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FÖRORD
Förordet, det är det som skrivs sists, när resan närmar sig ett slut och alla
känslor skall summeras och en massa människor runtomkring, betydelsefulla
för vägen fram till vägs slut – en färdig avhandling - måste få ett välförtjänt
tack. Där är jag nu. Och det är ingen lätt uppgift, eftersom jag är så rädd att jag
missar någon, och därför vill jag inleda detta förord med ett generellt tack till
alla som vet med sig att de befunnit sig på denna resa tillsammans med mig.
Först och allra främst MÅSTE riktas ett stort tack till mina uthålliga handledare
Gabriel Bladh och Gerhard Gustafsson. Ni har varit en ovärderlig källa till
värdefulla fortlöpande kommentarer och stimulerande diskussioner kring mitt
avhandlingsområde. Ni har också varit en fantastisk stöttning det senaste
halvåret när livets bräckligheter visade sig och fotfästet gav vika. Ni gav mig
styrka och inspiration att jobba vidare.
Tack till Cecilia Möller för kommentarer under förstaårsseminariet, till Gunilla
Bjéren för kommentarer under halvtidsseminariet, och till Marie Stenseke för
viktiga synpunkter under slutseminariet. Tack till Lars Aronsson och Sune
Berger för grönläsning och värdefulla synpunkter i anslutning till denna.
Tack till Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) för att ha
beviljat mig ett stipendium som möjliggjort fältstudier och insamling av empiri i
studieområdet för avhandlingsarbetet. Och naturligtvis inte minst ett ovärderligt
stort tack till alla fantastiska människor som jag mött under intervjuer och
fältstudier av olika slag i norra Värmlands glesbygder. Ni har öppnat många
dörrar både metaforiskt och i praktiken.
Ida, tänk att fem år kan gå snabbt! Är det verkligen möjligt att vi kanske
kommer att gå åt olika håll nu? Det känns uppriktig sagt väldigt konstigt: Piff &
Puff, Mia & Klara eller de äldre herrarna på teaterbalkongen i Muppet Show,
dem har vi identifierat oss med. Allt har vi avhandlat under dessa år och lärt
känna varandra – inte minst alla stimulerande diskussioner kring våra respektive
avhandlingsområden som ju visar sig ha så intressanta kopplingar. Det får vi
jobba vidare på! Och så måste du visa mig ditt Barcelona! Och Leena,
underbara, roliga och trygga Leena – tack för alla galenskaper och allvarligheter
som vi delat under dessa år, under både arbete och fritid. Panikjaga toaletter i
norra Tyskland med stressade chaufförer, eller diskutera Lefebvre i
sommarvärme och i anslutning till Putte-i-Parken, har skapat oförglömlig
minnen tillsammans med dig och Ida. Det är liksom ett annat slags space vi har
skapat oss i vetenskapens utmarker. Eller så är det just dessa som är
vetenskapens inägor? Fredrik, jag är så glad att jag hunnit tillbringa ett par år av
min doktorandtid tillsammans med dig. Du är en ovärderlig Mac-jour och
outtömlig källa till inspirerande vetenskapliga och vardagsfilosofiska spörsmål.
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Maggan, tack för all inspiration att tänka framtid och möjligheter i den snåriga
akademiska världen. Och inte minst för alla mysiga diskussioner om
egensinniga norrbottenspetsar och om uggelhäckningar.
Och till samtliga kollegor på Institutionen för Geografi, Medier &
Kommunikation, ingen nämnd ingen glömd, tack för alla trevliga och
intressanta diskussioner under åren i samband med fikastunder, luncher,
seminarietillfällen och konferensresor. Särskilt stort tack i sammanhanget måste
riktas till vår fantastiska administratör Inger för att alltid ha utgjort en enorm
trygghet i alla möjliga och omöjliga situationer som präglar doktorandtiden.
Och självklart tack till alla som jag mött under åren i Forskarskolan för
Regionalt Samhällsbyggande, i både första och andra kullen av doktorander. Jag
vill naturligtvis också tacka alla underbara människor i korridoren i Elvahuset
där jag suttit sedan cirka två år tillbaka, bland ekonomer, rättsvetare och några
av mina underbara doktorandkollegor. Himla trevligt har det varit! KAUIF,
tack, vad hade doktorandtiden varit utan en massa härliga träningspass med er –
nu lovar jag att jag skall gå instruktörsutbildningen också!
Linnéa, Josefine och Björn, ett tack, eller ett stort tack, spelar ingen roll, det
täcker ändå inte in vad ni förtjänar att få höra från er i tanke och praktik många
gånger frånvarande mamma. Ni har dock alltid obemärkt uppmärksammat mig
på vad som är meningsfullt i livet, att få vara i nuet tillsammans med er. Jag
älskar er så mycket! P.S. Jag återkommer snart med fler post-it lappar på
kylskåp, diskbänkar och lite här och där, för att påminna er om att jag
fortfarande försöker upprätthålla ordning och reda☺.
Mamma, pappa, Kenth och Mathias, min barndoms familj, som betyder så
obeskrivligt mycket för mig. Tack för att denna hemmets trygga vrå alltid finns
att återvända till. Jag kommer snart upp till Skogen igen och sitter i ert kök,
lyssnar till klockan på väggen och lokalradions skval och dricker en kopp kaffe.
Och pappa, som du brukar säga lite finurligt, ”jag inte skall tro att jag är något,
för det är jag”. Jag är färdig.
And to Sete, because time, space and the destiny of life has really been a
challenge to us. Whatever the future holds my affection for Ethiopia and Addis
Ababa will always be deeply entwined with you. Ameseghinalehu.
Camilla Berglund, December 2014.
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Till Linnéa, Josefine & Björn
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Kapitel 1: EN AVHANDLINGSFÖRKLARING
	
  

1.1

Bakgrund och problembeskrivning

	
  
	
  

