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Förord 
 

Denna rapport är en populärvetenskaplig belys-
ning av hur den statistiska institutionen Riks-
skogstaxeringen historiskt har diskuterats i 
dagspressen. I samband med färdigställandet av 
rapporten vill jag tacka ett antal individer och in-
stitutioner. Tack till Erland Mårald och Anna-Lena 
Axelsson som introducerade mig för temat, Jonas 
Fridman som gav produktiva kommentarer på 
ett tidigt utkast, Lars Östlund som gjorde en klok 
granskning av det färdiga manuset (kvarvarande 
fel och brister kommer naturligtvis från mig), John 
Hennessey som hjälpte mig med den engelska 
sammanfattningen, Institutionen för skogens 
ekologi och skötsel vid Sveriges lantbruksuniver-
sitet där jag hade min arbetsplats samt Riksskogs-
taxeringen vid Sveriges lantbruksuniversitet som 
finansierade mitt arbete.

Jimmy Jönsson
Höör, november 2022
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Sammanfattning 
 

Dagens massmediala skogsdebatt kretsar kring 
kvantitativa frågor som huruvida ett intensivare 
skogsbruk bidrar till fler eller färre koldioxid-
molekyler i atmosfären. Syftet med föreliggande 
populärvetenskapliga rapport är att bidra med en 
historisk fördjupning av denna debatt. Det görs 
genom en översiktlig belysning av hur den statis-
tiska institutionen Riksskogstaxeringen tagits upp 
i dagspressen under åren 1923 till 2020, det vill 
säga den period Riksskogstaxeringen varit i bruk. 
Fokus vilar på dagstidningarna Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet. Rapporten belyser dagspres-
sens historiska behandling av Riksskogstaxeringen 
med hjälp av dynamiken mellan kvantitativa fak-
tauppgifter och politiska strömningar – eller siffror 
och politik. För det första förefaller de faktaupp-
gifter Riksskogstaxeringen producerade ha spelat 
en betydande roll för dagspressens bevakning av 
skogsdebatten under hela undersökningsperioden. 
Möjligen skedde ett mindre brott strax efter mil-
lennieskiftet. För det andra verkar själva förhål-

landet mellan siffror och politik ha förändrats 
under undersökningsperioden. Från 1920-talet till 
1970-talets inledning tog dagspressen upp Riks-
skogstaxeringens statistik främst i näringspolitiska 
sammanhang. Den var därtill sällan ställd mot 
andra siffror eller föremål för kritiska diskussioner. 
Dessutom behandlades nyproducerad statistik 
återkommande som stora nyheter. Från och med 
1970-talet vidgades skogspolitiken och skogsde-
batten till att inkludera också miljöfrågor vilket 
inverkade på hur dagspressen porträtterade Riks-
skogstaxeringen. Dels lyftes Riksskogstaxeringens 
statistik återkommande in i miljöpolitiska sam-
manhang jämte näringspolitiska. Dels ställdes den 
mot faktauppgifter om skogen som producerats 
av andra institutioner. Under den senare perioden 
behandlade dagspressen dessutom sällan statistiken 
som nyheter i sin egen rätt. Den användes i stället 
för att skapa faktarutor, framställa diagram eller 
stödja olika påståenden om skogen.
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Summary 
 

The contemporary forest debate in the mass 
media focuses on quantitative issues, such as 
whether intensified forestry increases or reduces 
the amount of carbon dioxide molecules in the 
atmosphere. The aim of the present popular scien-
tific report is to provide a historical background 
for this debate. This aim is fulfilled through an 
overarching investigation of how the Swedish 
National Forest Inventory—a statistical institu-
tion—has been referred to in Swedish newspapers 
during the years 1923 to 2020, i.e., the period 
when the Forest Inventory has been operative. 
Focus is directed at the newspapers Dagens Nyheter 
and Svenska Dagbladet. The report explores the 
newspapers’ writings about the Swedish National 
Forest Inventory using the dynamics between 
quantitative facts and political currents, or 
numbers and politics. First, facts produced by the 
Forest Inventory seem to have played a significant 
role for the newspapers’ coverage of the forest 
debate throughout the entire period. It is possible, 
however, that a minor departure from the trend 
occurred right after the turn of the millennium. 

Second, the very relation between numbers and 
politics seems to have changed during the period. 
From the 1920s to the early 1970s, the newspapers 
brought up Forest Inventory statistics primarily in 
the political contexts of business and economics. 
The statistics were, moreover, seldom contrasted 
with other numbers or subject to critical discus-
sions. Moreover, new statistics were repeatedly 
presented as big news. From the 1970s, forest 
politics and the forest debate was widened to in-
clude environmental issues as well, which affected 
the way the Forest Inventory was portrayed by the 
newspapers. Now, the Forest Inventory statistics 
were repeatedly lifted into environmental political 
contexts alongside business and economical ones. 
Furthermore, the statistics were contrasted with 
facts about the forest produced by other insti-
tutions. Moreover, during the latter period, the 
newspapers only seldom treated the statistics as 
news in their own right. Instead, they were used 
to create fact boxes, produce diagrams, or support 
different statements about the forest.
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1. Inledning 
 

Minskar eller ökar skogens biologiska mångfald? 
Bidrar ett intensivare brukande av skogen till fler 
eller färre koldioxidmolekyler i atmosfären? Un-
der 2021 hamnade kvantitativa frågor som dessa i 
den massmediala debattens centrum. Incitament 
var en artikelserie i Dagens Nyheter och en doku-
mentärserie, ”Slaget om skogen”, i Sveriges tele-
vision. Vidare uppmärksammades en vetenskaplig 
kontrovers i den vetenskapliga tidskriften Nature 
som bland annat kretsade kring Sveriges officiella 
avverkningsstatistik. Den massmediala debatten 
närdes av att skogsbruket samtidigt blev en politisk 
stridsfråga. Dels infogade regeringspartierna Soci-
aldemokraterna och Miljöpartiet kontroversiella 
skogspolitiska riktlinjer i en uppgörelse med Cen-
terpartiet. Dels lanserade EU-kommissionen en 
skogsstrategi som många ansåg skära sig mot det 
skogsbruk som bedrevs i Sverige. Bakom debatten 
låg ytterst en rad akuta frågor kopplade till den 
globala uppvärmningen.  

Syftet med denna rapport är att bidra med 
en historisk fördjupning av dagens massmediala 
debatt kring skogens olika siffror. Jag uppnår det 
genom att översiktligt belysa hur den statistiska 
institutionen Riksskogstaxeringen historiskt har 
tagits upp i dagspressens bevakning av skogsdebat-
ten. Undersökningen täcker hela den period då 
Riksskogstaxeringen varit i bruk, det vill säga från 
1923 till 2020.  Det huvudsakliga arbetet med rap-
porten bedrevs under 2021.

1.1. Källmaterial
I undersökningen har jag utgått från vad som skri-
vits i två rikstäckande dagstidningar som spelat en 
avgörande roll under hela perioden 1923 till 2020: 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Jag hittade 
detta källmaterial i Kungliga bibliotekets digitala 
samling Svenska dagstidningar (2021). Här finns 
samtliga nummer av Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet, jämte andra svenska dagstidningar, från 
hela undersökningsperioden digitaliserade som 
sökbar text. I min läsning av källmaterialet fokuse-
rade jag på övergripande historiska tendenser sna-
rare än detaljer i de olika historiska kontexterna.

