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FÖRORD 

 
När uppsatsskrivandet närmade sig, började jag hösten innan läsa på om mitt 
valda ämne. Jag visste att jag ville skriva om skogsmarken på något vis. Både 
på grund av personligt intresse, och för att skogsmarken är en såpass stor del av 
Sveriges historia, natur och ekonomi. Jag anser också att ämnet är relevant för 
min utbildning. För att ta ett exempel, så kan kommuner ingå i naturvårdsavtal 
med enskilda skogsägare. Detta för att exempelvis förvalta sociala värden i 
skogsmark intill skolor.  
 
Tidigt i vår utbildning blev vi introducerade för Torsten Hägerstrand, och jag 
föll snabbt för hans sätt att tänka och skriva. När jag sedan läste en samlingsbok 
med utvalda texter av Torsten Hägerstrand, fastnade jag för begreppet Andskap. 
Som han även benämner som osynligt landskap, mindscape och 
förändringsriskernas landskap. Andskapet är ett begrepp som bidrar med ett sätt 
att tänka som jag tänker ta med mig i arbetslivet. Där både historia, nutid, 
framtid och människor tas i beaktande, något som jag anser är viktigt att göra 
som samhällsplanerare. Därför valde jag tillslut att undersöka andskapet hos 
enskilda skogsägare i Västerbotten. Med förhoppningen om att detta arbete ska 
främja ytterligare förståelse för gruppen, och deras relation till sina 
skogsfastigheter. 
 
Skrivandet av denna uppsats har bestått av en lång, lärorik och krokig väg. Utan 
min handledares hjälp hade jag nog gått vilse. Så, tack Kerstin, utan din raka 
och väl genomtänkta kritik hade detta arbete inte blivit lika bra. Jag vill även 
tacka min sambo Alex, för det känslomässiga stöd du bidragit med när modet 
varit lågt. Sist men inte minst vill jag tacka respondenterna för att ni ville dela 
med er av er tid, kunskap och tankar. Ni är anonyma, men ni vet vilka ni är. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsbild: Skog i vintertid Fotograf:  Författaren,  7 februari 2017 
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ABSTRACT 
 
The law regulating what non-industrial private forest owners (NIPF’s) can and 
cannot do within their forest holdings is an outline law. Thus the NIPF's have 
great opportunity to shape the landscape inside their holdings by their own will. 
Their perceptions of their holdings can thus be of great interest. This because 
information about their perceptions can predict change, and also bring about 
more understanding of the group as a whole. The aim of this essay is therefore 
to explore the NIPF's relationship to their forest holdings by describing their 
mindscapes.  
 
The data necessary to fulfil the aim was acquired from semi-structured 
interviews, done with five NIPF's in Västerbotten. The data was then analysed 
using thematic analysis, with the term mindscape as a frame. All of the NIPF’s 
were living in the same municipality as their forest holdings. 
 
Seven themes in the mindscapes of the NIPF’s were found: Everyday 
knowledge, human presence, the balance between human- and natural 
processes, change,  feelings, the forest holding inside the rural landscape and to 
be more than one. Previous research was used to triangulate, and to better 
understand the mindscape of the respondents. The respondents could be divided 
into two of Ingemarsons (2004) typologies; Traditionalists and multiobjective 
owners. Where the mindscape of the multiobjective owners contained the most 
change.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Andskap, mindscape, landscape perception, enskilda skogsägare, 
non-industrial private forest owners, kulturgeografi, humanistisk geografi, 
hermeneutisk fenomenologi 
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Foto: Författaren, 2 september, 2016. 
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1.INLEDNING 
 
Sverige är en av de länder i Europa som har högst andel skogsmark  i 1

förhållande till landets yta, vilket illustreras på kartan i figur 1. Räknat i procent 
innebar det 69% av Sveriges yta år 2010 (SCB 2013). Skogsmark som till 
största del kan sägas vara ett landskap, det vill säga en produkt av både 
mänskliga- och naturliga processer (Gren och Hallin 2013). Ett landskap som vi 
alla sannolikt ser och tar del av, både indirekt och direkt. Direkt i form av fysisk 
tid spenderad i och nära skogslandskapet. Indirekt i form av intryck från olika 
mänskliga uttrycksformer (Lindkvist och Nordlund 2009). För stor del av 
Sveriges befolkning innehåller detta skogslandskap olika sociala värden (Sténs 
et. al 2016). Dessa sociala värden har sedan mitten av 1900-talet fått ökad 
uppmärksamhet i debatten och i forskningen om nyttjandet av skogsmarken 
(Fischer et al. 2010 ; Lindkvist och Nordlund 2009).  
 

 
Figur 1. FOREST MAP OF EUROPE 
källa: European forest institute (Kempeneers et al. 2011; Päivinen et al. 2001 ; Schuck et al. 2002) 
 
Av Sveriges totala skogsmark ägs ungefär 50% av privata enskilda skogsägare 
(Christiansen 2014). En heterogen grupp vars demografi är i förändring 
(Haugen, Karlsson och Westin 2016), vilket kan leda till ett förändrat 
förvaltande av dessa fastigheter (Haugen, Karlsson och Westin 2016 ; Urquhart 
och Courtney 2010 ; Nordlund och Westin 2010). Samtidigt visar andra studier 
att storlek på fastighet har ett större samband med skötselstrategi än vad ägarens 
1 Definition hämtad ur Skogsvårdslagen (1979:429), som är baserad på FAO:s definition 
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personkarakteristik har (Eggers et al. 2009). Vidare så är den lagstiftning som 
berör det enskilda skogsägandet framför allt skogsvårdslagen. Skogsvårdslagen 
är en så kallad ramlag, vilket innebär att detaljreglering inte sker i särskilt hög 
utsträckning (SFS 1979:429). De enskilda skogsägarna har därför stort utrymme 
att forma skogslandskapet efter sin egen vilja och önskningar, detta inom den 
egna fastighetens gränser. De allmänna målen i skogsvårdslagen är att skogen 
ska vara en nationell tillgång, där både hållbarhet i produktion och biologisk 
mångfald ska främjas. Ur ett historiskt perspektiv jämställdes dessa två mål 
relativt nyligen, år 1994. Utöver detta är rennäringen och natur- och 
kulturmiljövården de mest synliga av ytterligare intressen som ska värnas (SFS 
1979:429). Någon lagstiftning motsvarande skogsvårdslagen existerar inte på 
internationell nivå (Ambjörnsson, Keskitalo och Karlsson 2016).  
 
Något som de enskilda skogsägarna även berörs av är de olika debatter som har 
förts om skogslandskapet, både historiskt och i nutid (Sörlin 1988). Idag vilar 
debatten i stort på klimat och energifrågorna (Behland Lindahl och Westholm 
2012). Skogsbruket beskrivs inom detta paradigm ofta ha en nyckelroll för 
mildring av klimatförändringarna. Detta genom minskad avskogning, ökad 
beskogning och ett hållbart skogsbruk (IPCC 2014 ; Bernes 2016.). Debatten 
inom Sveriges gränser handlar ofta om olika skogstypers möjliga roll som 
antingen koldioxidkällor eller -sänkor (Hadden 2017 ; SVD 2017). En debatt 
som har en tendens att vara svart och vit, där även de olika aktörerna ofta 
beskrivs i samma färg. Samtidigt uttrycker flera parter ett behov av att kunna 
nyansera debatten och mötas (Mårald 2016 ; Lundmark et al. 2017 ; Bendz 2017 
; Lundmark et. al 2014). Ett exempel på hur frågan om skogens roll i bindandet 
av koldioxid visar sig i politiska beslut idag är utredningen om möjligheten till 
intensivodling av skog, för att främja koldioxidneutral energi (Lindkvist och 
Nordlund 2009). Hur skogsmark brukas påverkar inte bara klimatet på olika 
sätt, utan hur klimatet förändras påverkar också skogsbruket (IPCC 2014 ; 
Bernes 2016). I det boreala barrskogsbältet  kommer detta troligen leda till både 2

positiva och negativa effekter för skogsbruket, med en tyngdpunkt på positiva 
till en början (Lindner et al. 2010). 
 
Allt detta; Lagförändringar, förändrat klimat och förändrad debatt i kombination 
med möjliga förändringar i enskilda skogsägares perception av sina 
skogsfastigheter. Kan sägas vara katalysatorer för ett förändrat skogslandskap. 
Därför kan studier av enskilda skogsägares relationer till sina skogsfastigheter 
sägas vara av stort intresse. Detta både för att öka förståelsen för gruppen som 
helhet, och för att förutspå vilka förändringar som kan tänkas ske i landskapet. 
Detta arbete ämnar att undersöka detta genom att beskriva de enskilda 

2 Den vegetationszon som större delen av Sveriges skogsmark ingår i, där barrträd är i majoritet (NE 2017b). Boreal betyder 
nordlig.  
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skogsägarnas andskap. Andskapet är ett begrepp som lägger fokus på det som 
finns mellan människan och landskapet. Det kan sägas bestå av människors 
tankar om vad ett landskap är, har varit, bör vara och de olika meningar och 
känslor hon lägger i landskapet (Hägerstrand 1991 ; Carlestam och Sollbe 
1992). I denna uppsats studeras skogsägarnas andskap ur en hermeneutisk 
fenomenologisk utgångspunkt (Bengtson och Brolinson 2017 ; Kitchin och Tate 
2000 ; Fejes och Tornberg 2015). Ambitionen är därför att författaren i så hög 
grad som ska lägga undan sin egen förförståelse, och låta skogsägarnas egna 
perspektiv styra resultatet. Med utgångspunkt i att det är en tolkning av deras 
andskap som beskrivs, inte en beskrivning av deras “sanna” andskaps. 

1.1 Syfte  
  
Syftet med denna uppsats är att beskriva vad enskilda skogsägares andskap kan 
innehålla, detta i relation till landskapet inom deras skogsfastigheter. 
Förhoppningen är att denna beskrivning kan skapa bredare förståelse för de 
enskilda skogsägarna, och deras relation till sin skogsfastighet. 
 
För att fullfölja syftet har fem enskilda skogsägare i Västerbotten intervjuats, 
varav alla var åbor.  Dessa samtal har analyserats tematiskt, och relaterats till 3

tidigare forskning om de enskilda skogsägarna. Studier av andskap bör göras 
med en medvetenhet om dess kontext i tid och rum, och att det existerar makt i 
landskapet. Därför relateras resultatet även till relevant historik, och 
omgivningsstruktur. 
  
Baserat på definitionen av andskapet, har följande frågeställningar formulerats: 
 

- Vilka betydelser har den egna skogsfastigheten för de enskilda 
skogsägarna? 

 
- Vilka önskningar, i förhållande till skogsfastigheten, bär skogsägarna på? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Enskilda skogsägare som bor i samma kommun som sin fastighet (Bjärstig, Widman och Eriksson 2017) 
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1.2 Disposition 
 
I kapitel ett introduceras ämnets nutida kontext och en problemformulering 
görs, varpå syftet med uppsatsen fastställs. 
 