Landsbygder och det rurala har fått ett förnyat intresse, inte enbart inom
vetenskapen utan också bland vardagens människor ute i samhället. I takt med
en alltmer tilltagande urbanisering, i Sverige, Europa och världen blir
landsbygder intressanta ur bland annat klimat- och miljöperspektiv, för
livsmedelsförsörjning (se exempelvis McDonagh 2012; Woods 2012a; Woods
2012b), rekreation och nya alternativa livsstilar (Ulver 2012). Detta kan ses som
en form av respons på kriser av olika slag och samhällets och människors
sökande efter ett hållbart och meningsskapande liv. Emedan en stor del av
världens befolkning ännu bebor och finner försörjningar i landsbygder, lever
idag trots allt en majoritet i städer och större samhällen – en andel som
förväntas öka genom framför allt urbaniseringstakten i utvecklingsländer
(UNFPA 2007). I många länder i det som benämns västvärlden är avfolkningen
av landsbygden redan ett faktum och människors kopplingar till denna kan för
många vara borta sedan flera decennier. Vad som per definition anses utgöra
landsbygd är dock viktigt i sammanhanget och visar på stora variationer mellan
länder, av såväl kvantitativ som kvalitativ art (se exempelvis Robinson 1990;
Westholm 2008). Definitioner av kvantitativa variabler så som
befolkningsstorlek, avstånd och näringsandelar är här inte entydigare eller
mindre problematiska än kvalitativa representativa bilder av landsbygden (se
Ulver 2012). Det urbana förefaller paradoxalt nog inte vara lika svårt att
definiera. Det urbana tjänar som oberoende och styrande kategori för såväl
landsbygdens avfolkning som åter(be)folkning, och orsakar så att säga
förflyttningar i bägge riktningarna (Robinson 1990). Vad är det då för
sofistikerad mekanism i det urbana som gör allting till dess avbild och norm?
Ett förhållande som särskilt kommit att styra människors liv,
försörjningsstrategier och bosättningsmönster är det kapitalistiska systemets
produktionsform och arbetsdelning, där producenten skilts från det den
producerar för att återfå det genom lönearbetets livsform. Staden och det
urbana blir till ett organiserande nav i denna livsform, där människor bor,
arbetar och konsumerar. Här allokeras det mesta av service och bekvämligheter.
Det urbana har gjorts till en oundviklighet och ”naturlag”, ett förhållande som
förstärks inte minst genom tolkningsföreträde i nationella styrdokument genom
(re-)produktion av landsbygders särskildhet och särdrag (se Rönnblom 2014).
Landsbygder representerar det annorlunda sett både i förhållande till
möjligheter och till problem, men problematiseras sällan i förhållande till
upplevda brister i det urbana, vilket skulle ge landsbygder ett annat
tolkningsföreträde. Tendenser till ett tolkningsskifte börjar dock bli synliga i
praktiken, ute i samhället.
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Trots alla problem som tillskrivs landsbygder, väljer många att bo kvar, flytta in,
eller säsongsbosätta sig i gles- eller landsbygdsmiljöer. Det finns tecken på en
trendvändning där landsbygder åter börjar få status och betydelser i människors
liv (se exempelvis Svenska Dagbladet Kultur 2014-09-22). Idag bor enligt
Jordbruksverket (2013) 34 procent av Sveriges befolkning i kommuner som
räknas till landsbygd. Sveriges landsbygder skiljer sig naturligtvis väldigt mycket
åt, sett till bland annat fysisk miljö, befolkningstäthet, och dominerande
näringar och arbetstillfällen. En tätortsnära jordbruksbygd i Skåne har sålunda
en helt annan karaktär än en skogsbygd i Norrlands inland. Hur många som
säsongsbor dessa landsbygder är svårt att ange en exakt siffra på. Dock kan
kanske andelen fritidshus av det totala antalet taxerade småhusenheter i riket, 20
procent (regionfakta.com 2013a), ge en bild av detta. I den här studien studeras
vad som kan beskrivas som en utpräglad glesbygdskommun, ett skogslandskap i
norra Värmland. Skogen som resurs är fortfarande av mycket stor betydelse och
särskilt så för skogsindustrin (Torsby kommun 2011a: 20), men genererar idag
färre arbetstillfällen än förr. Aktivt jordbruk förekommer inte alls i
studieområdet. Befolkningen minskar stadigt, främst på grund av höga dödstal
och låga födelsetal då in- och utflyttning endast har en marginell påverkan på
befolkningsunderlaget (Torsby kommun 2011a: 6). Mitt studieområde som
begränsas till det geografiska området för de tidigare församlingarna Norra och
Södra Finnskoga1 hade 2009 en befolkning på sammanlagt 744 personer, och
en befolkningstäthet på 0.6 invånare per kvadratkilometer (jämför med Torsby
kommun som har 3 invånare per kvadratkilometer). Skogen och
skogslandskapet hyser emellertid fler värden än enbart som råvara för industri
och tillverkning. Det kan i praktiken handla om människors behov av attraktiva
boendemiljöer och stimulerande aktiviteter, som också är något av ledstjärna
för Torsby kommun i visioner och satsningar för framtiden. I översiktsplanen
för kommunen betonas med hänvisning till delmålen, kommunens
anpassbarhet till de värmländska regionala målen om att i konkurrens med
storstaden erbjuda hållbara livsmiljöer, där utrymme finns för stimulerande
natur-, kultur-, och friluftslivupplevelser (Torsby kommun 2011a: 12, 16). Det
gränsöverskridande projektet ”En levande finnskog – vårt felles ansvar” där
flera aktörer på bägge sidor av svensk-norska gränsen deltagit, är ytterligare ett
exempel på ambitionerna att lyfta fram attraktiva livsmiljöer i kommunen
(Palmquist et al. 2011). Det belyser också skogslandskapets särskildhet,
historiskt, geografiskt och materiellt, i förhållande till andra landskap och
landsbygder och som skapar särskilda samtida möjligheter och svårigheter.
Vad innebär då en attraktiv livsmiljö för människor som bebor det
nordvärmländska skogslandskapet och glesbygden idag? För även om det fasta
befolkningsunderlaget stadigt minskar, så präglas idag den nordvärmländska
glesbygden av säsongsboende. Drygt 30 procent av de taxerade
småhusenheterna i Torsby kommun utgörs av fritidshus (regionfakta.com
2013a). Andelen ökar också sannolikt om bebyggda skogsfastigheter tas med i
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Församlingarna Norra och Södra Finnskoga ingår idag i Övre Älvdals församling, bildad 2010.
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beräkningarna, då flera av dessa används kombinerat som investeringsobjekt
och fritidsboende. Åtskilliga gårdar har också vid generationsskiften övergått till
att främst fungera som fritidshus. Bosättningen inom studieområdet
karaktäriseras idag i stor utsträckning av tillfälliga vistelser med olika tidsrymd,
och av pendling mellan olika boenden. Där finns bland annat gruppen bofasta
sedan flera generationer, och senare inflyttare av framför allt
kontraurbaniserings- och återvändarkaraktär, från Sverige och andra delar av
Europa. Där finns också gruppen säsongsboende eller mera sporadiskt boende
från i huvudsak urbana områden i Sverige, Norge, Danmark, Holland och
Tyskland. Det nordvärmländska skogslandskapet och praktiker förknippade
med detta utövar uppenbarligen dragningskraft på åtskilliga, och gör landskapet
i alla fall periodvis mer befolkat. Det är en expanderande livsvärld som gestaltar
sig genom dessa tillfälliga vistelser, och som ur flera aspekter förenar det som
brukar betecknas som urbant och ruralt, eller kanske rent av utmanar existensen
av dylika begrepp. Om det nu är så svårt att ge en entydig definition av
landsbygd, var den börjar och slutar och vad detta baseras på, varför inte utgå
från hur människor själva beskriver den? Vad den innehåller, vad som görs där,
vad som betyder någonting, vad som på gott och ont skiljer den från andra
platser och rum, eller förenar den. Landsbygder måste förstås ur en vidare
bemärkelse än uppsatta gränser mellan någontings början och slut. Landsbygder
bör snarare studeras i relationerna till landskapet där urbant och ruralt möts i
tanke och praktik, som en oundviklig sammansatthet och tidsrumslig
utsträckning (se exempelvis Bell & Osti 2010). Det är detta perspektiv som det
här arbetet vilar på och som skall utvecklas.
Förändrade försörjningsstrategier och avfolkning av landsbygder och
skogslandskap har oundvikligen lett till förändrade relationer till lokala och
platsspecifika näringar och aktiviteter i landskapet. Skogslandskap i västvärlden
fyller i många fall inte längre någon huvudsaklig funktion för enskilda individers
lokala uppehällen, men väl som resurs för omfattande och globala, nationella
långt borta gynnade ekonomiska sammanhang. Men trots det nordvärmländska
skogslandskapets och glesbygdens allt glesare strukturer mellan människor,
service och arbetstillfällen fyller det uppenbarligen funktion och mening för
många människor. Det är människor med olika relationer i tid och rum till
skogslandskapet, till olika platser och landskap och med olika tidsrymd. Det här
menar jag är uttryck för vad som i olika sammanhang har kommit att benämnas
nya ruraliteter, och ibland i den bestämda formen den ”nya ruraliteten”, det vill
säga nya relationer till och inom landsbygder och som vilar på förändringar i
areella näringar som jord- och skogsbruk, nya användningsområden av
naturresurser, förbättrade informations- och kommunikationsmöjligheter,
flexibla bosättningsformer, och postmoderna livsstilar (se exempelvis Formas
2007; Westholm & Waldenström 2008; Bonow & Rytkönen 2011). Det är nya
ruraliteter ur ett praktik- och betydelseperspektiv som det här arbetet avser att
behandla, med fokus på fast- och fritidsboende i det nordvärmländska
skogslandskapet. Vad människor gör där och vilka tankar och betydelser som
styr deras praktiker, och hur det kopplar till människors erfarenheter och tankar
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om tid och rum. Studien tar sin ontologiska utgångspunkt i landskap som både
given omständighet för och resultat av människors praktiker och
betydelsevärldar. Det vill säga, landskap både ger förutsättningar för
människors praktiker och skapar betydelser, och formas också av människors
praktiker och betydelser. Såväl rurala som urbana miljöer betraktas ofta som
relationella, och nya ruraliteter beskrivs ofta i sammanhang av flöden och
nätverk, vilket gör det intressant att studera också i förhållande till de (relativa)
beständigheter som skapar dem. Landskap i sig rymmer och skapar relationer.
Tidigare praktiker lämnar mer eller mindre synliga spår i landskapet som gör
någonting med oss i mötet med och förkroppsligandet av det. Föreställningar
skapas i mötet med landskap och sådant som vi gör där. Minnen och
erfarenheter från andra landskap och platser blir också centralt i ett mera rörligt
samhälle. Tid och rum är med andra ord viktiga enheter för kunskap om nya
ruraliteter, och landskap som arena och totalitet blir här en lämplig geografisk
enhet för att studera människors förhållande till det ruralas rum och
egenskaper. I det här arbetet kommer skogslandskapets nya ruralitet att studeras
utifrån individers förhållande till det egna boendet, skogen och kollektiva
praktiker. Jag betraktar dem som olika men sammanhängande arenor i
totaliteten skogslandskapet. Jakten och särskilt älgjakten kommer att få ett
särskilt utrymme i det här arbetet, eftersom den har en sådan påtaglig påverkan
på människors liv i området, oavsett om man deltar i jakten eller inte (jämför
med Aagedal 1999; Ehn & Löfgren 2001: 15-16, och betydelsen av täta
beskrivningar i studier av kulturella sammanhang). Jakten som case belyser
förhållanden till såväl det egna boendet som till skogen och de kollektiva
sammanhangen, och säger också någonting om de tidsrumsliga länkningar av
flöden, nätverk och beständigheter som präglar det samtida skogslandskapet.
Det är min ambition att försöka ge såväl ett teoretiskt bidrag om tidsrumsliga
relationer och nya ruraliteter, som ett empiriskt bidrag om människors liv och
praktiker i det nordvärmländska skogslandskapet idag och de problem och
möjligheter som följer med detta. En sådan förståelse kan förhoppningsvis
bidra till en problematisering av planerings- och utvecklingsfrågor inom ämnet
kulturgeografi.
1.2
	
