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I 

Isabelle Månsson 

Sammanfattning 
 

I årtusenden har människan påverkat landskapet i Sverige och kvar finns spår, 

kulturmiljöer, som vittnar om tidigare generationers levnadssätt. Kulturmiljöer i 

form av forn- och kulturlämningar förekommer idag ofta i skogsmark. Trots att 

de är skyddade från påverkan enligt lag visar dock undersökningar att ungefär 

hälften av lämningarna skadas vid skogliga åtgärder. 

 

HK-inventeringen är en årlig inventering som sedan år 2012 undersöker vad som 

orsakat dessa skador och i vilken omfattning skadorna förekommer. Denna 

undersökning utgick från HK-inventeringen för att undersöka hur lämningsantal, 

avverkningsareal och skogsägares kunskap, attityd och agerande relaterade till 

hänsynstagandet gentemot kulturmiljöer. Detta genom kvantitativ analys av HK- 

inventeringens resultat och kvalitativa intervjuer med sju skogsägare. För att 

analysera materialet från de kvalitativa intervjuerna utfördes en tematisk 

innehållsanalys.  

  

Resultatet visade att de avverkningar som berört två eller fler lämningar hade 

brustit i hänsynstagande i högre grad än de som berört en lämning. Vidare att det 

fanns ett samband mellan bristande hänsyn och stora avverkningsarealer i de fall 

där det funnits två eller fler lämningar på avverkningsytan. 

 

Resultatet indikerade också att skogsägarna i undersökningen hade varierande 

källor till kunskap om kulturmiljöer. De skogsägare som hade ett intresse för 

historia föreföll dock mer positiva till att bevara kulturmiljöerna. Skogsägarna i 

denna undersökning hade dock, oavsett generell attityd, en positiv inställning till 

specifika lämningstyper. Dessa var vanligen torplämningar vars historik 

skogsägarna var väl förtrogna med.  

 

Skogsägarens kunskap och attityd antogs vidare kunna inverka på dennes 

agerande. Därmed har skogsägaren troligen möjlighet att påverka 

hänsynstagandet, men mycket av ansvaret ligger hos den som sköter planering 

och utför åtgärderna.  

 

Undersökningen drar också slutsatsen att myndigheter och planerare bör ägna 

extra uppmärksamhet åt de avverkningar som är stora till ytan och berör två eller 

fler lämningar redan innan åtgärder utförs. Detta för att minska risken för skador 

på kulturmiljöerna. Vidare bör skogsägare få ökade kunskaper om hur plantering 

och avverkningsrester påverkar kulturmiljöer. Ökad kunskap bland skogsägare 

om olika lämningstypers historik hade också varit relevant för att öka 

skogsägares vilja att bevara kulturmiljöer. 

 

 

 

 

 



II 

Isabelle Månsson 

Abstract  
 

The purpose of this study was to examine how the number of cultural remains, 

the area of the final felling site and the forest owner’s knowledge, attitude and 

behavior related to the consideration taken to cultural environments. The study 

was built upon results from the HK-inventory as well as qualitative interviews 

with seven forest owners.  

 

The results indicated that the risk of negative impact increased when two or more 

cultural remains were located at the felling site. Felling sites where two or more 

cultural remains had been affected and where at least one of these remains was 

affected negatively, were also larger than those sites where adequate 

consideration had been taken. Furthermore, the forest owner’s knowledge and 

attitude could have an effect on his or her behavior in regards to cultural 

consideration. 

 

Larger felling sites that affect two or more cultural remains should be extra 

monitored before and during felling procedures to ensure adequate consideration 

towards cultural environments located at the site. Forest owners can probably 

have an influence on consideration but need more knowledge about different 

types of cultural environments and how to act to achieve adequate consideration 

towards cultural environments in general. 

 

 

Nyckelord: HK-inventeringen, lämningsantal, avverkningsareal, skogsägare, 

kulturmiljö, hänsynstagande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



III 

Isabelle Månsson 

Förord 
 

Jag har alltid haft ett intresse för historia och de spår från tidigare generationers 

leverne som finns bevarade i våra skogsmarker. Att mitt examensarbete på Skogs 

och trä- programmet på ett eller annat sätt skulle handla om kulturmiljöer har jag 

nog därför vetat sedan dag ett på utbildningen. När jag så hade möjlighet att följa 

med ut vid HK-inventeringen 2015 blev jag än mer nyfiken på hänsynstagandet 

gentemot kulturmiljöer vid skogliga åtgärder. Genom detta fick jag också 

möjlighet att samtala med Peter Norman på Riksantikvarieämbetet och Marie 

Larsson-Stern vid Skogforsk. Jag vill därför rikta ett stort tack till er för att ni tog 

er tid att svara på mina frågor, och till Astrid Dale på Skogsstyrelsen som lät mig 

följa med vid HK- inventeringen. 

 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Skogsstyrelsen i Blekinge. 

Någon som har varit ett stort stöd vid denna uppsats är således min handledare 

på Skogsstyrelsen, Fredric Ragnarsson. Jag vill därför rikta ett stort tack till dig 

och till Rikard Jakobsson och Erika Olofsson på Linnéuniversitetet som 

engagerat sig i att driva detta arbete framåt. 

 

Detta arbete hade inte heller blivit av utan Annkristin Unander som skickade allt 

inventeringsmaterial till mig och som bidragit med mycket matnyttig information 

längs vägen. Sist men inte minst vill jag också tacka de skogsägare som 

medverkat i intervjuerna. Utan er hade det här arbetet inte blivit vad det är idag! 

 

 

Karlskrona, maj 2016 
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1. Introduktion  
 

 

1.1 Bakgrund  
 

De första människorna kom till Sverige för över niotusen år sedan, när den 

senaste inlandsisen drog bort (Parviainen, 2015). Genom årtusendena har 

landskapet därefter formats av mänskliga aktiviteter, vilka har efterlämnat 

spår som vittnar om tidigare generationers leverne (Eriksson m.fl. 2012; 

Olsson, 2003).  Dessa spår är en del av kulturarvet och benämns vanligen 

som kulturmiljöer. En kulturmiljö kan innefatta immateriella spår som 

ortsnamn och lokala sägner, men också fysiska spår som ses genom 

landskapssnitt, enskilda anläggningar och lämningar (Widhe, 2015). 

Tillsammans kan flera av dessa kulturmiljöer bilda ett kulturlandskap 

(Länsstyrelsen Norrbotten, 2016).  

 

De senaste hundra åren har skogsarealen ökat i Sverige och idag täcks 

ungefär 70 % av Sveriges yta av skog. Av detta är 23 miljoner hektar, eller 

cirka 57 % av landarealen, produktiv skogsmark (Niklasson & Nilsson, 

2005; Skogsdata, 2015). Många av de fysiska kulturmiljöer som finns kvar 

sedan gångna generationers påverkan av landskapet förekommer därför idag 

i skogsmarker. Från mitten av 1900-talet har brukandet av skogen förändrats 

och skogsbruket är idag i hög grad storskaligt, med maskinell avverkning 

och effektivitet i fokus (Niklasson & Nilsson, 2005). Kulturmiljöernas 

existens i skogsmarken har därför till viss del hamnat på kollisionskurs med 

skogsbruket och frågan om hur dessa miljöer ska bevaras har blivit 

högaktuell i debatten om det svenska skogsbruket.  

 

 

1.2 Klassificering och lagskydd 
 

Eriksson m.fl. (2012) delar in skogens kulturlandskap i tre kategorier; det 

immateriella, det biologiska och det fysiska kulturlandskapet. Det 

immateriella kulturlandskapet berör objekt och områden som har en 

historisk anknytning genom ortsnamn, tradition, sägner och dylikt. Det 

biologiska kulturlandskapet berör växter och miljöer som formats av 

mänsklig påverkan, till exempel slåtterängar och hamlade träd. Det fysiska 

kulturlandskapet innefattar fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska 

lämningar; kulturlämningar.  

 

En fornlämning är en lämning som bedöms vara tillkommen före år 1850. 

Fornlämningar skyddas genom kulturmiljölagen och definieras där som  
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”Lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har 

tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna” (SFS 

1988:950 § 1). Det kan röra sig om gamla färdvägar, gravar, resta stenar, 

vårdkasar, hällristningar med mera. Till fornlämningen tillhör också ett 

omkringliggande område, fornlämningsområde, som fastställs av 

Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan också besluta om ett så kallat 

villkorsområde som tillhör fornlämningen. Villkorsområdet ingår i 

fornlämningsområdet, men är mindre till ytan. I detta område föreligger 

särskilda riktlinjer för körning med skogsmaskin, markberedning och 

plantering av ny skog (SFS 1988:950; Skogsstyrelsen, 2014). 

 

I kulturmiljölagen beskrivs vidare att det är en nationell angelägenhet att 

bevara fornlämningar för nuvarande och framtida generationer. Ansvaret för 

att se till att detta uppnås delas av både myndigheter och enskilda. Vid 

åtgärder som berör fornlämningen ska skador undvikas eller begränsas, och 

inga åtgärder som berör fornlämningen får vidtas om inte 

Riksantikvarieämbetet eller Länsstyrelsen godkänt detta. Påverkan eller 

skada på en fornlämning utan tillstånd kan vidare leda till böter eller 

fängelse i högst sex månader (SFS 1988:950).  

 

Kulturlämningar och kulturmiljöer tillkomna efter år 1850 skyddas genom 

skogsvårdslagen (SFS 1979:429). I lagens allmänna råd definieras 

kulturmiljöer som ” en miljö som historiskt påverkats av människan. 

Kulturmiljön kan innefatta både enskilda objekt såväl som stora 

landskapsavsnitt och utgör en del av kulturarvet” (Skogsstyrelsen, 2015 s 

62). Kulturlämningar definieras vidare som ”väl avgränsade lämningar efter 

människors verksamhet som kan antas ha tillkommit 1850 eller senare och 

som inte bedöms som fornlämningar, vilka även benämns som övriga 

kulturhistoriska lämningar” (Skogsstyrelsen, 2015 s 62).  Kulturlämningar 

kan till exempel vara husgrunder, odlingsrösen, stenmurar, äldre vägar, 

kolningsanläggningar, tjärdalar och samiska lämningar efter renskötsel i 

äldre tider.  

 

Vidare påtalas i skogsvårdslagens föreskrifter att skador på eller invid 

kulturlämningar ska förhindras eller begränsas då skogliga åtgärder utförs. 

Träd som riskerar att falla på lämningarna för att skogliga åtgärder utförts 

bör vidare tas bort och stubbskörd bör inte utföras i lämningarnas närhet 

eller på dem. Tillsynsmyndighet för att se till att skador undviks och 

begränsas är Skogsstyrelsen. Vid avverkning är skogsägaren också skyldig 

att underrätta Skogsstyrelsen om vilken hänsyn som kommer att tas till 

eventuella kulturmiljöer som berörs av avverkningen. Brott mot 

hänsynskraven enligt skogsvårdslagen kan innebära förelägganden och böter 

(Skogsstyrelsen, 2015).  
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I miljöbalken står det att läsa att tillämpningen av lagen innebär värdefulla 

kulturmiljöer ska värnas (SFS 1998:808). Lagens utgångspunkt är att 

brukandet av naturen också innebär ett ansvar för kommande generationer 

(Eriksson m.fl., 2012).  

 

Sveriges skogspolitik som beslutades i riksdagen år 1993 innebär också att 

produktionsmålet och miljömålet är jämställda i svenskt skogsbruk. I 

miljömålen ingår målet om värnandet av skogens kulturmiljövärden. Detta 

mål ska uppnås genom en kombination av insatser från skogsägare och olika 

skogspolitiska medel (Skogsstyrelsen, 2015). Riksdagen har också skapat 

sexton olika miljömål som ska uppnås för att generera ett hållbart samhälle 

för framtida generationer. Ett av dessa miljömål är målet levande skogar. I 

miljömålet levande skogar ingår värnandet av kulturmiljöer och 

skogsbrukets anpassning för att bevara dessa miljöer vid skogliga åtgärder. 

Under 2015 tog skogsbruket därför i enlighet med miljömålet fram 

branschgemensamma riktlinjer som syftar till att minska skadorna på 

kulturmiljöer vid skogsbruksåtgärder (Miljömål, 2016).   

 

 

1.3 Förekomsten av forn- och kulturlämningar i skogsmark 
 

Kända forn- och kulturlämningar finns registrerade i två databaser; Fornsök 

och Skogens pärlor. Riksantikvarieämbetets digitala register Fornsök 

(FMIS) innehåller beskrivningar och koordinater för ungefär 1,8 miljoner 

registrerade forn- och kulturlämningar (RAÄ, 2016). Alla lämningar i FMIS 

har ett specifikt identifikationsnummer (ID), vilket i en del fall refererar till 

en enskild lämning och i andra fall till en grupp lämningar inom samma 

område. Skogsstyrelsen drev också under ett tiotal år ett 

arbetsmarknadsprojekt som kallades Skog och Historia. I detta projekt 

inventerades och registrerades tidigare okända kulturlämningar vilket 

resulterade i ett lämningsregister med koordinater som finns tillgängligt i 

Skogsstyrelsens databas Skogens pärlor. Efterhand som Skog och Historia 

projektets registrerade lämningar kvalitetssäkras av Riksantikvarieämbetet 

överförs dessa till FMIS register (Skogsstyrelsen, 2016). Över 200 000 

registreringar av kulturlämningar utfördes under Skog och Historia projektet 

(RAÄ, 2016).  

 

Eriksson m.fl.(2012) menar att registrerade fornlämningar med 

fornlämningsområdet inkluderat upptar cirka 0,2-0,4 % av den produktiva 

skogsmarksarealen. Vid medräknandet av oregistrerade fornlämningar kan 

andelen uppgå till 1 %. Kulturlämningar beräknas vidare utgöra 1,5 % av 

den produktiva skogsmarksarealen. Eriksson m.fl.(2012) konstaterar att detta 

innebär att det förekommer kulturmiljöer vid i snitt var tredje avverkning 

och att det på dessa avverkningar förekommer i snitt två lämningar per 
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avverkning. Dock påtalas också att stora delar av Sverige inte har inventerats 

eller inventerats i tillräcklig omfattning vilket innebär att skattningen av den 

totala andelen fornlämningar blir osäker. Skog och historia- projektet 

inventerade också bara kulturlämningar på cirka 20 % av 

skogsmarksarealen, vilket innebär att cirka 80 % av all skogsmark inte är 

inventerad (Fogelberg m.fl. 2016). Detta medför att även skattningen av 

andelen kulturlämningar i skogsmark är befattad med stora osäkerheter. 

 

 

1.4 Kulturmiljöer och skogsbruk 
 

 

1.4.1 Andelen lämningar som skadas vid skogsbruksåtgärder 

 

Det förekommer ett flertal tidigare undersökningar av det svenska 

skogsbrukets inverkan på kulturmiljöer. Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 

undersökte år 2005 skador på i FMIS registrerade fornlämningar i 

skogsmark i Kalmars, Västerbottens och Värmlands län. Av de 170 

fornlämningar som undersöktes hade 38 % av lämningarna och 60 % av 

lämningarnas villkorsområden skadats vid avverkning. Vid en för RAÄ och 

Skogsstyrelsen gemensam inventering av resterande län året därpå hade 43 

% av lämningarna och 56 % av dessas villkorsområden skadats. 

Skogsstyrelsen genomförde också under åren 2008-2011 en egen inventering 

av kulturlämningar, kallad P3, och fann då att två av fem lämningar hade 

utsatts för negativ påverkan genom föryngringsavverkning och efterföljande 

föryngringsåtgärder (Eriksson m.fl. 2012).  

 

Från och med år 2012 genomförs årligen en för Riksantikvarieämbetet och 

Skogsstyrelsen gemensam inventering av hänsynstagande gentemot forn- 

och kulturlämningar vid skogliga åtgärder. Denna inventering kallades från 

början för Kulturpolytax men går sedan år 2013 under namnet 

Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer (HK). Vid inventeringen undersöks 

lämningar som förekommer på tre år gamla avverkningsobjekt. Resultat från 

HK-inventeringen för år 2012 och år 2013 visade att nära hälften av alla forn 

och kulturlämningar påverkats eller skadats vid skogliga avverknings 

och/eller föryngringsåtgärder. Resultatet från 2014 års HK-inventering 

angav att 44 % av alla kulturlämningar och 33 % av alla fornlämningar 

skadats vid de objekt som undersöktes. Om redovisningen skett på 

avverkningsnivå, istället för på lämningsnivå, hade detta inneburit att 73 % 

av alla avverkningar som undersöktes påverkat eller skadat en eller flera 

lämningar (Ulfhielm, 2014). Ingen förbättring sågs vid 2015 års HK-

inventering, som snarare visade att andelen skadade och grovt skadade 

lämningar var något högre än år 2014 (Unander, 2016). 
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1.4.2 Skadeorsaker och förutsättningar för att undvika skador 

 

Den tidigare nämnda P3-inventeringen, som utfördes mellan år 2008-2011, 

visade att markberedning orsakade allvarligast skador på lämningarna. Detta 

var också fallet i den undersökning som utfördes av Riksantikvarieämbetet 

2005 och den för Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet gemensamma 

undersökningen året efter (Eriksson m.fl. 2012). Även HK-inventeringens 

resultat sedan starten år 2012 indikerade att markberedning var den 

allvarligaste påverkansfaktorn. (Ulfhielm, 2014; Unander, 2015). Fogelberg 

m.fl. (2016) anser att detta är problematiskt då 90 % av all 

föryngringsavverkad mark markbereds.  

 

Negativ påverkan från körskador och avverkningsrester var också vanligt 

förekommande enligt resultat från HK-inventeringen. Avverkningsrester 

som placerats på lämningarna gav dock inte lika allvarliga skador som 

exempelvis markberedning. I 2014 års HK-inventering var dock plantering 

den påverkansfaktor som var allra vanligast (Ulfhielm, 2014;Unander, 

2015). Unander (2016) påtalar också att en samlad bild av HK-inventeringen 

för åren 2012-2015 visar att 20 % av alla undersökta lämningar har 

planterats.  