I kapitel två beskrivs ämnets historiska kontext. Både olika uppfattningar om, 
och förändringar i det materiella landskapet beskrivs. Även de skeenden som 
kan sägas ha lett fram till dagens enskilda skogsägande upp.  
 
I kapitel tre beskrivs inledningsvis forskning som berör de enskilda 
skogsägarnas relation till sin fastighet. Både generella tendenser inom gruppen, 
och en typologi beskrivs. Därefter specificeras betydelsen av andskapet, och 
omgivningsstruktur och tyst kunskap. 
 
I kapitel fyra beskrivs hur intervjuerna har gjorts, hur de har analyserats och en 
redogörelse för källkritik och etiska ställningstaganden görs. 
 
I kapitel fem redovisas resultatet i en underrubrik för varje tema, där diskussion 
och förankring i tidigare forskning görs simultant. 
 
I kapitel sex diskuteras generella drag i andskapet och förslag på vidare studier 
görs. 
 
I kapitel sju sammanfattas uppsatsens huvudsakliga drag, varpå käll- och 
figurförteckning följer. 
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2. HISTORIK 
 
Enligt Sverker Sörlin (1988) kan Norrland, sedan 1500-talet och fram till 
efterkrigstiden, sägas ha omgärdats av olika attityder till hur och varför 
naturresurserna i området ska förvaltas. Majoriteten av dessa attityder var 
"framtidsbilder". De största var Jordbruksnorrland och Industrinorrland. 
Jordbruksnorrland byggde på en naturresursutvinning med jordbruket i 
centrum, och tanken om allas rätt att bo och leva i Norrland. I Industrinorrland 
var bergsbruk, vattenkraft och skogsbruk i centrum. Norrland sågs bland annat 
som "rikets skattkammare" som skulle stärka Sverige som stormakt, och så 
småningom som modern välfärdsstat. I båda dessa bilder fanns spår av exotism. 
 
Innan 1500-talet var den svenska marken indelad i allmänningar där ägorätten 
vanligtvis tillföll flera bönder. I mitten av 1500-talet ändras detta, då kronan 
formellt gör anspråk på full äganderätt på alla allmänningar i Sverige (Lindkvist 
och Nordlund 2009 ; Bernes 2009; Inger och Hillert 2017). Den gräns som vi 
idag kan se mellan skogs- och jordbruk fanns heller inte under denna tid. I södra 
Sverige var nyttjandet av skogsmarken främst en del av jordbruket och 
bergsbruket. Skogsbruket var alltså inte en näring i sig (Lindkvist och Nordlund 
2009 ; Bernes 2009). I Norrland och Västerbotten var det främst den samiska 
befolkningen som innan 1700-talet använde skogens resurser till husbehov 
(Lindkvist och Nordlund 2009). Den allmänna idén var också att skogen var 
allas att hämta virke ur, även om den officiellt ägdes av kronan. Troligen 
eftersom ingen ännu förvaltade skogsmarken för “grödan/träden”, såsom på 
jordbruksmarken (Bernes 2009). 
 
1683 påbörjas den process som kan sägas ha lett fram till det enskilda 
skogsägande vi ser idag; avvittringen. Detta innebar att en uppdelning, och 
fastställande av gränser mellan enskild egendom och kronans mark påbörjades. 
Denna uppdelning gjordes inledningsvis genom att all mark som inte kunde 
bevisas tillhöra någon annan, tillföll kronan. Så småningom möttes 
uppdelningen av starkt motstånd, bland annat i Västerbotten. För lite mark 
ansågs tillfalla bönderna, missnöjet gällde även gränserna som ansågs försvåra 
det omfattande agrara skogsbetet i norr. Detta motstånd gav resultat, och 
avvittringen kan efter detta sägas ha gjorts mer på böndernas villkor (Lindkvist 
och Nordlund 2009).  
 
I början av 1800-talet hade skogsmarken blivit en vara som går att handla med 
(Lindkvist och Nordlund 2009). Träindustrier och exportfirmor som nu hade 
uppkommit kunde därför köpa skog och fastigheter, vilket de gjorde i hög 
utsträckning i Norrland. Andelen skogsmark som ägs av enskilda blir nu mindre 
och mindre i området. Detta är katalysatorn till den debatt om ägarförhållandena 
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i den norrländska skogsmarken som kallas “norrlandsfrågan”. Med denna debatt 
som grund, så stiftas 1906 “förbudslagen”.  Lagen förbjöd aktiebolag och 4

ekonomiska föreningar att köpa mark i Norrland (Lindkvist och Nordlund 
2009). I denna debatt positioneras också bilderna om jordbruksnorrland 
(bönderna/de enskilda) och industrinorrland (bolagsopinionen) ytterligare i 
opposition till varandra. Framtidsbilden jordbruksnorrland, kan nu också sägas 
bära på en rädsla att industrialiseringen och moderniseringen hotar jord- och 
skogsböndernas vara (Sörlin 1988). När det gäller dessa framtidsbilder går det 
också att se en skillnad inom denna studies område; Västerbotten. Skogsmarken 
i Västerbottens inland kan mer sägas ha omgärdats av exotifierande bilder, 
medan kustlandet mer omgärdades av industrinorrland (Sörlin 1988).  
 
När det gäller landskapsbilden, så var det till skillnad från södra Sverige, först i 
samband med det industriella genombrottet som stora förändringar i det 
Västerbottniska skogslandskapet skedde (Bernes 2009). Förändringar som enligt 
Lindkvist och Nordlund (2009), kan sägas ha skett i två steg; Det första var 
kalhuggning och dimensionshuggning av skog till sågverken, utan någon 
återplantering. Det andra steget inföll när kalhyggen sedan började återplanteras 
med barrträd av samma sort.  
 
Innan det industriella genombrottet kan skogen sägas ha använts och brukats i 
många syften. Dessa många användningar minskar under det industriella 
genombrottet för att sedan sakta gå uppåt till våra dagar då mångnyttjandet av 
skogen ökat i aktualitet (Lindkvist och Nordlund 2009). När det gäller de 
icke-materiella värdena så har skogen troligen alltid haft flera sådana för 
människan. Exempel på detta är dess användning som symbol, och 
projektionsyta i bland annat folksägner (ibid.). Även skogslandskapets roll i 
skapandet av den nya svenska identiteten under moderniseringen är tydlig 
(Sörlin 1988 ; Lindkvist och Nordlund 2009 ; Bernes  2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  Den lag som idag reglerar balansen mellan fastighetsägande är jordförvärvslagen (1979:230).  
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3. TIDIGARE FORSKNING  
 
Inledningsvis placeras denna uppsats in i en vetenskaplig tradition, därefter har 
detta kapitel tre delar; Första delen behandlar de enskilda skogsägarna, där en 
forskningsöversikt inledningsvis görs. Därefter beskrivs grundfakta om 
ägargruppen och vad tidigare studier visat på om; Mål, värden, attityder, och 
skötselstrategier. Andra delen behandlar andskapet, och tredje delen 
introducerar tyst kunskap. 
 
Det som skiljer humanistiska geografi från kulturgeografins andra 
subdiscipliner, är att människan som geografiskt subjekt är i centrum (Gregory, 
Johnston och Pratt 2009 ; Gren och Hallin 2013). Hennes meningsskapande, 
erfarenheter, känslor och tankar, är alltså huvudfokus i forskningen. Syftet med 
humanistisk geografisk forskning är också främst att skapa förståelse, inte 
förklara eller skapa rumsliga regler (Tuan 1976 ; Gren 1993 ; Gren och Hallin 
2013). Eftersom denna studie både är förståelseinriktad, och sätter det 
geografiska subjektet i centrum, kan studien sägas vara av humanistisk 
geografisk natur. Vidare så är den av de tre hörnstenarna inom kulturgeografin 
som detta arbete berör mest, relationen natur-kultur, en dikotomi som i detta 
arbete inte antas ha några klara gränser. Hur relationen natur-kultur har 
studerats, och setts på, har skiftat genom tid och rum, med två ytterligheter i 
form av: naturdeterminismen, med sin tanke att människans förutsättningar är, 
eller bör, vara starkt formade av den natur som omger henne. Den andra 
ytterligheten är possibilismen. Som har fokus på de möjligheter som människan 
har i naturen, med tanken att naturen inte bör, eller kan, bestämma människans 
villkor (Gren och Hallin 2013).  
 
3.1 De enskilda skogsägarna 
 
Innan 80-talet var forskning rörande de enskilda skogsägarna i Sverige främst 
kvantitativ. Vidare så var forskningsfokus främst kring produktion, och de 
enskilda skogsägarna antogs oftast vara en homogen grupp (Fischer et al. 2010). 
 
Från 80-talet och framåt har gruppens heterogenitet uppmärksammats inom 
forskningen. Med frekvent förekommande studier rörande gruppens 
sammansättning, attityder, historik och mål med förvaltandet av fastigheten 
(Fischer et al. 2010). Med exempel på både kvalitativa (Lindkvist och Nordlund 
2009 ; Bjärstig, Widman och Eriksson 2017; Hugosson och Ingemarsson 2004) 
och kvantitativa studier (Haugen, Karlsson och Westin 2016 ; Ingemarsson, 
Lindhagen och Eriksson 2006 ; Eggers et. al 2009 ; Lidestav och Ekström 2000)  
 

 

11 



 

 
Figur 2: Proportion of forest land in private ownership 
Källa: European Forest Institute (Pulla et al. 2012)  
 
Största andelen privatägd skog i Europa, ungefär 50%, finns i Väst- och största 
delen offentligt ägd skog i Östeuropa (Pulla et al. 2013). Detta illustreras i bild 
2.  Detta kan jämföras med ägarstrukturen globalt, där 80% av världens totala 5

skogsmark beräknas vara i offentlig  ägo (SCB 2013). Privata skogsägare har i 
Europa generellt stort handlingsutrymme inom respektive nationell lagstiftning. 
Dessa lagstiftningarna kan sägas vara mer lika än olika varandra (Pulla et al. 
2013).  
 
Allmänt tenderar de enskilda skogsägarna gå mot ett mer multifunktionellt 
nyttjande av fastigheten (Hugosson och Ingemarsson 2004 ; Ingemarsson och 
Eriksson 2006). Vidare så kan inkomsten från fastigheten i ökande grad sägas 
vara en binäring för skogsägarna (Lien, Størdal och Baardsen 2007). Så är även 
är fallet i Sverige (Lindkvist och Nordlund 2009 ; Haugen, karlsson och 
Westin). Enskilda skogsägare i Sverige använder också i mindre grad ny teknik, 
jämfört med andra företag i skogssektorn (NE 2017c).  
 