  

Syfte och forskningsfrågor

Med denna inledning som bakgrund tecknas avhandlingens övergripande tema
och syftesformulering. Syftet är att ta fram kunskap om människors relationer
till det nordvärmländska skogslandskapet och koppla denna kunskap till aktuell
kulturgeografisk forskning som belyser och problematiserar de tidsrumsliga
sammanhang som landsbygders människor är en del av idag.
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Genom att studera människors praktiker och betydelsevärldar undersöks
relationerna mellan individen, skogen och det kollektiva. Nya ruraliteter förstås
i det här arbetet som ett vidare uttryck för samtida landsbygders innehåll och
relationer. Det innebär att jag ibland kommer att använda mig av den mer
bestämda formen den ”nya ruraliteten”, när jag syftar på dess tillämpning i
studier som redan gett den en mer eller mindre tydlig definition, och att jag
ibland kommer att använda mig av ”nya ruraliteter” för att belysa landsbygders
olika innehåll, och processuella och relationella karaktär.
Forskningsfrågor
För uppfyllande av syfte och för att få en närmare insikt om hur relationen
individ, skog, och kollektiv i det nordvärmländska skogslandskapet ser ut och
kan förstås i förhållande till nya ruraliteter skall följande frågeställningar
besvaras:
Första frågan skall belysa fast- och fritidsboendes tankar om och erfarenheter
av skogslandskapet de vistas i för att få kunskap om varför de gör det de gör
och hur de gör det. Vilka upplevelser och betydelser framträder i fast- och fritidsboendes
relationer till boendet, skogen, och de kollektiva aktiviteterna i det nordvärmländska
landskapet?
Andra frågan syftar till att belysa och utveckla kunskapen om nya ruraliteter (i
betydelsen landsbygders nya innehåll och relationer) utifrån fast- och
fritidsboendes olika förhållande till och erfarenheter av platser, landskap och
tidsskeden; hur dessa tidsrumsliga förhållanden och erfarenheter kan förstås i
relation till individuella och kollektiva praktiker och betydelser. Hur kan nya
ruraliteter förstås utifrån människors praktiker, betydelser och tidsrumsliga relationer till
skogslandskapet?
1.3