Rapporten är populärvetenskaplig och inte ett 
inlägg i en forskningsdiskussion. Jag redogör trots 
det för materialurvalet - kort här samt mer utför-
ligt i avsnitt 4. Dessutom refererar jag till källmate-
rialet i undersökningsdelen. Orsaken till det är att 
mina slutsatser bygger på ett empiriskt arbete som 
inte redovisats någon annanstans.

1.2. Riksskogstaxeringen
Riksskogstaxeringen sattes i gång av 1923 års re-
gering i syfte att fastställa tre okända förhållanden: 
skogsmarkens areal, skogens ”virkesförråd” samt 
balansen mellan skogens avverkning och till-
växt (Fridman m. fl. 2014, von Segebaden 1998). 
Politiker, vetenskapsmän och olika representanter 
för skogsnäringen befarade nämligen att skogen 
avverkades snabbare än vad ny skog hann växa till. 

Själva inventeringsarbetet byggde på ”bäl-
testaxering”. Det innebar att linjer med olika 
inbördes avstånd drogs upp över hela landet (figur 
1). Avståndet var 1 till 6 kilometer i södra och 10 
till 20 kilometer i norra Sverige. Längs linjerna 
vandrade taxeringslag på upp till tio personer med 
kompass samt en 100 meter lång ”släplina” efter 
sig. De mätte diameter samt fastställde trädslag på 
de träd som växte inom fem meter från släplinan. 
Därtill gjorde de noteringar om marken och den 
omgivande skogens beskaffenhet. 

Resultatet från arbetet i skog och mark skicka-
des via regionala kommittéer till en ”riksskogs-
taxeringsnämnd” i Stockholm som beräknade och 
sammanställde resultaten. Fältarbetet pågick till 
1929 och resulterade 1932 i en uppmärksammad 
statlig utredning (SOU 1932:26). Taxeringen av 
landets skogar upprepades som en länsvis invente-
ring under perioden 1938 till 1952. Från och med 
1953, efter ett riksdagsbeslut 1952, började den 
svenska skogen inventeras årligen. 
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Figur 1. Karta som illustrerade den första riksskogstaxeringens arbete. Bildkälla: SOU 1932:26. 
Uppskattning av Sveriges skogstillgångar verkställd åren 1923–1929.
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2. Riksskogstaxeringen i 
svensk dagspress, 1923–2020
 

2.1. Bakgrund
Riksskogstaxeringens främsta produkt historiskt 
har varit sammanställningar som gentemot skogs-
näringen redovisar skogens tillstånd ur ekonomis-
ka perspektiv – med viss tematisk breddning samt 
ett stigande intresse från också forskningen under 
senare decennier dock. Exempelvis sammanfat-
tades 1932 ”de stora huvudresultaten” från den 
första taxeringsomgången på följande vis (SOU 
1932:26 s. 61–62): 

Den skog, som kläder den svenska skogsmarken 
[…] har ett virkeskapital inom bark av omkring 1 
420 millioner m3, varav omkring 570 millioner m3 (40 
procent) komma på tall och 600 millioner m3 (42 
procent) på gran. Den årliga tillväxten hos skogska-
pitalet uppgår till 47 à 48 millioner m3, varav omkring 
18 millioner m3 komma på tall och 20 millioner m3 
på gran. Per hektar skogsproduktiv mark uppgår 
kubikmassan till 59 m3 i genomsnitt för hela landet 
och tillväxten till 20 m3.

Slutsatser som dessa ingick i en större historisk 
förändring mot ett ökat användande av ”för-
enklande representationer”. Som följd av den 
framväxande industriproduktionssektorn under 
1700- och 1800-talet växte kraven på stater och 
företag att kontrollera, sätta siffror på och yt-
terst effektivisera bruket av naturresurserna. Man 
inventerade skogar, odlingsjordar, mineralfyndig-
heter och så vidare. Uppgifterna användes för att 
tillverka kartor, tabeller och andra representatio-
ner som skalade ner landskapet, skiljde ut råvaran 
från andra element och gjorde den beräkningsbar. 
Med statsvetaren James C. Scott (1998) kan man 
tala om representationer som speglade en ”statens 
blick” på sina tillgångar i stället för direkt avbil-
dade en långt mer komplex verklighet.

Ett tidigt svenskt exempel på en sådan repre-
sentation är kung Karl XV:s skogskarta (figur 2). 
På 1840-talet – då kungen ännu var prins – sän-
des enkäter till landets sockenpräster om skogens 
omfattning och skick (Eliasson 2002). Svaren 
låg till grund för framställandet av en karta över 

Sverige som lyfte fram landets skog som en eko-
nomisk tillgång. Ett annat exempel är Carl von 
Linnés redogörelser från sina landskapsresor under 
1700-talet. Efter att ha besökt olika landsändar i 
Sverige lät Linné ge ut skrifter med förteckningar 
över olika fyndigheter som kunde komma riket 
till gagn (Broberg 2019). Nämnas kan också Ta-
bellverket (bildat 1749) och förstås Lantmäteriet 
(1632).

.
Figur 2. Kung Karl XV:s skogskarta. Bildkälla: Kronprins 
Carls (Carl XV) tematiska kartor, 2:1, Riksarkivet.
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Från 1800-talets mitt, och i synnerhet åren 
efter sekelskiftet 1900, skapades i världen ett stort 
antal institutioner som inventerade naturtillgångar 
och framställde kartor, tabeller, förteckningar 
och liknande (t.ex. Anker 2001, Eriksson 1978, 
Hays 1959, Hölzl 2010). Den i Sverige kanske 
mest mönsterbildande institutionen var Sveri-
ges geologiska undersökning (bildad 1858). På 
många av institutionerna spelade naturvetenska-
pen – på väg att etableras som ekonomisk och 
politisk resurs – en nyckelroll. Geologer, fysiker, 
kemister och andra arbetade tillsammans med 
bolag och statliga verk för att kartlägga fyndighe-
ter, ta fram utvinningsmetoder och effektivisera 
förädlingen av färdiga produkter. År 1902 ställdes 
en sådan institution till det svenska skogsbrukets 
förfogande: Statens skogsförsöksanstalt. Den fick 
bland annat tidigt i uppgift att kartlägga Sveriges 
”skogstyper” (Jönsson 2019). Under 1800-talet var 
Kontinentaleuropa förebild för utvecklingen, men 
under 1900-talet övertog USA successivt rollen. 
I världens blickfång hamnade institutioner som 
United States Geological Survey (bildad 1879) 
och Soil Conservation Service (1933) jämte den 
nordamerikanska statsadministrationens progres-
siva uppmaning om ”efficient resource use”. Inte 

minst skulle det nordamerikanska skogsbruket 
under det tidiga 1900-talet excellera i framstäl-
landet av kartor, scheman och andra förenklande 
representationer (Demeritt 2001).