Som nämnts tidigare ägs ungefär 50% av Sveriges skogsmark av enskilda 
skogsägare. Medelstorleken på en fastighet är ungefär 48-50ha (Christiansen 
2014 ; Haugen, Karlsson och Westin 2016). År 2010 var medelåldern hos de 
5 Notera att det här finns en skillnad mellan Västerbottens kust- och inland som inte illustreras. Det är högre andel privat ägande vid kusten 
(NE 2017c) 

 

12 



 

enskilda skogsägarna 57 år, en majoritet var män (61,5%), en tredjedel åbor och 
en tredjedel ägde skog med någon annan. Ett generationsskifte kan sägas ske 
inom gruppen, och andelen kvinnor, utbor,  ägare som bor i urbana områden, 6

delägare och högutbildade ökar (Haugen, Karlsson och Westin 2016). När det 
gäller Västerbotten så var år 2012; medelstorleken på en fastighet ; 702ha , 7

alltså större än det nationella genomsnittet. Andelen enskilt skogsägande 44%, 
andelen åbor 63% och andelen kvinnor 37% (Christiansen 2013) 8

3.1.1 Mål, värden, attityder och skötselstrategier  
 
Här beskrivs inledningsvis generella tendenser inom gruppen enskilda privata 
skogsägare som helhet. Därefter beskrivs en av de typologier över de enskilda 
skogsägarna som har gjorts, detta för att beskriva heterogeniteten inom gruppen.  
 
Generellt är inkomst från skogsfastigheten via produktion av virke ett viktigt 
mål för de enskilda skogsägarna. Men få prioriterar detta som markant viktigare 
än de andra mål och värden som enskilda skogsägare ofta kopplar till sina 
fastigheter (Håkansson och Ingemarson 2004 ; Ingemarson och Eriksson 2006 ). 
Rekreation, natur- och kulturvård , arv och tradition är exempel på sådana 
icke-produktionsinriktade mål (ibid. ; Bjärstig och Kvastegård 2016). Många 
enskilda skogsägare verkar också uppskatta också själva ägandet i sig (Bjärstig 
och Kvastegård 2016). Enligt en studie från 2010 (Nordlund och Westin), finns 
det en risk för inre konflikt hos enskilda skogsägare som värderar produktions- 
och bevarandemål lika högt. Vidare så tenderar åbor att värdera de ekonomiska 
värdena högre än utbor (Lidestav och Ekström 2000).  
 
Någon större skillnad i inställning till naturvård, i förhållande till om de 
enskilda skogsägarna bor i en rural, eller urban miljö verkar inte finnas 
(Nordlund och Westin 2010). Men kvinnor tenderar att lägga större vikt vid 
naturvård än män (Nordlund och Westin 2010 ; Uliczka et al. 2007). Dock så 
verkar kvinnors objektiv och mål med fastigheten mindre visa sig i den faktiska 
skötseln (Uliczka et al. 2007 ; Lidestav och Ekström 2000). Kvinnor deläger 
också oftare fastighet än vad män gör (Lidestav 1998 ; Eggers et al. 2014)  
 
En studie av Bjärstig, Widman och Eriksson (2017) visar på att många enskilda 
skogsägare sammankopplar skogsägandet med landsbygdsutveckling. Detta dels 
genom tanken att skogsägandet kan skapa arbetstillfällen, via exempelvis 
turism. En majoritet av de intervjuade åbo-, och utborna ansåg också att det är 
viktigt att det finns åbor för att främja landsbygdsutveckling. Många skogsägare 

6 Utbor är enskilda skogsägare som bor i en annan kommun än sin fastighet (Bjärstig, Widman och Eriksson 2017) 
7 Brukningsenhet, inklusive impediment 
8 Resterande var utbor, eller delvis utbor 
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i Västerbotten är generellt öppna för andra sätt att få ekonomisk vinst från 
fastigheten än produktion av virke, män i synnerhet (ibid.).  
 
3.1.2 Typologier 
 
I en studie från 2006 (Ingemarson, Lindhagen och Eriksson) beskrivs fem sedan 
tidigare urskiljbara subgrupper inom de enskilda skogsägarna (Ingemarson 
2004). Dessa var;  
 

Ekonomerna, som bestod av skogsägare med stort ekonomiskt intresse. 
Majoriteten utgjordes av unga personer, uppväxta på landsbygden och som 
förvärvat fastigheten inom familjen. Många ville köpa mer mark, och var öppna 
för att andra alternativ än att låta barnen ta över fastigheten.  
 
Bevararna var gruppen med minst ekonomiskt intresse, och för vilka natur- och 
kulturbevarande var viktigast. Denna grupp bestod främst av ägare uppväxta i 
städer som ägde mindre fastigheter. Denna grupp var i medeltal något yngre, 
och hade ägt fastigheten kortare tid.  
 
Traditionalisterna värnar om tradition i förvaltandet, och olika typer av 
rekreation högst. Traditionalisterna var oftast födda och uppväxta i en fastighet 
de förvärvat inom familjen. Deras genomsnittsålder var 57 år, 
genomsnittsstorlek på fastighet 2599 ha och majoriteten var åbor. Många skulle 
gärna köpa till mer mark, och de flesta hade ägt fastigheten mer än 20 år.  
 
Multimålsägarna bodde oftast inom sina fastigheter, fastigheter som var stora 
och som de ägt länge. Majoriteten hade växt upp på landet och ville gärna köpa 
mer mark. Som namnet antyder hade denna grupp också flera mål med sin 
fastighet. En stor del av multimålsägarnas inkomst kom från skogsfastigheten. 
De flesta förväntade sig också att barn skulle ta över.  
 
Passiva ägarnas fastigheter var små, de besökte dem sällan, och inkomsten från 
denna var en liten del av deras ekonomi. De var också minst benägna att göra en 
förändring i markanvändning.  
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3.2. Andskapet 
Definitionen av andskap är inhämtad ifrån tidskriftsartikeln “Tillkomsten av 
nationalparker i Sverige. En idés väg från andskap till landskap” (Hägerstrand 
1991) och samlingsvolymen “Om tidens vidd och tingens ordning” (Carlestam 
och Sollbe 1992). Andra vetenskapliga studier som hittats är endast där 
begreppet använts i dess engelska form, mindscape (Brusman 2008 ; Löfgren 
2002). Brusman (2008) har delvis hämtat sin definition av “mindscape” ifrån 
Karjalainens begrepp “map of the mind” (1999). Tre studentuppsatser gjorda 
med kvalitativ metod har dock hittats, där variationer av begreppen använts 
(Eriksson 2013 ; Hansson 2016 ; Sjöberg 2016)  
 

 
Figur 3. Sumpskog under stenkolstiden (karbon) 
Källa: Författarens skolplansch  
 
Andskapet är ett begrepp som kan användas för att beskriva, och ringa in det 
som finns mellan det materiella landskapet och människans inre. Det är ett 
begrepp som försöker beskriva vad detta mellanland gör med det materiella 
landskapet, och vad det materiella landskapet gör med mellanlandet och 
människorna (Hägerstrand 1991 ; Carlestam och Sollbe 1992). Konkret så är 
andskapet bilder av hur landskap varit, är, ska vara och de känslor och 
meningar kopplade till det. Oavsett om vi har varit i det materiella landskapet 
eller inte (ibid.). Detta illustreras i figur 3, en gammal skolplansch som visar hur 
en sumpskog kan ha sett ut under karbon. Konstnären kan omöjligt ha befunnit 
sig i detta landskap, men har ändå en bild av det som är fysiskt förankrad i det 
materiella landskapet. Bland annat via den kunskapsproduktion som är baserad 
på empiri hämtad i det materiella landskapet. Även genom alla de tidigare 
landskap som konstnären sett. Bilden kan också sägas vara påverkad, och 
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baserad på tidigare konstnärliga uttryck och mellanmänsklig kommunikation. 
Detta exempel var ett försök att enkelt illustrera den process i vilket andskapet 
skapas. Mer exakt uttryckt så menar Hägerstrand att andskapet är ett fenomen 
som skapas socialt, är fysiskt bundet till det materiella landskapet, bundet till 
olika grupper och är i en ständig förändringsprocess (Carlestam och Sollbe 
1992). Därför måste studier av andskap alltid göras med en medvetenhet om 
dess kontext i tid och rum och att det existerar makt i landskapet. För att det 
materiella landskapet är begränsat, det kan aldrig rymma alla andskap. 
Hägerstrand menade därför på att olika landskap kan sägas bjuda in till olika 
handling, beroende på dess omgivningsstruktur. (Carlestam och Sollbe 1992).  
 
Restriktioner inom omgivningsstrukturen kan delas in i tre delar; 
Styrningsrestriktioner, kapacitetsrestriktioner och kopplingsrestriktioner. 
Styrningsrestriktioner är informella och formella regler. Kopplingsrestriktioner 
är de möjligheter eller svårigheter som skapas av samordningen i 
samhällsstrukturen. Kapacitetsrestriktioner är fokus på människan som “ting”, 
här inordnas allt i omgivningen som sätter gränser för människors handlande. 
Med fokus på biologi, och möjligheten att använda olika redskap (Gren och 
Hallin 2013). I följande exempel på tidigare forskning så illustreras olika 
restriktioner som kan sägas möjliggöra, och hindra enskilda skogsägares 
handlande i förhållande till skogsfastigheten; 
 
Faktorer som tenderar att påverka enskilda skogsägares val av skötselmetod är 
hur viktig inkomsten från skogen är, medlemskap i skogsägarförening och 
storlek på skogsfastighet (Eggers et al. 2009). Även om skogsägaren och de 
jägmästare de möter i sitt förvaltande ser på fastigheten på liknande sätt eller 
inte, verkar påverka (Eggers et al. 2009). En studie från 2008 (Kindstrand et al. 
2008) visade på att Jägmästare såg virkesproduktion som viktigare än vad 
skogsägarna gjorde. Och de enskilda skogsägarna ansåg rekreations- och 
miljövärden vara viktigare än vad jägmästarna ansåg.  
 
3.3 Tyst kunskap 
 
Är ett begrepp som generellt används “för att beteckna sinnesintryck, 
uppfattningar, sociala regler och värderingar som tas för givna i mänskligt 
handlande” (NE 2017a, inget sidnummer). Det definierades först av kemisten 
och filosofen Michael Polanyi (ibid.). I majoriteten av de studier som hittats så 
används begreppet inom vårdforskning eller pedagogik. Tillexempel Börjesson, 
Bengtsson och Cedersunds (2014) studie om tyst kunskap inom äldrevården. 