 

Fogelberg m.fl. (2016) menar att skador på kulturmiljöer i samband 

skogsbruksåtgärder beror på oklarheter när det gäller ansvarsfrågan, 

bristande informationsunderlag och otillräckliga kunskaper i 

hänsynstagande. Byström (2009),som undersökte hur skogsbruket påverkat 

fornlämningar i Västernorrland, kom fram till att det finns en osäkerhet 

rörande hur fornlämningar ska hanteras bland både planerare och 

entreprenörer. 

Eriksson m.fl. (2012) anser att risken för skador minskar om lämningarna är 

kända genom FMIS innan avverkningen. Fogelberg m.fl. (2016) menar dock 

att FMIS-koordinaterna inte alltid överensstämmer med lämningarnas 

verkliga lokalisation.  

 

Byström (2009) beskriver vidare att kulturstubbar, tydliga traktdirektiv och 

uppdaterade kartor verkar positivt på hänsynstagandet. Eriksson m.fl. (2012) 

anser också att markägare och eller ombud som utför en noggrann planering 

innan avverkning generellt tar bättre hänsyn vid avverkning. Norman (2015) 

intervjuade berörda aktörer i hela avverkningskedjan, från markägare till 

planterare. Undersökningen utfördes i Västernorrland och fokuserade på fall 

som fått ett positivt hänsynsutfall enligt HK-inventeringen.  Även Norman 

menar att ett bra traktdirektiv är viktigt för att hänsyn ska tas. Han påtalar 

vidare att god dialog mellan aktörerna i avverkningskedjan, erfarenhet och 

ett intresse för området verkar positivt ur hänsynssynpunkt. Norman anser 

också att anledningen till att lämningar skadas vid skogsbruk inte har 
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undersökts tillräckligt på djupet utan mest fokuserat på synliga brister som 

exempelvis körskador eller markberedning. Fogelberg (2016) beskriver 

slutligen att hänsynen till dess miljöer vid skogsbruk inte heller förbättrats 

de senaste tjugo åren. 

 

 

1.4.3 Skogsägare och kulturmiljöer 

 

Richnau m.fl. (2013) visar att privata skogsägare ofta har en personlig 

anknytning till skogen och ser olika värden med sitt skogsägande, däribland 

värdet av att bevara kulturmiljöer. Anledningar till att skogsägare vill bevara 

lämningarna kan vara för framtida generationer, eller för att man vill förvalta 

det arv som tidigare generationer lämnat efter sig. I en kvantitativ 

undersökning av Lindström (2007) var skogsägarna i undersökningen 

dessutom mer positiva till att ta hänsyn till kulturmiljöer än till naturvärden. 

Majoriteten av skogsägarna ansåg också att det var viktigt att avstå 

markberedning och plantering på lämningarna. Parviainen (2015) menar 

också att privata skogsägare är en nyckelfaktor för att hänsynen till skogens 

kulturvärden ska implementeras som en naturlig del av det svenska 

skogsbruket. 

 

Norman (2015)  intervjuade bland annat fem privata skogsägare i sin 

kvalitativa undersökning om anledningarna till positivt hänsynsutfall. Han 

anser att alla dessa fem skogsägare hade varit engagerade i avverkningen 

och väl medvetna om lämningarnas förekomst innan avverkningen ägde 

rum. En anledning till bevarande som nämndes av skogsägare i Normans 

undersökning var att man ville följa lagar och regler. De skogsägare som i 

undersökningen använt sig av ombud hade också en god och långvarig 

relation till ombudet. 

 

 

1.5 Mer om HK-inventeringen 
 

År 2012 genomförde Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet den första 

gemensamma inventeringen av hänsynstagande gentemot kultur- och 

fornlämningar i skogsmark. Inventeringen gick då under namnet 

Kulturpolytax (KP), men bytte år 2013 namn till Hänsynsuppföljning 

Kulturmiljöer (HK). Sedan den första gemensamma inventeringen har till 

dags dato fyra årliga inventeringar utförts (Unander, 2015).  

 

Vid HK- inventeringen inventeras cirka fyrahundra objekt per år över hela 

Sverige (Sandberg, 2015). Objekten består av tre år gamla 

avverkningsanmälningar som berört kultur och/eller fornlämningar. De tre år 

gamla avverkningsanmälningarna matchas mot FMIS och Skog och historias 
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register i Skogsstyrelsens IT- stöd för ärendehantering; NAVET. 

Lämningarna som inventeras ska vid avverkningstillfället ha varit 

registrerade i FMIS och Skog och historias databaser, och oregistrerade 

lämningar ingår därmed inte i inventeringen (Unander, 2015).  

 

De fyrahundra objekten som inventeras fördelas jämnt över landet mellan de 

fem regioner som Skogsstyrelsen fram till 2013 delade in sina distrikt i 

(Unander, 2015). Dessa regioner är region Nord, Mitt, Svea, Väst och Öst 

(Skogsstyrelsen, 2015). Detta innebär att det i varje region inventeras cirka 

åttio objekt varje år. Objekten ska innehålla en jämn fördelning mellan 

fornlämningar och kulturlämningar, där lämningstyperna per region ska 

efterlikna de faktiska förhållandena (Unander, 2015).  

 

Vid inventeringen bedöms alla lämningar och eventuella villkorsområden 

separat. I inventeringsprotokollet redovisas varje lämnings eller 

villkorsområdes FMIS ID. I de fall inventeringen berör ett FMIS ID som 

refererar till en grupp med lämningar, anges det område lämningarna 

figurerar inom också som en lämning och bedöms som en sådan. De 

enskilda lämningarna inom området bedöms därefter separat.  

 

För varje enskild lämning eller villkorsområde anges lämningstyp, synlighet 

i fält och eventuell förekomst av biologiskt kulturarv. Dessutom anges 

huruvida lämningen eller villkorsområdet vid avverkningen snitslats med 

kulturmiljövård-snitsel (kmv-snitsel) eller märkts ut med kultursstubbar. 

I inventeringsprotokollet för varje inventerat objekt nedtecknas även annan 

information som är kopplad till objektet. Detta är dels information om 

geografisk lokalisation där aktuellt län, kommun och berörd fastighet anges, 

men också uppgifter om anmäld avverkningsareal för objektet. I samband 

med detta anges också huruvida den som skickat in avverkningsanmälan 

redovisat att hänsyn skulle tas till aktuella kulturmiljöer och huruvida 

länsstyrelsen skickat ut ett beslut för hur eventuella fornlämningar ska 

hanteras (Sandberg, 2015). 

 

Därefter sätts betyg för olika faktorers eventuella påverkan på lämningen 

eller villkorsområdet. Påverkansfaktorerna som bedöms är körskador, 

basvägar, markberedning, avverkningsrester, plantering, vindfällen, avlägg, 

annat och annat än skoglig. Med ”annat” avses exempelvis stubbskörd, 

dikning och hyggesbränning. Med ”annat än skoglig” avses faktorer som 

inte är direkt kopplade till skogsbruk, exempelvis dragning av 

kraftledningsgator eller anläggande av vindkraftverk (Sandberg, 2015).  

 

Bedömningen innebär att påverkansfaktorer betygssätts på olika sätt. 

Påverkan från basväg, plantering och avlägg anges med ja eller nej. Vid 

betyget ja har plantering skett på lämningen/villkorsområdet, basväg anlagts 
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eller avlägg placerats på lämningen.  För faktorerna körskada, 

markberedning, avverkningsrester, vindfälle, annat och annat än skoglig ges 

betyg mellan 1-4. Betyget 1 innebär att lämningen inte påverkats, alternativt 

att påverkan har varit positiv. Betyg 2 innebär en liten negativ påverkan. 

Betyg 3 innebär att lämningen skadats och betyg 4 innebär att en grov skada 

åsamkats lämningen.  

 

Vid resultatredovisningen samlas de faktorer som betygsätts med 1-4, 

förutom faktorn ”annat än skoglig” för att skapa en bild av hur stor andel av 

lämningarna som skadats eller påverkats. Faktorerna plantering, basväg och 

avlägg redovisas separat. Resultaten ger inte ett skattat medelvärde för hela 

landet utan för de lämningar som ingått i inventeringen (Unander, 2015).  

 

Riksantikvarieämbetet kontrollinventerar årligen cirka fyrtio till femtio av de 

inventerade objekten och eventuella skillnader mellan inventerarens och 

Riksantikvarieämbetets bedömning registreras (Unander, 2015). 

 

 

1.6 Problematisering 

 

Hk-inventeringen har sedan år 2012 bidragit med information om hur 

kulturmiljöer påverkas av skogsbruksåtgärder. Resultatet visar att en stor del 

av kulturmiljöerna påverkats negativt och att ingen egentlig förbättring har 

skett sedan inventeringens början. Det förefaller vanligt att det vid 

avverkningar som berör kulturmiljöer förekommer fler än en lämning, enligt 

Eriksson m.fl. (2012). Ett eventuellt samband mellan lämningsantal och 

hänsynsutfall har dock inte analyserats utifrån det material som HK-

inverteringen genererat. Inte heller har eventuella samband mellan 

avverkningsareal och hänsynsutfall studerats. Dessa faktorer borde 

undersökas närmare då eventuella samband mellan lämningsantal, 

avverkningsareal och hänsynsutfall kan indikera vilka avverkningar som 

borde ägnas extra uppmärksamhet från exempelvis myndigheters eller 

planerares sida redan innan åtgärderna utförs. 

 

Skogsägares syn på kulturmiljöer har tidigare undersökts som en del i 

kvantitativa studier av Richnau m.fl. (2013) och Lindström (2007). Norman 

(2015) utförde också en kvalitativ undersökning där några frågor ställdes till 

privata skogsägare om deras agerande vid avverkningar med positivt 

hänsynsutfall. Ingen kvalitativ studie har dock fokuserat djupare på 

skogsägarnas kunskap och attityd kring kulturmiljöer. Frågan är också om 

skogsägarnas kunskap inverkar på deras attityd och hur de agerar vid 

skogliga åtgärder. Ökad kunskap om detta område kan ge en tydligare bild 

av skogsägarens roll vid hänsynstagandet gentemot kulturmiljöer. 
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1.8 Syfte och mål 
 

Syftet med undersökningen är att genom resultat från HK-inventeringen och 

kvalitativa intervjuer med skogsägare undersöka hur olika faktorer relaterar 

till hänsynstagandet gentemot kulturmiljöer. 

 

Frågor som undersökningen avser att besvara: 

 

– Finns det något samband mellan antalet lämningar vid avverkning och 

hänsynsutfall? 

– Finns det något samband mellan avverkningsareal och hänsynsutfall? 

– Hur får skogsägare kunskap om kulturmiljöer? 

– Vad tycker skogsägare om att ha kulturmiljöer på fastigheten och ta 

hänsyn till dessa? 

– Hur relaterar skogsägares kunskap och attityd till deras agerande vid ett 

enskilt fall med känt hänsynsutfall? 

 

Målet är att få en indikation på huruvida lämningsantal och avverkningsareal 

är faktorer som kan indikera att hänsynstagandet försvåras i högre grad. 

Vidare att få en ökad kunskap om skogsägares kunskap om och relation till 

kulturmiljöer och därmed få en tydligare bild av deras roll vid 

hänsynstagandet gentemot dessa. Ökad kunskap om dessa områden kan 

bidra till att minska risken för framtida skador på kulturmiljöer vid skogliga 

åtgärder. 

 

 

1.9 Avgränsningar 
 

Denna undersökning avgränsade sig till Skåne, Blekinge och Kronobergs 

län. Utgångspunkten var resultat från HK-inventeringen för de tre länen för 

åren 2014 och 2015. Möjliga respondenter till de kvalitativa intervjuerna 

begränsades därmed också till skogsägare vars fastigheter ingått i HK-

inventeringen enligt föregående urval.  Flera tidigare undersökningar har 

fokuserat på aspekter av hänsynstagande i norra Sverige, vilket var 

anledningen till att län i Sydsverige valdes i denna undersökning. Då HK-

inventeringen berör tre år gamla avverkningar valdes endast resultat från de 

senaste två årens inventeringar. Detta för att erhålla så aktuell information 

som möjligt vid analys av lämningsantal och avverkningsareal och för att 

intervjuade skogsägare skulle ha förutsättningar att minnas det enskilda 

fallet.  
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2. Metodik 
 

 

2.1 Val av metod 
 

Vid val av metodologisk ansats bör forskaren enligt Patel & Davidson 

(2003) utgå från det undersökningsproblem som formulerats. Detta avgör 

om forskningen kommer att anta en kvantitativ eller kvalitativ inriktning. 

Foss & Ellefsen (2002) menar dock att flera metoder kan användas vid 

insamling och tolkning av data för att generera en mer representativ bild av 

verkligheten. Att kombinera både kvantitativ och kvalitativ metodik på detta 

sätt innebär en metodtriangulering, vilket har använts i denna undersökning. 

  

För att besvara frågeställningarna som rörde lämningarnas antal och 

avverkningsytans storlek valdes en kvantitativ metodik. Foss & Ellefsen 

(2002) anser att målet med kvantitativ forskning är att bidra med 

generaliserbara förklaringar av det undersökta fenomenet. McCusker & 

Gunaydin (2015) menar också att kvantitativa metoder syftar till att mäta 

förekomsten av något och därmed söka svar på frågor som ”hur många” och 

”hur mycket”. Forskaren vet också på förhand vilken information som bör 

samlas in för att ge svar på undersökningens frågeställning.  

 

Kvalitativa undersökningar söker istället en djupare förståelse för 

fenomenet, vilket innebär tolkningar för att generera nya teorier eller 

hypoteser (Foss & Ellefsen, 2002). Undersökningar av denna typ ger svar på 

frågorna vad, hur och varför. Data samlas vanligen in i form av ord, som 

sedan bildar utgångspunkt för analysen (McCusker & Gunaydin 2015). Då 

avsikten var att få en ökad förståelse för skogsägarnas kunskap, attityd och 

inverkan på hänsynstagandet valdes därför en kvalitativ metodik för att 

besvara dessa frågeställningar. 

 

 

2.1.2 Insamling av data och urval 

 

För den kvantitativa delen av undersökningen fanns redan insamlad data att 

utgå ifrån i form av inventerade fall från HK-inventeringen.  

 

Information om skogsägarnas kunskap, attityd och agerande inhämtades 

genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuer är en vanlig metod för 

datainsamling inom kvalitativ metodik som ger respondenten möjlighet att 

utveckla mer komplexa svar för vidare analys. Samtidigt kan forskaren vid 

en semistrukturerad intervju formulera frågor eller temaområden på förhand 

vilket underlättar analysarbetet (Patel & Davidson, 2003). I denna 

undersökning utformades därför intervjufrågorna på förhand. Merparten av 



11 

Isabelle Månsson 

 

frågorna var av öppen karaktär där respondenten fick ett större 

svarsutrymme. Några av frågorna var dock mer slutna för att vid 

resultatframställningen kunna ge en inledande bild av respondenterna.  

 

Gillham (2008) menar att tid och kostnad är aspekter som måste has i åtanke 

då valet görs mellan en besöksintervju och en distansintervju. I denna 

undersökning valdes telefonintervjuer då respondenterna var utspridda över 

Kronoberg, Blekinge och Skåne och telefonintervjuer därmed ansågs mer 

lämpligt ur resurssynpunkt. 

 

Då denna undersökning begränsade sig till inventeringsmaterial från 

Kronoberg, Blekinge och Skåne för åren 2014-2015 användes detta material 

som grundurval för att besvara frågeställningar rörande lämningsantal och 

avverkningsareal. Inventeringsmaterialet låg också till grund för urvalet av 

skogsägare till intervjuerna.  

 

Holme & Solvang (1997) menar att kvalitativa intervjuer baseras på ett 

strategiskt urval med målsättningen att få en variationsbredd i det insamlade 

materialet. Detta kan innebära att de fall som undersöks inte representerar 

det genomsnittliga urvalet för en population. Statistisk generaliserbarhet är 

därmed inte det centrala målet med kvalitativ forskning.  

 

I denna undersökning valdes skogsägare som var knutna till inventerade fall 

där det förekommit två eller fler lämningar på avverkningsytan. 

Anledningen till detta var att det vanligen förekommer flera lämningar vid 

avverkning och urvalet knöt därmed också an till den kvantitativa delen av 

undersökningen.  

 

 

2.1.3 Analysmetod 

 

 För att bearbeta data från kvantitativa källor används statistiska metoder. 

Statistik kan vara deskriptiv eller hypotesprövande. Deskriptiv statistik 

syftar till att belysa resultatet av datainsamlingen genom siffror, medan 

hypotesprövande statistik syftar till att testa olika statistiska hypoteser. 

(Patel & Davidson, 2003). I denna undersökning användes deskriptiv 

statistik, då syftet var att beskriva resultatet snarare än att relatera det mot 

olika hypoteser. 

 

Respondenternas svar från intervjuerna analyserades genom en tematisk 

innehållsanalys. Analysen utgick från det tillvägagångssätt som beskrivits av 

Graneheim och Lundman (2004). Det första steget innebär att ett beslut tas 

om vilken enhet som ska analyseras. Graneheim och Lundman menar att 

detta kan vara allt transkriberat material från en intervju, förutsatt att 
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materialet inte är för omfattande för att ha i bakhuvudet då analysen 

fortskrider. I denna undersökning kom analysenheten att bestå i allt 

transkriberat material förutom det som rörde de fallspecifika frågorna.  

 

Efter genomläsning av det transkriberade materialet ett flertal gånger 

bestäms sedan olika innehållsområden. Text som anses beröra respektive 

innehållsområde sorteras sedan in under detta område för vidare analys och 

bildar sedermera nya mindre analysenheter.  