Avhandlingens disposition och design

	
  

1.3.1

Disposition
	
  

I kapitel 1 ges en bakgrund och en inledning till avhandlingsområdet och som
leder fram till en problemformulering, syfte och ett par forskningsfrågor. Detta
första kapitel lyfter fram begrepp som är centrala för avhandlingen och
relationen individ, skog, och kollektiv och som behandlas i kapitel 2: landskap,
betydelser, praktiker. Här kommer redogöras för dels hur begreppen förstås
och tillämpas inom ramen för det här arbetet, dels hur de relateras till varandra.
Detta anger arbetets teoretiska orientering och vetenskapsteoretiska
positionering. I kapitel 3 beskrivs utifrån metodologiska utgångspunkter vilka
metodverktyg som kommer att användas. Då det är människors tankar och
erfarenheter satta i relation till det egna boendet, skogen, och det kollektiva som
skall studeras redogörs för hur det fenomenologiska perspektivet och
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etnografin influerar och kombineras i det här arbetet. Med hjälp av ett
fenomenologiskt perspektiv avser jag söka svar på hur enskilda människor
upplever skogslandskapet de vistas i och praktikerna de utför där och varför de
upplever detta så. Med ett etnografiskt perspektiv avser jag söka förstå hur de
enskilda upplevelserna och erfarenheterna samverkar och interagerar i och med
detta landskap. Etnografin som kulturanalysmetod ger en (om än för ett
begränsat område) helhetsöversikt och struktur, medan fenomenologins fokus
på individen skapar underlag för en förståelse för sammanhanget individ-skogkollektiv. Kapitlet kommer även att innehålla en beskrivning av hur jag använt
mig av metoderna observation och intervju, vilka grupper av människor och
praktiker jag valt att studera, samt vilka metodsvårigheter jag stött på. I kapitel 4
kommer skogslandskapet och Finnskogen att sättas in i en regional samhällsoch omvärldskontext. Här ges en forskningsöversikt över något av det som
publicerats om Nordvärmland och Finnskogen. Därutöver ges en beskrivning
av områdets moderna historia (från ca 1900-talet) och samtida situation, så som
befolkning, näringsliv, sysselsättning, och skogens betydelser. Tanken är att ge
en beskrivning av hur och vad skogslandskapet använts och används till, och
vilka betydelser som styrt/styr denna utveckling och detta tillstånd.
Rubrikerna på de empiriska huvudkapitlen syftar till att belysa arenor och
praktiker i skogslandskapet där individ och kollektiv möts och återkopplar till
övergripande frågeområden i intervjuerna. Huvudavsnitten i tvåstegsnivå
belyser förhållanden till den egna gården eller torpet, skogen, och det kollektiva
utifrån specifika praktiker, och mer detaljerat belyses framträdande innehåll i
det insamlade empiriska materialet. I kapitel 5 behandlas praktiker och
förhållandet till arenorna den egna fastigheten, gården eller torpet, bygden och
skogslandskapets natur. I kapitel 6 behandlas förhållandet till en specifik skoglig
praktik och arena – jakten och jaktmarkerna - med särskilt stark koppling till
själva det fysiska skogslandskapet och med påtaglig påverkan på
landskapsbilden och människors liv i området. De respektive empiriska kapitlen
5 och 6 avrundas med summerande resultat, där framträdande innehåll
sammanfattas. I kapitel 7 analyseras och diskuteras resultat och mer eller mindre
framträdande teman ur de empiriska kapitlen i förhållande till en kognitiv karta
över olika moment i samhällsprocesser. I det här fallet förstås nya ruraliteter i
skogslandskapet som en sådan process, där vissa framträdande teman ryms mer
inom vissa moment, men som alltid påverkar och påverkas av de andra
momenten. I kapitlet skall alltså besvaras studiens forskningsfrågor. I kapitel 8
diskuteras studiens avgränsningar och begränsningar och hur dessa kan tänkas
påverka studiens resultat, men också studiens empiriska och teoretiska bidrag.
Avslutningsvis avrundas studien med några tankar om vidare forskning.
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1.3.2

Design
”Närheter och A vstånd i det Nordvärmländska Skogslandskapet”
Kapitel 1: En avhandlingsförklaring

Begreppsapparat och Teoriorientering: landskap, praktiker och betydelser
Kapitel 2: Några perspektiv, begrepp och teoretiska utgångspunkter
Fenomenologi, etnografi
Kapitel 3: Genomförandets tanke och praktik – metodologi och verktyg
Studieområdets historiska och samtida förhållanden
Kapitel 4: Prolog: En regional kontext.
Empiriska resultat: individen, skogen, och det kollektiva
Kapitel 5: (O-bygden) och fastigheten
Kapitel 6: Jakten och jaktmarkerna
Teoriorienterade resultat: teman och topologiska relationer
Kapitel 7: Skogslandskapets praktiker, betydelser och topologier. En analys
och syntes.
Sammanfattning, bidrag och vidare forskning
Kapitel 8: Epilog: Det nordvärmländska skogslandskapet och nya
ruraliteter.
Figur 1: Design av avhandlingsarbetets innehåll och disposition.
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Kapitel 2: NÅGRA PERSPEKTIV, BEGREPP OCH
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
	
  

2.1

Inledning

	
  