Under 1960-talet då naturresursanvändningen 
kritiserades av miljörörelsen etablerades institu-
tioner som i stället använde motsvarande miljö-
politiska representationer. Mest känd är troligen 
Internationella naturvårdsunionens rödlista (bil-
dad 1964) som än idag sammanställer arter baserat 
på utdöenderisk (Gustafsson & Lidskog 2013, 
Lidskog 2014). Därmed kom, som antropologen 
Eeva Berglund (2001) visat, skogsnäringens och 
miljörörelsens konflikter att trots olika mål utgå 
från samma medel: siffror och inventeringar.

Liksom många andra inventerande institutio-
ner har Riksskogstaxeringen historiskt haft en 
förhållandevis hög status. Svenska staten, företrädd 
av bland annat Domänstyrelsen, Skogsstyrelsen, 
Statistiska centralbyrån och olika vetenskapliga 
institutioner, har alltid betraktat verksamheten 
som angelägen (Näslund m.fl. 1952, von Segeba-
den 1998). De första taxeringsomgångarna leddes 
av välrenommerade vetenskapsmän från Statens 
skogsförsöksanstalt. Och från och med 1940-talet 
fick Riksskogstaxeringen den statliga skogsve-
tenskapens institutioner som huvudmän: Statens 

Figur 3. Statens skogsförsöksanstalts förste föreståndare Alexander Maas fotograferad 1906. 
Skogsförsöksanstalten låg då placerad på Valhallavägen i Stockholm. Bildkälla: SLU:s 
historiska skogsbildarkiv.
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skogförsöksanstalt (från 1943 till 1945), Statens 
skogsforskningsinstitut (1945 till 1962), Skogshög-
skolan (1963 till 1977) och Sveriges lantbruksu-
niversitet (1978 till idag). Vidare har Riksskogs-
taxeringens resultat kontinuerligt använts för att 
styra det statliga såväl som privata skogsbruket i 
Sverige som en ”uthållig” resurs, det vill säga för 
att skapa ett jämt och oupphörligt virkesflöde till 
industrin. Därutöver har Riksskogstaxeringen 
involverats i andra samhällsprojekt (Fridman m.fl. 
2014, von Segebaden 1998). Exempelvis fick den 
första taxeringsomgången politiskt gehör eftersom 
staten kunde sysselsätta landets arbetslösa som 
fältpersonal. Ett annat exempel är den rapporte-
ring om trädens och skogsmarkens kolförråd som 
Riksskogstaxeringen sedan 2005 utför tillsammans 
med miljöövervakningsprogrammet Markinven-
teringen.

Parallellt med utvecklingen av förenklande 
representationer och inventerande institutioner 
har själva debatten om naturresurserna genom-
gått stora förändringar. Inte minst framträder 
förändringarna mot bakgrund av det massmediala 
landskapets framväxt (t. ex. Bocking 2020, Jöns-
son m.fl. 2021, Warde m.fl. 2018). Vid 1900-talets 
inledning ägde debatten om åkrarna, skogarna, 
vattendragen med mera i första hand rum i 

facklitteraturen och facktidskrifterna samt inom 
olika expertinstitutioner. Under 1900-talets lopp 
etablerades dock dagstidningar, radio och TV 
som ofrånkomliga arenor för meningsutbyten om 
naturresurserna. Under 2000-talet tillkom sociala 
medier. Massmediernas framväxt medförde ett 
större genomslag för experten men frilade också 
denne för kritik från långt fler grupper än exem-
pelvis andra experter. Särskilt i samband med ge-
nomslaget av sociala medier under 2010-talet fick 
experten finna sig i att hans eller hennes slutsatser 
spreds till en svåröverblickbar skara läsare, lyssnare 
och tittare. Det förändrade debattklimatet är ett 
resultat av medievärldens teknikutveckling men 
också samhällets demokratisering. Vid 1900-talets 
inledning hade naturresurserna debatterats av en 
elit manliga politiker, akademiker och industriä-
gare. Under 1900- och 2000-talet, i takt med att 
offentligheten blev alltmer diversifierad, breddades 
också denna debatt.

2.2. Skogsvård och uthållighet, 1923 till 
1945
Under en första period, ungefär 1923 till 1945, 
etablerades Riksskogstaxeringen i den svenska 
statsapparaten. Skogsdebatten, förd av exempelvis 
ekonomer, skogsforskare och industrirepresen-

Figur 4. I det tidiga 1900-talet bidrog inte sällan barnen till skogsvården. Bilden är tagen år 
1900 och föreställer skogsplantering på en ljunghed i Valinge socken, Halland. Bildkälla: SLU:s 
historiska skogsbildarkiv.

R A P P O R T  S K O G  |  11



tanter, kretsade då kring skogsvård och uthålligt 
skogsbruk (Eliasson & Törnlund 2018, Jönsson 
2019, Mårald m.fl. 2017, Mårald & Westholm 
2016). Idealt sett skulle statens, industrins och 
enskilda skogsägares skogsbruk ingå i en evig 
produktionscykel där skogens avverkningstakt 
aldrig överskred dess tillväxttakt. Ståndpunkten 
implementerades politiskt, bland annat genom in-
förandet av en skogsvårdslag 1923 respektive 1948 
som riktades mot uthålligt skogsbruk (Eliasson & 
Hamilton 1999). 

Debatten om skogsvård och uthållighet utgick 
främst från de stora skogsområdena i Norrland. 
Under 1800-talet hade en timmerfront gått över 
landsändan, vilken många fruktade hade bidragit 
till en överexploatering av skogen (Josefsson & 
Östlund 2011, Östlund & Norstedt 2022). Dels 
hade en expanderande sågverks- och massain-
dustri jämte andra vinstdrivna aktörer avverkat 
stora ytor utan att anlägga ny skog. Dels använde 
samer, bönder och andra grupper av hävd skogen 
som bland annat vedförråd och betesmark. Detta 
krockade med synen på skogen som en ”trädod-
ling”, en förutsättning för den industriella skogs-
användningen och målet om uthållighet. 

Den första taxeringsomgången pekade visser-
ligen på en balans i avverkning och tillväxt – även 
om beräkningen av det förra inte fullt ut genom-
fördes förrän vid 1950-talets början. Men slutsat-
sen gällde på nationell skala; tillståndet i Norr-
land ansågs fortsatt problematiskt. Debatten om 
skogsvård och uthållighet drevs på och förlängdes 
av ett antal stora samhällskriser: lågkonjunkturer 
under 1920- och inte minst 1930-talet samt andra 
världskrigets utbrott.

Under 1920-, 1930- och 1940-talet lyftes Riks-
skogstaxeringen flitigt i dagspressen och knöts 
framför allt till uthållighetsfrågan. Tonläget var 
återkommande bekymrat. Exempelvis tog en arti-
kel från 1937 upp en hotande ”råvarubrist” och ett 
”kritiskt läge” som man hoppades att en andra tax-
eringsomgång skulle ge besked om (”Sydsvensk 
hjälp …” 1937). I Norrland utbredde sig, enligt 
artikeln, endast små ytor högproducerande skog 
medan ”gammal skog” som ”prestera en mycket 
ringa tillväxt” upptog ett stort utrymme. 