 

Den tematiska innehållsanalysens nästa steg innebär att söka efter 

meningsenheter i analysenheten.  Meningsenheter är ord, meningar eller 

textstycken som ger en bild av analysenhetens innehållsområde. 

Meningsenheterna kondenseras sedan, vilket innebär att de sammanfattas till 

att bestå av kärnan av innebörden. Efter detta skapas koder, vilket kan 

beskrivas som meningsenheternas etiketter. Genom att sätta etiketter på 

meningsenheterna menar Graneheim och Lundman (2004) att informationen 

ges möjlighet till vidare tolkning. Kodernas innehåll ska alltid kunna 

relateras till det sammanhang där de förekommer. Exempel på Graneheim 

och Lundmans (2004) kondensering av meningsenheter och skapande av 

koder kan ses i Bilaga 1. 

 

Koderna samlas sedan under kategorier. Kategorierna representerar det 

manifesta innehållet av texten och svarar på frågan ”vad”. Alla koder ska få 

en kategori som är lämplig och ingen av koderna ska passa in i mer än en 

kategori. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det sistnämna dock inte 

alltid möjligt att åstadkomma då det handlar om mänskliga upplevelser.  

 

Till sist skapas teman. Att skapa teman handlar om att ta reda på den 

underliggande meningen i texten, genom att samla kategorier. Temat ska 

svara på frågan ”hur” och beskriver således den underliggande meningen 

hos de koder som genom kategorier samlas under detta. Koder och 

kategorier kan vidare passa in under fler än ett tema (Graneheim och 

Lundman, 2004). 

 

 

2.1.4 Individskyddskravet 

 

Vetenskapsrådet (2002) menar att all forskning bör ta hänsyn till 

individskyddskravet. Detta handlar om att en avvägning måste göras mellan 

kunskapens värde och hur insamlandet och nyttjandet av denna kunskap 

påverkar de respondenter eller informanter som berörs. Dock menar 

Vetenskapsrådet (2002) att forskningskravet, att inhämta kunskap, ofta väger 

tungt då beslut tas för huruvida forskning ska bedrivas med hänsyn till 

individskyddskravet.  
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Denna undersökning har med anledning av ovanstående i största möjliga 

mån utgått från de fyra kriterier som individskyddskravet delas in i; 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

Skogsstyrelsen kontaktades under september 2015 och efter 

överenskommelse skickades inventeringsmaterialet för de tre länen för åren 

2014 och 2015. Materialet bestod av inventeringsblanketter som innehöll 

den information som beskrivits under avsnittet ”Mer om HK-inventeringen”. 

Detta innebar såldes information om olika avverkningars geografiska läge, 

anmäld avverkningsareal, vilka lämningar som berörts och hur och om olika 

faktorer påverkat lämningarna negativt. Blanketterna som skickades innehöll 

tre dubbletter, vilka exkluderades från vidare analys. 

 

Materialet från HK- inventeringen för Blekinge, Kronobergs och Skåne län 

för åren 2014-2015 bestod av 75 inventerade avverkningsobjekt, exklusive 

bortfall. 23 av objekten var från Blekinge, 16 från Kronoberg och 36 från 

Skåne. Ett av objekten berörde endast ett beslutat villkorsområde, och de 

avverkningsobjekt som berörde enskilda lämningar var därför 74 till antalet.  

 

För att få en bild av materialet utfördes först en inledande analys. Alla 75 

objekten fördes därför in i ett Exceldokument där alla detaljer som fanns 

med per fall noterades. Därefter användes Excel för att söka svar på den 

information som presenteras under avsnitt 3:1 ”Inledande analys av HK-

inventeringen”. När Skogsstyrelsen analyserar HK-inventeringens resultat 

samlas endast de faktorer som bedöms med betyg 1-4 för att illustrera 

påverkan vid skogliga åtgärder. Påverkan från plantering och basväg 

redovisas separat (Se avsnitt 1:5 ”Mer om Hk-inventeringen”). I denna 

undersökning presenterades påverkan från skogsbruksåtgärder både med och 

utan plantering och basväg inkluderat. Detta eftersom inkludering av 

plantering och basväg bedömdes relevant att också samla med övriga 

faktorer då dessa också inneburit brister i hänsynstagandet. 

 

 

2.2.1 Lämningsantal och avverkningsareal 

 

Vid analysen av materialet visade det sig att de fall som fått bedömningen 

”annat” bestod av två ”rotvält innan avverkning” och två skador från 

gallring/skoglig åtgärd i intilliggande bestånd. Faktorn ”annat än skoglig” 

angav två lämningar som påverkats av täktverksamhet respektive 
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vägmassor. Med anledning av detta räknades inte dessa faktorer som att de 

påverkat i den aktiva avverkningskedjan. Faktorn ”vindfälle” räknades inte 

heller med, då vindfällen inte uppkommer på grund av aktivt agerande vid 

avverkning och föryngringsåtgärder. Vindfällen ansågs uppkomma från 

intilliggande bestånd eller från sparade träd som fallit efter avverkning.  

 

Undersökningen av relationen mellan hänsynstagande, lämningsantal och 

avverkningsareal avgränsades därmed till att beröra påverkansfaktorerna 

basväg, körskada, avverkningsrester, markberedning och plantering. Om de 

fall som endast berört faktorer som ej inkluderades hade använts i materialet 

hade detta inneburit att ytterligare fyra objekt med 1 lämning på ytan hade 

räknats som påverkade eller skadade.  

 

De 74 objekt som berört enskilda lämningar delades upp efter lämningsantal. 

De objekt som berört en lämning samlades i en grupp och de som berört två 

eller fler lämningar samlades i en grupp. Efter detta noterades varje objekts 

hänsynsutfall. Om en eller flera av lämningarna påverkats negativt eller 

skadats av någon av de faktorer som nämndes ovan fick objektet etiketten 

”bristande hänsyn”. Etiketten för de objekt där fullgod hänsyn tagits till alla 

lämningar blev ”positiv hänsyn”. 

 

Procentuell fördelning mellan de fall med en lämning som fått positiv 

hänsyn i relation till de som fått bristande hänsyn beräknades därefter. Efter 

detta gjordes samma sak med de fall som berört två eller fler lämningar. 

För att jämföra avverkningsarealens relation till hänsynsutfallet användes 

den analys som utförts rörande lämningsantal. På pappret för varje 

inventerat objekt fanns anmäld avverkningsareal. Avverkningsareal för de 

objekt som fått positiv hänsyn skrevs in i en egen Excelkolumn och så även 

de objekt som fått negativ. Medelvärden beräknades sedan. Olofsson (2012) 

menar att valet av presenterat centralmått styrs av huruvida variablerna antar 

en normalfördelning eller inte. Då variationen i avverkningsareal var stor, 

och därmed inte följde en normalfördelning, togs därför beslutet att även 

medianvärdet skulle beräknas. En jämförelse gjordes också mellan 

avverkningsarealer för de objekt som berört en lämning och de objekt som 

berört två eller fler lämningar.  

 

 

2.2.2 Skogsägarna 

 

Av de totalt 39 objekten med två eller fler lämningar enligt det urval som 

presenterades i föregående avsnitt, hade 11 objekt fått god hänsyn och 28 

hade fått bristande hänsyn. Av de 39 objekten representerade 27 stycken (69 

%) privatägda fastigheter. 9 av dessa privata fastigheter hade fått god hänsyn 

och 18 hade fått bristande hänsyn. En av de berörda fastigheterna hade 
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undersökts i tre fall, vilket innebar att antalet privatägda fastigheter blev 25 

stycken.  

 

De 25 privata skogsägarnas kontaktinformation togs fram genom att 

använda Skogsstyrelsens system NAVET på Skogsstyrelsens kontor i 

Ronneby, Blekinges distrikt, under vecka tre 2016. Genom att söka på 

avverkningsärendets nummer, vilket fanns angett på inventeringsblanketten, 

kunde uppgifter om skogsägaren tas fram. I vissa fall genererade detta både 

den adress och det telefonnummer som skogsägaren haft vid tillfället för 

avverkningsanmälan och i några fall endast adress. Genom att söka på 

internet letades sedan skogsägarnas nuvarande telefonnummer fram. I några 

fall gick inget nuvarande telefonnummer att hitta trots upprepade försök och 

i dessa fall användes det nummer som funnits i avverkningsanmälan. I tre 

fall hittades inga aktuella telefonnummer till skogsägarna, vilket innebar att 

antalet möjliga respondenter inför intervjuerna blev 22 stycken. 

 

 

2.2.3 Utformning av intervjufrågor och testintervjuer 

 

Fjorton frågor utformades med hjälp av handledaren för examensarbetet 

(Bilaga 2). De första frågorna var inledande och syftade till att ge en inblick 

i skogsägarens mål och fastigheten som sådan. Tre frågor utformades för att 

ge en bild av skogsägarens kunskap om kulturlämningarna på sin mark. Tre 

frågor berörde attityden till lämningarna och skogsägarens attityd till 

möjligheten att påverka hänsynstagandet vid skogliga åtgärder. De sista 

frågorna berörde det aktuella fallet. Till dessa frågor togs inspiration från de 

frågor Norman (2015) ställt i sin undersökning (se Bilaga 3). I samband med 

frågornas utformning skrevs också en inledande text som användes för att 

introducera undersökningen för respondenterna (Bilaga 2). 

 

Fyra testintervjuer utfördes under vecka fyra 2016. I två av fallen bestod 

respondenterna av bekanta med skogsinnehav och i två fall var 

respondenterna skogsägare som för undersökaren var okända innan 

intervjutillfället. Vid testintervjuerna fick respondenterna ge synpunkter på 

frågorna och modifieringar av frågeformuleringar utfördes efter detta.  

 

Respondenterna i testintervjuerna fick också frågan om hur de skulle 

uppleva att få frågor om ett enskilt fall där hänsynstagandet var känt. 

Respondenterna ansåg att det kunde upplevas som negativt att få frågor om 

varför det hade gått dåligt i ett enskilt fall. Även handledaren på 

Skogsstyrelsen ansåg att det kunde upplevas som negativt att nämna att 

hänsynsutfallet varit negativt enligt en inventering som gjorts. Syftet med 

undersökningen var inte heller att komma med pekpinnar mot skogsägare 

som eventuellt haft negativ inverkan på hänsynstagandet, utan snarare att få 
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mer information om de enskilda fallen ur deras synvinkel. Med anledning av 

detta gjordes bedömningen att istället be skogsägarna att förutsättningslöst 

berätta det de mindes om det enskilda fallet, utan att från intervjuarens sida 

gå in på huruvida hänsynsutfallet blivit bra eller dåligt enligt HK-

inventeringen. 

 

 

2.2.4 Genomförande av intervjuer 

 

Telefonnummer hade hittats till 22 av skogsägarna. Dessa kontaktades under 

vecka fem och sex 2016. Vid provringningar bortföll ytterligare en 

skogsägare, då numret ej var aktuellt. Av de resterande 21 skogsägarna 

svarade 7 i telefon. Dessa sju valde också att ställa upp i telefonintervjun. 

Övriga skogsägare nåddes aldrig trots upprepade försök. 

 

De sju respondenterna, respondent 1 (R1) till respondent 7 (R7), 

informerades först om undersökningens syfte och fick veta att deras svar 

skulle behandlas konfidentiellt (Bilaga 2). De fick också information om att 

deltagandet var frivilligt och att de själva avgjorde om de ville besvara 

frågorna som ställdes. Utfallet på hänsynstagandet i det enskilda fallet var 

dock dolt för respondenterna. Två av respondenterna valde att bli kontaktade 

igen dagen efter och de övriga fem hade möjlighet att delta i telefonintervjun 

direkt. Innan frågorna ställdes fick respondenterna också välja om de kunde 

tänka sig att bli inspelade eller om de hellre ville att anteckningar skulle 

föras under intervjun. En av respondenterna, R3, föredrog att anteckningar 

gjordes och denna intervju spelades således inte in. I de andra fallen 

användes en diktafon med tillhörande mikrofon för att spela in samtalet.  

 

Intervjuerna tog mellan femton till tjugo minuter per respondent. Frågorna 

ställdes i tur och ordning. I några fall fick frågornas ordning ändras då den 

intervjuades beskrivning tog en annan inriktning. Följdfrågor ställdes i de 

fall det ansågs relevant. Stödord antecknades under intervjuerna. Vid 

intervjun av R3 skrevs kontinuerliga anteckningar under intervjun.  

 

 

2.2.5  Transkribering och analys av intervjuer 

 

Efter den intervju som inte spelats in utförts skrevs anteckningarna över i ett 

Word-dokument direkt efter intervjun för att missa så lite som möjligt av det 

som sagts. I de andra sex fallen transkriberades inspelningarna till textform i 

Word- dokument senare under dagen. Respondenternas svar skrevs ner 

ordagrant. I de fall intervjun innehöll delar som inte var relevanta för 

frågeställningen överfördes inte dessa delar till textform.  
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Det textmaterial som intervjuerna genererat genomlästes sedan ett flertal 

gånger. Kommentarer infogades i dokumentet för att belysa viktig 

information som kommit fram. Därefter delades texten upp i tre 

innehållsområden; skogsägande, kunskapskällor och attityd. Noteringar om 

vilken respondent som avsågs för varje del av texten gjordes. Ur de tre 

innehållsdelarna söktes sedan meningsenheter. Meningsenheterna, som gav 

uttryck för respondenternas syn på skogsägande, kunskapskällor eller attityd 

fördes in i ett Excel dokument. Meningsenheterna kondenserades sedan, där 

syftet var att bevara deras centrala innebörd (Bilaga 5).  

 

Utifrån de kondenserade meningsenheterna skapades sedan koder. Dessa 

koder hölls nära respondenternas ursprungliga uttryck, även om de ibland 

förkortades. Efter detta genomlästes koderna ett flertal gånger och kategorier 

började framträda. Dessa kategorier samlades sedan under tre teman; 

Skogens värde, Vägar till kunskap och Åsikter och erfarenheter (Bilaga 

5). Det fanns en svårighet i att tolka materialets underliggande mening, 

vilket Graneheim och Lundman(2004) menar är temats funktion. De teman 

som utformades var därmed mycket snarlika de innehållsområden som valts 

tidigare under analysen. I och med att meningsenheterna i de flesta fall 

berörde enskilda meningar upplevdes det i vissa fall problematiskt att 

presentera endast tolkningen av dessa enskilda meningar i analysen. Detta 

eftersom tolkningen bedömdes vara knuten till intervjuerna som helhet och 

inte bara till de meningsenheter som hittats.  

 

Analysen skickades därefter till handledare på Linnéuniversitetet och 

Skogsstyrelsen och diskuterades med dessa. Därefter gjordes ändringar av 

analysen i omgångar tills tolkningen av texten upplevdes som liknande av 

alla som läste den.  

 

Respondenternas beskrivningar av de enskilda fallen sammanfattades sedan 

tillsammans med HK-inventeringens resultat för de aktuella objekten. 

 

Vid presentation av resultatet hölls respondenternas geografiska tillhörighet 

dold, för att konfidentialiteten inte skulle gå förlorad. De teman och 

kategorier som framkommit vid analysen användes för att presentera 

resultatet, tillsammans med citat som ansågs representativa för materialet. 

Vid presentationen av respondenterna i relation till det enskilda fallet 

användes dessas teman, kategorier och koder för att på ett överskådligt sätt 

visa det som framkommit vid analysen. En sammanfattning av analysen i 

textform infogades också per respondent och kompletterades med en 

beskrivning av vad respondenterna och HK-inventeringen delgett angående 

det enskilda fallet. 
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3. Resultat 
 

 

3.1 Inledande analys av HK-inventeringen 
 

Fullgod hänsyn på lämningsnivå hade tagits i 33 fall eller 45 % då påverkan 

från plantering och basväg var medräknat. Exklusive basväg och plantering 

var motsvarande siffra 36 fall eller 49 %.  

 

Bristande hänsyn på avverkningsnivå inklusive påverkan från plantering och 

basväg gav 41 fall eller 55 %. Exklusive plantering och basväg blev 

resultatet 38 fall eller 51 %.  

 

Totalt inventerades 190 stycken olika lämningar och 6 villkorsområden. 

Andelen påverkade eller skadade lämningar inklusive basväg och plantering 

var 45 %, exklusive basväg och plantering 41 %. Alla lämningar bedömdes 

som synliga vid inventeringen. Lämningarna var fördelade på 26 

lämningstyper. De vanligaste lämningstyperna var hägnadssystem, 

hägnader, förvaringsanläggningar, husgrunder från historisk tid, fossil 

åkermark, kolningsanläggningar, kemisk industri och lägenhetsbebyggelse 

(Bilaga 4). De tre lämningstyper som utsatts för mest negativ påverkan eller 

skada var lägenhetsbebyggelse, kolningsanläggningar och fossil åkermark. 

Husgrunder från historisk tid och hägnadssystem var de lämningstyper som 

hade lägst andel skadade eller påverkade objekt (Tabell 1).  

 
Tabell 1. De åtta vanligast förekommande lämningstyperna, deras antal och andelen påverkade och/eller 

skadade 

 

Lämningstyp 
Totalt 

antal 

Andel 

påverkade/skadade 

% 

Andel påverkade/skadade 

% inklusive plantering och 

basväg 

hägnadssystem 31 29  29  

hägnad 27 37  44  

förvaringsanläggning 22 50  55  

husgrund historisk tid 19 21  26  

fossil åker 16 56  62  

kolningsanläggning 16 69  81  

kemisk industri 15 47  53  

lägenhetsbebyggelse 8 87  87  

 

KMV-snitsel hade använts i 3 % av fallen. Kulturstubbar hade använts för 

att markera 10 % av de lämningar som förekom. I 63 % av fallen där det 

förekom kulturstubbar hade lämningen klarat sig från påverkan och skada.  
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Plantering var den vanligaste påverkansfaktorn och 28 % eller 53 av 

lämningarna hade planterats. I de fall plantering hade skett på lämningarna 

hade 87 % av lämningarna skadats av någon annan åtgärd tidigare i kedjan. 