Som geograf borde det vara lätt att orientera sig i världen, veta var man är, vart
man är på väg och hur jag kommer dit jag har för avsikt att ta mig. Det svåra
men också nödvändiga med att positionera sig är att upprätta avgränsningar.
Tydliga gränsdragningar mellan olika vetenskapliga fält och exakta definitioner
av begrepp som ryms inom dessa underlättar för visso för såväl forskare som
läsare att följa det som forskas om, men försvårar också för ibland nödvändiga
resor in på andra områden. Under den här kapitelrubriken avser jag att
översiktligt behandla de forskningsfält och de begrepp som jag identifierat som
relevanta för studien. Och eftersom det per definition befolkningsmässigt och
geografiskt är en landsbygd, glesbygd och skogsbygd, som studeras kan jag
inordna mig inom den rurala geografin och landskapsgeografin. Det blir så att
säga en ruralgeografisk studie med landskapsperspektiv, eller om man så vill en
studie av människors förhållande till landskap och praktiker i en relationell
miljö. Centralt i arbetet är människors tidsrumsliga och interagerande
förhållanden till landskapet i avseendet vad man gör där och med vilka
betydelser. Min ansats innebär att perspektivet i första hand utgår från
individens förhållande till och upplevda påverkan av den samhälleliga och
kulturella kontext denna ingår i, snarare än att studera denna kontext i sig. Vad
människor gör och varför de gör det de gör är ju en direkt avspegling av vad
som tillåts inom den omgivande samhälls- och kulturkontexten, liksom
förutsättningar för anpassning och motstånd till den samma. I
avhandlingsarbetet kommer det här förhållandet mellan individ, skogen och det
kollektiva vara i fokus för närmare förståelse av fenomenet ”nya ruraliteter”, det
vill säga hur det som sker i det nordvärmländska skogslandskapet idag kan
förstås i ett vidare samhälleligt sammanhang.
Myndigheten Tillväxtanalys (2011) har identifierat en ”forskningsskugga”
gällande studier av sambandet och relationerna stad-land, och efterfrågar
samtidigt mer av teoribildning när det gäller landsbygdsforskning. Ambitionen
med det här kapitlet är att det skall utmynna i en översiktlig teoretisk
referensram som förenar begreppen landskap, praktiker och betydelser. I
följande underavsnitt kommer därför dessa begrepp att diskuteras och
”arbetas” fram till den betydelse och det innehåll de skall ha i den här studien.
Kapitlet inleds med ett avsnitt om begreppet landsbygd och det vetenskapliga
forskningsfältet rurala geografier. Det följs av ett avsnitt om olika perspektiv på
landskapsbegreppet, i syfte att lyfta fram hur det relationella perspektiv som
idag är framträdande på forskningsfronten egentligen rymmer en mångfald av
tidigare perspektiv. Efter det följer ett avsnitt som beskriver hur landskap
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ontologiskt och epistemologiskt tillämpas som arena och totalitet i den här
studien. Eftersom det är människorna i landskapet, deras praktiker och tankar,
som är i fokus i den här studien, kommer innebörden av praktiker, betydelser
och förhållandet mellan individ, skog och kollektiv att diskuteras i underavsnitt
i förhållande till landskapet som arena och totalitet. I ett avrundande avsnitt
presenteras en övergripande teoretisk kontext och en kognitiv karta över
samhällsprocesser (Harvey 1996), samt beskrivs hur den här studiens resultat
kommer att diskuteras inom ramen för denna teoretiska utgångspunkt.
2.2
	
  	
  	
  

Landsbygd och rurala geografier

Efterledet –bygd i begreppet landsbygd kan sannolikt härledas till det gamla
tyska verbet bauen och i förlängningen till bin (vara – Ich bin), att bebygga och
uppehålla sig, dwelling, i världen (se Heidegger 2008 [1954]). En visserligen smått
motsägelsefull form av någonting samtidigt i rörelse och beständighet, men som
ändå indikerar närvaro-i-någonting, en tankens och kroppens närvaro och
rörelse. Bygden är dess människor, som individer och kollektiv, och dessas
närvaro innebär en viss förankring av bygden som plats, samtidigt som
människors rörlighet i tid och rum expanderar och förbinder denna bortom
både dess begreppsmässiga och geografiska lokalitet (jämför med Castree 2009).
Landsbygden som en faktisk geografisk lokal och med specifika innebörder är
svår att avgränsa och definiera, just därför att den är i ständig rörelse, byggnad.
Den rurala geografin som vetenskapligt fält präglas av många och oklara
gränsdragningar, både inom disciplinen och i förhållande till andra discipliner.
Denna problematik handlar mycket om själva begreppet ruralt, dess definition
och förhållande till begreppet urbant och andra begrepp som används parallellt
med ruralt (Cloke 2006; Formas 2007; Woods 2009). Begreppet har olika
karaktär och innebörd i tid och rum, såväl mellan som inom länder (se
exempelvis Glesbygdsverket Mars 2008). Susanne Stenbacka (2001) beskriver
begreppet landsbygd som av vid karaktär och att man därför istället borde tala
om landsbygder, eftersom landsbygder precis som andra platser har olika
befolkningsutveckling, fysisk karaktär, avstånd till regionala centra eller andra
tätorter, liksom olika näringsstruktur. Landsbygder runt om i världen ser
naturligtvis också olika ut och fortfarande präglas många landsbygder av areella
näringar och är i allra högsta grad produktionslandskap som människor lever i
och med, medan många urbana områden blir tillfälliga fritidslandskap. Gunnel
Forsberg (1996) beskriver hur industrialismens produktionsteknik förutsatte en
komprimerad bebyggelse, medan service- och tjänstesamhället ger
förutsättningar för och skapar behov av landsbygders glesare
bosättningsmönster. Landsbygders olikheter gentemot stads- och tätbygder kan
betraktas som en fortsatt ofrånkomlig och nödvändig relation som förenar dem
till ett sammanhängande rum i människors liv och samhällens utveckling.
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Den rurala geografins oklara gränsdragningar berör främst västvärldens ofta
uppfattade duala förhållande till den urbana geografin, menar Cloke (2006):
While cities are usually understood in their own terms, and certainly without
any detectable nervousness about defining or justifying that understanding,
rural areas represent more of a site of conceptual struggle, where the otherthan-urban meets the multifarious conditions of vastly differing scales and
styles of living (Cloke 2006: 18).

Industrialisering, urbanisering och medföljande avfolkning av landsbygden har
skapat en både faktisk och uppfattad uppdelning mellan stad och land. Vi kan
naturligtvis inte undgå att se skillnader i utformning och innehåll när vi rör oss
från städer och mer samhälleligt organiserade miljöer till landsbygdens glesare
strukturer, naturmiljöer och inslag av areella näringar. Svårare är det att påtala
vad som är ruralt och om det helt lätt kan tillskrivas en specifik miljö. Vad är
landsbygd, vad kännetecknar någonting som är ruralt, vem avgör det och i
vilken avsikt? Den samhällsvetenskapliga forskningen dominerades fram till
1970-talet av den urbana forskningen och Michael Woods (2009) och Paul
Cloke (2006) beskriver hur den rurala geografins utveckling från 1970–talet och
fram till början av 2000-talet, överskuggats av i tur och ordning funktionella,
politisk-ekonomiska och senare socialkonstruktivistiska perspektiv. Det speglar
också samhällsutvecklingen i stort, där den rurala geografin sannolikt vuxit fram
som ett resultat av verkningar av urbanisering och avfolkning av landsbygden:
… in many ways it seems that rural policy and politics have been leading the
academic community rather than the other way around (Cloke 2006: 25).