Men också mer progressiva tongångar hördes. 
Särskilt gäller det under 1930-talet då den första 
taxeringsomgången visat att en viss balans rådde 
mellan den svenska skogens tillväxt och avverk-

ning. Till exempel refererades 1930 ett tal av Arvid 
Lindman, statsminister och ordförande i bransch-
organisationen Svenska skogsvårdsföreningen, som 
hållits under branschträffen Skogsveckan (”Sko-
gen ger …” 1930). Även om Lindman saknade 
en ”målmedveten skogspolitik” tecknade han en 
förhållandevis hoppfull bild av Sveriges skogsnä-
ring. En särskild ”trygghet” skänkte Riksskogstax-
eringens resultat om ”ungefärlig jämvikt” ”mellan 
avverkning och tillväxt”. Just själva igångsättandet 
av en riksskogstaxering lyftes också som ett gott 
tecken. 

Med en tillförsikt motsvarande Lindmans kon-
staterade en historiker 1937 att det ”skogsbristens 
spöke” som följt ”den växande exploateringen” 
av naturresurserna jagats på flykten av ”den stora 
riksskogstaxeringen”: ”det finns […] numera 
intet rum för någon tvekan om att det varit en 
ödesdiger felsyn som marterat våra fäder i 300 
år” (Boëthius 1937). Historiskt har makthavare 
återkommande fruktat för skogsbrist och lanserat 
olika mer eller mindre radikala motåtgärder (fruk-
tan för skogsbrist skulle, som framgår nedan, dock 
hålla i sig, Riksskogstaxeringen till trots). 

I samma anda som Lindman blåste dagstidning-
arna upp slutsatserna från den första Riksskogs-
taxeringen i stora rubriker. Exempelvis pryddes 
Dagens Nyheter den 30 november 1932 av följande 
rubrik: ”Sveriges skogsareal 23 181 000 hektar: 
Rikstaxeringens resultat framlagda” (figur 5).

Under perioden 1923 till 1945 fick också Riks-
skogstaxeringens arbetssätt en jämförelsevis stor 
uppmärksamhet i dagspressen. Det var ju något 
nytt och iögonfallande. Till exempel tryckte både 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet rikt illustre-
rade reportage om den första taxeringsomgångens 
arbete medan det ännu pågick (”Kompassrakt 
genom …” 1926; ”Vildmarkens mönstring …” 
1925). Dagens Nyheters bidrag var en uppsluppen 
text kallad ”Vildmarkens mönstring” där läsaren 
stiftade bekantskap med stora delar av Riksskogs-
taxeringens organisation (figur 6). Reportern 
inledde med ett besök på kontoret i Stockholm: 
”Unga och medelålders herrar, brunbrända av en 
sol som icke är stadens, springa omkring och peka 
och rita på kartor i jätteformat, ackompanjerade 
av en stab sköna damer som föra ett helvetiskt 
larm på skriv- och räknemaskiner.” Därefter för-
des läsaren ut i skog och mark till ”ett hundratiotal 
veritabla skogsströvare och fjällkarlar med grova 
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Figur 5. Under det tidiga 1900-talet blåste inte sällan dagstidningarna upp Riksskogstax-
eringens slutsatser i stora rubriker. Bildkälla: Svenska Dagbladet, 30 november 1932.

stövlar på fötterna, bastanta ryggsäckar på skuld-
rorna, snuggor i munnarna och mystiska grejer i 
händerna”. 

Faror och strapatser betonades gärna. Bland an-
nat föreställde en av reportagets bilder en taxerare 
som gått ner sig i myr. Svenska Dagbladets repor-
tage hade en liknande ton men fäste mer vikt vid 
verksamheten i skogen. Under ett par sommarda-
gar hade reportern följt en grupp taxerare i Norr-
botten. Fokus vilade på bältestaxeringens princi-
per samt, återigen, strapatserna: mygg, våtmarker 
och matlagning över öppen eld.

Utrymme vigdes också åt att ventilera och ut-
värdera Riksskogstaxeringen som samhällsprojekt. 
För det första skrevs debattinlägg om igångsättan-
det av, alternativt metoder för, en svensk riksskogs-
taxering. År 1923 trycktes exempelvis ett inspel 
om arbetslöshet (”Riksskogstaxering …” 1923). 
Skribenten ansåg att den ”s.k. rikstaxeringen” 
dröjt för länge och betonade vinsten av att sätta 
landets arbetslösa i arbete: ”Givet är att staten 
ej […] kan påräkna billigare arbetskraft än nu, i 
lågkonjunkturens elfte timme.” Året efter venti-
lerade en ekonom sin oro för att Riksskogstax-
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eringen skulle leda till handlingsförlamning inför 
en hotande ”skogsbrist”: ”det är alltid en fara här 
i Sverige, att nationen, sedan den en gång satt en 
stor undersökning och beviljat anslag därtill, slår 
sig till ro och skjuter undan alla bekymmer för den 
fråga som gäller, medan den ’ligger under under-
sökning’” (Cassel 1924). 

För det andra trycktes rena politiska hyllningar 
till Riksskogstaxeringen, som det ovan citerade 
talet av Lindman. Inte sällan dök dessa upp i sam-
band med reportage från Skogsveckan. Nämnas 
bör också att dagstidningarna regelbundet tryckte 

blänkare om den första Riksskogstaxeringens 
resultat allteftersom de olika etapperna avklarades 
(t. ex. ”Mindre areal …” 1927; ”Skogstillgången i 
…” 1926; ”Stockholms län …” 1928).

Merparten texter utgick därtill okommenterat 
från att den industriella expansionen i skog och 
mark var ett odelat positivt företag. Tendensen är 
tydlig då ord från nyckelpersoner inom skogsindu-
strin återgavs men den återkom även hos Dagens 
Nyheters och Svenska Dagbladets journalister. Ex-
empelvis trycktes 1929 en nyhetsartikel benämnd 
”Taxeringen av skogarna avslutad: Glädjande 

Figur 6. Den första taxeringsomgångens arbetssätt fick jämförelsevis stor uppmärksamhet. 
Bildkälla: Dagens Nyheter, 30 augusti 1925..

14  |  R A P P O R T  S K O G



Figur 7. En viktig grund i skogsbrukets mekanisering var 
introduktionen av motorsågen. Bilden är tagen 1948 i Söder-
fors på gränsen mellan Uppland och Gästrikland. Bildkälla: 
SLU:s historiska skogsbildarkiv.

resultat”. Här kallade journalisten Riksskogstaxe-
ringens resultat om Sveriges ”skogsförråd” ”inom 
bark” för en ”julklapp till hela det svenska folket”. 
Taxeringen blev klar i december. Vidare gav en 
rapport från Riksskogstaxeringsnämnden en 
journalist ”ett starkt intryck av” ”ett storartat och 
såväl ur nationalekonomisk som forstlig synpunkt 
synnerligen betydelsefullt arbete” (”Sveriges 
skogsareal …” 1932).