I detta arbete används dock en smalare definition som går att urläsa ur 
Hägerstrands “ur tidens vid och ordning” (Carlestam och Sollbe 1992). En 
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definition där tyst kunskap enligt Hägerstrand är; Information om landskapet, 
med betoning på det vardagliga, som människan registrerar men har svårt att 
beskriva. Som främst går att sätta fingret på när något ändras (Carlestam och 
Sollbe 1992) Skillnaden mellan den generella definitionen och Hägerstrands, är 
alltså att det inte är mänskligt handlande som är i fokus i Hägerstrands 
definition. Utan mänskliga erfarenheter och sinnesintryck inhämtade i olika 
landskap  
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4. METOD  

4.1 Intervjuer 
 
Primärdatan inhämtades med hjälp av intervjuer. Då syftet är att beskriva 
enskilda skogsägares andskap på djupet utifrån deras perspektiv, ansågs intervju 
som metod vara det klart bästa valet. Detta eftersom intervjuer ger det djup, och 
den breda och nyanserade data som behövs för att besvara ett beskrivande syfte. 
Den semi-strukturerade formen som valdes gav utrymme för de enskilda 
skogsägarna att själva välja att berätta om det som var av störst vikt för dem 
(Denscombe 2016).  
 
Två telefonintervjuer och tre intervjuer öga mot öga genomfördes. En diktafon, 
lånad av Umeå Universitet, användes för att spela in intervjuerna. 
Personintervjuerna tog 46-60 minuter, den första telefonintervjun 20 minuter 
och den andra 57 minuter. Alla intervjuer började med enkla mer strukturerade 
frågor, och slutade med ett antal öppna frågor, där tanken var att respondenten i 
hög grad själv skulle styra över inriktningen. Vilket resulterade i att 
följdfrågorna blev relativt olika i varje intervju. Alla frågor hade dock en 
"varför?"-karaktär, för att uppmuntra respondenterna att beskriva ytterligare. 
Efter pilotintervju gjorts ändrades frågeställningarna till att bli än mer öppna. 
Hade detta inte ändrats hade forskarperspektivet blivit för stort för att passa 
syftet. Resultatet hade då troligen bestått mer av författarens bild av vad 
respondenternas andskap skulle bestå av, än av det andskap som respondenterna 
bär på.  
 
Intervjumallen skrevs ut och användes vid intervjutillfällena som hjälpmedel, 
där avhandlade ämnen kryssades av eftersom. Trots detta missades två frågor 
vid en telefonintervju, då bads respondenten på mail att utveckla sina tankar 
kring dessa. En intervjufråga gällande landsbygdsutveckling tillkom också efter 
första intervjun var genomförd. Efter fyra intervjuer var gjorda märktes att alla 
hade tagit upp en jämförelse mellan det enskilda ägandet och det bolagssägda, 
även om detta inte frågats om av författaren. Därför frågades detta av den sista 
intervjupersonen också. 
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4.2 Urval 
 
Urvalet  i detta arbete är explorativt. Det innebär att syftet bakom insamlandet 
inte är att hitta empiri som är representativt utan fokus är på ett djupt 
informativt urval. Därför valdes urvalsramar såsom skogsägarförteckningen 
bort, och snöbollsmetoden valdes (Denscombe 2016). Vilket innebar att 
författaren till detta arbete har haft valfrihet i urvalsprocessen. En valfrihet som 
baserades på ambitionen att få med så många olika typer av enskilda skogsägare 
inom gruppen åbor som möjligt, och från olika kommuner. I och med att 
generationsskiftet är en av de stora förändringarna i hela gruppens 
sammansättning (Haugen, Karlsson och Westin 2016) gav det stark grund för att 
ta med den processen i urvalet. Därför breddades avgränsningen och en person 
valdes som varit med och förvaltat en fastighet länge och ska ta över den men 
ännu inte formellt gjort det. Och en som samma månad intervjun ägde rum, 
hade sålt sin fastighet. Personer som haft fler relationer till fastigheten än som 
enskild skogsägare har uteslutits ur urvalet.  
 
Konkret innebar snöbollsmetoden att författaren kontaktade bekanta, och hörde 
om de kände någon med studiens urvalskriterier. Därefter frågade författaren 
respondenterna om de kände någon annan möjlig respondent. Även anställda på 
skogsstyrelsen, Norra Skogsägarna och SLU  kontaktades, där endast den 9

sistnämnda resulterade i en intervju. Ambitionen var från början att även 
intervjua utbor. Dock hittades endast åbor inledningsvis, och alla de personer de 
tipsade om var också åbor. Författaren gjorde därför tidigt avvägningen att det 
skulle ta för lång tid att även hitta utbor, och valde därför att endast fokusera på 
åbor. Med fokus på bredd i åboägarnas: Fastighetsstorlek, kön, bostadskommun 
och position i förhållande till generationsskiftet. Även ett visst mått av 
bekvämlighetsurval har gjorts, de som har varit lättast att ta sig till eller hitta 
telefontid med har premierats. Detta om de varit likvärdiga med möjlig 
respondent som uteslutits.  
 
När det gäller urvalets storlek så begränsades det främst i tid. Fem 
djupintervjuer bedömdes vara rimligt att hinna intervjua och bearbeta på tio 
veckor. Fem intervjuer blev också slutresultatet, det fanns tre tilltänkta 
intervjupersoner till att intervjua . Dock ansågs detta inte nödvändigt då en 
mättnad redan uppnåtts.  
 
Respondenterna var alla åbor i åldrarna 47-60 år, deras ålder höll sig alltså nära 
runt totala gruppens medelålder (Christiansen 2014). Två var kvinnor och tre 
män. Majoriteten av de intervjuade hade sina fastigheter i det som i 

9 Sveriges lantbruksuniversitet 
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Jordförvärvslagen definieras som glesbygd (SFS 1979:230). Respondenternas 
bostadskommuner omfattar tre kustkommuner, och en inlandskommun i 
Västerbotten . Fastigheterna varierade storleksmässigt mellan 30-168 ha. 
 
4.2 Bearbetning av intervjuer 
 
Tematisk analys används ofta vid beskrivande eller utforskande syften där 
resultatet ska kunna begreppsliggöras och förstås, men där forskaren inte vill att 
bredden och djupet ska försvinna. Det kan också sägas vara en bra 
“nybörjaranalys”, vilket passade författarens kunskapsnivå (Braun och Clarke 
2006). Detta faktum gjorde denna analysmodell till ett självklart val. Detta då 
andskapet är ett begrepp med flera dimensioner som bör synliggöras och syftet 
är av beskrivande karaktär. Den tematiska analysen gjordes abduktivt. Alltså 
både utifrån de mönster i empirin som författaren identifierade som 
meningsbärande inom ramen för syftet och utifrån begrepp i tidigare forskning. 
Ramen för de olika temana är begreppet andskap. För att räknas som ett tema 
lades kriteriet att minst två av intervjuerna skulle innehålla de meningsbärande 
enheterna som kopplades till temat. Större utbredning ansågs inte nödvändigt då 
det antas finnas både likheter och olikheter i andskapet inom gruppen och att 
dessa bör redovisas. Denna bearbetning gjordes initialt efter intervjuerna, och 
under transkriberingen  där anteckningar i form av mind-maps fördes 10

simultant. Redan i detta skede nedtecknades olika möjliga teman. Därefter 
skrevs intervjuerna ut och författaren strök under meningar som gick att koppla 
till andskap. Partier som representerade de redan skapade temana, eller nya, 
kodades i färg. Dessa klipptes sedan ut och placerades ut i mind-maps. 
Inledningsvis identifierades flertalet teman som sedan visade sig kunna inordnas 
under ett och samma. Hela arbetet har skrivits ut flera gånger, detta för att 
lättare arbeta med texten. När temana blivit stabila, användes dessa utskrifter för 
att välja ut vilka meningsbärande enheter från varje tema som skulle illustrera 
respektiva tema. Ett exempel på detta illustreras i Figur 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Exempel på arbete med utskrift och citat  
Källa: Författarens foto 

10 Transkriberingen gjordes med hjälp av programmet “Inqscribe” 
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4.3 Källkritik  

4.3.1 Reabilitet, validitet och intervjuareffekt  
 
Att fullfölja en perfekt beskrivande studie av personers andskap ur deras 
perspektiv skulle innebära att författaren skulle radera all sin förförståelse under 
intervjun och bearbetningen av denna (Denscombe 2016). Detta är såklart 
omöjligt, så läsaren bör ha med sig att både datainsamlandet och bearbetandet är 
påverkat av författarens förförståelse. Författaren är även nybörjare på det 
hantverket det innebär att göra intervjuer, vilket bör ha påverkat reliabiliteten 
negativt.  
 
Enligt Martyn Denscombe (2016) är det främst intervjuarens kön, ålder och 
etniska ursprung som kan tänkas påverka respondentens svar och villighet att 
dela med sig. Det kan även hända att respondenten svarar på det sätt de tror att 
intervjuaren vill att de gör. Det förstnämnda är ofta svårt att göra något åt, men 
för att motverka det sistnämnda gjordes ansträngningar för att utjämna 
förhållandet mellan den studerade och den studerande. Detta gjordes genom att 
även dela med mig av mig själv kring sådant som kan upplevas känsligt. Därför 
delade jag även med mig av sådant de frågade mig om, som min ålder, 
födelseort och utbildning - men inget som rörde något kring sakfrågan. Vidare 
så strävade jag efter genomföra intervjuerna på informella platser, såsom fik och 
respondenternas kök, där vi satt runt bord eller dyl. Alltså inte mitt emot 
varandra. Detta för att minimera risken att respondenten skulle känna sig 
förhörd. Fika bjöds även på.  
 
När det gäller telefonintervjuer kan intervjuareffekten sägas vara mindre (ibid.). 
Faktorn utbildningsgrad märktes dock tydligt under en av telefonintervjuerna, 
då respondenten flera gånger uttryckte att jag som intervjuare nog "visste 
bättre". Trots att respondentens kunskap i sakområdet är större än min. Vilket 
kan ha påverkat på det vis att respondenten lät bli att säga sådant som den kände 
sig osäker på. Detta kan ha att göra med att mitt språk efter en tid på universitet 
förändrats. Att jag ibland utan att märka det använder ämnesteoretiska begrepp 
som kan stänga ute personer i olika hög grad, beroende på hur bekväma och 
insatta de är i det språkbruket. Skulle jag tillexempel använt kulturgeografiska 
begrepp så som "vertikala länkningar " eller liknande i intervjun skulle det 11

troligen haft en negativ påverkan. Detta togs i beaktande vid inledande kontakt 
med respondenterna och vid utformandet av intervjumallen. I den inledande 
fasen av arbetet lästes även alla nummer av 2016 års nummer av 
medlemstidningen "Skogen", och några nummer av "Skogsaktuellt". Detta för 

11 “Rumsliga relationer mellan företeelser som är begränsade till, eller främst sker inom, ett avgränsat geografiskt område” (Gren och 
Hallin, s.223) 
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att ytterligare sätta mig in i de frågor och språk som olika enskilda skogsägare 
kan tänkas använda. 
 