Den rurala geografin har en lång och inarbetad tradition av mer eller mindre
tillämpad forskning som täcker in olika aspekter av policy och planering för
landsbygder, och det har varit vanligt att ta ansats i politiska och ekonomiska
begrepp för att finna förklaringar till och lösningar på problem som förknippas
med landsbygder (Johnston et al. 2000). Enligt Cloke (2006: 23) har de flesta
studier av landsbygden trots den kulturella vändningen fortsatt i positivistisk
anda med beskrivande och icke teoretiserande ansatser. Många studier har
fortsatt att bygga på landsbygdens annanhet, oavsett om det handlar om
problembilder eller möjligheter. Andersson & Jansson (2012: 31) beskriver hur
sociala konstruktioner av respektive urbant och ruralt inte bara skiljer sig åt,
utan också ges olika värde i såväl vardagliga och mediala diskurser, som i
akademiska. Staden och det urbana livet som normativ mall följer också med in
genusforskning på landsbygder, där bilder av manlighetsideal och kvinnors
underordning ofta onyanserat dominerar diskursen (Forsberg & Stenbacka
2013). Landsbygders annanhet bygger också på dualismen urbant-ruralt, med
rötter i Ferdinand Tönnies begrepp Gemeinschaft och Gesellschaft från slutet av
1880-talet. Det förra representerandes nära och familjära sociala relationer i
rurala miljöer, det senare det privata, anonyma och självförverkligande livet i
urbana miljöer (se exempelvis Robinson 1990; Asplund 1991; Herman 1997). I
den utsträckning socialkonstruktivistiska ansatser tillämpats har landsbygden
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som geografiska och fysiskt lokaliserbara rum tenderat att ”försvinna”,
osynliggöras i sådana studier, menar Cloke (2006):
… as the meaningful signs and symbols of rurality have become increasingly
detached from their referent geographical spaces, and reterritorialized as more
abstract significations begin to define the essential nature of rural space (Cloke
2006: 22).

Oavsett beskrivande eller uttolkande ansatser när det gäller studier av
landsbygder tenderar dessa att objektifiera och betrakta dessa som någonting
fixt och näst intill orörligt. Reaktioner mot detta har resulterat i ansatser som
ser landsbygden som precis lika rörligt och genomströmmande som mer urbana
områden, och till och med som en oundviklig sammansatthet med dessa (se
exempelvis Forsberg 1996; Bell & Osti 2010). Landsbygder betraktas som
relationella, som nätverk eller hybrida rum, också tillsammans med miljöns så
kallade icke-mänskliga element. Landsbygders varande och komma-i-varande
har i allt större utsträckning kommit att förstås som i princip obegränsade
utsträckningar i tid och rum, där möten mellan människor och mellan
människor och det icke-mänskliga kontinuerligt och interaktivt konstituerar det
vi benämner landsbygd. Hedberg & Fuentes-Monti (2013) beskriver i samma
anda landsbygder som translokala, och menar att globala maktstrukturer ger
upphov till lokala sociala relationer och ömsesidiga påverkningar. Landsbygder
skapas så att säga i ett samtidigt både nära och längre bort sammanhang.
Landsbygder förstås i ett rumsligt perspektiv inte längre som någonting annat
och avskilt utan snarare som någonting samma, utvidgat och förenat. Nya
ruraliteter, som är i fokus i det här avhandlingsarbetet, handlar om landsbygders
förändring ur såväl teoretiskt som empiriskt perspektiv. Det grundar sig
empiriskt delvis på landsbygders nya roller och innehåll och syftar många
gånger på förändringar i areella näringar och försörjningsstrategier, men också
på relationer inom och mellan landsbygder lokalt och globalt, liksom mellan
landsbygder och stadsbygder (se exempelvis Formas 2007; Long & Liu 2009).
Förbättrade transport- och kommunikationsmöjligheter, liksom den snabba
utvecklingen kring informationsteknologi uppges ofta karaktärisera och vara
avgörande för dessa nya relationer (se exempelvis Andersson & Jansson 2012,
och betydelsen av nätverkskapital för en mer komplex och utjämnad bild av
relationen stad-land). Det bör dock hållas i minne att landsbygder fortfarande
har mycket olika reella förutsättningar (se Stenbacka 2001), liksom att
människor många gånger söker just landsbygdens komplementära innehåll i
förhållande till urbana miljöer (Westholm & Waldenström 2008). Inte enbart
det utjämnande utan även det komplementära binder samman landsbygders och
stadsbygders rum. Ulver (2012: 12) ser den postmoderna konsumentens
efterfrågan på autenticitet – ”äkthet” – som den gemensamma nämnaren
bakom landsbygdens förnyade dragningskraft. Det kan handla om exempelvis
äkthetsupplevelser kring estetik, praktiker, gemenskaper och matens ursprung.
Landsbygders nya eller förnyade betydelser har mycket av sin grund i stora
globala sammanhang, så som klimatförändringar och livsmedelssäkerhet (se
Westholm & Waldenström 2008; McDonagh 2012; Woods 2012), och som
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faller ut i konkreta praktiker i lokala landskap. I vidare bemärkelse kan nya
ruraliteter förstås också som landsbygder eller ruraliteter som ”flyttar in” i
staden, i det att vi ser en accelererande trend av bland annat odlingar i olika
former i städer i framför allt västvärlden.
I spåren av relationella ansatser i studier av landsbygder har det vuxit fram ett
förnyat intresse för empiriska undersökningar av områden där det rurala och
urbana är som mest sammanvävda. Den nordamerikanska rurala geografin har
etablerat begreppet exurbanisering, kontraurbanisering – ett begrepp som enligt
Woods (2009) är mest tillämpbart på landsbygder som transformerats genom
en betydande inflyttning från större samhällen och städer. Det exurbaniserade
beskrivs som hybrida rum där rurala och urbana värderingar, kulturer och
landskap smält samman, processer som i mångt och mycket leds av urbana
inflyttare. I det sammanhanget är begreppet gentrifiering intressant att
reflektera över, och som kan förstås också i förhållande till nya ruraliteter. Med
gentrifiering avses vanligtvis socio-ekonomisk värde- och statushöjning av ett
bostadsområde, en process som oftast direkt eller indirekt leder till fördrivning
av fattiga människor2. Processen kopplas också oftast till städer och urbana
områden och anses vara en effekt av det så kallade postindustriella samhället,
där stadens tidigare industriella roll och innehåll medvetet och strategiskt
förvandlats för att passa ett nytt invånarunderlag och en ny samhällsklass. Trots
att begreppet har en lång historia även i landsbygdsmiljöer har det länge och
okritiskt kopplats till urbana miljöer, vilket också belyser frågan om
jämförbarheten mellan urban och rural gentrifiering (Phillips 2002: 284-285).
Precis som i urbana miljöer tar sig gentrifiering bland annat uttryck i
förändringar av det materiella och fysiska landskapet, liksom av praktikers
innehåll, där en medelklass både producerar och konsumerar sina ideal och
också använder sig av den faktiska och symboliska makt de förfogar över för att
genomföra idealen (Hines 2010). Och precis som i urbana
gentrifieringsprocesser leder dessa förändringar till både social och ekonomisk
uppgradering, värdeökning och värdeförskjutning av innehåll i landsbygders
landskap.
Materiella och fysiska förändringar av landsbygdens landskap, i gentrifierarens
eller annans regi, kan också betraktas ur ett förkroppsligat perspektiv och
praktikerperspektiv, det vill säga betydelser och värden som uppstår i själva
görandet och mötet med det materiella och fysiska. Precis som i mycket annan
samhällsvetenskaplig forskning så har även landsbygdens praktiker, (åter-)
materialitet och förkroppsligande, hamnat i fokus även (och kanske till och med
särskilt) i studier av landsbygden (se exempelvis Woods 2009; 2010; 2012).
Landsbygders särskilda undantag och förutsättningar ger utrymme för och
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Martin Phillips (2002) beskriver hur begreppets många ontologiska och epistemologiska
infallsvinklar lett till såväl tankar om att överge det, som försök att få någon definition överordnad en
annan. Förespråkare för olika ansatser betonar ofta produktion och konsumtion som viktiga för
förståelse av begreppet, men trots det är dess karaktär sådan att det rymmer många olika processer
och möjliga teoretiseringar.
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kräver på ett annat sätt än välordnade och servicetäta städer och andra större
samhällen, att människor individuellt och kollektivt själva ordnar mycket av de
vardagliga tjänster som annars ombestyrs av storsamhället (jämför exempelvis
med Stenbacka 2001).
Även landsbygders nya eller förnyade roller och innehåll beror på ett skifte från
modernitetens produktionslandskap till postproduktiva och multifunktionella
konsumtionslandskap (McDonagh 2012). Hines (2010) beskriver den rurala
gentrifieraren som tillhörandes en postindustriell medelklass, med kulturella och
klassbaserade ideal och förutsättningar att styra innehåll och praktiker i
landskapet. Det kan handla om anpassning och utformning av marker,
byggnader och praktiker för att fylla nya funktioner och betydelser för såväl
individuella som kollektiva sammanhang (se exempelvis Phillips 2002). Det här
leder ibland inte oväntat till konflikter mellan olika intressen av hur landskapet
och landskapets innehåll skall användas och gestaltas, och fortfarande planeras
och hanteras landsbygdens landskap vanligtvis utifrån stadens perspektiv (se
Boverket 2008).
Ett begrepp som ofta uppfattas som och behandlas synonymt med landsbygd är
landskap. Gabriel Bladh (2008: 223) beskriver hur begreppet bygd var det mest
frekvent använda geografiska begreppet fram till 1950-talet och synonymt med
det kulturella – i bemärkelsen bebyggda, odlade – landskapet:
Both bygd and landscape as province very much belonged to the disappearing
peasant Sweden. Bygd quickly became outdated in the highly urbanized Swedish
society of the 1960s and 1970s, though traces of it remained in terms such as
landsbygd (countryside) or the new glesbygd (sparsely populated area) (Bladh
2008: 223).