2.3. Restaurering och rationalisering, 1945 
till 1975
Under åren 1945 till 1975 skapades en välfärds-
stat i Sverige. Perioden kännetecknades av sociala 
reformer, industriell expansion, ekonomisk tillväxt 
– åtminstone fram till oljekrisen vid 1970-talets 
början – samt inte minst ett rationaliserat bruk 
av naturresurserna. Inom skogsbruket speglades 
utvecklingen i efterkrigsprojekt som ”Norr-
lands restaurering” (Eliasson & Törnlund 2018, 
Lundmark 2020, Mårald m.fl. 2017, Mårald & 

Westholm 2016). Projektet innebar att framför allt 
staten, men också industrin och enskilda skogs-
ägare, försökte försätta sin skog i Norrland i ett 
mer högproduktivt skick med hjälp av nymo-
digheter som motorsågar, barkningsmaskiner 
och hjulbandstraktorer jämte äldre tekniker som 
trakthuggning, hyggesbränning samt sådd och 
plantering (figur 7). 

Under perioden skedde också en generell 
breddning av skogsbrukets tekniska arsenal med 
bland annat gödsling, främmande trädslag och 
kemiska bekämpningsmedel (t. ex. Lindkvist m.fl. 
2011). Bakgrunden till Norrlands restaurering och 
andra liknande reformer var de resultat taxerings-
omgången före kriget hade presenterat. 

Ytterst var det alltså den uthållighetsdebatt som 
inletts vid 1900-talets inledning som nu fortsatte 
med full kraft. Därtill präglades efterkrigsti-
dens skogsdebatt av 1948 års skogsvårdslag som 
inriktades mot skogen som råvara för industrin 
snarare än som stöd för jordbruket (Appelstrand 
2007). Rationaliseringen av naturresursanvänd-
ningen var initialt kodat som ett ”modernt” och 
progressivt företag och som sådant förhållandevis 
okontroversiell i samhällsdebatten (Mårald 2008). 
Men en pyrande miljökritik som problematise-
rade skogsbrukets mål och medel började ta form 
under 1960-talet för att sedan, under framför allt 
1980-talet, närmast helt överta skogsdebatten i 
massmedia.

Under åren närmast efter andra världskriget 
vädrades en oro för skogs- och råvarubrist i dags-
pressen. Den baserades på Riksskogstaxeringens 
första resultat på 1920-talet samt nya preliminära 
beräkningar av framför allt norrlandsskogens 
skick (den andra taxeringsomgången blev klar 
först 1952). Exempelvis refererades 1946 en 
ekonomiskt dyster slutsats om ”skogsindustriens 
försörjningsförmåga” dragen av en nestor i sam-
manhanget: skogsforskaren Henrik Petterson som 
medverkat i utformningen och ledningen av den 
första Riksskogstaxeringen (”Skogsindustrien 
inför …” 1946). För att ”skogskapitalet skall vid-
makthållas”, menade Petterson, ”måste avverk-
ningarna för Norrlands vidkommande tillsvidare 
begränsas till ungefär 60 procent” jämfört med 
1920- och 1930-talet. 

En liknande bild av ett land hemsökt av skogs-
brist tecknades, med ledning av den första 
taxeringsomgångens resultat, i en artikel året 
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efter (”Norrländska skogsindustrier …” 1947). I 
samband med slutavverkningen av de sista ”ur-
skogsbestånden”, menade skribenten, var ”virkes-
tillgången” i Norrland dalande. De ”yngre skogar, 
på vilka den framtida virkesproduktionen skall 
bygga” medgav inte ”uttag av sådan omfattning 
att de tillnärmelsevis ersätter de gamla skogarnas 
bortfall”.

Men liksom den första bidrog färdigställandet 
av den andra Riksskogstaxeringen till en mer 
positiv bild av läget, åtminstone i dagstidningarna. 
I exempelvis ett referat av en byråchef på Skogs-
styrelsen från 1952 problematiserades idén om 
den svenska skogsbristen: ”Förnyas den svenska 
skogen i samma takt som den huggs ut, eller tär vi 
på skogskapitalet i tider av forcerad export? Är den 
svenska skogen en stabil råvarutillgång, ständigt 
återväxande och inte småningom tömd som gru-
vor och oljekällor?” (”Svenska skogen …” 1952). 

Byråchefen menade, med ledning av Riks-
skogstaxeringens nya resultat, att ”skogsförrådet” 
ökade ”i södra och mellersta Sverige” vilket vägde 
upp ”den minskning som uppstått i Norrland”. 
Således var ”skogskapitalet” ”alltjämt orört”. En 
motsvarande slutsats drogs i en ledartext från 1960: 
”Pessimismen” och ”den mörka bilden” av läget 
i den svenska skogen hade ”korrigerats i positiv 
riktning” när också södra Sverige blivit taxerat 
(”Frågetecken kring …” 1960).

Noteras i sammanhanget kan den i dagspres-
sen ymnigt förekommande metaforen ”kapital” 
som troligen hämtades från Riksskogstaxeringens 
rapporter. Frågan handlade i dessa texter om hu-
ruvida avverkningarna endast påverkade ”räntan” 
eller om de tog av själva ”kapitalet”, det vill säga 
Sveriges vid ett visst tillfälle totala tillgång på skog. 
Metaforen likställde skogslandskapet med rena 
pengar och erkände egentligen ingen annan bild 
av det än som resurs för industriproduktionen. 
Exempelvis pryddes intervjun med byråchefen 
av underrubriken: ”Räntorna dras men kapitalet 
orört”. Med räntor avsågs de norrländska ursko-
garna vars avverkning uppvägdes av ”avverknings-
mogen” skog i södra Sverige.

I andra Riksskogstaxeringens kölvatten följde 
också vad som kan kallas en ”skogspolitisk giv” 
i dagspressen, delvis företrädd av skogsforskarna 
själva. Given syftade till att en gång för alla genom 
”restaurering” och ”reproduktionsprogram” 
åtgärda norra Sveriges ”skräpskog”, ”hagmark”, 

”sumpskog” med mera och omvandla norrlands-
skogarna till högavkastande och uthålliga odlings-
system. 

År 1949 skrev exempelvis Manfred Näslund, 
chef för Statens skogsforskningsinstitut som då var 
huvudman för Riksskogstaxeringen, en program-
matisk text om den andra ”Riksskogstaxeringens 
resultat och hur denna utnyttjas för skogsproduk-
tion”. Texten mynnade ut i en diskussion om 
”behovet av kulturer och åtgärder för självföryng-
ring”, det vill säga en aktiv odling av träd. Framför 
allt kopplade Näslund sakernas tillstånd till att 
skogsvård var nedprioriterat bland beslutsfattare 
såväl som hos svenskarna i gemen. ”Den otillfreds-
ställande skogsvårdssituationen”, menade han, 
berodde i stor del på ”att de kostnader vi nedlagt på 
vår skogsvård varit försvinnande små i förhållande till 
de oerhörda värden vi skördat ur skogen och till skogens 
betydelse för folkhushållet” (Näslunds kurs.). Det var 
därför dags för en ”radikal förändring”.

I samklang med idéer som dessa rapporterade 
dagspressen också om verkställandet av skogsbru-
kets rationalisering. År 1954 trycktes exempelvis 
en nyhetsartikel om ”föryngringsproblemet” som 
fått ”en brännande aktualitet” och lett till att ”de 
skogliga upprustningsåtgärderna börjat komma 
igång” (figur 8) (”Skogsbruket rustas …” 1954). 
Bakgrunden menades vara bland annat den andra 
taxeringsomgången. 

