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Forskningsresultat om skog är inte alltid evidens  
– vetenskapens integritet skadas av okritiska medier och myndigheter 
 
Måndag 7 december 2020 
 

Tid Måndag 7 december, kl. 09.00–12.00 (inloggning från kl. 08.45) 
Plats Digitalt via Zoom 
Anmälan Senast den 3/12 via denna länk. Inloggningslänk skickas den 4/12. 

Avgift Kostnadsfritt 
Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel 08-5454 77 07  

Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se,, tel 08-54 54 77 12 
 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond och  

Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond. 
 
Vi inleder Nobelveckan med ett seminarium som ifrågasätter hur forskningsresultat ibland används. Det kan 
synas märkligt i en tid som värderar vetenskap högt och håller som nödvändigt att basera policybeslut på 
bästa tillgängliga vetenskapliga rön. Hittills är det förnekelse av vetenskap som varit påtaglig i 
samhällsdebatten, särskilt i klimatfrågan där begreppet “Listen to the science” ofta har använts för att 
försöka övertyga klimatskeptiker.  
 
Naturligtvis är detta rätt - både att klimatförändringarna är på riktigt och att vetenskapen levererar 
avgörande kunskap till grund för viktiga beslut. Men det finns också en baksida av myntet. När vetenskapen 
tilldelas en stor roll att förmedla inte bara resultat utan även rekommendationer, förslag och nyheter uppstår 
en risk att den vetenskapliga processens integritet urholkas. Vidare finns risker om media och myndigheter 
drar ner på egna analyser och slutsatser och istället hänvisar direkt till vetenskapens alster.  
 
Vi hoppas med detta webbinarium väcka ett medvetande om att forskningsresultat, eller slutsatserna som 
dras av forskningen, inte alltid är så väl underbyggda som publicitet med stort genomslag kan ge intryck av. 
Vi vill föra ett resonemang om att dagens snabba mediasamhälle ställer nya krav på hur vi förhåller oss till 
de resultat som serveras. En huvudfråga blir hur vi ska finna en rimlig balans mellan å ena sidan en strävan 
mot mer evidensbaserade beslut och en kritisk, analytisk hållning till nya forskningsresultat å den andra. 
 
Exempel som kommer att föredras inkluderar: 
- Uppgifter om kraftigt ökade avverkningar i Sverige och Europa publicerade i Nature i juli 2020 och hur 

dessa resultat gavs stor spridning i media, samt reaktioner från andra forskare och myndigheter. 
- Hur förekomst och förändring av naturens livsmiljöer analyseras och rapporteras officiellt inom ramen 

för EU:s art- och habitatdirektiv, samt hur dessa uppgifter skiljer sig från data från riksskogstaxeringen. 
- Skillnaden mellan utdöenderisk som forskare skattar för hotade arter i rödlistan och den faktiska 

utvecklingen i naturen samt hur dessa uppgifter används i media och av myndigheter. 

Varmt välkomna! 

 
Eva Pettersson 
Akademiens sekreterare och VD 
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Moderator: Lotta Möller, ledamot i KSLA 
 

08.45 Inloggning via Zoom 
 

09.00 Välkomna  
Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA 
Lotta Möller, moderator 
 

09.10 Introduktion 
Peter Holmgren, skog. dr., ledamot i KSLA. 
 

09.20 Korta föredrag som illustrerar exemplen ovan.  
- Kraftigt ökade skogsavverkningar i Europa som hotar klimatarbetet? 

Peter Holmgren, skog. dr och ledamot i KSLA.  
 
- Två berättelser om utvecklingen i Sveriges skogar – ställt mot Riksskogstaxeringens data 

Jonas Jacobsson, skog. dr. och ledamot i KSLA.  
 

- Rödlistan har stor betydelse för debatt och policyarbete – men kanske är den felkalibrerad? 
Tomas Thuresson, skog. dr. och ledamot i KSLA.  
 

- Läcker hyggen mer koldioxid? 
Göran Örlander, skog. dr, och ledamot i KSLA.  
 

10.20 Diskussion i bikupor 
 

10.30 Paus 
 

10.40 Evidens i beslutsprocesser 
Mikael Karlsson, docent, Kungl. Tekniska Högskolan.  
 

11.00 ”Vad f-n får vi för pengarna” 
Hanne Kjöller, journalist och författare 
 

11.20 Paus 

11.25 Kommentarer och frågor från seminariedeltagarna 
 

11.55–
12.00 

Avslutning och sammanfattning 
Peter Holmgren, skog. dr., ledamot i KSLA 
 

Föredragshållarnas bakgrund finner ni på nästa sida. 
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Peter Holmgren, skog. dr och ledamot i KSLA. Tidigare verksam vid FAO i Rom (1998-2012) som bl.a. 
Chief - Forest Resources Development och Director - Climate change, Bioenergy and Land tenure. 
Tidigare även Director General vid Center for International Forestry Research (CIFOR) baserad i 
Indonesien 2012–2017. Forskat inom skoglig planering, fjärranalys, internationellt skogsbruk, klimat och 
hållbar utveckling.  Sedan 2018 Senior Advisor inom svensk och europeisk skogsnäring med fokus på 
hållbarhet och klimat. 
 
Jonas Jacobsson, skog. dr. och ledamot i KSLA. Tidigare skogschef vid AssiDomän AB, verksam som 
förvaltare av skogsinvesteringar internationellt samt styrelseledamot i SkogForsk och Formas. 
 
Mikael Karlsson, agronom, docent och Associate Professor vid Kungl. Tekniska Högskolan. Forskar bla. 
inom klimatpolicy, biologisk mångfald och havsmiljöfrågor. Styrelseledamot i Skogsstyrelsen. Tidigare 
ordförande i Naturskyddsföreningen (2002–2014) samt ordförande i European Environmental Bureau 
(2005–2017). 
 
Hanne Kjöller, tidigare ledarskribent och idag fristående kolumnist på DN. Författare till böckerna ”En 
halv sanning är också en lögn” samt ”Kris i forskningsfrågan - Eller vad fan får vi för pengarna?” 
 
Tomas Thuresson, skog. dr. och ledamot i KSLA. Vd för Bystad Holding och styrelse-ledamot i 
Kopparfors Skogar AB. Tidigare internationell konsult i skogsfrågor med bl.a. fyra på år Pöyry, tidigare 
bl.a. Skogsskötselchef och utredare (bl.a. av Skogspolitikens effekter) på Skogsstyrelsen och tidigare, 
doktorand, lärare och forskare i biometri och skoglig planering på SLU. 
 
Göran Örlander, skog. dr, docent och professor i skogsskötsel. och ledamot i KSLA. Senior rådgivare 
Södra, vice ordförande Skogforsk styrelse samt ordförande i Södras forsknings-stiftelse. Tidigare forskare 
och lärare i skogsskötsel på SLU och Linnéuniversitet, skogsskötselchef Skogsstyrelsen samt skogschef 
Södra.  
 
 
 

 