En telefonintervju stördes också av dålig täckning, vilket var negativt och kan 
ha inverkat på att denna intervju också blev den kortaste. Men troligen främst på 
grund av att jag som intervjuare var dåligt beredd på att det ändrade 
intervjuformatet skulle påverka såpass mycket. Vid transkribering märktes 
nämligen att jag som intervjuare tillät mycket kortare tystnader under 
telefonintervjun än under personintervjuerna. Detta hade negativ inverkan på 
respondentens möjlighet att vidareutveckla sina svar. Vid följande 
telefonintervju togs detta i beaktande och den blev följaktligen mycket längre. 
Respondentvalidering genomfördes med tre respondenter, men alla erbjöds och 
uppmuntrades att läsa igenom, lägga till och ta bort sådant de ångrade att de sa. 
Respondentvalideringen resulterade i två korrigeringar, i två olika 
transkriberingar.  
 
Är det något som i undersökningen uppkommer som verkar nytt, kan det vara i 
form av "outliers" eller att det är någon ny nyans i relationen mellan de enskilda 
skogsägarna och dess fastighet som uppkommit. Som då skulle vara relevant att 
pröva i mer representativa studier. Kön kan ha spelat roll under analysen och 
intervjuerna. Detta då jag innan intervjuerna läste mycket tidigare forskning där 
ofta skillnad i könen poängterats. Vilket kan ha gjort att jag lättare har letat efter 
skillnad.När det gäller urvalet påverkades det av av karaktären på mitt 
kontaktnät. Den tydligaste påverkan var att detta kontaktnät främst verkade 
bestå av åbor, som i sin tur främst kände åbor.  

4.3.2 Etiska ställningstaganden 
 
Respondenterna informerades i förväg om uppsatsens ämne, att det är en 
kandidatuppsats inom kulturgeografi vars huvudsakliga "användning" är att 
examinera en utbildning. Där lärare och andra studenter är målgruppen, och att 
intervjuerna spelas in. Exempel på intervjufrågor beskrevs i förväg. Det 
betonades att respondenten var garanterad anonymitet, och att de när som helst 
kunde dra sig ur. De uppmuntrades även att läsa igenom transkriberingen där de 
även uppmanades att tydliggöra, lägga till eller ta bort partier av intervjun om 
de kände det behovet. 
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5. RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
I detta kapitel beskrivs och analyseras de meningsbärande citat i intervjuerna 
som författaren har tolkat som tillhörande respondenternas andskap. Dessa 
tolkningar är indelade i följande teman; Vardagens kunskap, människan i 
skogen, balansen mellan mänskliga- och naturliga processer, skogsfastigheten i 
landsbygdslandskapet, förändring, och “att vara två”. Varje tema illustreras 
med ett eller flera av de meningsbärande citat som respektive tema härletts ur. 
Tolkningen kopplas även till tidigare forskning, historiken och bakgrunden.  
Alla respondenter är enskilda åboägare inom Västerbottens län, och för alla var 
skogsinnehavet och inkomsterna från denna en binäring. Om ett försök skulle 
göras att placera in respondenterna och deras andskap i Ingemarsons (2006) 
typologier skulle flera passa in i gruppen Traditionalisterna. Dels på grund av 
deras yttre karaktär, såsom ålder, lång ägotid, att de är åbor och uppväxta på 
fastigheten. Men också på grund av deras andskap, vilket redovisas i tema 
"Förändring” och “vardagens kunskap". Resterande respondenter föll in i 
Multimålsägarna. Dessa hade en karakteristik som liknade Traditionalisternas, 
men andskapet innehöll andra komponenter som bättre passar in i 
Multimålsägarna. Detta illustreras i “Förändring” och “Balansen mellan 
mänskliga- och naturliga processer”. 

5.1 Vardagens intryck 
 
När respondenterna fick frågan “vad betyder skogsfastigheten för dig”, hade 
många svårigheter att beskriva detta. Det som flera av dem ändå försökte 
beskriva, bestod av vardagliga intryck inhämtade från skogsfastigheten.Vilket 
pekar på att alla de samlade sinnesintryck som skogsägarna inhämtar om 
skogsfastigheten och dess byggnader. Både dagligen och genom livet, är viktiga 
för dem och skapar ett band till själva skogsfastigheten. Dessa vardagliga 
intryck, som är svåra att beskriva, passar väl in i det som Hägerstrand benämner 
som Tyst kunskap (Carlestam och Sollbe 1992). Dessa vardagliga intryck skulle 
också kunna beskrivas som “identitet” eller “arv”, vilket tidigare studier visar är 
viktigt för enskilda skogsägare. Både som ett socialt värde och anledning till 
innehavet (Bjärstig och Kvastegård 2016). Den tysta kunskapen som visade sig i 
intervjuerna, kan sägas vara ett exempel på hur respondenternas andskap är 
bundet i det materiella landskapet. Detta då deras andskap både består av tyst 
kunskap inhämtad i skogsfastigheten, och kan sägas formas av de landskap som 
den tysta kunskapen inhämtas i. I samtalen kom det även fram tecken på att 
andskapet och den tysta kunskapen inom det, kan sägas påverka perception av 
andra landskap. Även hur ett och samma landskap kan forma olika andskap. Det 
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meningsbyggande citatet som tydligast illustrerar detta kan ses i berättelsen 
nedan, där respondenten berättar om en biltur med en person: 
. 

“(...)Och då först förstod jag att, hur olika vi ser på det här. För, för mig när jag kör. 
Jag vet ju direkt; Jag har sett granar, jag har sett tallar, jag har sett sälg, jag har sett 
björk, jag har sett en, jag har sett al. Alltså jag ser det ju på håll, olika färgskiftningar 
och förstår vad det är. Men den här killen som åkte med mig i bilen vid det här 
speciella tillfället, en riktig kravallunge från Stockholm, han såg bara grönt. Han såg 
absolut, han såg ju inte skillnad på barr och löv ens en gång. 

 
Intervjuare: Han gjorde inte det? 

 
Näe, inte från bilen. Och jag tänkte: Jamen det är ju klart, han har ju aldrig tänkt, 
han har inte växt upp så. Men när han är i sin miljö då lägger han märke till detaljer 
som jag är fullständigt omedveten om. Alltså sinnena blir ju annorlunda. Det här är 
ju det här som är så diffust och svårt att förklara. Men bara jag går ut på morgonen 
och går tio steg till brevlådan och hämtar tidningen. Så har jag ju tagit in så 
otroligt mycket information. om väder, vind, hur dagen kommer att bli. Vad jag ska 
göra. Och det är ju för att jag är uppvuxen i det. Jag är så van vid det” 

 
Under denna bilresa såg de här två personerna alltså landskapet på olika sätt. 
Detta då deras perception av bilresans landskap troligen var baserat på olika 
andskap. Andskap delvis bestående av tyst kunskap, som av samtalet att döma 
troligen är inhämtad från tidigare landskap, av olika karaktär. Den allmänna 
definitionen av tyst kunskap, kopplat till kunskap om handling, märks också av 
under samtalen. Flera respondenter har lärt sig förvalta sin fastighet genom att 
exempelvis betrakta föräldrar under uppväxten. En kunskap som några 
respondenter verkar värdera högre än kunskap från kurser. 

5.2 Människan i skogen 
 
Utifrån samtalen kunde det urskiljas att människan är närvarande i 
respondenternas andskap. Både bokstavligt och bildligt. 
 
Den bokstavliga delen illustreras av någras önskan att själva handgripligen 
vårda sin skogsfastighet, genom att utföra skogsvårdsåtgärder själva. Eller skapa 
i skogen, som flera uttrycker det. Den bokstavliga närvaron av människan i 
andskapet illustreras också av viljan att bo nära, att kunna vistas i 
skogsfastigheten i vardagen. Flera respondenter beskriver även de aktiviteter de 
gör, och vill göra i skogsfastigheten, som sådana de gärna gör i enskildhet. 
Detta sammanfaller med Bjärstigs och Kvastegårds (2016) studie av enskilda 
skogsägares sociala värden i skog i en rural kontext. Som visar på att de viktiga 
sociala värdena för många enskilda skogsägare, kom på köpet av att vårda 
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fastigheten och/eller leva i den. En majoritet av skogsägarna i denna studie 
värderade också enskildhet högt. Ett exempel på hur enskildheten värderas högt 
av flera respondenter i denna studie, illustreras i citatet nedan; 

 
“Då hugger jag själv med motorsåg, det är för att ha någonting att göra på vintern 
då. Så att då, jag har en gammal skotare så då far jag ut och hugger. Och så har jag 
en härlig skogskoja med vedkamin i så då har jag lunch i den. 
(...) Sover en stund, kokar kaffe och sådär, tar det lugnt. Det blir som lite semester” 
  

Den bildliga delen illustreras av att flera tar upp att de föredrar det enskilda 
ägandet framför det bolagsägda. Detta då de beskriver det som att det är mer 
“människa” i det enskilda ägandet. Människa beskrivs som närvaron av mer än 
ekonomiska intressen. Det går också att tänka sig att denna inställning till 
privata skogsbolag kan härledas historiskt till norrlandsfrågan (Sörlin 1988). Ett 
av de meningsfyllda citaten som illustrerar önskan om "människa" i ägandet av 
skogsfastigheter illustreras nedan; 
 

“Det finns ingen människa i bolagen. Det är bara ägandet. Köper de en fastighet så, 
kan man aldrig få någon mänsklighet av det. Det handlar bara om ett ekonomiskt 
skifte då” 

 
Det som flera respondenter beskriver att "människa"  i skogsägandet kan ge, är; 
en personlig koppling som gör att du vårdar skogen långsiktigt. Närvaron av 
människa märks därför också av i olika anledningar till ägandet av 
skogsfastigheten. Ingen av dem äger en skogsfastighet av strikt inkomstmässiga 
skäl. Utan respondenterna förvaltar skogsfastigheten antingen för sitt eget 
personliga bands skull, för de personer som haft den tidigares skull, för de som 
skall förvalta den sedan eller för skogsfastighetens egen skull. Alla respondenter 
bär på ett andskap med alla eller flertalet av dessa argument till varför de 
innehar en skogsfastighet. Alla anledningar utom den sista kan sägas innehålla 
"människa", där vikt av att ta ansvar för vad tidigare generationer ansett vara 
viktigt , och därmed föra vidare en tradition. Detta gör att alla respondenterna, 
mer eller mindre, sammanfaller med Ingemarsons (2004) typologi i detta tema; 
Traditionalisterna. Exempel på anledning och mål med ägandet illustreras i 
citaten: 
 

“Att lämna över den till barnen, helst skulle det ju vara mer skog men. Om den får 
växa 30 år till så är det ju mer skog” 
 
Och 
 
“Ja , man vill gärna se till att man lämnar något efter sig. Att det finns kapital till 
nästa generation som ska ta över och sköta, så att det finns. Helst så man kunde öka 
det skogliga värdet” 

 

25 



 

 
Intervjuare: Öka tillväxten eller storleken på fastigheten? 
 
“Ja men liksom tillväxten, och även så har man avsatt vissa områden som sköter sig 
själv. Målet är inte att få in så många slantar som möjligt. Utan man tar lite där man 
behöver och bygger vidare. För det kommer folk efteråt som ska leva på det. Så det 
känns viktigt. För fort går det att hugga ner en skog. 