Artikeln skildrade upprustningsarbetet genom 
bland annat bönder som planterade träd och 
skogsbolag som sjösatte åtgärder för en ”intensi-
vare skogsvård” men också mekaniseringsinsatser 
såsom att flottleder ersättes av bilvägar. En ledare 
från samma år berättade att ”takten ökat i restau-
reringsarbetet” och lyfte bland annat ”reproduk-
tionsåtgärder, röjning och dikning” bland bönder 
(”Upprustning i …” 1954). Ledaren innehöll där-
till ett referat från Näslund som sporrade utveck-
lingen ytterligare. Denne framhöll ”att den årliga 
skogsodlingsarealen måste mer än fördubblas”.

Mot slutet av 1960-talet började emellertid 
också kritiska röster mot skogsbrukets rationali-
sering att ta plats i dagstidningarna. Exempelvis 
skrev en skogsforskare och naturskyddare 1967 
ett försvar för de hagmarker som alltmer börjat 
betraktas som misslyckad skogsproduktionsmark 
(Romell 1967). Han ville på nytt ta ”hagmark till 
heders”, dels för det svenska naturskyddet och dels 
för att naturtypen hade en ekonomisk potential 
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i samband med att bönder ersatte mjölkproduk-
tion med köttproduktion. Bland annat resonerade 
han kring bönder som ville ”slippa se sina åkrar 
’rationaliserade’ till granskog”. Han poängterade 
också att den första Riksskogstaxeringen, till skill-
nad från 1948 års skogsvårdslag, hade erkänt hagen 
”som en driftsform”.

2.4. Miljö och hållbarhet, 1975 till 2020 
Under en sista period, 1975 till 2020, etablerades 
en rad miljöfrågor och från 1980-talets slut och 
1990-talets början frågan om ”hållbar utveckling” 

i skogsdebatten (Lisberg Jensen 2002, Mårald m.fl. 
2017). Därtill fick historiskt gamla frågor om sko-
gen som fritidslandskap, rekreationskälla, renbetes-
mark och så vidare långt större utrymme. 

Med miljö- och hållbarhetsfrågorna blev 
skogsdebatten mer polariserad. Orsaken till det var 
bland annat att miljörörelsen och miljöpolitiken 
bidrog med historiskt nya perspektiv på skogs-
landskapet. Därtill fick en rad miljöproblem med 
skogsbruket en stor uppmärksamhet. Under 1970- 
och 1980-talet var skogsbruket i Sverige dessutom 
jämförelsevis intensivt och produktionsinriktat 

Figur 8. Dagstidningarna rapporterade återkommande om skogsbrukets mekanisering och ratio-
nalisering. Dagens Nyheter, 30 juni 1954.
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och använde en lång rad tekniker som menades 
förfula eller ödelägga skogsmiljöer: stora kalhyg-
gen, monokulturer, konstgödsling, hyggesplöjning, 
främmande trädslag, kemiska bekämpningsmedel 
och så vidare (t. ex. Enander 2007, Lindkvist m.fl. 
2011, Simonson m.fl. 2015, Simonsson 2021, Öst-
lund m.fl. 2022) (figur 9). 

Det gjordes politiska försök att dämpa polari-
seringen under 1990-talet. Bland annat skapades 
1993 en ny kompromissinriktad skogsvårdslag 
som byggde på juridiskt jämställda produktions- 
och miljömål (Appelstrand 2007). Men konflikten 
fortsatte hela vägen in i 2010-talet i relation till 
biologisk mångfald, klimatförändringar och andra 
miljöfrågor. Allt detta betyder dock inte att skogen 
som ekonomisk tillgång försvann från skogsde-
batten. Delvis parallellt och delvis sammanflätat 
med miljö- och hållbarhetsfrågorna fortsatte den 
historiskt gamla debatten om uthållighet.

Dagspressen lyfte Riksskogstaxeringen i 
samband med särskilt två miljö- och hållbarhets-
frågor. Den första handlade om ”skogsdöden”, 
ett miljöproblem som utgick från att den svenska 
skogen dog i stor skala på grund av surt regn 
(Tunlid 2007). Ordet ”skogsdöd” kom från tyskans 
Waldsterben som användes i en parallell kontinen-
taleuropeisk debatt. Orsaken till att dagstidning-
arna knöt Riksskogstaxeringen till skogsdöden 
var att institutionen, som svar på den kontinentala 

skogsdödsdebatten, utförde en skadeinventering 
under 1980-talets första hälft. Skogsdödsdebatten 
pågick under 1980-talet och en bit in i 1990-talet.

Den andra frågan handlade om kalhyggen. Kal-
hyggesfrågan var dock långt mer mångfacetterad 
än skogsdödsfrågan (Espmark 2017, Lisberg Jensen 
2011). Bland annat ingick frågor om landskapets 
skönhet, djurs och växters livsmiljöer samt skogen 
som kolsänka. Därjämte var kalhyggesfrågan mer 
ihållande och pågick undersökningsperioden ut.

Inte sällan debatterades miljöfrågorna med ut-
gångspunkt i hur olika mätningar av skogen skulle 
tolkas. Exempelvis uppstod ett talande menings-
utbyte 1987 efter publikationen av en debattarti-
kel kallad ”Skogsdöden är en myt!” (Fahlgren & 
Häggström 1987). Två jägmästare menade här att 
”massmedier” ”målat upp en skräckbild av svensk 
skogsdöd som totalt saknar verklighetsförank-
ring”. Företaget hade, menade de, ”påhejats av 
vissa personer knutna till andra forskningsinstitu-
tioner än de skogliga”. Med utgångspunkt i Riks-
skogstaxeringens inventering av ”förrådet av döda 
träd och vindfällen” slog de fast att den ”svenska 
skogen aldrig varit friskare”. 

Debattartikeln fick mothugg av representanter 
för Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket samt 
den forskare som ansvarat för Riksskogstaxering-
ens skadeinventering (Bengtsson 1987, Bucht & 
Nilsson 1987). Den senare kritiserade den allmänt 

Figur 9. Skogsgödsling blev under 1970- och 1980-talet en kontroversiell teknik jämte 
många andra. Bilden är tagen 1977 i Kosta, Småland, och föreställer en helikopter som 
användes för att gödsla i skogen. Bildkälla SLU:s historiska skogsbildarkiv.
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spridda slutsatsen om att det pågick en ”galop-
perande skogsdöd” men vände sig skarpt mot 
slutsatsen att allt var frid och fröjd (Bengtsson 
1987). Dels fann han de första skribenternas slut-
satser utifrån Riksskogstaxeringen något skeva. De 
drog, menade han, för ”stora växlar av statistiken 
över den historiska förekomsten av döda träd”. 
Dels betonade han att ”så komplicerade frågor 
som ’skogsskadorna’ och deras orsaker” var dolda 
till och med för ”den mest vältränade skogsman-
nablick”.