Markberedning var näst vanligast och hade förekommit vid 23 % eller 44 av 

lämningarna. Då lämningen markberetts hade detta i 68 % av fallen skett 

utan påverkan eller skada från åtgärder tidigare i kedjan som basväg, 

körskada eller nedrisning. Markberedning hade också orsakat de 

allvarligaste skadorna på lämningarna. Den tredje vanligast 

påverkansfaktorn var avverkningsrester, som förekom på 17 % eller 32 av 

lämningarna. 

 

 

3.2 Lämningsantal i relation till hänsynsutfall 
 

Hänsynen i relation till lämningarnas antal på ytan redovisas på 

avverkningsnivå. Totalt 74 avverkningar hade berört enskilda lämningar. 

Som minst förekom 1 lämning på avverkningsytan och som mest förekom 

13 lämningar på en och samma avverkningsyta. I genomsnitt förekom 2,6 

lämningar per varje inventerat avverkningsobjekt.  

 

Antalet avverkningar med en lämning på ytan var 35 stycken eller 47 % av 

74 objekt. Antalet avverkningar med två eller fler lämningar på 

avverkningsytan var 39 stycken eller 53 %.  

 

Andelen inventerade avverkningar med en lämning på ytan som hade fått 

fullgod hänsyn var 74 % och andelen som i detta fall fått bristande hänsyn 

var 26 % (Tabell 2). Andelen avverkningar med två eller fler lämningar på 

ytan som fått fullgod hänsyn var 28 %. Andelen avverkningar med två eller 

fler lämningar på ytan som fått bristande hänsyn mot en eller fler lämningar 

på ytan var 72 %. Inventerade objekt med fler lämningar på ytan hade alltså 

i högre grad fått påverkan eller skada på en eller fler av lämningarna. 

 
Tabell 2. Skillnader i hänsynsutfall mellan de avverkningar som berört 1 lämning respektive de som berört 

2 eller fler lämningar. 

 

Antal lämningar 1 2 eller fler 

 antal % antal % 

Fullgod hänsyn 26 74  11 28  

Bristande hänsyn 9 26  28 72  

Summa 35      100 39      100 
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3.3 Avverkningsareal i relation till hänsynsutfall 
 

Beräkningen utgick från de 74 avverkningar som berörde enskilda 

lämningar. Den minsta anmälda avverkningsarealen var 0,7 hektar och den 

största var 108 hektar.  

 

Medelareal för avverkningar som fått fullgod hänsyn var 9,2 hektar och för 

de som fått bristande 14,1 hektar. Medianen för de avverkningar som fått 

fullgod hänsyn var 5,5 hektar och för de som fått bristande hänsyn 7,8 

hektar. Detta innebar att de fall som fått fullgod hänsyn var något mindre till 

ytan (Tabell 3).  

 
Tabell 3. Medelvärde och median för anmäld avverkningsareal för de fall som fått fullgod respektive 

bristande hänsyn. 

 

Utfall Medelareal(ha) Medianareal(ha) 

Fullgod hänsyn 9,2 5,5 

Bristande hänsyn 14,1 7,8 

 

Medianen för de avverkningar med en lämning som fått fullgod hänsyn var 

5,3 hektar, vilket även blev resultatet för de fall med negativ hänsyn som 

haft en lämning på ytan För de avverkningar som haft två eller fler 

lämningar på ytan var skillnaderna större; I de fall där fullgod hänsyn tagits 

var medianen 5,6 hektar och i de negativa fallen var medianen 10,4 hektar 

(Tabell 4).  

 
Tabell 4. Medelareal och medianareal i relation till hänsynsutfall och lämningsantal. 

 
Antal 

lämningar på 

ytan 

Medelareal 

fullgod hänsyn 

(ha) 

Medelareal 

bristande hänsyn 

(ha) 

Medianareal  

fullgod 

hänsyn (ha) 

Medianareal 

bristande hänsyn 

(ha) 

1 10,6 5,7 5,3 5,3 

2 eller fler 5,9 17,1 5,6 10,4 

 
 

3.4 Inledande information om respondenterna 
 

Respondenterna bestod av sju skogsägare, varav två från Skåne, två från 

Kronoberg och tre från Blekinge. De flesta av respondenterna var äldre. 

Endast R6 var under 50 år. 

 

Respondenterna bestod vidare av sex män och en kvinna (Tabell 5) De flesta 

av respondenterna bodde på skogsfastigheten eller en av sina 
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skogsfastigheter, men R5 och R7 var utbor. Både R5 och R7 bodde dock i 

samma kommun som skogsfastigheten fanns. Bara en av respondenterna, 

R5, hade köpt hela fastigheten utan att ha någon tidigare anknytning till 

denna genom familjemedlemmar. De övriga respondenterna hade förvärvat 

åtminstone någon av sina skogsfastigheter genom arv eller köp alternativt 

övertag genom familjemedlemmar. Flera av respondenterna ägde därmed 

flera skogsfastigheter. Det ungefärliga skogsinnehavet varierade mellan 

under 100 hektar upp till över 2000 hektar. Störst skogsinnehav hade R1 och 

R3 Alla respondenterna angav också i intervjun att de hade en aktuell 

skogsbruksplan (Tabell 5).  

 
Tabell 5. Inledande information om respondenterna. 

 

 

 

3.5 Resultat av tematisk innehållsanalys 
 

 

3.5.1 Tema: Skogens värde 

 

Respondenterna beskrev sitt skogsägande och den målsättning de hade med 

skogen. Alla respondenterna menade att de var självverksamma i någon 

mån, främst då det gällde planering, röjning och/eller plantering. En av 

respondenterna, R7, menade också att han oftast skötte avverkning och 

skotning själv. R1 berättade att han nu mera mest röjde i mån av ork och 

skötte planering inför avverkning, men att han tidigare själv kört maskin vid 

avverkningar på fastigheten. Utifrån respondenternas beskrivningar 

skapades temat ”Skogens värde” (Bilaga 5). Kategorier för detta tema var: 

 

 Ekonomi, Trivsel, Naturvärden och Förvaltning.  

Respondent Kön 
Åbo/

Utbo 
Förvärv 

Antal 

fastigheter 

Ungefärligt 

skogsinnehav 

(ha) 

Skogsbruks

plan 

1 Man Åbo 

Köp, 

köp/övertag 

inom familj 

Flera 500-1000 Ja 

2 Kvinna Åbo Arv En 100-500 Ja 

3 Man Åbo Arv En 2000-3000 Ja 

4 Man Åbo 

Köp/övertag 

inom familj, 

köp 

Flera 100-500 Ja 

5 Man Utbo Köp En 100-500 Ja 

6 Man Åbo Arv, köp Flera 100-500 Ja 

7 Man Utbo 
Köp/övertag 

inom familj 
En <100 Ja 
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Skogens förmåga att generera inkomster var en viktig del av skogsägandet 

för ett flertal av respondenterna. Detta innebar aktiv skötsel för att uppnå ett 

optimalt virkesförråd. R1 beskrev att han köpt och sålt många fastigheter 

genom åren i ekonomiskt syfte;  

 

”Och eftersom man köpt till så mycket så måste man ju minska skulderna 

och då hugger man. Jag har ju alltid huggit halva köpeskillingen.”(R1) 

 

R2 och R7 ansåg dock att stormarna innebar att de var tvungna att avverka 

mer frekvent än de egentligen hade velat. R2 menade att; 

 

”Det är ju väldigt upp och ner det här med inkomster från skogen. På senare 

år har det ju nästan styrts av stormarna som har varit. Man har ju varit 

tvungen att ta reda på efter stormarna. Vi avverkar inte i onödan, utan vi är 

återhållsamma normalt sett” (R2) 

 

För de flesta respondenterna hade skogen också andra värden än 

ekonomiska. Några av respondenterna nämnde att de ville ha skog som de 

trivdes att vara i och att de ville bevara naturvärden.  R2 och R7 beskrev på 

olika sätt skog som de upplevde som vacker och ville bevara, medan R6 såg 

det som att; 

 

”Produktivitetsmålet är väl starkt att man… Det är ett starkt[mål], att öka 

produktionen naturligtvis. Men sen handlar det ju också om miljömålen, de 

ligger ju likaväl med”(R6) 

 

Att se skogen som ett arv som man förvaltade förekom hos flera av 

respondenterna. Detta kunde innebära att man följde med sin tid och 

anpassade skogsbruket efter rådande lagar och regler eller att man såg det 

som att man förvaltade ett arv från tidigare generationer. R3 ansåg att 

förvaltning var hans enda egentliga mål med skogsbrukandet, då han ville 

fortsätta med det ståndortsanpassade skogsbruk som hans förfäder lagt 

grunden till på fastigheten.  

 

 

3.5.2 Tema: Vägar till kunskap  

 

De sju respondenterna berättade om hur de fått kunskap och vetskap om 

kulturmiljöer på fastigheten och i allmänhet. Alla respondenterna i 

undersökningen visade på mycket kunskap. Flera räknade upp olika 

lämningar de visste att de hade i sin skog. För en del fanns kunskapen där 

oavsett, medan andra var väl förtrogna med vilka vägar de kunde använda 

för att få kunskap eller vetskap om lämningarna. Deras beskrivningar 
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mynnade ut i temat ”Vägar till kunskap” (Bilaga 5).  Koderna som 

kopplades till detta tema samlades i fem kategorier. Kategorierna var: 

 

 Myndigheter, Skogsindustri, Skogsbruksplan, Vetskap i fält och Andra 

vägar till kunskap 

Många av respondenterna hade på olika sätt fått kunskap genom 

myndigheter som skogsstyrelsen och länsstyrelsen. Detta kunde innebära 

information genom avverkningsanmälan eller genom kontakt med anställda 

på myndigheterna. Några nämnde också specifikt de databaser som 

myndigheterna tillhandahöll. När R4 fick frågan om hur mycket han visste 

om kulturmiljöerna på sin fastighet svarade han;  

 

”Jag vet väl exakt om jag går in på Skogens pärlor o Fornsök om man 

säger” (R4) 

 

Vanligt var också att företrädare för skogsindustrin bidragit med kunskap på 

olika sätt. R6 menade att inköparen informerade honom om 

lämningsförekomst vid avverkning, medan R1 själv arbetade som inköpare 

och ansåg att hans kunskapskällor var databasen på jobbet och de kurser han 

där gått som berörde kulturmiljöer. R7 var den enda av respondenterna som 

hade varit med på skogskvällar som  fokuserat på kulturmiljöer och 

anordnats av en skogsägarförening.  

 

Flera av respondenterna nämnde också skogsbruksplanen som en bra 

kunskapskälla. R5 beskrev vikten av den digitala skogsbruksplanen såhär; 

 

”Ta till exempel skogsbruksplanen, om man har den i ipaden eller telefonen 

då e ju allt... Vilka är det som inventerat... Riksantikvarieämbetet. Så där är 

ju, jag kan ju se det i planen precis, alla kulturlämningar och gamla 

bosättningar och tjärdalar och allt.” (R5) 

 

Några av respondenterna hade också på olika sätt fått vetskap om 

lämningarna i fält. R2 och R3 menade att de var väl förtrogna med sin skog. 

R5 beskrev att han varit med skördaren ute innan sin senaste avverkning och 

där upptäckt en tjärdal som han sedan markerade på kartan till 

skördarföraren.  

 

Andra vägar till kunskap var också vanligt hos respondenterna. I några fall 

rörde det sig om släktingar som berättat om kulturmiljöerna men flera 

respondenter beskrev dessutom att de hade ett intresse för historia i övrigt. 

R7 menade att;  
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”Sen har man ju läst lite om det och så men det finns ju mer o utforska. Det 

är ju trots allt historia, det är spännande tycker jag. Vilket arbete de har 

lagt ner och så vidare.” (R7)         

   

Intresset för historia kunde också innebära att man var aktiv i 

hembygdsföreningen, att man gjorde efterforskningar i fastighetens historia 

eller att man gick en kurs med anknytning till området. R2 och R6 beskrev 

att konstvetenskap respektive en kurs i stenmursbygge hade bidragit med 

kunskap i området. R3 påtalade att han var mycket kunnig och hade tagit 

fram ett eget GIS-system där han knöt fastighetens egna arkiv till 

skogsskötseln.  

 

 

3.5.3 Tema: Åsikter och erfarenheter  

 

Respondenterna fick berätta vad de tyckte om att ha kulturmiljöer på 

fastigheten och hur de såg på att bevara de lämningar som fanns där. Svaren 

mynnade ut i resonemang som rörde problematik med hänsynstagandet men 

visade också att alla respondenterna såg ett värde i bevarande, åtminstone då 

det rörde lämningar man var fäst vid. Utifrån respondenternas beskrivningar 

skapades temat ”Åsikter och erfarenheter” (Bilaga 5). Kategorierna som 

fick representera de olika aspekterna av respondenternas attityd mot 

kulturmiljöer i temat var; 

 

 Acceptans, Motvilja, Svårigheter, Värdesättande, och Värdesättande av 

specifika lämningstyper 

 

Flera av respondenterna upplevdes ha en accepterande hållning gentemot att 

bevara kulturmiljöer. Anledningen till detta föreföll för tre av 

respondenterna vara att förekomsten inte inverkade negativt på det egna 

skogsbruket. För R4 och R1 verkade också viljan till hänsyn vara knuten till 

det nuvarande skogspolitiska läget och därmed till rådande lagstiftning. När 

R1 fick frågan hur han såg på att ha lämningar på fastigheten svarade han; 

 

”Ja alltså det kan man ju inte påverka, har man en kulturlämning så måste 

man ju värna om den så att. Man kan ju inte gräva bort dem. Så vad man 

tycker om det… Det är nog en del som blir väldigt drabbade och tycker att 

det är jobbigt, men jag har ju aldrig haft några problem med det.”(R1) 

 

R6 stack ut från de övriga då han beskrev att han inte ansåg att alla 

lämningar behövde sparas om det förekom flera av samma typ. Han menade 

dock också att det fanns ett värde i att bevara lämningar, men upplevdes som 

kluven inför deras förekomst;  
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”Visst är det väl viktigt att det bevaras det tycker jag ju. Det ligger ju i 

naturen oavsett hur man resonerar. Det e ju ett arv man har och har man 

varit åttonde generationen som driver gården så är det ju klart att man… 

Då bryr man ju sig om hur det ser ut och vad som finns kvar va. Sen om man 

på ett ställe man ska göra en väg eller vändplan och har en kulturlämning 

där, en utav tjugo, då tycker jag att då gör det ingenting att ta väck den där 

för då har man nitton kvar om du förstår vad jag menar. Så kan jag kanske 

tycka då va.”(R6) 

 

Flera av respondenterna beskrev också svårigheter som inverkade på 

hänsynstagandet. Även om de inte upplevde att skogsbruket påverkades 

negativt för egen del, ansågs lämningarnas antal kunna försvåra vid 

skogsbrukande. R6 beskrev ett tänkt scenario där hela fastigheten var täckt 

av fossil åkermark och menade att detta innebar svårigheter med 

hänsynstagandet även om skogsägaren ville bevara kulturmiljöerna. R6 

menade också att lämningarna inte alltid gick att se i fält och att kartorna 

kunde vara felaktiga, vilket gjorde det svårt att ha hänsyn. För R3 var det 

snarare myndigheternas inblandning i hänsynstagandet som försvårade. Han 

ansåg att Skog och historia-projektets klassning av lämningstyper på 

fastigheten var direkt felaktiga och att han inte fick sköta kulturmiljöerna på 

fastigheten på grund av Skogsstyrelsen; 

 

”Så du kan säga att konflikten uppstår många gånger för att t.ex. har man 

en borgruin- då går skogsstyrelsen in och säger att det ska vara en 

nyckelbiotop. Och att man inte får göra någonting. Och det är ju fullständigt 

åt skogen, för det är ju kulturminne!” (R3) 

 

Kulturmiljöerna var dock också något flera av respondenterna värdesatte. R2 

menade att hon fått säga åt orienterare som förstörde hennes stenmurar, och 

R7 beskrev att han tyckte att man skulle sköta lämningarna så att inte 

vegetationen tog över. Både dessa två och flera andra av respondenterna 

uttryckte också att de ansåg att det var viktigt att bevara lämningarna. 

Anledningar som beskrevs till detta var en vördnad inför tidigare 

generationers slit och för kommande generationer. När R5 fick frågan hur 

han såg på att bevara kulturmiljöerna på sin fastighet svarade han; 

 

”Det är jätteviktigt och jättebra tycker jag, för vår generation och vi får ju 

hoppas att ni då i nästa generation att ni också tycker att!” (R5) 

 

De flesta respondenterna beskrev dessutom specifika lämningar eller 

lämningstyper som de ansåg vara viktiga att bevara. I de flesta fall rörde det 

sig om torplämningar. Flera av respondenterna reflekterade över torparens 

slitsamma liv och beskrev på olika sätt den historik som omgärdade torpen 
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på fastigheten. R6 menade också att torpen var mer värdefulla än vissa andra 

lämningstyper; 

 

”När man får en historia bakom det så får man ju kanske lite… Då är det ju 

roligare. Liksom en kolbotten det är ju inte sådär jätteintressant egentligen 

då va. Men om det e en gammal ruin där hon som bodde där… Det finns en 

historia kring henne. Då är det ju mycket mer värt än en kolgrop som knappt 

syns. Ja du förstår vad jag menar. Då har det haft olika värden o så va. 

”(R6) 

 

R7 menade däremot att han ville bevara de kolbottnar han hade på 

fastigheten fastän han inte visste mycket om dem. Andra lämningstyper som 

någon av respondenterna uttryckte affektion för var stenmurar och gamla 

färdvägar.  

 

 

3.6 Respondenterna i relation till det enskilda fallet 
 

Tre av de sju respondenterna hade fått fullgod hänsyn i det enskilda fallet. 