  

5.2.1 Balansen mellan mänskliga- och naturliga processer  
 
“Människan i skogen” märks i detta subtema av på en abstraktare nivå. Detta på 
grund av att alla respondenter kan sägas bära på ett andskap där mänskliga 
processer är en självklar del av skogslandskapet inom fastigheten. I samtalen 
urskiljdes dock en skiljelinje inom detta subtema, baserat på hur respondenterna 
tänker att balansen mellan mänskliga- och naturliga processer ska visa sig i 
landskapet. 
 
Första subgruppen kan sägas ha ett ett andskap med ett natur-kultur-tänk som 
präglas av en possibilism. Där de mänskliga processerna är i centrum, och är 
viktiga att hålla fast vid för att kunna vårda skogsfastigheten. Utan de mänskliga 
processerna så kommer skogen enligt dessa respondenters andskap inte vara 
frisk, bli för tät och för gammal. Även om de mänskliga processerna är i 
centrum i deras andskap, så är det av vikt för respektive respondent att anpassa 
dessa processer så att utfallet inte påverkar de naturliga processerna negativt. 
Tillexempel genom att lämna träd åt rovfåglar, eller att inte ta igen grot.  12

 
“Det var en del äldre skog när vi köpte, som vi har avverkat ganska mycket. 
Föryngrat skogen, gamla granbestånd och sådär, den blir sjuk och dålig om den blir 
för gammal (...) Ja, det finns även miljömål kan man säga. Dels är det lagstiftat om 
det, men även att man tänker lite själv. Man lämnar lite aspar som kan ha ett stort 
natuvärde. Man försöker tänka så” 

 
Andra subgruppen kan sägas ha ett andskap med ett natur-kultur-tänk som 
präglas av naturdeterminism. Deras andskap innehåller ett landskap där 
människan tar ett steg tillbaka och följer de naturliga processerna. Blir det 
tillexempel skogsbrand så ska det få det brinna. Detta illustreras i citatet nedan. 
 

“Jag kan inte se det på något annat sätt. För det är ju som egentligen, alla människor är så 
fruktansvärt irriterade på att älgen far där och djurena far där. Men det är ju vi. Människor 
som har sett till att det blir svårt. Älgen har alltid haft stråk, djuren har alltid haft stråk som 
de vill gå på. Det är vi som har gjort intrång på dem och inte tvärtom. Och jag tror att 
människan har en möjlighet att leva på landsbygden och utvecklas om man sköter om skogen 

12 Rester ifrån avverkning sedan industrivirket plockats, rester bestående av grenar och toppar (Ne 2017d) 

 

26 



 

och vårdar den, det är en tillgång. Det går aldrig att utesluta varandra om man ska leva på 
landet” 

 
Denna subgrupp har också ett naturdeterminism- tänk eftersom de på olika sätt 
beskriver det som att människan är mer anpassad, och mår bättre i det som 
naturen skapat, än i det hon själv har skapat. Detta illustreras i citatet nedan: 
 

“Därför att här finns ett lugn, ett sätt för hjärnan att samla tankarna, sortera dem och tänka 
klart. Som vi inte riktigt får när det är en aldrig sinande electricitet som styr vad vi gör. Det 
är alltid ljust om vi vill. Det är alltid möjligt att göra saker. Och då blir det i ett tempo, på ett 
sätt som vi inte riktigt är anpassade för” 

 
I denna subgrupp är det ändå en självklarhet att människan också får göra spår 
och får agera vårdare och skapare - men inte mer spår än nödvändigt och utefter 
de naturgivna förutsättningarna och bilden av hur en skog utan människa ser ut. 
Detta gör att denna grupp rör sig mot att passa in i Bevararna, men kan snarare 
sägas passa in i Ingemarsons (2004) Multimålssägarna. Detta då de har fler mål 
än "bevarande" med sina fastigheter och ägarkarakteristikan passar bäst in på 
denna grupp.  

5.3 Förändring  
 
Ingen av respondenterna bär på ett andskap där snabb förändring i 
skogslandskapet är uttryckligen önskat, varken i tid eller rum.  
 
Önskan om icke-förändring i rum illustreras dels med fleras andskap 
innehållande ett skogslandskap där skarpa linjer helst inte ska finnas. Ett 
andskap där horisontlinjen inom skogsfastigheten inte bör brytas av för många 
partier av skog med olika ålder och höjd. I flera respondenters andskap existerar 
dock skarpa linjer mellan produktiv skogsmark, impediment  och 13

jordbruksmark. Flertalet bär också på ett andskap där en förändring i tystnadens 
sammansättning inte är önskad. Med tystnad så verkar det syftas på avsaknad av 
ljud som inte i passar in respondenternas andskap - som tillexempel höga ljud av 
skördare på kvällen. Men där motorsågs- eller röjsågsljudet är något som ingår i 
fleras andskap, och därför inte stör tystnaden. Att tystnad är ett viktigt värde för 
många enskilda skogsägare visar även tidigare forskning på (Bjärstig, Widman 
och Eriksson 2017)  
 
Önskan om icke-förändring illusteras även av flera respondenters vilja att 
förvalta sin skogsfastighet genom att nu och i framtiden, använda samma 
skogsvårdsmetoder som använts inom fastigheten historiskt. Detta helst utan 

13 improduktiv skogsmark (Christiansen 2014) 
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större maskiner, och med avverkning och gallring lite då och då. Att en stor del i 
fastighetens värde är förvaltandet av ett arv visar även tidigare studier på 
(Bjärstig, Widman och Eriksson 2017). Det är just denna vilja, att föra vidare en 
tradition och förvalta ett arv, som gör att dessa respondenter passar in i 
Ingemarsons (2004) Traditionalisterna. En av citaten som visar på detta 
illustreras nedan. 
 

Intervjuare: “Tyckte du det var coolt eller blev du nostalgisk? (Vid samtal om 
tvågreppsskördare, och att han var den sista som högg manuellt) 

 
Det är väl som med allting annat med förändringar ; att man tänker att jaa herregud, 
raffs, tog bara några sekunder att upparbeta ett träd. Nä men det är väl utveckling. 
Liksom att, min egen känsla är att jag vill hålla i sågen och göra själv.” 

 
I respondenterna vars andskap präglades av en naturdeterminism fanns en vilja 
att kunna få utkomst av skogsfastigheten på annat sätt än deras nuvarande. En 
respondent uttryckte denna önskan men såg inget annat alternativ än dennes 
nuvarande nyttjande. En annan respondent nämner turism eller “grön hälsa” 
som möjligt alternativ. Samma respondent uttrycker också en önskan efter ett 
sammanhang kring alternativ användning av skogsmarken, såsom respondenten 
beskriver att det finns ett sammanhang kring mathantverk i Jämtland. Där 
attraktionskraft, kunskap och dylikt delas. Denna öppenhet för förändring i 
ekonomiskt nyttjande av fastigheten kan också sägas delas av andra skogsägare 
(Bjärstig, Widman och Eriksson 2017). Ändrat sätt att nyttja skogens resurser är 
alltså en förändring som ryms inom denna subgrupps andskap. Den andra 
förändringen är relaterad till viljan att i högre grad följa de naturliga processerna 
i skogslandskapet. En förändring som ändå innehåller inslag av människan som 
vårdare, och en medvetenhet om att hur de har förvaltat skogsmarken tidigare 
påverkar dess förutsättningar idag. De handlingar och icke-handlingar som går 
att finna i denna subgrupps andskap, leder till slutsatsen att detta andskap 
troligen skulle leda till mest förändring i det materiella landskapet.  
 
5.4 Känslor 
 
I flera respondenters andskap inryms känslor kopplade till skogsfastigheten. 
Både stress, glädje, lugn, ro, sorg och frustration. Några respondenter beskriver 
också en känsla som inte har något annat namn än “känslan av att vara i 
skogen”. Samma känsla beskriver några respondenter som svar på frågan “vad 
betyder skogsfastigheten för dig”? Detta är en indikation på att känslan som 
uppkommer när de fysiskt vistas i sin fastighet troligen är viktig för dem. Några 
respondenter beskriver även att “Känslan av att vara i skogen” inger ett lugn. 
Tidigare studier visar på att "känslan av att vara i skogen" också är ett viktigt 
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socialt värde för människor även i skogsmark inom urbana områden (Tyrväinen 
et al. 2007). Några av respondenterna uttrycker att det är kul att vårda skogen. 
En av respondenterna beskriver att när han är ute och arbetar i sin egen skog, 
eller när han tidigare jobbade som skogsarbetare, så ingav "känslan av att vara i 
skogen" honom ett lugn. Denna respondent jobbar heltid inom jordbruk, och 
beskriver att i jordbrukslandskapet ser denne respondent mest jobb, och mer 
stress än i skogslandskapet. Ingen av intervjupersonerna får sin huvudinkomst 
från skogsfastigheten, utan det är mer en buffert och/eller binäring. Denna 
buffert ger i sig för några respondenter en känsla av trygghet och lugn. Vilket 
andra studier också visar är ett viktigt värde för många skogsägare (Bjärstig, 
Widman och Eriksson 2017). För en respondent omöjliggjorde dock 
skogsfastigheten en socio-ekonomisk tryggheten, detta då innehavet hindrar 
honom från att söka bostadsbidrag. Vilket han egentligen skulle vilja söka.  
 
De känslor som ofta beskrivs som negativa, stress, sorg och frustration. Verkar 
hos respondenterna uppkomma när de av olika anledningar inte kan matcha sitt 
andskap med det materiella landskapet. Hos några uppkommer stress när de inte 
hinner vårda så mycket som de skulle vilja. Att denna stress uppkommer 
krockar också med ett andskap flera bär på av ett skogslandskap där inte stress 
finns. Ett meningsfyllt citat kopplat till detta tema illustreras i citatet; 
 

“Sen är det ju kanske, det är ganska mycket jobb så ibland kan man. Man måste ju 
som bestämma sig för att allt inte kan vara perfekt hela tiden eller så. Det kan finnas 
en stressfaktor också att man nästan jobbar ihjäl sig för att sköta om. Man får försöka 
att vara sund så man inte är ute varje lördag och håller på. Det finns egentligen hur 
mycket jobb som helst, det finns alltid behov, men man måste försöka ha lite 
avslappnad attityd till det.” 

 
Vidare så innehåller en respondents andskap oro för att det kanske inte kommer 
gå att sköta skogen på samma sätt som han alltid gjort, och vill göra. Detta då 
han tror att klimatförutsättningarna troligen kommer ändras.  
 