2.3

Landskap – ett begrepp med skiftande och kontinuerliga
innebörder…

Landskap är sannolikt det mest svårfångade begreppet jag rör mig med i mitt
avhandlingsarbete. Den största problematiken ligger inte helt överraskande i
definitionen av begreppet, som ju naturligtvis också styr tillämpningen av det.
Vad är ett landskap och vad är inte det? Vad innehåller ett landskap och var och
när övergår det i ett annat landskap och när i någonting annat än landskap? Är
kanske allt ett landskap – eller ingenting? Varför väljer jag att utgå primärt från
landskap och inte någon annan geografisk eller rumslig enhet? I grunden
handlar det om vilken kunskap som skall produceras, något begrepp och någon
definition av detta kommer att styra vad som skall studeras och ”gömmer” på
så vis andra begrepp (Setten 2007). När jag väljer att positionera mig utifrån
landskap på den rumsliga skalan betyder det inte att jag inte har att förhålla mig
också till andra rumsliga begrepp, så som plats, rum, region, lokalt, globalt.
Landskapet som empiriskt fält är för mig en totalitet (jämför med Bladh 1995) av
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enheter (byggda och obyggda fastigheter, flora, fauna, geomorfologi,
människor…). Allt som egentligen ryms i någon fysisk och materiell mening
inom det landskap som jag valt att studera. Landskap är ett förenande begrepp,
ett Zusammenhang, skriver Denis Cosgrove (2006: 52), och användbarheten ligger
i…:
… landscape´s capacity to combine incommensurate or even dialectically opposed
elements: process and form, nature and culture, land and life (Cosgrove 2006: 52).