Ett annat talande meningsutbyte uppstod mot 
slutet av 1980-talet i relation till regleringen av 
skogsbruket i fjällskogarna. År 1988 trycktes en ar-
tikel om en ny rapport från Svenska naturskydds-
föreningen (”Hotet mot …” 1988). Rapporten 
pekade på att runt ”800  000 hektar av den fjällnära 
skogen är kalavverkad, kraftigt dimensionshuggen 
eller kringgärdad av storskogsbruk”. Rapportför-
fattarna hade, enligt artikeln, bland annat använt 
”ny satellitteknik” samt ”fjärranalys av 500 flygbil-
der”. Skogsstyrelsens generaldirektör, som också 
var citerad i artikeln, menade dock att slutsatserna 
”inte stämmer överens med riksskogstaxeringens 
statistik”. 

Dagspressens rapportering om oenigheten 
kring olika mätningar av avverkningen i fjäll-
skogarna, och om vad måtten verkligen visade, 
fortsatte i ett flertal artiklar med ett förhållandevis 
högt tonläge (t. ex. Eriksson 1990, Linder 1989, 
Svensson 1989). 

Också den i tid senare debatten om kalhyg-
gen och biologisk mångfald kännetecknades av 
strider om siffror. Exempelvis lyfte en debattarti-
kel från 2014, författad av företrädare för Svenska 
naturskyddsföreningen, hotet mot den vitryggiga 
hackspetten (Åström & Stighäll 2014). Svenska 
naturskyddsföreningen hade ”låtit Riksskogstax-
eringen i Umeå” analysera utvecklingen av de 
skogar hackspetten levde i. Analysen visade, enligt 
artikeln, att de lövträd och den döda ved fågeln var 
beroende av hade ökat i endast mycket liten ut-
sträckning, något som ställdes mot ”skogsnäring-
ens” återkommande budskap om ”att mängden 
lövträd och död ved ökat på senare tid”.

Därtill fick uthållighetsfrågan fortsatt utrymme, 
om än något mindre. Exempelvis uppstod vid 
1980-talets början en dispyt om skogsbrist. Bak-
grunden var nya skogspolitiska mål om en möjlig 
avverkning om 70 till 75 miljoner skogskubikme-

ter samt en spridd fruktan för att skogsnäringen 
gått genom ”råvarutaket”, det vill säga att avverk-
ningen överskridit tillväxten. Här argumenterade 
en del debattörer för minskad avverkning, bland 
annat med hänvisning till att den statistiska bilden 
av skogen var osäker eller felaktig (t. ex. Bendz 
1981, Brodda 1982). Åter andra debattörer var av 
motsatt uppfattning (t. ex. Michelsen 1981, Ves-
tergren 1981). I den senare gruppen ingick också 
företrädare för Riksskogstaxeringen (Hägglund 
& Svensson 1982). Dels ville de korrigera vad 
de menade var en felaktig tolkning av institutio-
nens resultat. Dels ville de stödja föresatsen att 
öka aktiviteten i skogen. Bland annat menade de 
att ”Riksskogstaxeringens siffror” medgav ”mer 
intensiva alternativ som på sikt skulle möjliggöra 
en högra avverkningsnivå” samt att det eventuellt 
var ”möjligt att, utan att äventyra skogens vik-
tiga miljömässiga och rekreativa funktioner, höja 
skogsproduktionsnivån ett snäpp”.

En helt annan trend talande för perioden 1975 
till 2000 är att texter som lyfte Riksskogstaxering-
en som ett pågående arbete blev alltmer sällsynta. 
Inte minst under 1900-talets första hälft hade det 
ju tryckts texter om det arbete i skog och mark 
som låg bakom Riksskogstaxeringens siffror. Nu 
hände det ytterst sällan att Riksskogstaxeringen 
som institution porträtterades. Utåt omvandlades 
institutionen därmed från ett tydligt samhällspro-
jekt till en mer osynlig leverantör av fakta; något 
journalisten eller intervjuoffret hänvisade till för 
att stödja det ena eller andra påståendet. 

Men det fanns också mottendenser under 
perioden, det vill säga texter som gläntar på locket 
till själva arbetet med statistiken. En sådan består 
förstås av artiklar där själva siffrorna debattera-
des, som i skogsdöds- och kalhyggesdebatten. 
Ett annat, mindre konflikalstrande, exempel är 
en notis från 2009 om bärbranschens kritik mot 
Riksskogstaxeringen med anledning av felslagna 
blåbärsprognoser (”Blåbärsprognos slår …” 2009). 
En annan form av text som tematiserade arbetet 
bakom siffrorna är artiklar om tekniska nyheter. 
Till exempel trycktes 1980 en nyhet om att Riks-
skogstaxeringen börjat använda datorer i tax-
eringsarbetet (figur 10) (Lundegårdh 1980). ”Nu 
marscherar datorn på allvar in i skogen”, berättade 
artikeln och redogjorde för taxerarnas arbete med 
ett elektroniskt skjutmått kopplat till en portabel 
”datasamlare”.
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Figur 10. Vid 1980-talets början uppmärksammade dagspressen Riksskogstaxeringens 
användande av datorer, något som bidrog till insikter om arbetet bakom institutionens 
siffror. Bildkälla: Svenska Dagbladet, 2 december 1980.
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3. Mellan siffror och politik: 
Avslutande reflektioner 

Ett sätt att förstå Riksskogstaxeringens öden och 
äventyr i dagspressen är att lyfta den historiska 
dynamiken mellan kvantitativa faktauppgifter 
och politiska strömningar – siffror och politik. 
Å ena sidan har Riksskogstaxeringen producerat 
vissa faktauppgifter om skogen, å andra sidan har 
dagstidningarna lyft in dem i olika politiska sam-
manhang. I förlängningen hade perspektivet, med 
hjälp av ett annat källmaterial, kunnat vidgas till 
också de politiska agendor som historiskt motive-
rat statistikens framställning.

För det första förefaller de siffror som Riks-
skogstaxeringen producerat ha spelat en stor roll 
för dagspressens bevakning av skogsdebatten 
under hela undersökningsperioden. I den mån 
skogspolitik togs upp har alltså Riksskogstax-
eringens statistik kontinuerligt varit en angelägen 
referens. Det är få sedan tidigare kända historiska 
brännpunkter som saknas i källmaterialet.

Ett smärre brott verkar dock ha ägt rum strax 
efter millennieskiftet. Dagspressens intresse för 
Riksskogstaxeringen, åtminstone så som det 
speglades i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, 
sjönk. Den förra tidningen nämnde Riksskogs-
taxeringen i tre texter under 2000-talets första 
decennium och i endast fyra under 2010-talet 
(reklam, mindre notiser och dylikt borträknade). 
Svenska Dagbladet tog upp Riksskogstaxeringen i 
sju texter under 2000-talets första decennium och 
i lika få under 2010-talet. Detta – möjligen tillfäl-
liga – svalnande intresse för Riksskogstaxeringen 
spelade in i bevakningen av skogsdebatten. 

Till exempel uppstod 2012 ett tämligen 
intensivt meningsutbyte om kalhyggen utifrån 
artikelserien ”Skogen vi ärvde” som publicerades 
i Dagens Nyheter. Varken de texter som ingick i ar-
tikelserien eller som direkt adresserade den på de-
battsidorna i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 
nämnde Riksskogstaxeringen (jag genomsökte 
de texter som innehöll namnet på författaren till 
artikelserien, Maciej Zaremba).