Hos en av respondenterna, vars andskap inte innehåller föryngringsavverkning, 
uppkommer sorg när denne behöver avverka av ekonomiska skäl. Denna person 
är en av dem i “multimålsgruppen”, som både värderar natur- och kulturvård, 
och ekonomiska värden högt. Denna persons känslor kan sägas vara ett exempel 
på en sådan inre konflikt som Nordlund och Westins studie pekar på (2011). 
Denna person beskriver även hur viktigt det var med kontakten med en 
jägmästare från norra skogsägarna:  
 

“Han kom ut om man ville en gång per år, och man kunde få diskutera med honom 
och vi kunde gå runt och planera. Det var fantastiskt bra. För han var så kunnig” 
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Senare i samtalet kommer det fram att dessa två, jägmästaren och respondenten, 
verkar ha liknande andskap. Respondenten beskriver hur denna jägmästare 
stödjer och uppmuntrar hennes ideér, där många verkar ha blivit verklighet. Att 
liknande attityd till skogsskötsel hos skogsägare och jägmästare är viktigt för 
vilken skötselstrategi det faktiskt blir i landskapet visar även tidigare studier på 
(Kindstrand et al. 2008 ; Eggers et al. 2009). Att det sistnämnda är viktigt märks 
av hos ytterligare respondent, där frustration uppkommer då dennes andskap 
krockar med de han kallar “de proffesionella” . Respondenten utrycker 
nämligen att han vill avverka och gallra lite eftersom, men att han mött 
motstånd i kontakt med skogsstyrelsen. Denna respondent lägger också vikt vid 
själva ägandet och friheten skapandet, att äga skog i sig är en för honom en bra 
känsla. Själva ägandet i sig, och friheten det innebär, verkar vara värdefullt även 
för fler enskilda skogsägare (Bjärstig, Widman och Eriksson 2017).  

5.5 Skogsfastigheten i landsbygdslandskapet  
 
För flera av respondenterna är skogsfastigheten inte på något vis skilt från 
jordbrukslandskapet. Även för de som inte har, eller har haft jordbruk som 
huvudnäring. Både skogsmarken, jordbruksmarken och vattnet beskrivs behövas 
för att skapa den helheten som behövs för att det ska vara ett 
landsbygdslandskap enligt flera respondenter. På samma sätt som flera 
respondenter tidigare beskrivit det som viktigt att förvalta det arv som finns i 
skogsfastigheten ansvarsfullt, beskriver flera också att det är att förvalta 
relationen jord- och skog. Detta genom att bibehålla balansen mellan jord- och 
skog, och för flera respondenter nämns inkomsten från skogen som en viktig 
binäring till jordbruket: 
 

“Intervjuare: Så det var självklart att äga en skogsfastighet? 
 
Jo, när man har jordbruk. Alltså självklart att de som inte vill ha då int ha. Men det 
är en annan sak. Men de som har det så, liksom är det en helhet, du har jorden och du 
har skogen. Men helhet blir hela bilden för att kunna leva på landsbygden. För 
väldigt många. Det har ju varit så jämt. Men det kanske inte är det längre. Det har 
jag ingen aning om. För det läggs ju ner så mycket jordbruk” 

 
Detta sätt att se på förvaltningen av naturresurser kan sägas likna den 
framtidsbild som Sörlin (1988) benämner som "jordbruksnorrland". Detta då det 
är jordbruket som är i centrum för flera av av respondenterna, med skogsbruket 
som viktig binäring. Jord- och skog är alltså inte separata i dessa respondenters 
andskap. Några av respondenterna bär också på ett andskap med en önskan om 
en framtid där det finns möjlighet för fler att bo på landsbygden och leva av 
jord- och skog. Även detta sammanfaller med en av strömningarna i 
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“jordbruksnorrland", tanken om att norrland bör vara befolkat för sakens skull. 
Några respondenter beskriver att ett hinder de ser för att detta ska ske är 
avstyckade gårdar, och de allt större skogsfastigheterna. Nedan illustreras ett 
exempel på ett samtal med en av respondenterna som bar på ett andskap 
liknande "jordbruksnorrland";  
 

"Men jag önskar ju att fler i framtiden kunde ha en fastighet, mindre eller större, och 
bo på den. I vår gles- och landsbygd. Det är ju lite grann av ett problem, och har 
varit det, alla dessa avstyckade gårdar. Att skog och mark behålls av någon och så 
blir det bara en liten fjutt-tomt.  

 
En respondent nämner utboägandet i relation till landsbygdslandskapet. 
Respondenten beskriver att han anser det vara en rättighet för de som är 
utbägare att också äga skog. Att det är bättre än det bolagsstyrda ägandet, men 
att han önskar sig ökad återinvestering. Där han med återinverstering syftar på 
en önskan att uppköp av fastigheter inte skulle resultera i tomma hus som ingen 
vårdar. Denna önskan efter återinvestering kan illustrera några av 
respondenternas önskan efter fler vertikala länkningar.  Detta sätt att se på 14

landsbygdsutveckling visar även tidigare studier på att många skogsägare har 
(Bjärstig, Widman och Eriksson 2017)  
 
Att skogsfastigheten i flera respondenters andskap är en del av en helhet, blir 
också tydligt när några beskriver hur deras skogsfastighet kan påverka 
människor i omgivningen. Flera av dem är tillexempel negativt inställda till att 
ta igen grot, men en nämner att det “enda positiva är väl att det blir enklare för 
folk att gå”. Eller en annan respondent som beskriver hur det avverkades på 
dennes fastighet på natten utan att denne fick veta det innan. Respondenten hade 
velat veta detta, så att hon hade "kunnat underrätta de närboende". Alla 
respondenters andskap innehåller  andra personer utifrån som ska få vistas på 
deras skogsfastigheter, vilket studier visar på att andra skogsägare också ser 
som självklart (Bjärstig, Widman och Eriksson 2017). Ingen respondent bär på 
ett andskap där andra näringar inte vistas i deras fastighet 
 
En av respondenterna uttrycker att det har blivit svårare att kombinera jord- och 
skogsbruket som han skulle velat. Att det är en skillnad nu jämfört med hur hans 
föräldrar gjorde. Detta för att jordbruket blivit mer arbetsintensivt för honom, 
med behov av fler djur för att gå runt. Mindre tid går därför att spendera för 
honom i skogsmarken på grund av detta. Även att de nyaste 
jordbrukstraktorerna enligt honom är svårare att använda i skogen. Den gamla 
kunde han använda i skogen, men den nya är så pass avancerad att; “en liten kvist 
i en hydraulslang skulle göra stor skada”. Respondenten beskriver också att han anser 

14 För betydelse, se sidan 21. 
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det vara svårare nu när det "inte är lika mycket snö på vintrarna nu". Detta är exempel 
på både kapacitets- och kopplingsrestriktioner som visade sig i relation till 
denna respondents andskap. 

5.6 Att vara två 
 
Det i omgivningsstrukturen runt andskapet som i samtalen visade sig mest 
frekvent, var vikten av att “vara två”. Flera respondenter syftade på att “vara 
två" gav bättre ekonomiska förutsättningar, vilket enligt dem gör det lättare att 
förvalta fastigheten utefter egen vilja. Några respondenter beskriver att de gärna 
hade velat köpa till skog, men att det som hindrat är att det är ekonomiskt svårt 
att göra det själv. Ett exempel på meningsbyggande citat inom detta tema 
illustreras nedan; 
 

"(...)Näe det är bra att vara två, det är det. För att om man har lön bägge två eller 
bara en och en halv lön eller så, så kan man driva fastigheten framåt. Man behöver 
inte ta ut något. Man kan bara bo, reparera lite, plocka litegrann. Men inte så 
mycket" 

 
För några respondenter verkar "att vara två" även vara viktigt i förhållande till 
de kroppsliga kapacitetsrestriktioner de möter. Såsom en kropp som åldras som 
kanske inte orkar lika mycket längre, eller att det finns mindre tid för det som de 
vill göra i fastigheten när de bara är en person som förvaltar den. En av de 
meningsbyggande citaten kring detta illustreras nedan:  
 

"(...) Men samtidigt så är det inte ett lätt val för jag är ensam. Och det är inte bara 
ekonomiskt utan det är också praktiskt (...) Jag är duktig, men jag har två händer. Jag 
brukar säga att jag kan inte bära ett bord från ena våningsplanet till det andra utan 
hjälp. (...) Och man känner att man blir svagare. Näe, det kanske är bättre att köpa in 
de tjänster man behöver, Jag hinner inte helt enkelt heller " 

 
Den respondent som nyligen sålt sin fastighet gjorde det just på grund av att 
dennes partner var inte längre med i bilden. Fastigheten gick enligt denne inte 
att förvalta själv, av olika skäl. För många kvinnliga skogsägare är liknande 
scenarion troliga, detta då fastigheten ofta delas med partner och kön, jobb och 
inkomst spelar roll i denna balans (Lidestav och Ekström 2000 ; Lidestav 1998)  
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6. GENERELL DISKUSSION 
 
I resultat- och diskussionsdelen kunde andskapet delas in i sju teman, varav ett 
av dessa är ett subtema. Dessa teman kan sägas beskriva de olika dimensioner i 
respondenternas andskap som hittades. Det sista temat, “att vara två” ingår inte 
i beskrivningen av andskapet. Utan detta tema är det som i samtalen tydligast 
visade på hur omgivningsstrukturen påverkar respondenternas andskap. Då 
studien är andskapet kan sägas vara i ständig förändring, görs inget anspråk på 
att ha funnit det “riktiga” andskapet hos dessa respondenter. Resultatet är också 
påverkat av författarens egna glasögon, eftersom analysen gjorts utefter 
författarens tolkningar. Dock hoppas detta arbete på att ha funnit några 
grundläggande komponenter i respondenternas andskap. En förutsättning för att 
den insamlande empirin skulle vara relevant, ansågs vara en semi-strukturerad 
intervjuform. Detta så att respondenterna kunde få en möjlighet att beskriva det 
som var viktigast för dem. Författarens förhoppning är därför att det är just det 
viktigaste i respondenternas andskap, enligt respondenterna själva, som här 
redovisas. Innan intervjuerna gjordes valde författaren mellan tematisk- och 
narrativ analysmetod, där tematisk analys ansågs lämpligast. Efter intervjuerna 
var gjorda och analys var påbörjad insåg författaren dock att narrativ 
analysmetod även hade fungerat bra, detta då alla intervjupersoner kopplade 
starkt till berättelse och historia. 
 