Fyra av dem hade varit delaktiga i avverkningar där det förekommit brister i 

hänsynstagandet enligt HK-inventeringens resultat. När respondenterna fick 

frågan om huruvida de ansåg att de som skogsägare kunde påverka 

hänsynstagandet gentemot kulturmiljöerna vid skogliga åtgärder svarade alla 

att de ansåg att de kunde det. R1 utgick från sin roll som inköpare i relation 

till de skogsägare han mötte i jobbet, medan R7 och R6 svarade i egenskap 

av skogsägare; 

 

”Ja jo men det kan de ju, är de inte engagerade i det då är det ju svårt för 

oss att övertyga dem. Det är ju lättare för oss om de är engagerade.” (R1) 

 

”Ja det tycker jag, det är ett krav så att säga och det får man ju säga till på 

skarpen. Så absolut kan man påverka.” (R7) 

 

”Ja det kan jag ju göra, jag är ju kund på så vis i det fallet så det kan man. 

Har jag önskemål så kan jag ju absolut påverka, det tycker jag. ” (R6) 

 

Respondenterna beskrev också det de mindes av de aktuella fallen och hur 

de agerat i relation till eventuella inköpare och entreprenörer. Resultatet av 

den tematiska innehållsanalysen i relation till respondenternas beskrivning 

av den av HK-inventeringen undersökta avverkningen och hänsynsutfallet 

redovisas nedan per respondent.  
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Respondent 1 (R1).  

 

R1 hade ekonomiska drivkrafter med sitt skogsbruk. Kunskap och vetskap 

om lämningarna ansåg han sig främst ha fått genom sitt jobb som inköpare. 

Respondenten upplevdes som accepterande då det rörde lämningsförekomst, 

men påtalade också att lämningar kan innebära problematik för skogsägaren. 

Han var dock fäst vid ett torp som låg nära hans bostad och väl förtrogen 

med torpets historik (Tabell 6).  

 

R1 hade svårt att minnas det aktuella fallet och vilka lämningar som berörts, 

då han hade köpt flera fastigheter under perioden för avverkningen som 

rörde det enskilda fallet. Han var dock säker på att han skött allt själv- från 

planering till avverkning och återväxtåtgärder. I detta fall hade alltså heller 

inget ombud använts.  

 

Utfall: Fullgod hänsyn tagen till alla lämningar. Lämningar som berördes 

var två potatisgropar. 

 

Respondent 2 (R2).  

 

För R2 var ekonomin inte det mest centrala med skogsbruket. Hon menade 

att hon inte avverkade i onödan och beskrev att hon ville ha skog som var 

trivsam och bevara ett område med höga naturvärden. Som källor till 

kunskap beskrev R2 att hon fått kunskap om fastighetshistoriken och 

lämningarna genom bland annat släktforskning. Hon ansåg sig också ha en 

god kännedom om sin skog och visste därmed var lämningarna fanns. R2 

var positivt inställd till kulturmiljöerna på fastigheten men menade samtidigt 

att hon inte restaurerade dem utan lät dem vara som de var. Hon beskrev 

också en gammal väg som hon försökte bevara (Tabell 6).  

 

R2 hade använt sig av en inköpare verksam vid ett större skogsföretag vid 

den aktuella avverkningen. Hon menade att hon hade använt sig av 

inköparen i många år och mindes att han varit ute i skogen innan 

avverkningen. Vidare berättade R2 att hon känt till var lämningarna fanns 

innan avverkningen men hon mindes inte säkert om hon påtalat att 

lämningarna fanns för inköparen. Dock menade hon att det var mycket 

troligt att hon berättat det, då inköparen och hon pratat om allt möjligt.  

 

Utfall: Fullgod hänsyn tagen till alla lämningar. Lämningstyperna som 

berördes var tre hägnader (stenmurar). 
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Respondent 3 (R3). 

 

R3 menade att hans mål med skogsbruket var att förvalta och föra vidare det 

experimentella skogsbruk som hans förfäder instiftat på fastigheten (Tabell 

6). Han hade skapat ett eget GIS-system för fastigheten där han utgick från 

fastighetens historiska arkiv och samlade information från det nuvarande 

skogsbruket. Även orienterarnas kartor hade kommit till nytta då de visade 

bland annat stenmurar. R3 var dock mycket kritisk till myndigheter, främst 

Skogsstyrelsen. Han ansåg att de försvårade hans möjlighet att sköta 

biologisk kulturarv som bevarats genom generationer av skötsel. Att bevara 

kulturmiljöer menade R3 var en självklarhet. 

 

R3 hade en inköpare som förvaltade fastigheten sedan en lång tid tillbaka. 

R3 ansåg att både han och inköparen hade mycket god lokalkännedom och 

att de hade tillgång till goda informationskällor angående lämningarna, 

vilket inverkade positivt på hänsynstagandet. Inköparen var den som var ute 

i skogen och planerade och de gick sedan tillsammans igenom åtgärder och 

hänsynstagande innan avverkning. 

 

 R3 menade att han känt till lämningarna innan den aktuella avverkningen 

och att han och inköparen gått igenom allt innan avverkningen ägde rum, 

som de brukade.  

 

Utfall: Fullgod hänsyn tagen till alla lämningar. Lämningstyperna som 

berördes var fossil åkermark (område med ett fyrtiotal röjrösen som 

räknades som tre lämningar), ett hägnadssystem (system av stenmurar) och 

en jordkällare.  

 

Respondent 4 (R4). 

 

R4 menade att han var uppväxt med att skogen hade ett produktionsmässigt 

värde. Han menade också att han följde med sin tid, då skogspolitiken 

förändrades. R4 hade tidigare arbetat på ett skogsföretag och där gått kurser 

i hänsynstagande. I sitt nuvarande arbete som egenföretagare samarbetade 

han också ibland med länsstyrelsen, vilket hade varit lärorikt då det rörde 

kulturmiljöer. Han menade också att han hade lärt sig att läsa naturen, vilket 

underlättade för att få vetskap om kulturlämningar. R4 såg på 

kulturmiljöhänsyn på samma sätt som det övriga skogsbrukandet- det 

handlade om att följa med sin tid. Han tyckte inte heller att skogsbruket 

påverkades negativt och påtalade också att han tyckte att lämningarna var 

värda att bevara (Tabell 6). 

 

R4 bodde inte på den fallaktuella fastigheten, som låg i ett annat län än den 

skogsfastighet han bodde på. På den fallaktuella fastigheten använde han 
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alltid entreprenörer till att utföra åtgärder, inklusive plantering. Han ansåg 

sig inte veta vilka lämningar som berörts eller att de funnits på fastigheten. 

Han mindes inte heller om något upplyst honom om att lämningarna fanns 

på avverkningsytan innan avverkning. Inköparen som han använt var han 

däremot mycket nöjd med och de hade haft en lång yrkesmässig relation.  

 

Utfall: Påverkan/skada på två av tre lämningar. Den ena lämningstypen som 

påverkades negativt var lägenhetsbebyggelse, som innefattade ett torp och 

röjrösen. Lämningstypen hade påverkats av körskador, avverkningsrester 

och vindfälle. Den andra lämningstypen som påverkats negativt var kemisk 

industri, en tjärdal. Denna hade markberetts i ytterkanten och även 

planterats. En stenmur hade däremot inte skadats vid avverkningen. 

 

Respondent 5 (R5). 

 

Sedan R5 köpte fastigheten hade han skött skogen för att den skulle kunna 

producera så att han kunde avverka lite varje år. Han tyckte att den digitala 

skogsbruksplanen var en väldigt bra kunskapskälla, men berättade också att 

han var aktiv i den lokala hembygdsföreningen. Vidare framhöll han att 

hembygdsföreningen dessutom inventerat torp på hans fastighet och satt upp 

skyltar så han visste om torpens historik. R5 beskrev också att han hittat en 

tjärdal och andra lämningar när han var med skördarföraren ute i skogen vid 

sin senast avverkning. Han hade då markerat detta på kartan till 

skördarföraren (Tabell 6). R5 ville att lämningarna i hans skog skulle 

bevaras för framtida generationer. Han ansåg att speciellt torpens historik 

var viktig att veta och synliggöra då det ibland kom hemvändare till bygden 

som ville lära sig mer om sin historia. 

 

R5 mindes inte exakt vilka lämningar som berörts i det aktuella fallet, men 

menade att han oavsett borde fått med upplysningen om dem via 

avverkningsanmälningen. Han hade inte använt sig av inköpare, men av 

entreprenörer som utfört avverkningen och föryngringsåtgärderna. Vidare 

menade han att han alltid gick igenom med entreprenörerna innan 

avverkning vad som skulle göras och vilken hänsyn som skulle tas. Han 

hade använt sig av entreprenörerna under en längre tid och ansåg att de var 

mycket duktiga. 

 

Utfall: Tre av totalt sex lämningstyper hade påverkats negativt vid 

avverkningen. En kemisk industri, tjärdal, hade planterats. 

Lägenhetsbebyggelse (område invid torp och rösen) hade påverkats av 

körskador och dessutom planterats. Ett torp hade dessutom utsatts för 

påverkan genom körskador.  
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Respondent 6 (R6). 

                            

Respondent 6 såg flera värden med skogen, men menade att produktion och 

lönsamhet var en viktig del av skogsbruket. Han menade dock att han också 

ville att det skulle se fint ut eftersom gården var en släktgård och ansåg att 

miljövärden också var en del av skogsbruket. Kunskap om lämningarna på 

fastigheten hade han fått i samband med avverkningar men han ansåg också 

att skogsbruksplanen gav bra information. Han var också positivt inställd till 

Skogsstyrelsen som kunskapskälla. R6 menade att hans föräldrar också delat 

med sig av mycket kunskap. Han hade också gått en kurs i 

stenmursbyggande. R6 upplevdes som kluven i sin attityd till kulturmiljöer. 

Han påtalade att han det var viktigt att bevara dem, och menade att hans 

skogsbruk inte påverkades negativt av deras förekomst. Samtidigt ansåg han 

dock att många lämningar kunde vara problematiskt och menade att alla inte 

behövde sparas (Tabell 6). R6 ansåg också att kolbottnar som knappt syntes 

var mindre värda än torp. Detta eftersom kännedomen om torpens historik 

gjorde dem mer intressanta att bevara. Han menade också att det tog emot att 

förstöra en stenmur, då han såg dem som ett arv som skulle bevaras. 

  

R6 mindes att han fått kännedom om de fallaktuella lämningarna genom 

avverkningsanmälan. Länsstyrelsen hade också varit ute och försökt hitta de 

kolbottnar som berördes av avverkningen, då dessa var svåra att se. Han 

beskrev också att han vid denna avverkning använt sig av en annan inköpare 

än vad han brukade göra. R6 menade också att han själv skötte planteringen 

av skog på fastigheten. 

 

Utfall: Vid markberedning skadades ett röjningsröse, som efter detta också 

planterades. Den kolbotten som R6 menade att Länsstyrelsen letat efter hade 

snitslats med gula band innan avverkning, och inte skadats vid avverkning 

eller markberedning. Den hade däremot planterats i ytterkant efter 

avverkningen. 

 

Respondent 7 (R7). 

 

R7 ansåg att det var viktigt att skogen skulle leva vidare och menade att han 

tyckte mjuka värden var viktiga. Han påtalade att han ville ha stora, gamla 

träd, men att stormarna gjorde att han var tvungen att avverka oftare än han 

velat. Hans kunskapskällor var i mångt och mycket myndigheter och 

skogsindustrin, och han berättade att han hade varit med på Södras 

skogskvällar och där fått lära sig mer om kulturmiljöhänsyn (Tabell 6). Han 

hade också en bror som arbetat på skogsstyrelsen och menade att hans brors 

intresse för kulturmiljöer hade smittat av sig. R7 tyckte att historia var 

spännande och ville lära sig mer. Han beskrev att han hade kolbottnar som 

han gärna ville bevara, men hade dåligt samvete för att han visste så lite om 
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dem. R7 var också positivt inställd till att bevara kulturmiljöer i allmänhet 

och menade att torpen skulle synliggöras och bevaras. 

 

R7 hade själv utfört avverkning och skotning och hade inte använt sig av en 

inköpare vid den aktuella avverkningen. Till markberedning hade han 

däremot tagit hjälp av entreprenörer från ett större skogsföretag. Han 

brukade själv sköta planteringen av skog på fastigheten. Vidare sade sig 

respondent 7 vara mycket besviken på skogsföretaget som kört sönder en av 

hans kolbottnar, trots att han märkt ut den väl innan markberedningen. 

 

Utfall: Lägenhetsbebyggelse, en backstuga, hade fått liten negativ påverkan 

av avverkningsrester. Kolningsanläggningen, som R7 beskrev hade skadats 

av markberedning, hade också fått grova skador av markberedaren. Liten 

negativ påverkan hade kolningsanläggningen också fått genom 

avverkningsrester.  
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Tabell 6. Teman och aktuella kategorier per respondent (R) och hänsynsutfall vid den avverkning som 
berördes av HK-inventeringen.  

R Tema Kategori Utfall 

R1  Skogens värde Ekonomi Fullgod hänsyn 

 Vägar till kunskap Skogsindustri  

 Åsikter och erfarenheter Acceptans, Svårigheter 

Värdesättande av specifika 

lämningstyper 

 

   

   

R2 Skogens värde Trivsel, Ekonomi, 

Förvaltning, Naturvärden 

Fullgod hänsyn 

   

 Vägar till kunskap Andra vägar till kunskap  

  Vetskap i fält  

 Åsikter och erfarenheter Värdesättande, Acceptans, 

Värdesättande av specifika 

lämningar 

 

   

R3 Skogens värde Förvaltning Fullgod hänsyn 

 Vägar till kunskap Andra vägar till kunskap  

  Vetskap i fält  

 Åsikter och erfarenheter Svårigheter  

  Värdesättande  

R4 Skogens värde Ekonomi, Förvaltning Bristande hänsyn 

 Vägar till kunskap Myndigheter, Skogsindustri  

  Vetskap i fält  

 Åsikter och erfarenheter Acceptans  

  Värdesättande  

R5 Skogens värde Ekonomi Bristande hänsyn 

 Vägar till kunskap Skogsbruksplan  

  Andra vägar till kunskap  

  Vetskap i fält  

 Åsikter och erfarenheter Värdesättande  

  Värdesättande av specifika 

lämningstyper 

 

R6 Skogens värde Ekonomi Bristande hänsyn 

  Naturvård  

  Förvaltning  

 Vägar till kunskap Myndigheter  

Skogsindustri 

Skogsbruksplan 

Andra vägar till kunskap 

 

 Åsikter och erfarenheter Svårigheter, Motvilja 

Värdesättande, Acceptans 

Värdesättande av specifika 

lämningstyper 

 

   

   

R7 Skogens värde Förvaltning Bristande hänsyn 

  Trivsel  

  Ekonomi  

 Vägar till kunskap Myndigheter, Skogsindustri 

Skogsbruksplan, Andra vägar 

till kunskap 

 

   

 Åsikter och erfarenheter Värdesättande, Värdesättande 

av specifika lämningstyper 
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4. Diskussion 
 

 

4.1 Resultatdiskussion 
 

Resultatet indikerade att det var svårare att ta fullgod hänsyn vid flera 

lämningar på ytan än om det bara förekom en lämning (Tabell 2). Om 

lämningarnas antal inte togs med i beräkningarna var skillnader i anmäld 

avverkningsareal små mellan de fall som tagit fullgod hänsyn och de fall där 

hänsynen var bristande. I de fall där det förekommit två eller fler lämningar 

på avverkningsytan var dock den anmälda avverkningsarealen betydligt 

större i de fall där hänsynen brustit mot en eller flera av lämningarna (Tabell 

4). 

 

Värt att notera är att alla lämningar varit kända vid avverkningen, vilket 

innebär att de oavsett antal kunnat noteras innan avverkning. Som den 

inledande analysen visade skadades också vissa lämningstyper i högre grad 

än andra (Tabell 1). Exempelvis kolbottnar och fossil åkermark var 

lämningar med hög skadefrekvens. Kolbottnar kan vara svåra att se i fält, 

och om det finns brister i FMIS noggrannhet, vilket Fogelberg m.fl. (2016) 

anser, kan detta inverka negativt för dessa lämningar. Fossil åkermark kan 

innebära ett antal rösen vilket kan försvåra vid avverkning. I och med att de 

avverkningar med många lämningar som fått dålig hänsyn ofta förekom på 

stora avverkningsarealer är också frågan om detta innebär att planerare och 

entreprenörer inte hunnit se lämningarna i fält innan avverkning? Att gå ut 

och hitta en lämning på en 1 hektar stor avverkningsyta är betydligt mindre 

tidskrävande än att hitta fem lämningar på en 30 hektar stor yta. Brister i 

kartmaterialets noggrannhet kan därefter ha haft ytterligare negativ inverkan.  

 

Som beskrivits är det alltså troligen så att vissa lämningstyper förefaller 

svårare att ta hänsyn till. Kanske beror detta delvis på deras visibilitet, som 

vid fallet kolbottnar. Vid körning i mörker eller på snötäckt mark kan dessa 

lämningars yttre gränser vara svåra att se. Mycket av problemet verkade i 

detta material härledas till markberedningens inverkan. Plantering föreföll 

däremot ofta föregås av annan skada. 

  

Skogens ekonomiska värde var betydelsefullt för de flesta av de intervjuade 

skogsägarna. Flera såg dock även andra värden med skogen såsom trivsel, 

naturvärden och förvaltning. Richnau m.fl.(2013) menar att privata 

skogsägare ofta ser varierande värden med sitt skogsägande, vilket sålunda 

stämmer överens med den samlade bilden av respondenterna i denna studie.  
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Myndigheter, skogsindustri och skogsbruksplanen var vanliga källor till 

kunskap för respondenterna. Alla respondenterna i undersökningen hade 

dessutom en aktuell skogsbruksplan, vilket indikerar att de haft ett 

engagemang i den egna skogen. Flera av respondenterna hade också använt 

sig av andra källor som gett dem kunskap de hade nytta av då det rörde 

kulturmiljöer. I relation till attityd förföll det som att de respondenter som 

använt sig av andra vägar till kunskap också var mer värdesättande i sin syn 

på kulturmiljöer. Kanske beror detta på att den som använder andra vägar till 

kunskap redan i grunden har ett intresse för historia och att kulturmiljöerna 

därför blir mer intressanta att bevara 

 

R6 stack ut då denne respondent var kluven till bevarandet. Dock var han 

positiv till de lämningstyper han hade god kunskap om, vilket tyder på att 

ökad kunskap också ger en ökad affektion. Många av respondenterna 

beskrev också specifika lämningar de visste mycket om och ville bevara. 

