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Skogen och gruvorna: två fundament i det 
svenska samhällsbygget

• Ekonomiskt viktiga sektorer med lång historia
• Bygger på ”samhällskontrakt” som ”omförhandlas”
• Står inför nya hållbarhetsutmaningar
• Måste hantera aktörers förväntningar och kritik; 

konflikter
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Kunskap behövs – men om vadå?

• Kunskapsbehoven 
varierar 
…beror på     
samhällets behov
…och speglar   
samhällsdebatten 
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1950:
Skogsveten-
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maximera 
produktionen

1990:
Ekologisk 
forskning; 
bevara 
biologisk 
mångfald

2000:
Samhälls-
vetenskaplig 
forskning: 
makt, 
demokrati och 
styrning

2010: 
Tvärvetenskaplig/ 
deltagande 
forskning för att 
hantera komplexa 
problem



Future Forests 
• Gemensamt initiativ

SLU, Umeå 
Universitet och 
SkogForsk

• Finaniserat av
MISTRA, industrin
och universiteten

• Fas 1: 2009-2012
• Fas 2: 2013-2016

• Kunskap och strategier för 
förvaltning som gör att 
skogen kan ge mer

• Excellent tvärvetenskaplig 
forskning i kombination 
med tillämpbar praxis. 



Fas 1: ett oharmoniskt äktenskap
• Jägmästaren: 

produktion, skötsel och 
målinriktad problem-
lösning 

• Ekologen: biologisk 
mångfald, naturvård och 
nyfiken utforskning av 
naturen 

• Samhällsvetaren/huma-
nisten: skogen som en 
social, politisk och 
kulturell arena, kritiskt 
ifrågasättande, makt och 
kunskap



…och integrationen gick sisådär

• Krock mellan instrumentell problemlösning och 
förutsättningslös forskning om problemens art och 
drivkrafter 

• För lite tid, resurser och ”öppenhet” för deltagande 
forskning

• Underutvecklad diskussion om aktörer och deras 
politiska intressen

• Dålig teoretisk och konceptuell
integrering: 9 av 72 begrepp 
användes i mer än ett delprojekt



Nya tag i fas II…

• Gemensam 
ansökningsprocess

• Integrerad ledningsfunktion
• Färre och mer integrerade 

delprojekt 
• Aktörerna närmare 

forskningsprojekten
• Mer fokus på syntes 
• Annorlunda syn på vad 

“syntes” innebär
• Större “öppenhet” för olika 

synsätt och kritik 
• Mer utrymme för reflektion



Vad har Future Forests uppnått?
• >300 vetenskapliga publikationer
• Flera hundra  presentationer för aktörer
• Tvärvetenskapligt specialnummer (Ambio) + bok
• ….



Vad har Future Forests uppnått?
• >300 vetenskapliga publikationer
• Flera hundra  presentationer för aktörer
• Tvärvetenskapligt specialnummer (Ambio) + bok
• ….
MEN viktigare är lärandet:
Öppenhet för olika perspektiv och slutsatser; många 

alternativa/konkurrerande skogsframtider
Medvetenhet om samhällsvetenskapliga och 

humanistiska perspektiv;                                        
mer än styrning mot ett givet                                           
mål

Ett gemensamt språk



Future Forests

”Kunskap som får skogen att räcka till”



Finns något att lära?
• Gruvsektorn står också inför komplexa 

hållbarhetsutmaningar
• Den kritiska debatten har ökat – skogen har 

länge varit föremål för kritisk miljöopinion
• Tvärvetenskaplig gruvforskning finns men kan 

utvecklas
• Tvärvetenskap behövs – men kommer inte av 

sig själv!
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