radikalt omprövar sin roll, ideologi och politik i den svenska 
samhällsutvecklingen och roll i skogsnäringen. 