Oftast handlade det om torplämningar. R6 menade att torpen var mer värda 

än kolbottnar för att kolbottnarna inte syntes och inte hade en lika intressant 

historik. Som kan utläsas av den inledande analysen i denna undersökning 

skadas också kolbottnar i högre grad än husgrunder (Tabell 1). Detta beror 

troligen, som tidigare nämnts, till stor del på skillnader i visibilitet m.m. 

Kanske är det dock också så att skogsägare är mer noga med att påtala att 

torpen på fastigheten inte får skadas vid skogliga åtgärder? Frågan är i 

sådana fall hur ett ökat intresse kan skapas även för andra lämningstyper. 

 

R1 och R4 hade båda bakgrund i skogsbranschen och såg ganska 

pragmatiskt på hänsynstagandet. De upplevdes ha en god kunskap om 

lagstiftning och hänsynskrav och anpassade sig efter detta. Även i Normans 

(2015) undersökning förekom skogsägare som hade denna inställning till 

bevarande. Intressant var också att flera av respondenterna påtalade att man 

kunde påverkas negativt om det förekom många lämningar, men att ingen av 

dem hade upplevt problem med detta. R3 hade dock mycket problem med 

myndigheter som försvårade hans skötsel av kulturmiljöerna. Det borde vara 

i myndigheternas intresse att skapa en god dialog med skogsägarna så att 

man tillsammans kan verka för ett bättre hänsynstagande. Kulturmiljöer är 

också en produkt av mänsklig påverkan, inte minst det biologiska 

kulturarvet, vilket innebär att skötsel i de allra flesta fall är nödvändig för att 

bevara miljöerna. Utan skötsel hade inte heller naturvärden knutna till dessa 

miljöer utvecklats på det sätt som de gjort, och att bevara dessa värden 

ställer därför krav på en varsam skötsel. Det är därmed också viktigt att 

myndigheterna tar vara på den kunskap och det engagemang som många 

skogsägare besitter. 

 

Tre av respondenterna (R1-R3) hade fått god hänsyn i det enskilda fallet. I 

ett av fallen hade skogsägaren utfört allt själv, inklusive avverkning och 
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återväxtåtgärder. I de andra fallen hade inköpare varit involverade. 

Respondenterna i dessa fall hade känt till lämningarnas förekomst innan 

avverkning. I ett fall hade respondenten troligen berättat om lämningarnas 

förekomst, i det andra fallet var respondenten säker på att så hade skett. I 

båda dessa fall hade respondenterna en lång relation till inköparna. Det stod 

klart att R1 hade mycket kunskap genom sitt arbete som inköpare och 

dessutom var engagerad i avverkningen. En fördel var kanske just denna 

kunskapsbas- att han visste hur man går tillväga från början till slut. R2 och 

R3 hade båda sökt kunskap om fastighetens historia på egen hand och 

föreföll ha ett intresse av att bevara lämningarna. De använde båda inköpare, 

och av skogsägarnas berättelser att döma får man anta att inköparna i dessa 

fall var mycket medvetna om skogsägarnas inställning till att bevara 

kulturmiljöerna. I R3s fall rörde det sig också om en mycket stor fastighet, 

vars förvaltning låg under inköparen. Som inköpare vill man nog gärna 

behålla en sådan ”kund” och lägger kanske manken till för att göra denne 

nöjd. 

 

Fyra av respondenterna hade fått bristande hänsyn. I ett av dessa fall bodde 

inte respondenten på den fallaktuella fastigheten, och kände inte till 

lämningarnas förekomst. I ett annat fall hade skogsägaren engagerat sig i 

avverkningen och gått igenom allt med entreprenörerna innan avverkning. I 

det tredje fallet hade respondenten fått vetskap om lämningarna genom 

avverkningsanmälan, och använt sig av en annan inköpare än vanligt. I det 

fjärde fallet hade skogsägaren själv utfört allt fram till markberedning, och 

snitslat lämningen så att markberedaren skulle se den. Lämningen hade ändå 

skadats av markberedaren.  

 

I de negativa fallen har det sålunda också funnits engagerade skogsägare, 

som dessutom haft mycket kunskap och en positiv attityd till bevarande. 

Speciellt R5 och R7 var båda involverade i avverkningen och 

hänsynsprocessen. R7 hade dessutom märkt ut lämningen för att vara på den 

säkra sidan och upplevdes ha ett intresse för kulturmiljöer i allmänhet. Även 

R5 var intresserad av historia och föreföll ha en positiv inställning till 

lämningarnas bevarande. De fick ändå bristande hänsyn, vilket visar att 

entreprenörerna har en stor del i att det blir bra i slutänden. Frågan är dock 

hur väl kommunikationen fungerat i de olika leden, och hur detta inverkat. I 

R7s fall hade också avverkningsrester placerats på lämningen, vilket kan 

indikera en okunskap rörande hur detta inverkar på kulturmiljöernas 

bevarande. R4 hade ingen egentlig relation till den fallaktuella fastigheten 

och kunde därför inte heller påpeka vilka lämningar som berörts. R4 

upplevdes dock ändå ha en accepterande inställning till kulturmiljöer i 

allmänhet. R6 hade planterat på lämningarna och en av lämningarna hade 

även fått skada tidigare i avverkningskedjan. Varför R6 planterat på 

lämningen, trots att den varit snitslad, är oklart. Planteringen skedde dock 
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bara i ytterkanten och kan därmed ha varit ett misstag, ett resultat av 

bristande kunskap i hur plantering ska utföras i lämningars närhet. Intressant 

var dock att respondenten föreföll ha en negativ inställning till just den 

lämningstyp som berördes av planteringen. 

 

 

4.2 Studiens trovärdighet 
 

Patel & Davidsson (2003) menar att trovärdighet i en kvantitativ studie är 

knutet till studiens validitet och reliabilitet. Validitet handlar om att uppfylla 

syftet, att undersöka det som avses. Reliabilitet handlar om att välja en 

metod som innebär en tillförlitlighet i mätningarna.  

 

Syftet med undersökningens kvantitativa del var att undersöka om det fanns 

ett samband mellan lämningsantal, avverkningsareal och hänsynsutfall. 

Resultatet speglar det som HK-inventeringen visade och följer därmed 

undersökningens syfte. I och med att FMIS ID för lämningar ibland avser 

grupper av lämningar är tillvägagångssättet i HK-inventeringen sådant att 

området mellan dessa lämningar undersöks som en lämning och de enskilda 

lämningarna för sig (Se Bilaga 4 ”Lägenhetsbebyggelse”). Frågan är om det 

är korrekt att kalla ett område mellan kulturlämningar för en enskild 

lämning, då inget lagskydd finns för detta område. Påverkan från exempelvis 

avverkningsrester mellan två enskilda lämningar borde därmed inte 

egentligen klassas som skada eller som en enskild lämning. Detta inverkar 

dock inte på lämningsantal, då de avverkningar som berörts av detta 

ovillkorligen ändå berört fler än en enskild lämning i ordets rätta 

bemärkelse.  

 

Att dra djupgående slutsatser rörande varför fler lämningar ger sämre 

hänsynsutfall baserat på material på HK-inventeringen i kombination med 

en så pass enkel analys är inte möjligt. Detta hade krävt ett helt annat 

tillvägagångssätt, och resultatet av denna studie visar således bara hur det 

förhåller sig men inte varför. 

 

Avverkningsarealen som undersökts utgår från den avverkningsareal som 

anmälts. I verkligheten kan avvikelser från denna areal förekomma, varför 

detta resultat kan ha blivit missvisande.  

 

Denna undersökning har inte heller utgått från de objekt som 

riksantikvarieämbetet kontrollinventerat. Det finns alltså en risk för att 

lämningar felbedömts av den som utfört inventeringen. Det är också alltid 

problematiskt att inte själv ha sett objekten i fält. Urvalet kan också ha 

inverkat, då vissa faktorer valdes bort vid beräkningarna. Detta berörde dock 
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fyra fall och frågan är hur stora skillnader dessa fall hade genererat från det 

nu framtagna resultatet.  

 

Ett material från hela Sverige hade gett ett mer utförligt resultat med bättre 

tillförlitlighet. I inventeringsmaterialet noterades även tre dubbletter. Frågan 

är om detta innebär att tre riktiga fall ej skickats med. Trots användandet av 

Excel för beräkningar finns risken att den mänskliga faktorn inneburit att 

något resultat ej blivit rättvisande. 

 

Graneheim och Lundman (2004) menar att trovärdighet vid kvalitativa 

undersökningar handlar om kredibilitet (credibility), pålitlighet 

(dependability) och överförbarhet (transferability). Kredibilitet handlar om 

hur väl undersökningen uppfyller syftet. Knutet till detta är val av rätt metod 

för insamling av data. I denna undersökning användes telefonintervjuer. En 

kritik mot denna metod är att intervjuerna därför blev kortare. 

Besöksintervjuer hade gett möjlighet till mera djupgående intervjuer och 

tolkningar av ordlös kommunikation, som kroppsspråk och dylikt. Flera av 

respondenterna hade också svårt att minnas detaljer rörande det enskilda 

fallet, då inventeringsmaterialet undersökt tre år gamla avverkningar. 

Troligen hade det varit att föredra att respondenterna innan intervjun fått 

kartor över avverkningstrakten skickade till sig. En nackdel med att göra på 

detta sätt kunde dock varit att svaren blivit mer tillrättalagda. Frågornas 

formulering kan också ha inverkat på de svar som fåtts. Kanske hade det till 

exempel varit bättre att inte fråga respondenterna hur ”viktigt” det var för 

dem att bevara kulturmiljöer, då detta innebar att många använde just detta 

ord när de svarade på frågan.  

 

Kredibilitet uppnås också genom att respondenter med varierande perspektiv 

väljs, så att helhetsbilden blir mer tydlig. I denna undersökning valdes 

respondenter som var knutna till fall med fler lämningar på ytan med 

varierande hänsynsutfall. Respondenterna upplevdes ha varierande 

perspektiv, vilket talar till undersökningens fördel. Dock hade det varit 

intressant att ha haft fler kvinnliga och fler yngre respondenter. Norman 

(2015) menade exempelvis att äldre personer möjligen är mer positiva till 

bevarande än yngre. Kredibilitet handlar också om att välja rätt 

meningsenheter och hur väl kategorier och teman täcker in den information 

som fås. Graneheim och Lundman (2004) anser att ett sätt för att öka 

kredibiliteten i dessa avseende är att låta andra forskare gå igenom analysen 

och göra sina tolkningar. I denna undersökning användes universitetets 

handledare och Skogsstyrelsens handledare för att öka kredibiliteten. 

 

Pålitlighet handlar om hur data förändras över tid. Om forskaren under 

analysprocessen förändrar sin syn på materialet eller om man vid intervjuer 

kommer på nya vinklar som ställs i de efterföljande intervjuerna. Detta kan 
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enligt Graneheim och Lundman (2004) underlättas genom en dialog mellan 

de som forskar på området. Då undersökningen utfördes av en person, var 

det i detta fall externa handledare som hade denna funktion.  

 

Överförbarhet handlar om huruvida resultatet är överförbart på andra 

grupper. Graneheim och Lundman (2004) påtalar att forskaren kan ge 

förslag på detta, men att det är upp till läsaren att avgöra om så är fallet. För 

att underlätta för läsaren att göra denna analys bör tydlighet eftersträvas vid 

presentation av metodik och resultat. I denna undersökning har därför 

analysen bifogats som bilaga för läsaren att ta del av (Bilaga 5). Resultatet 

har också presenterats med kopplingar till analysen tydliggjorda och 

representativa citat. 

 

Graneheim och Lundman (2004) menar dock att verkligheten alltid tolkas på 

olika sätt beroende på vem som undersöker den. Vid analys av textmaterial 

och presentation av detta måste forskaren och läsaren därför ha detta i 

åtanke. Detta är ett centralt problem vid kvalitativa innehållsanalyser, vilket 

även är fallet vid denna undersökning. 

 

Möjligheten att generalisera resultatet som berör skogsägarnas kunskap, 

attityd och inverkan på hänsynstagandet begränsas av ett så litet urval som 

sju respondenter. Resultatet ger därmed bara en bild av hur det kan se ut och 

hur skogsägare kan agera vid avverkningar som berör kulturmiljöer. Ett 

urval på sju respondenter utifrån totalt 75 inventerade objekt är dock ändå en 

så pass hög andel svarande utifrån grundurvalet sett, att resultaten äger sitt 

berättigande. Respondenterna föreföll också, som tidigare nämnts, ha 

varierande åsikter och för varje ny respondent minskade mängden 

kompletterande information. Detta talar till urvalets fördel, då syftet var att 

söka djupare förståelse.  

 

 

4.3 Slutsatser 
 

Denna undersökning visar att det är svårare att ta fullgod hänsyn om det 

förekommer flera lämningar vid en avverkning. Det förefaller också som att 

det finns ett samband mellan bristande hänsyn och större avverkningsarealer 

i de fall som berör fler än en lämning. Avverkningar som uppfyller dessa 

kriterier bör därmed ägnas extra uppmärksamhet från planerare, 

Skogsstyrelsen och/eller länsstyrelsen redan innan avverkning för att minska 

risken för skador.  

 

Skogsägare har varierande kunskapskällor. Skogsindustri och myndigheter 

är vanliga kunskapskällor, men den som söker kunskap på andra vägar har 

oftast en mer positiv inställning till kulturmiljöer. Detta beror troligen på att 
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dessa skogsägare i grunden har ett intresse för historia. Skogsägare förefaller 

också ha en positiv attityd till speciellt torplämningar. 

 

Skogsägaren kan troligen inverka på hänsynstagandet. Viktigt är att man har 

kunskap om lämningarna och en positiv attityd, samt förmedlar att man vill 

bevara lämningarna. Mycket av ansvaret ligger dock hos den som planerar 

och utför åtgärderna, vilket ofta någon annan än skogsägaren själv.  

 

Sannolikt behöver skogsägare också få mer kunskap om hur exempelvis 

avverkningsrester och plantering påverkar kulturmiljöer negativt. Ökad 

kunskap om olika lämningstypers historik hade också varit relevant för att 

öka skogsägares vilja att bevara dessa.  

 

 

4.4 Förslag på vidare studier 
 

Det hade varit intressant att analysera resultatet rörande lämningsantal och 

avverkningsytans storlek för HK-inventeringen ur ett nationellt perspektiv. 

Frågan är ju om detta är ett lokalt fenomen eller om det är så i hela Sverige. 

  

Skogsägarnas attityder har tidigare undersökts kvantitativt och i denna 

undersökning även kvalitativt. Urvalet för denna undersökning speglar dock 

inte ett generellt urval av skogsägare, varför en ytterligare och djupare 

kvalitativ undersökning hade varit relevant. Skogsägarnas tankar om 

lagstiftning kring kulturmiljöer, ansvarsfrågan, relationen till myndigheter 

och dylikt borde iså fall få mer djup i framtida underökningar. 

   

Det hade också varit intressant att undersöka vad som händer sedan, efter 

föryngringsåtgärderna. För att bevara kulturmiljöer är det inte bara åtgärder 

runt avverkning som är relevanta, utan även i röjningsskogen och 

gallringsskogen måste hänsyn tas och vegetation röjas bort från 

lämningarna. Risken är annars att träd växer för nära inpå lämningarna och 

att man vid nästa avverkning är tillbaka på ruta ett.  

 

Personligen hade jag också velat se en studie som fokuserar på hur 

kunskapshöjande åtgärder inverkar på skogsägarnas driv för att bevara 

kulturmiljöer.  
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6. Bilagor 
 

6.1 Bilaga 1. Analysexempel Graneheim och Lundman (2004) 

 
Graneheim och Lundmans (2004, s 108) kondensering och kodning av 

meningsenheter; ”Meaning units”. 
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6.2 Bilaga 2. Intervjuguide med intervjufrågor. 
 

Inledning 

Hej! Jag heter Isabelle Månsson och är student på Skog- och träprogrammet på 

Linnéuniversitetet. (Eventuellt – Är det Jan Jansson? /  Jag söker Jan Jansson) 

Stör jag? (Om ja: Finns det någon annan tid då jag kan återkomma?) 

Jag skriver just nu mitt examensarbete där jag pratar med olika skogsägare som 

har kulturlämningar på sin fastighet. Skogsstyrelsen har hjälpt mig att ta fram 

gamla avverkningsanmälningar där avverkningen berört områden med 

kulturlämningar. Din fastighet fanns bland dessa.  

Jag undrar därför om du skulle kunna tänka dig att bli intervjuad? 

Undersökningen är helt konfidentiell, vilket innebär att ditt namn inte kommer 

att användas i arbetet.  

Intervjun sker via telefon och tar ungefär tjugo minuter. Några frågor berör dina 

tankar om kulturmiljöerna på din fastighet i allmänhet och några handlar om vad 

du minns av den avverkning som gjordes för några år sedan.  

Passar det bra nu eller vill du bestämma en annan tid då jag ringer upp dig? 

(Om ja-skulle det vara ok för dig att jag spelar in intervjun eller vill du hellre att 

jag antecknar dina svar? Inspelningen är bara till för att jag lättare ska kunna 

komma ihåg vad som sagts och kommer inte att spridas vidare).  