För det andra verkar, trots ett kontinuerligt in-
tresse för Riksskogstaxeringen, själva förhållandet 
mellan siffror och politik ha förändrats ordentligt 
under undersökningsperioden. Från 1920-talet 
till 1970-talets inledning tog dagspressen upp 
Riksskogstaxeringen i princip endast i artiklar om 
uthållighet och skogsnäringens väl och ve. Texter 
om huruvida det förelåg en skogs-, virkes- eller 
råvarubrist är slående vanliga. Riksskogstaxering-
ens faktauppgifter lyftes alltså framför allt in i 
olika näringspolitiska sammanhang. Därtill hade 
Riksskogstaxeringens statistik en hög trovärdighet 
på så sätt att den sällan ställdes mot andra siffror 
eller var föremål för en kritisk diskussion. Värt att 
notera också är att Riksskogstaxeringens resultat, 
i synnerhet under och efter den första taxerings-
omgången, återkommande behandlades som stora 
nyheter. Ibland hade de närmast drag av breaking 
news.

Från och med 1970-talet vidgades skogspoli-
tiken och skogsdebatten till att inkludera också 
bland annat miljöfrågor. Detta inverkade på 
Riksskogstaxeringens uppdrag men också på hur 
institutionen porträtterades i dagspressen. Dels 
lyftes Riksskogstaxeringens faktauppgifter åter-
kommande in i miljöpolitiska sammanhang jämte 
näringspolitiska. Dels ställdes de mot siffror om 
skogen som producerats av andra institutioner. I 
exempelvis debatten om avverkningar i fjällskogen 
ingick uppgifter från Riksskogstaxeringen som 
motsades av uppgifter från Svenska naturskydds-
föreningen. Att ställa olika institutioners siffror 
mot eller bredvid varandra var i sig inget nytt 
historiskt sett. Förfarandet verkar dock ha fått ett 
större massmedialt genomslag i den svenska skogs-
debatten först under 1980-talet. Under den senare 
perioden behandlade dagspressen dessutom sällan 
Riksskogstaxeringens statistik som nyheter i sin 
egen rätt (även om det förekom). Den användes i 
stället för att skapa faktarutor, framställa diagram 
eller stödja olika påståenden om skogen.
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Vart är vi då på väg? En historisk undersökning 
som den jag bedrivit möjliggör spekulationer 
kring framtiden – men saknar naturligtvis direkta 
svar om vad som kommer att ske. Först och främst 
är det rimligt att anta att Riksskogstaxeringen 
kommer att spela viktiga roller i också den fram-
tida dagspressens bevakning av skogsdebatten. 
Emellertid är nog den oinskränkta auktoritet som 
institutionen hade innan miljödebatten letade sig 
in i skogen oåterkalleligen bruten. Riksskogstax-
eringen kommer därmed även fortsättningsvis 
att trängas med raden av andra institutioner som 
producerar faktauppgifter om skog och mark. 

Vidare antyder 2021 års skogsdebatt att oenig-
heter kring graden av biologisk mångfald i skogen, 
antalet koldioxidmolekyler i atmosfären och andra 
beräkningsbara sakförhållanden letat sig in i skogs-
debattens centrum. Även om det finns paralleller 
med exempelvis 1980-talets fjällskogsdebatt saknar 
det tonläge och den intensitet som utmärker da-
gens debatt historiska motsvarigheter, åtminstone 
i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Det är 
inte osannolikt att också morgondagens dagspress 
kommer att fokusera på starka motsättningar kring 
hur olika kvantitativa data ska tolkas, och egentli-
gen ett förhållandevis abstrakt sätt att förstå olika 
konfliktlinjer i skogslandskapet.

Den kvantitativa faktauppgiftens dominans i 
debatten har förstås historiskt medfört nyttigheter 
såsom finkalibrerad kännedom om fyndigheter, 
råvaruförädling och miljöproblem. Det ska dock 
även framhållas att den bidragit till att andra 
relevanta faktorer tonats ner eller osynliggjorts: 
ideologiska drivkrafter, lokal erfarenhetsbaserad 
kunskap samt värden som inte går att beräkna, 
exempelvis skönhet och välmående. Därtill har 
naturresursdebatten tenderat att bli svårbegriplig 
för politiker och andra beslutsfattare såväl som för 
journalister och den breda allmänheten.

Slutligen är det viktigt att poängtera en his-
torisk faktor som spelat roll under hela den tid 
Riksskogstaxeringen varit i bruk: förhållandet 
mellan nationella och globala politiska frågor. 
Skogsnäringen har, givet att den sålt varor på en 
världsmarknad, alltid varit en global aktör. Emel-
lertid har debatten inte öppnat upp för världen 
ordentligt förrän på 1980- och 1990-talet, och då 
i relation till olika miljöfrågor. Eftersom vi under 
en lång tid framöver kommer att behöva förhålla 
oss politiskt till frågor som den globala uppvärm-
ningen är det sannolikt att också faktauppgifter i 
den svenska skogen alltmer kommer att relateras 
till globalt riktad politik.
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4. Så gjordes undersökningen

Undersökningen är baserad på vad som skrivits 
i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under 
perioden 1923 till 2020. Källmaterialet hittades 
i Kungliga bibliotekets digitala samling Svenska 
dagstidningar (2021). Samlingen innehåller 
samtliga nummer av Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet från hela undersökningsperioden såsom 
digitaliserad sökbar text. Det senare betyder att 
man kan söka med nyckelord i hela beståndet 
av Dagens Nyheter- och Svenska Dagbladet-texter 
samtidigt och direkt lokalisera samtliga texter som 
innehåller ordet i fråga. 

Jag sökte på ”riksskogstaxering*” och fick 
träffar i 286 texter i Dagens Nyheter och 376 i 
Svenska Dagbladet. Träffarna i Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet var för övrigt de högsta bland 
samlingens dagstidningar. Efter en bortsortering 
av reklam, annonser, kungörelser och liknande 
återstod strax över 300 texter, jämnt fördelade 
på båda tidningarna. När jag läste källmaterialet 
inriktade jag mig mot övergripande historiska 
tendenser snarare än detaljer i de olika historiska 
kontexterna.

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har varit 
avgörande aktörer inom svensk dagspress under 
hela undersökningsperioden. Rapporten byg-
ger därmed på ett relevant presshistoriskt utsnitt. 
Dock har Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 
aldrig varit representativa för den svenska dags-
pressen i sin helhet. Utöver dem finns andra 
rikstäckande dagstidningar och inte minst ett stort 
antal lokala dagstidningar. Källmaterialet medger 
alltså inga jämförelser mellan olika regioner i Sve-
rige eller mellan stad och land. 

Noteras bör också att sökningen på specifikt 
Riksskogstaxeringen betyder att rapporten endast 
fångar in ett utsnitt av den massmediala debatten 
kring skogens siffror. Till exempel säger den inget 
om hur uppgifter från Artdatabanken och andra 
viktiga institutioner har åberopats. Den säger 
också relativt lite om hur spänningen mellan olika 
institutioner som producerar siffror om skogen har 
utvecklats.
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