Alla teman kan sägas gå ihop med varandra, detta då de behandlas som olika 
komponenter i respondenternas andskap. Dock var det två teman, vardagens 
intryck, och förändring. Som kan sägas ömsesidigt förstärka varandra, och vara 
centrala i respondenternas andskap. Vardagens intryck var det främsta exemplet 
på andskapets materiella bundenhet. Detta då respondenternas andskap kan 
sägas både formas av, och bestå av vardagliga intryck i form av Tyst kunskap 
inhämtad i deras skogsfastigheter. Relationen till skogsfastigheten som 
respondenterna har, kan därför delvis sägas bestå av Tyst kunskap. Skulle 
landskapets materiella information ändras för snabbt, skulle detta band 
förändras. Något som inte verkar önskvärt hos flera respondenter. Detta 
eftersom respondenternas andskap innehöll en önskan om låg förändringstakt. 
De flesta respondenter bär alltså på ett andskap främst påverkad av vardagliga 
intryck från det materiella landskapet i den egna fastigheten. Dock så fanns 
tecken på att “multimålsägarnas” andskap i högre grad var påverkat av annan 
information än vad resterande respondenter var. Detta då denna grupp kan sägas 
ha ett andskap som till viss del är baserat på information om hur en skog utan 
människa skulle kunna se ut, där en av respondenterna bland annat benämner en 
bok som hon är inspirerad av.  
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I denna studie var kvinnorna övervägande mer naturvårdsinriktade än männen, 
vilket stämmer överrens med tidigare studier (Nordlund och Westin 2010 ; 
Uliczka et al. 2007). Dock så var kvinnorna också mer öppna för andra sätt att 
få inkomst från skogsfastigheten än vad männen är, vilket inte stämmer överens 
med tidigare studier (Bjärstig, Widman och Eriksson 2017). Detta kan ha att 
göra med att de män som intervjuades alla föll in i typologin 
“traditionalisterna”.  
 
Något som även framkom för författaren var att negativa känslor uppkom hos 
respondenterna när deras andskap inte matchade det materiella landskapet. 
Detta kan dels ha att göra med icke-matchningen i sig. Men även med den 
tidigare forskning som visar på att själva ägandet i sig ofta är viktigt för 
enskilda skogsägare (Bjärstig och Kvastegård 2016). När andskapet inte 
matchar det materiella landskapet blir därför detta viktiga ägande, på ett sätt 
villkorat. Samtidigt som de två personer som inte officiellt ägde fastigheterna, 
där ena precis sålt sin fastighet, och den andra snart ska ta över. Också 
uppvisade starka negativa känslor, både nutida och historiska, när deras andskap 
inte matchade det materiella landskapet. 
 
En respondent från traditionalisterna, och en från multimålsägarna upplevde 
positiva känslor när deras andskap matchade och bekräftades av de 
“proffessionella”/jägmästarna som de anlitat. Respondenterna beskrev att dessa 
möten var avgörande för hur de sedan handlade i skogsfastigheten. Detta pekar 
på att det är av vikt att personer inom skogssektorn som möter och ger råd till 
enskilda skogsägarna, är lyhörda för deras önskningar. Och kan bekräfta 
skogsägarnas bilder av hur de önskar förvalta sin fastighet. Detta bekräftar även 
tidigare studier (Eggers et al. 2009). Därför vore vidare studier på hur dessa 
möten kan göras bättre av intresse. Speciellt om nuvarande prognoser om 
förändrade attityder hos de enskilda skogsägarna visar sig stämma, och gruppen 
och dess andskap kan sägas bli än mer heterogen (Haugen, Karlsson och Westin 
2016). Vilket kan innebära att de enskilda skogsägarna i framtiden troligen 
kommer behöva stöd och råd på fler olika sätt än vad som finns tillgängligt idag. 
Tillexempel bar några av respondenterna på ett andskap där möjligheten att få 
inkomst av skogsfastigheten på annat vis var önskad. Där en av dessa 
önskningar var att kunna starta en verksamhet som bygger på de sociala värden 
som skogsfastigheten har. I en sådan situation skulle rådgivning kring vilka 
skogsvårdsåtgärder som är lämpliga vid främjandet av dessa sociala värden vara 
bra. Detta är något som också Bjärstig, Widman och Erikssons studie från 2017 
visar på är viktigt. Ytterligare vidare studier som vore intressanta är studier av 
andskap kopplade till skogslandskapet, men med en annan metod. Tillexempel 
skulle en studie av andskap med bild som språk vara av intresse. Där ett sådant 
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studieområde skulle kunna vara “Grön rehab - hur kan ett skogslandskap som 
främjar återhämtning se ut - En studie av andskapet hos personer med 
utmattningssyndrom ”.  
 
Slutligen så förvånades författaren av att endast en av respondenterna visade på 
ett andskap innehållandes oro för vad ett förändrat klimat kan tänkas göra för 
skogsbruket. Detta kan ha att göra med att skogsbruket i den boreala 
skogsmarken inte påverkats av klimatförändringarna i särskilt hög grad, och att 
de inledande förändringarna förväntas i majoritet vara positiva. Det kan också 
vara så att fler respondenter bar på en oro för klimatförändringarnas effekter, 
men att detta inte kom fram eftersom ingen sådan fråga ställdes.  
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7. SAMMANFATTNING 
 
Det övergripande syftet med detta arbete var att beskriva, och ytterligare skapa 
föreståelse för vad som finns mellan de enskilda skogsägarna och deras 
skogsfastigheter. Detta med hjälp av begreppet andskap. Andskapet består av 
människors tankar om vad ett landskap är, har varit, bör vara och de olika 
meningar hon lägger i landskapet. Fem enskilda skogsägare från Västerbotten 
som bor i samma kommun som sin fastighet intervjuades. Därefter analyserades 
dessa intervjuer tematiskt. Ramen för analysen var andskapet, utefter detta 
kunde sju teman urskiljas; Vardagens intryck, människan i skogen, balansen 
mellan mänskliga- och naturliga processer, förändring, känslor, 
skogsfastigheten i landsbygdslandskapet och “att vara två”. De vardagliga 
intrycken tolkades som grundläggande, både i respondenternas andskap, och i 
hur det formas. Bandet bestående av de vardagliga intrycken, den tysta 
kunskapen, kan sägas vara en av anledningarna till att flera av dem valde att ta 
över sina fastigheter.  Till hjälp för att analysera användes också Christiansens 
typologier över skogsägarna (2004), där respondenterna kunde delas in i två av 
dessa typologier; Traditionalisterna och Multimålsägarna. Traditionalisterna 
var de av respondenterna vars andskap bestod av minst förändring, där det var 
viktigt att vårda skogsfastigheten så som den blivit vårdad förut. 
Multimålsägarna var de vars andskap innehöll mest förändring, där deras 
andskap både innehöll en bild av hur skogar kan ha sett ut historiskt och bilder 
av hur den kan användas på nya sätt för att få inkomst. Båda dessa grupper blev 
påverkade av omgivningsstrukturen, vilket främst illustreras i tema två: Att vara 
två, och tema sex; känslor. Avslutningsvis redovisas en sammanfattning av 
respektive tema; 
 
I temat förändring märktes att flera av respondenterna bar på ett andskap där 
snabb förändring i skogsfastighetens landskap inte var önskat. Varken i tid eller 
rum. Utan dessa respondenter önskade förvalta fastigheten så som den förvaltats 
tidigare. En förändring i ljudsammansättning var heller inte önskad, flera av 
respondenterna värderade tystnad och enskildhet högt. Vissa ljud tolkades som 
att de inte störde dessa respondeters tystnad, såsom motorsågsljud. Medan ljud 
som inte passade in i deras andskap verkade störa denna tystnad. Två av 
respondenterna bar på ett andskap med större förändring, dels i form av en 
önskan av ett förändrat sätt att få inkomst från fastigheten. Dels en önskan att 
förvalta fastigheten utefter en bild av en historisk skog utan stor mänsklig 
åverkan. 
 
Möjligheten att vara två, är det som tolkades påverka respondenternas relation 
till sin fastighetet mest. För “att vara två”, är enligt respondenterna en 
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förutsättning för att ha tid, ekonomiskt utrymme, och fysisk ork nog, för att 
förvalta fastigheten så som de vill 
 
Skogsfastigheten i landsbygdslandskapet, för alla respondenter är landskapet i 
skogsfastigheten en självklar del av landsbygdslandskapet. Flera respondenter 
beskriver att skogen och jordbruket tillsammans skapar en helhet. Flera 
beskriver även en önskan om att fler skulle kunna äga skog, och flytta ut på 
landsbygden. Detta gör att dessa respondenter har ett andskap som kan sägas 
likna den framtidsbild som Sverker Sörlin (1988) beskriver som 
Jordbruksnorrland . 
 
Vardagens intryck, i detta tema märktes respondenternas andskaps materiella 
bundenhet av mest. Vid frågan “vad betyder din skogsfastighet för dig”? 
Svarade nästan alla respondenter med sådant som kan sammanfattas som 
“vardagliga intryck”, eller benämnas med Hägerstrands tysta kunskap 
(Carlestam och Sollbe 1988). 
 
Människan i skogen, för alla respondenter var det en självklarhet att människan 
och hennes spår ska få ta plats i skogen. Både bokstavligt och bildligt. Bildligt 
talat så beskrev nästan alla respondenter en önskan om “människa i ägandet” av 
skogen. Bokstavligt så illustreras människan i skogen, av flera respondenters 
önskan att själva vistas i skogen. Även önskan att själva handgripligen förvalta 
skogen. Inom detta tema finns också subtemat; Balansen mellan de mänskliga- 
och naturliga processerna, där respondenterna kunde delas in i två subgrupper. 
Ena subgruppens andskap hade de mänskliga processerna i centrum, den andra 
subgruppen hade de naturliga processerna i centrum.  
 
Känslor existerade i alla respondenters andskap. Många positiva känslor, bland 
annat; lugn, ro, trygghet, glädje och känslan av att vara i skogen. 
Respondenterna bar även på negativa känslor kopplade till skogsfastigheten, 
såsom sorg, stress och frustration. Majoriteten av dessa negativa känslor 
verkade uppkomma när deras andskap av olika anledningar inte kunde matcha 
det materiella landskapet.  
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Källa figur 4. Exempel på arbete med utskrift och citat 
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BILAGA 1: Intervjumall 
 
Grundfrågor 
 

- Hur gammal är du? 
- Bor du i samma kommun som din skogsfastighet? 
- Hur stor fastighet/er äger du? 
- Hur länge har du ägt den? 
- Delar du skogsfastigheten med någon? 
- Är skogsfastigheten avgörande för din ekonomi? 

 
BREDA FRÅGOR 
 

- Ungefär hur många åtgärder gör ni själv och hur många köper ni in? 
- Hur mycket tid spenderar du i fastigheten? 
- Vill du berätta lite mer allmänt om din skogsfastighet? 
- Vill du berätta lite om varför du äger en skogsfastighet?  
- Vill du berätta lite om hur du förvaltar din skogsfastighet?  
- Vill du berätta lite om du har några mål med din skogsfastighet? 
- Vill du berätta lite om du har träffat på några hinder eller något som 

hjälpt dig att nå dessa mål? 
- Vill du berätta lite om vad din skogsfastighet betyder för dig? 
- Ser du någon koppling mellan enskilt skogsägande och 

landsbygdsutveckling? (Tillagd efter fjärde intervjun, endast använd i 
femte) 

- Finns det något mer utöver det du har berättat nu, som du skulle vilja 
berätta om eller förtydliga? 
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