 

Eventuellt får jag frågan redan här om vilken avverkningsanmälan jag syftar på: 

”Avverkningsanmälningen skickades in 20xx av dig/ombudet XX och berörde 

xx ha osv.”  

 

Frågor:  

Inledande frågor 

Till att börja med undrar jag om du vill berätta lite om din skogsfastighet? 

(stödord: Åbo/Utbo, Typ av förvärv, storlek) 

Vad har du för mål med ditt skogsägande? 

Har du en skogsbruksplan som du använder? 

 

Kunskap 

Berätta hur mycket du vet om eventuella kulturlämningar i din skog? 

Hur har du fått veta det du vet om lämningarna? 

Har du gått någon kurs/utbildning som berört kulturlämningar i skogen? 

 

Attityd  

Berätta vad du tycker om att ha kulturmiljöer i din skog? 

Hur viktigt är det för dig att dessa kulturmiljöer bevaras? 

Hur ser du på skogsägarens möjlighet att påverka hänsynstagandet vid skogliga 

åtgärder? 
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Det enskilda fallet 

Visste du om att det fanns kulturmiljöer på avverkningsytan innan 

avverkningen? 

Om du inte visste det innan: berättade någon det för dig efteråt? Vem? 

Om du visste: Uppmärksammade du någon som var involverad i 

avverkningsprocessen om detta? 

Hur kommer det sig att du valde XX som ditt ombud?  (I princip alla har haft 

ombud) 

Till sist: Är det något annat som berör avverkningen som du vill berätta om? 
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6.3 Bilaga 3. Normans (2015) frågor 
 

De frågor som Norman (2015) ställde till de skogsägare som berördes av hans 

undersökning. 

 

Intervjufrågor 
 

Markägare 

1. Tog du aktiv del i avverkningsprocessen? Vilka 

företag/myndigheter/föreningar har du varit i kontakt med? 

2. Hade du i förväg kunskap om de forn- eller kulturlämningar som finns på 

avverkningsytan? 

3. Förde du denna information vidare, och i sådana fall hur? 

4. Har du följt upp att och hur informationen om kulturlämningarna ”följde 

med” i avverkningsprocessen? 

5. Har relationen med det ombud som handlade det aktuella ärendet varit 

långvarig eller var den tillfällig? 

6. Anser du att arbetet med kulturlämningarna uppfyllt dina respektive 

myndigheternas (SKS och lst) förväntningar? 

7. Är du utbo eller åbo? 
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6.4 Bilaga 4. Lämningstyper 
 

Fossil åkermark: Lämning/lämningar efter brukande av åkermark, vanligen 

röjningsrösen och/eller avgränsningar av åkerlappen i form av exempelvis 

terrassering. 

 

Förvaringsanläggning: Lämning efter anordning som använts för att förvara 

exempelvis livsmedel eller redskap, förslagsvis en potatisgrop eller dylikt. 

 

Husgrund historisk tid: Exempelvis en torplämning. 

 

Hägnadssystem: Hägnad (vanligen stenmur) med minst en förgrening eller två 

stenmurar som ligger närmare varandra än 20 meter.  

 

Kemisk industri: Lämning som tillkommit genom framställning av kemiska 

produkter, till exempel en tjärdal. 

 

Kolningsanläggning. Lämning efter träkolsframställning, exempelvis i form av 

en kolbotten.   

 

Lägenhetsbebyggelse: Lämningar efter icke skattlagda bebyggelsenheter, vilket 

kan innefatta torpgrunder, jordkällare med mera. I HK-inventeringen inventeras 

dessa lämningar separat och bedömningen för läggenhetsbebyggelse innefattar 

endast området mellan lämningarna (Riksantikvarieämbetet, 2014; Sandberg, 

2015). 
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6:5 Bilaga 5. Analys. 
 

Analys av respondenterna. Presenterat varje tema för sig.  

 

Tema: Skogens värde 

Möjliga kategorier: Ekonomi, Trivsel, Förvaltning, Naturvärden.  

 
res

po

nde

nt 

meningsbärande enhet kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Kategori 

R1 Jag är ju en sån som inte har mycket 

gammal skog vet du. Den växer ju 

ingenting och blåser ner  

Vill inte ha 

lågproducerande 

skog 

produktio

n 

Ekonomi 

  Fastigheten ska ligga kring 100-125 

m3sk per hektar om man ska driva den 

lönsamt. Och där ligger jag. 

Vill ha optimalt 

virkesförråd för 

att få lönsamhet 

lönsamhe

t 

Ekonomi 

  Och eftersom man köpt till så mycket så 

måste man ju minska skulderna och då 

hugger man. Jag har ju alltid huggit 

halva köpeskillingen. Och för att få ner 

lånen då. 

måste avverka för 

att minska 

köpeskulder 

avverka 

av 

ekonomis

ka skäl 

Ekonomi 

  Och jag har ju aldrig använt mäklare, 

utan jag har ju hållit på med det här så 

länge och jag vet ju vad det är värt o vill 

de betala så säljer jag det, annars 

behåller jag det. 

Vet vad skogen är 

värd 

skogens 

ekonomis

ka värde 

Ekonomi 

R2 Och det är väldigt trevligt faktiskt, att bo 

nära skogen och nära naturen 

Trevligt att bo 

nära skogen och 

naturen 

Trevligt 

bo nära 

skogen 

Trivsel 

  (Mål med skogsägandet?) Nä inte mer än 

att det ska vara trevligt och löna sig 

någorlunda.  

Ha trevlig skog Ha 

trevlig 

skog 

Trivsel 

  Enligt ovan Vara någorlunda 

lönsamt 

Någorlun

da 

lönsamt 

Ekonomi 

  Det är ju väldigt upp och ner det här 

med inkomster från skogen. På senare år 

har det ju nästan styrts av stormarna 

som har varit. Man har ju varit tvungen 

att ta reda på efter stormarna.  

Stormarna 

påverkar 

inkomsterna från 

skogen 

Stormarn

a 

påverkar 

inkomster 

Ekonomi 
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  Vi avverkar inte i onödan, utan vi är 

återhållsamma normalt sett 

Avverkar inte i 

onödan 

Restriktiv 

avverknin

g 

Förvaltni

ng 

  O så har vi ett rödlistat område som är 

väldigt vackert med gammal skog och 

mycket mossa. Så där finns lite 

rödlistade arter, det är trevligt så det 

håller vi på.  

Bevarar vackert 

område med höga 

naturvärden 

Bevara 

höga 

naturvärd

en 

Naturvär

den 

R3 (Mål med skogsbruket?)Det är ju 

egentligen att förvalta.  

att förvalta Förvalta Förvaltni

ng 

 Det har egentligen alltid varit 

ståndortsoptimering och det har ju varit 

ett ganska experimentellt skogsbruk 

genom att mina förfäder under 1800 talet 

var väldigt roade av // att utröna vad 

som är bäst som växer där 

ståndortsoptimeri

ng och att utröna 

vad som växer 

bäst 

Ståndorts

optimerin

g (=vad 

som 

växer 

bäst) 

Förvaltni

ng 

R4 mitt mål som jag är uppfödd med som 

arv det är att producera skog 

Uppväxt med att 

producera skog 

Produktio

n 

Ekonomi 

  Då kan man utrycka såhär: Då har man 

ju följt med modet på 60-talet, då skulle 

det ju dikas och vara granar överallt så 

det är ju inriktningen som har varit på 

fastigheterna. .nu blåser ju vinden åt ett 

annat håll helt plötsligt  

Har följt med 

modet då 

inriktningen på 

skogsbruk 

förändrats 

Följa 

med sin 

tid 

Förvaltni

ng 

R5 (Mål?) Ja alltså när jag övertog att jag 

köpte ju att i början på 70-talet jag var 

ju inte mer än 21 år och då det var ju 

inte mycket... Lantbruksnämnden hade ju 

inte skött skogen då. Så det är ju att få 

upp antalet skogskubikmeter per hektar 

och år så. 

Få upp antalet 

skogskubikmeter 

per hektar och år 

Öka 

virkesförr

ådet 

Ekonomi 

  Och få en jämn fördelning så man får en 

jämn fördelning av ungskog och så 

vidare, så man kan avverka lite varje år. 

Och det har vi lyckats med under dessa 

40 åren, så det är jag nöjd med och så. 

Få en jämn 

åldersfördelning 

Jämn 

åldersför

delning 

Ekonomi 

  Enligt ovan. Kunna avverka 

lite varje år 

Avverka 

regelbund

et 

Ekonomi 

R6 men nä men vi driver väl skogsbruket 

ganska aktivt, försöker driva 

produktionen och vara engagerade i det 

arbetet 

driver 

skogsbruket aktivt 

Aktivt 

skogsbru

k 

Ekonomi 
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  Enligt ovan. försöker driva 

produktionen 

Produktio

n 

Ekonomi 

  det e ju naturligtvis produktivitetsmålet e 

väl starkt att man… Det är ett starkt 

[mål] att öka produktionen naturligtvis 

Produktivitetsmål

et är viktigt 

Produktio

nsmålet 

Ekonomi 

  men sen handlar det ju också om 

miljömålen de ligger ju likaväl med 

Handlar också om 

miljömålen 

Miljövärd

en 

Naturvär

den 

  Med den historiken man har så vill man 

ju att det ska se snyggt ut. Man vill 

bevara kanske vissa områden som det ar 

varit och e … Det ligger ju lite med 

automatiskt då va. 

Bevara och att det 

ska se snyggt ut i 

enlighet med 

fastighetens 

historia 

Bevara 

estetiska 

värden 

Förvaltni

ng 

  Men visst har man ju lönsamhetskrav 

och vill att det ska kunna ge ekonomisk 

ersättning.  

Lönsamhetskrav 

för ekonomisk 

ersättning 

Lönsamh

etskrav 

Ekonomi 

R7 (Målsättning?) Ja det är väl det att det 

ska fortleva och att jag tycker de mjuka 

värdena är viktiga. 

Skogen ska 

fortleva 

Skogen 

ska leva 

vidare 

Förvaltni

ng 

  Enligt ovan De mjuka värdena 

är viktiga 

Mjuka 

värden 

Trivsel 

  Att när man kommer ut i skogen så ska 

det finnas stora gamla träd 

Det ska finnas 

stora gamla träd 

Stora 

gamla 

träd 

Trivsel 

  Men stormarna börjar ju ta en del. Man 

kom till en punkt då Gudrun och 

barkborrarna tog mycket.  

Stormarna tog 

mycket 

Stormarn

as in-

verkan 

Ekonomi 

  Man kommer ju till det att man måste 

avverka förr eller senare 

Man måste 

avverka för eller 

senare 

Nödvändi

g 

avverknin

g 

Förvaltni

ng 
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Tema: Vägar till kunskap.  

Möjliga kategorier: Myndigheter, Skogsindustri, Skogsbruksplan, Vetskap i fält, 

Andra vägar till kunskap.  

 
Respond

ent 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbäran

de enhet 

Kod Kategori 

R1 vi har ju det på jobbet (inköpare) vet du, du 

klickar ju på så kommer alla de grejerna 

upp. Ja är ju ingen sån markägare som får 

reda på det genom skogsstyrelsen o sånt 

utan jag får ju reda på det genom jobbet ju 

får reda på det 

genom jobbet 

(inköpare) 

Jobbet 

(inköpa

re) 

Skogsindu

stri 

 (Gått kurs när d gäller kulturlämningar i 

jobbet?) ja det har vi gjort.  

Gått kurser i 

jobbet 

Kurser 

i jobbet 

Skogsindus

tri 

R2 Stället har ju ägts av /Namn/gods men det 

blev sålt på 1800-talet tror jag faktiskt. Och 

jag har spårat ägarna till det här stället 

genom släktforskningssajter.  

Spårat tidigare 

ägare genom 

släktforskning 

Släktfo

rskning 

Andra 

vägar till 

kunskap 

 Och detta gjorde han på 1880-talet så det 

har vi spårat i utliggaren att han är från 

den tiden. Så det är lite kuriosa sådär som 

jag har tagit reda på. 

Tagit reda på 

kuriosa genom 

gårdens liggare 

Studer

at 

gården

s 

liggare 

Andra 

vägar till 

kunskap 

 När jag kom till/landskapsnamn/ när jag 

gifte mig på 60talet, då plockade jag 

mycket svamp på den tiden och jag var ofta 

här uppe då och plockade svamp, så att jag 

känner ju till skogen så.  

Känner till 

skogen genom 

svampplocknin

g 

Känner 

till 

skogen 

Vetskap i 

fält 

 (Kurs som berört kulturlämningar?) jag 

har läst konstvetenskap i lund på sin tid så 

jag känner till en hel del om sånt. 

Känner till 

mycket genom 

konstvetenskap

skurs 

Kurs i 

konstve

tenskap 

Andra 

vägar till 

kunskap 

R3 (Om vetskapen om kulturmiljöer på 

fastigheten) Ja jag vet väl det mesta, jag 

kan säga att jag själv ligger ju bakom ett 

geografiskt informationssystem, ett GIS 

system som heter /Namn/. Och då var min 

idé att man knyter informationen till 

geografin, det vill säga att man utgår från 

kartan, sen knyter man både den praktiska 

förvaltningen och också allt det som ligger 

i arkiv och liknande till platsen //Så det är 

ju en ganska ambitiös nivå på också att 

försöka bevara informationen. 

Skapat eget 

GIS-system för 

att knyta 

information till 

platsen 

skapat 

eget 

GIS-

system 

Andra 

vägar till 

kunskap 



5 

Isabelle Månsson 

 

 Ja du kan säga att för det första har vi ju 

ett arkiv, 

Har eget arkiv Eget 

arkiv 

Andra 

vägar till 

kunskap 

 sedan har vi ju detaljerade kartor från vad 

heter det de här orienterarna har gjort 

väldigt mkt också så det finns ju mkt sånt 

från stengärden o sånt 

Detaljerade 

kartor från 

orienterarna 

Oriente

rarnas 

kartor 

Andra 

vägar till 

kunskap 

 och sen har vi en mycket bra 

lokalkännedom  

Har god 

lokalkännedom 

God 

lokalkä

nnedo

m 

Vetskap i 

fält 

R4 Jag vet väl exakt om jag går in på skogens 

pärlor o fornsök om man säger vad jag har 

vet exakt 

genom skogens 

pärlor och 

fornsök 

Skogen

s pärlor 

och 

fornsök 

Myndighet

er 

 Lite av att jag har ju varit konsult i fem år 

på /Namn/ och då har vi samråd med 

länsstyrelsen enligt miljöbalken, där man 

måste gå igenom allt sånt där//Men jag har 

varit ute med specialister på länsstyrelsen o 

då har man ju lärt sig mkt av att de visar å 

plats. 

Lärt sig mycket 

av länsstyrelsen 

genom jobbet 

Följt 

med 

länssty

relsens 

experte

r 

Myndighet

er 

 Sen måste man ju lära sig att läsa naturen. 

Där har man ju fått mycket erfarenhet att 

hitta och förstå om man säger 

att lära sig läsa 

naturen har gett 

kunskap 

Läsa 

nature

n 

Vetskap i 

fält 

 Jag har ju ett 25årigt förflutet på /Namn på 

skogsföretag/ om man säger. Och då var 

det mycket sånna där kurser o så i slutet 

men jag har ju inte grönt kort el liknande 

för de har inte varit kraven på de här 

tjänsterna. 

Kurser genom 

tidigare jobb på 

skogsföretag 

kurser 

genom 

jobbet 

(tidigar

e 

skogsfö

retag) 

Skogsindus

tri 

R5 Ta till exempel skogsbruksplanen, om man 

har den i ipaden eller telefonen då e ju 

allt... Vilka är det som är inventerat... 

Riksantikvarieämbetet. Så där e ju, jag kan 

ju se det i planen precis, alla 

kulturlämningar och gamla bosättningar 

och tjärdalar och allt. Kan jag se i den 

digitala skogsbruksplanen.  

Man kan se alla 

lämningar i den 

digitala 

skogsbruksplan

en 

Digitala 

skogsbr

uksplan

en 

Skogsbruks

plan 
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 Vi e ju aktiva i /Namn/ hembygdsförening o 

då var det torpvandringar o så ju. Och det 

hade de då på min fastighet ett par tre 

gånger va o då, så hembygdsföreningen 

har ju inventerat allting 

Aktiv i 

hembygdsföreni

ng 

aktiv i 

hemby

gdsföre

ning 

Andra 

vägar till 

kunskap 

 Enligt ovan. Hembygdsfören

ingen har 

inventerat torp 

på fastigheten 

Hemby

gdsföre

ningens 

torpinv

enterin

g 

Andra 

vägar till 

kunskap 

 Så det e ju uppsatt skyltar vid torpen. Så 

bodde typ svartatorpet och han fick si och 

så många barn… Det kan man läsa på 

skyltarna som hembygdsföreningen har satt 

upp ju. 

Torplämningarn

as historik kan 

ses på 

hembygdsföreni

ngens skyltar 

Hemby

gdsföre

ningens 

synligg

örande 

av 

torpens 

historia 

Andra 

vägar till 

kunskap 

 nu hade vi en avverkning längst oppe i den 

norra delen uppe i  /Namn/. Och innan vi 

avverkade det var jag ju ute med skördaren 

och det var en tjärdal och lite sånt som var 

där ju. Och det ser vi på kartan, så då 

skriver jag ut det så han ser precis 

Ute med 

skördaren innan 

avverkning och 

skrev ut karta 

över tjärdal till 

skördarföraren 

Ute 

med 

skörda

rförare

n innan 

avverk

ning 

Vetskap i 

fält 

R6 Jag vet inte sådär jättemycket, jag är ju 

beredd att ta fram planen o så.  

Ta fram 

skogsbruksplan

en för att få 

information 

Skogsb

rukspla

nen 

Skogsbruks

plan 

 sen är det ju de kontakter man har med 

skogsstyrelsen kanske t.ex. skogsstyrelsen 

är ju en bra informationskälla.  

Skogsstyrelsen 

är en bra 

informationskäl

la 

Skogsst

yrelsen  

Myndighet

er 

 Och sen är det ju genom 

avverkningsanmälningar och genom ja 

kontakterna och även inköparen också 

Genom 

avverkningsan

mälningar 

Avverk

ningsan

mälnin

gar 

Myndighet

er 

 Enligt ovan. Genom 

kontakten med 

inköparen 

Inköpa

ren 

Skogsindus

tri 
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 Mina föräldrar då de vet ju väldigt mycket, 

och mycket kommer ju därifrån då va också 

Mycket 

kommer från 

föräldrarna 

Föräldr

arna 

Andra 

vägar till 

kunskap 

 (Kurs som berör kulturlämningar?) 

Stenmursbyggar kurs. Renovering eller 

egentligen det var en endag kurs har jag 

för mig. Men det var rätt intressant var det. 

Annars har det nog inte varit så mkt kurser.   

Stenmursbygga

r kurs var 

intressant 

Stenmu

rsbygg

arkurs 

Andra 

vägar till 

kunskap 

R7  Men jag vet ju var de finns och de är ju 

utmärkta o sådär vidare och de vill man ju 

spara. (hur menar du att de är utmärkta) ja 

de finns ju då i kartor på skogsstyrelsens 

hemsida och även hos södra och 

skogsbruksplanen också. 

Finns på 

skogsstyrelsens 

hemsida och 

även hos södra 

och i 

skogsbruksplan

en 

skogsst

yrelsen

s 

hemsid

a 

Myndighet

er 

 enligt ovan enligt ovan Södra Skogsindus

tri 

 enligt ovan enligt ovan Skogsb

rukspla

nen 

Skogsbruks

plan 

 och även min bror då. Han jobbade ju på 

skogsstyrelsen tidigare och han är ju 

mycket intresserad av detta,så genom det 

så har man ju ja blivit intresserad av det  

(kulturlämningar)och tycker det är kul 

Hans bror som 

arbetade på 

skogsstyrelsen 

släktin

g i 

skogsbr

ansche

n 

Andra 

vägar till 

kunskap 

 Ja det har varit lite genom södra har det ju 

varit, men bara sånna hära kvällar så att 

säga men inga längre kurser o så 

Skogskvällar 

genom södra 

södras 

skogsk

vällar 

Skogsindus

tri 

 Sen har man ju läst lite om det och så men 

det finns ju mer o utforska 

Läst på egen 

hand 

läst på 

egen 

hand 

Andra 

vägar till 

kunskap 
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Tema: Åsikter och erfarenheter 

Möjliga kategorier: Acceptans, Värdesättande, Motvilja, Svårigheter, 

Värdesättande av specifika lämningstyper. 

 

Respo

ndent 

Meningsbärande enhet kondenserad 

meningsbära

nde enhet 

kod kategori 

R1 (Angående förekomsten av 

kulturlämningar på fastigheten) Ja alltså 

det kan man ju inte påverka, har man en 

kulturlämning så måste man ju värna om 

den så att… 

Kan inte 

påverka 

förekomst 

föreko

mst 

opåver

kbart 

Acceptan

s 

 Enlig ovan.  Man måste 

värna om dem 

måste 

värna 

Acceptan

s 

 Man kan ju inte gräva bort dem Kan inte ta 

bort dem 

kan 

inte ta 

bort 

dem 

Acceptan

s 

 Så vad man tycker om det… det är nog en 

del som blir väldigt drabbade och tycker 

att det är jobbigt, men jag har ju aldrig 

haft några problem med det. 

Jobbigt för 

drabbade 

proble

m för 

drabba

de 

Svårighet

er 

 Enligt ovan Har inte haft 

problem själv 

proble

mfritt 

för 

egen 

del 

Acceptan

s 

 Så att vi har ju till exempel här 

(fastigheten där han bor) finns det ett litet 

båtsmanstorp på ett ställe här, en jordkula 

där folk bodde i slutet av 1800talet. Det 

vet ju jag var det ligger för någonstans. 

Och det är ju bara ett par hundra meter 

från bostaden och det växte upp 6 barn i 

den jordkulan. Och detta hus byggdes ju 

1857 och här växte bara upp 1 barn vet 

du. Och det är ju ett stort hus… så det var 

ju inte riktigt rättvist på den tiden heller. 

Så att den håller jag ordning på om vi 

säger så va. 

Känner till 

torplämningen

s historik och 

håller ordning 

på torpet 

torpets 

histori

k och 

bevara

ndevär

de 

Värdesätt

ande av 

specifika 

lämningst

yper 

R2 (Om att ha kulturlämningar på 

fastigheten) Det är trevligt tycker jag  

Trevligt med 

lämningar 

trevligt Värdesätt

ande 
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 Och vägen upp till huset nerifrån 

samfällighetsvägen, den är ju gjord för 

hand en gång i världen. Den är byggd på 

det gamla viset så vi försöker att vara 

rädda om den.  

rädd om 

gammal väg 

som är byggd 

på gammalt 

vis 

vägens 

histori

k och 

bevara

ndevär

de 

Värdesätt

ande av 

specifika 

lämningst

yper 

 När man plogar så händer det ju att stenar 

lossnar i den (gamla vägen) i alla fall. Då 

får man antingen gräva upp dem eller 

gräva ner dem igen eller så får man… det 

beror ju på vad man kan klara av. 

reparera väg 

om man klarar 

det 

Restau

rera 

om 

möjligt 

Acceptan

s 

 vi brukar vara noga (med lämningarna) 

för ibland har de stora orienteringar här 

uppe 

Brukar vara 

noga 

Vara 

noga 

Värdesätt

ande 

 En gång har vi haft en jätteinventering 

med över 1000 deltagare. De fick vi ju 

hytta åt för de sprang ju ner och förstörde 

en del murar. Vi fick ju säga ifrån att de 

fick inte springa på dem. Utan de fick 

antingen runda dem eller hoppa över dem. 

Fick säga ifrån 

när orienterare 

förstörde 

murar 

Påtala 

vid 

negativ 

påverk

an 

Värdesätt

ande 

 (Viktigt att bevara?) Ja alltså man kan ju 

inte hålla på och restaurera det hela utan 

det får ju vara som det är. Men vi tar ju 

inte bort det 

Inte restaurera 

men det får 

vara som det 

är 

Låta 

vara 

som 

det är 

Acceptan

s 

R3 sen har vi haft skog och historia, tio man 

gående i två år tror jag och letat reda på 

saker. Och jag är inte alls överens med 

den inventering som görs och de 

kulturminnesklassningar som de gör men 

det kan inte jag göra något åt   

inte överens 

med Skog och 

historias 

inventeringsre

sultat 

Kritisk 

angåen

de 

skog 

och 

histori

as 

bedöm

ningar 

Svårighet

er 

 det är en myndighetsbit som rullar på och 

där är olika myndigheter som hoppar in 

och gör kartor och ingen av dem vet vad 

den andra gör  

Olika 

myndigheter 

vet inte vad 

den andra gör 

Kritisk 

mot 

myndi

ghetssa

mverk

an 

Svårighet

er 

 Ja det är väl det e ju det är kultur Det är ju 

kultur 

det är 

ju 

kultur 

Värdesätt

ande 
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 för du kan säga att man har ju en idé om 

att det e natur, men det är inte natur utan 

det har att varenda nästan kvadratmeter 

har skötts som kultur.. så det är 

kulturlämningar mycket mer än det är 

naturlämningar 

Nästan allt har 

skötts som 

kultur och är 

mer 

kulturlämning

ar än 

naturlämninga

r 

kulturl

ämnin

gar 

snarar

e än 

naturlä

mning

ar 

Värdesätt

ande 

 (Om att bevara lämningar) Ja det är 

fullständigt självklart.  Du kan säga att jag 

tycker det 

fullständigt 

självklart att 

bevara 

Självkl

art att 

bevara 

Värdesätt

ande 

 Och när man då har en egendom som är 

väldigt intensiv då e inte mitt problem 

kulturminnen utan det är naturvården. 

Som inte tar hänsyn till att det är kultur. 

naturvården 

tar inte hänsyn 

till 

kulturmiljövår

den 

Naturv

årdshä

nsyn 

motver

kar 

kultur

miljöh

änsyn 

Svårighet

er 

 Så du kan säga att konflikten uppstår 

många gånger för att t.ex. har man en 

borgruin då går skogsstyrelsen in och 

säger att det ska vara en nyckelbiotop. O 

man inte får göra någonting. Och det är ju 

fullständigt åt skogen, för det är ju 

kulturminne!  

skogsstyrelsen 

hindrar skötsel 

av 

kulturmiljöer 

till förmån för 

naturvård 

Skogss

tyrelse

n 

försvår

ar 

kultur

miljöv

ård 

Svårighet

er 

 grejen är att för utomstående som inte kan 

området och kommer in och säger 

någonting och inte är intresserade av att 

höra hur det faktiskt förhåller sig och sen 

har de den diskussionen som e då när de 

säger att det är naturvård och de har gjort 

en nyckelbiotop då säger man att det är ju 

ett område som är mkt uppskattat och 

vackert och välskött.. ja.. då säger man ja 

där har vi en typisk markägare som inte 

har förstått nånting  

utomstående 

(myndigheter) 

är inte 

intresserade av 

markägarens 

åsikter 

bristan

de 

lyhörd

het hos 

myndi

gheter 

Svårighet

er 

R4 Jag säger la såhär va att de är värda att 

bevara 

de är värda att 

bevara 

värda 

att 

bevara 

Värdesätt

ande 

 man ska leva med de inriktningarna som 

är ..man vet att det kommer ändra sig 

under en generation man äger skog och… 

Så gäller det ju att följa med sin tid. 

Leva med 

nuvarande 

inriktningar 

följa 

nuvara

nde 

inriktn

Acceptan

s 
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ingar 

 Enligt ovan. Följa med sin 

tid 

följa 

med 

sin tid 

Acceptan

s 

 Och det är ju inte oövervinnligt å ja så mkt 

stör det ju inte. 

är inte 

oövervinnligt 

Inte 

oövervi

nnligt 

Acceptan

s 

 Enligt ovan.  stör inte så 

mycket 

inte så 

störan

de 

Acceptan

s 

R5 (Om att ha kulturlämningar på 

fastigheten) Tycker jag är bra, absolut.  

Bra att ha 

lämningar 

Bra att 

ha 

lämnin

gar 

Värdesätt

ande 

 Det måste vi vara rädda om  måste vi vara 

rädda om 

Viktigt 

att 

vara 

rädd 

om 

Värdesätt

ande 

 Det är jätteviktigt och jättebra tycker jag, 

för vår generation och vi får ju hoppas att 

ni då i nästa generation att ni också tycker 

att! 

Jätteviktigt för 

vår generation 

och 

förhoppningsv

is nästa 

Bevara 

för 

framti

den 

Värdesätt

ande 

 I och med att jag alltid har bott i/Namn/ ju, 

de mesta vet jag ju vilka det är. Inte dom 

kanske men eras barn och barnbarn och 

så, så vet man ju att ja härifrån kommer då 

/namn/torpet eller /namn/torpet eller 

/namn/torpet eller.. då vet man ju precis 

var de har kommit ifrån. O d e ju viktigt ju, 

tycker jag 

Känner till 

torparfamiljer

nas historia 

och tycker att 

det är viktigt 

att veta 

Viktigt 

att 

veta 

torpen

s 

histori

a 

Värdesätt

ande av 

specifika 

lämningst

yper 

 Och att det bevaras o detta att de sätter 

upp skyltar så att man kan läsa. För det 

hör man ju folk som kommer, hemvändare 

som kommer nån gång opp till skogen här 

oppe hittar de en skylt o ngn gång ringer 

de o frågar -e det på din mark det torpet 

ligger o sånna grejer va. 

bevara och 

synliggöra 

torpens 

historia för 

hemvändare 

bevara 

och 

synligg

öra 

torpen 

Värdesätt

ande av 

specifika 

lämningst

yper 
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R6 Ja det är väl bra, det är väl bra i rimlig 

mängd 

Bra i rimlig 

mängd 

Bra i 

rimlig 

mängd 

Acceptan

s 

 Visst e det väl viktigt att det bevaras det 

tycker jag ju 

Tycker det är 

viktigt att 

bevara 

Viktigt 

att 

bevara 

Värdesätt

ande 

 Det ligger ju i naturen oavsett hur man 

resonerar. 

Finns i naturen 

oavsett 

resonemang 

Finns i 

nature

n 

oavsett 

Acceptan

s 

 Det e ju ett arv man har och har man varit 

8e generationen som driver gården så är d 

ju klart att man.. Då bryr man ju sig om 

hur det ser ut och vad som finns kvar va 

Man bryr sig 

för att man 

förvaltar 

gårdens arv 

Förvalt

a arv 

Värdesätt

ande 

 Men det e ju jätteviktigt att man har de 

kvar 

viktigt att ha 

dem kvar 

viktigt 

att 

bevara 

Värdesätt

ande 

 man vill kanske inte att det ska hindra för 

mkt eller påverka andra mål man har med 

sin verksamhet, men det tycker jag väl inte 

det gör i ngn större utsträckning såhär då 

va 

Ska inte 

hindra för 

mycket 

Ska 

inte 

hindra 

för 

mycket 

Motvilja 

 Enligt ovan Inte påverka 

verksamhetens 

andra mål 

Inte 

påverk

a 

andra 

mål 

Motvilja 

 Enligt ovan Påverkar inte 

och hindrar 

inte idag 

Är 

hanter

bart 

Acceptan

s 

 Men som, om hela fastigheten är täkt utav 

fornåker då.. Det är klart då blir man ju 

mkt mer påverkad eller vad man ska säga 

Man blir mer 

påverkad om 

fastigheten är 

täckt av 

lämningar 

För 

många 

lämnin

gar 

Svårighet

er 

 Då kanske om man nu ska vara krass att 

om man klarar hälften då om man velat 

bevara det väldigt mycket så 

Om man 

klarar hälften 

om det är 

många 

Klara 

hälften 

om 

många 

Svårighet

er 

 Men kan man väl inte spara alla kultur... 

Jag har inget exempel men ja 

Inte spara alla 

kulturlämning

ar 

Inte 

spara 

alla 

Motvilja 
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 sen om man på ett ställe man ska göra en 

väg eller vändplan och har en 

kulturlämning där, en utav 20, då tycker 

jag att då gör ingenting att ta väck den där 

för då har man 19 kvar om du förstår vad 

jag menar. Så kan jag kanske tycka då va.  

Gör inget att 

ta väck en 

lämning om 

man har 

många andra 

kvar vid 

åtgärder 

Spara 

nästan 

alla 

räcker 

Motvilja 

 Man hittar inte det syns inte, dåligt 

utmärkt osv då va och då e d ju inte så lätt 

om man säger. 

det går inte att 

hitta och syns 

inte 

Låg 

synligh

et 

Svårighet

er 

 Enligt ovan Det är dåligt 

utmärkt 

dåligt 

utmär

kta 

Svårighet

er 

 Men ibland stämmer inte kartan med 

verkligheten 

Kartan 

stämmer inte 

alltid 

Felakti

ga 

kartor 

Svårighet

er 

 När man får en historia bakom det så får 

man ju kanske lite… Då är det ju roligare 

En historia 

bakom gör det 

roligare 

Känd 

histori

k ökar 

bevara

ndevär

det 

Värdesätt

ande 

 liksom en kolbotten det är ju inte sådär 

jätteintressant egentligen då va, men om 

det e en gammal ruin där hon som bodde 

där en historia kring henne, då är det ju 

mycket mer värt än en kolgrop som knappt 

syns. Ja du förstår vad jag menar. Då har 

det haft olika värden o så va. 

Torp med 

känd historik 

mer värt än 

kolbotten som 

inte syns 

Torp 

med 

känd 

histori

k mer 

värt än 

kolbott

en 

Värdesätt

ande av 

specifika 

lämningst

yper 

 Men det är ju också ett arv det som man 

känner, det vill man ju vårda på ett vis va. 

Man gräver ju inte ner en stenmur bara 

sådär, utan det tar ju mkt emot innan man 

gör det va.  

Stenmurar är 

ett arv som 

ska vårdas och 

det tar emot 

att gräva ner 

dem 

Stenm

urar är 

ett arv 

som 

ska 

vårdas 

Värdesätt

ande av 

specifika 

lämningst

yper 

R7 Det är ju trots allt historia, det är 

spännande tycker jag. Vilket arbete de har 

lagt ner och så vidare.                                                     

Det arbete 

som lagts ner 

Forna 

tiders 

slit 

Värdesätt

ande 

 (Hur ser du på att ha lämningar på 

fastigheten) Jo det tycker jag ju är väldigt 

trevligt 

Trevligt med 

lämningar på 

fastigheten 

Väldigt 

trevligt 

Värdesätt

ande 
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 (Viktigt att bevara?) Ja, det tycker jag är 

jätteviktigt 

Jätteviktigt att 

bevara 

Vill 

bevara 

Värdesätt

ande 

 Ja det är ju de här kolbottnarna då, det 

finns det ju rätt gott om faktiskt, men där 

klart att e exakta tider när de höll på det 

är jag lite dålig på faktiskt, det har jag lite 

dåligt samvete för. Men jag vet ju var de 

finns och de är ju utmärkta o sådär vidare 

och de vill man ju spara. 

Har dåligt 

samvete för 

bristande 

kunskap om 

kolbottnar 

men vill spara 

dem 

Vill 

spara 

kolbott

narna 

trots 

kunska

psbrist 

Värdesätt

ande av 

specifika 

lämningst

yper 

 Lika dant med de där torpen jag har också 

på fastigheten. Jag har bland annat land 

annat ett torp med många rösen, där de 

plockat ihop rösen. Vilket jobb de har lagt 

ner. 

torparens slit 

vid torpen på 

fastigheten 

relatio

nen till 

torpen 

Värdesätt

ande av 

specifika 

lämningst

yper 
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