Och kanske behövs som Edward Relph (1981: 22) uttrycker det, ett ord som
omfattar miljöer så som de upplevs och levs. Landskap är inte fixa utan i allra
högsta grad rörliga och föränderliga, det är arenor för handling och mening, det
är där människor gör någonting individuellt och tillsammans med andra, om det
så är på det lilla torpet, i bygdeföreningen, eller i den omgivande skogen. Dessa
göranden och meningar har kopplingar och utsträckning i både tid och rum
vilket gör landskapet samtidigt fast, genomströmligt och utan position på någon
skala av över- och underordning. Landskapet är rörelse och ett verb (se
exempelvis Saltzman 2001; Mitchell 2002; Wylie 2007). Enligt Saltzman (2001:
18-19) lär man sig förstå samhället genom landskapet, eftersom det är där som
människors handlingar och tankar bakom dessa och om landskap gör någonting
av landskapet.
Plats förefaller något förvirrande kunna förstås på motsvarande sätt som
landskap (Setten 2007), och det kan därför vara bra att försöka finna den
nämnare som styr mitt val av landskap som perspektiv. Enligt Castree (2009)
har den humanistiska ansatsen varit alltför fokuserad på den lokala
förankringen och de lokala, individuella upplevelserna av plats. Den nutida
paradoxen enligt Castree (2009) är platsers olikheter samtidigt som de är mer
sammankopplade, och han avser på så vis komma bort från Richard
Hartshornes tidiga och seglivade beskrivning av platser som en mosaik av
enskilda enheter. Platser är unika men sammanbundna med varandra och
globaliseringens logik förbinder platser just på grund av deras olikheter (Castree
2009). Platser förefaller dock förbli tämligen lokala på jordytan, även om sociala
relationer gör gränsen porös (som Castree 2009 skildrar det) mellan platsens
inre och yttre. Landskap som en geografisk enhet där relationen mellan det
mänskliga och icke-mänskliga är särskilt framträdande (se exempelvis Head
2000) förbinder redan utan globaliseringens krafter samman människor och
miljöer. Förhållandet till ett landskap innebär mer än mellanmänskliga
relationer, det innebär att förhålla sig till och tillsammans med det som vi inte
direkt kan kommunicera med men ändå måste lära oss att förstå och förvalta.
Jag vill också beskriva landskap som topologiska snarare än porösa, eftersom jag
tycker det bättre illustrerar landskap med utsträckningar bortom en specifik
plats, fortfarande med en fysisk lokalitet men omfattandes många platser som
påverkar denna lokalitet. Många unika platser (exempelvis torpet, gården,
bygden, bygdeföreningen, viltvårdsområdet) kan så att säga rymmas inom ett
och samma slags landskap. Det unika handlar om hur respektive unik enhet
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tillägnar sig landskapets innehåll och som tar sig vissa både synliga och osynliga
uttryck i detta. Ett landskap kan också kännas igen från någon annanstans ifrån,
vilket bland annat visar sig i människors mobilitet mellan landskap, det vill säga
att innehållet och praktiker förknippade med detta innehåll många gånger är
viktigare än en viss given plats. Setten (2007) beskriver det förkroppsligade
praktikerbegreppet som särskilt viktigt för att förstå hur vi tillämpar de
respektive begreppen plats och landskap, eftersom människors görande,
praktiker, ses som (med-)skapande i bägge fallen.
Utifrån denna positionering övergår jag till någon slags översiktlig odyssé över
landskapets skiftande men trots allt i mångt och mycket sammanhängande
innebörder i tid och rum. Resan är tänkt att landa i en syntes av dessa olika
perspektiv till en användning av landskapsbegreppet i det här arbetet.
2.3.1
	
  

… som territorium och teater…
	
  

Och det är just landskapsbegreppets nomadiska egenskaper av att liksom
konstituera sig självt och utifrån den enskilde betraktaren, brukaren och
situationen som gör det mer användbart i detta avhandlingsarbete, än
exempelvis ett administrativt och politiskt laddat begrepp som region som mer
ger konnotationer till styrning och av- och angränsningar i förhållande till
någonting. Landskapsbegreppet har ursprungligen likväl territoriella betydelser
och såväl begreppets prefix land- som suffix –skap har etymologiskt sett någon
form av politisk och juridisk innebörd. Kenneth Olwig (1996) beskriver hur det
germanska shaft respektive det engelska ship innebär att skapa, att konstituera,
och hur det var synonymt med tankar om tillhörighet och medborgarskap inom
specifika territoriella enheter (se även Tuan 1974: 133). Landskap – landschaft som territorier grundade sig enligt Olwig (1996) dock inte enbart på
naturgeografisk logik och avgränsningar, utan även och kanske framför allt på
de ändamålsenliga aktiviteter som utfördes i dessa. Land i betydelsen just ett
stycke land var under feodal medeltid ingen enskild egendom, utan utgjorde
sambrukade enheter där brukarrättigheterna byggde på sedvanerätt och
särskilda åtaganden och skyldigheter, uppger Olwig (1996):
The link between customary law, the institutions embodying that law, and the people
enfranchised to participate in the making and administration of law is of fundamental
importance to the root meaning of Land in Landschaft (Olwig 1996: 633).

Landskap som begrepp fick en annan, men trots allt i viss mån relaterad
innebörd i och med upplysningstidens vetenskapsideal och en tydligare diskurs
om privat ägande. Land fick betydelsen egendom, någons egen plats, och
landskapandet blev nu till en teaterliknande föreställning – ett sceneri – där
landskapet i sig blev förgrund och föremål för observation, där människor och
människors aktiviteter retuscherats bort (Relph 1981; Olwig 1996). Tuan (1974:
133) beskriver hur uttrycket ”bakom scenen” uppenbarar (landskaps-)sceneriets
illusoriska verklighet, något som uppmärksammats också av Mitchell (1996) när
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han skildrar hur arbete och klasskamp ligger bakom det sceniskt vackra
kaliforniska landskapet. Landskapssceneriets funktion är att markera
människors olika plats och position i natur och samhälle:
Nevertheless, there is a remarkable similarity between the detached clarity of the
landscape paintings and Descartes´ argument for adopting a detached attitude for an
understanding of the world and man´s place in it (Relph 1981: 27).

Med nya vetenskapliga landvinningar och återupprättande av antikens läror, så
som perspektivläran och kartografin, förvandlades landskap från outtalade
totaliteter till precisa utmätta och fragmenterade enheter. I grunden återfinns
det cartesiska perspektivet på naturen som någonting åtskilt från den förnuftiga
och rationellt handlande människan, något som människan har bemyndigat sig
själv att beräkna och bemästra. John Wylie (2007) beskriver hur landskap
uppfattats som visuellt observerbara, på avstånd och genererande objektiv
kunskap:
To put this another way, as a way of seeing, landscape becomes the accomplice and
expression of what is often called a spectatorial epistemology, an approach to
knowledge which begins by supposing the following scenario: an external pre-given
reality observed and represented from a detached position by an independent
perceiving human subject (Wylie 2007: 144-145).

Representationer av landskap bygger på olika former av relationer mellan
betecknare och det betecknade, olika perspektiv men med gemensamt ursprung
i begreppet chorography vars grekiska rot choros refererar till ett specifikt rum, en
plats, ett land där någon uppehåller sig (Olwig 2011). Kymäläinen & Lehtinen
(2010) beskriver choros som en ”halvvägsplats”, i skapelse och alltid på väg att
bli till någonting annat genom kontinuerligt transformerade minnen och
förkroppsligade praktiker. Människans aktörsskap i landskapandeprocesser
beskrivs av Olwig (2011: 46), som återger hur föreningen mellan bildlig konst
och korografisk kartografi (mellan avbildningar och beskrivningar) skapade ett
teaterliknande förhållande till landskap, ett inifrån- och deltagandeperspektiv.
Den geometriska perspektivläran som upplevelse och representation av
landskap är intimt förknippad med makt, kontroll och ägande inom
kapitalistiska och merkantilistiska ekonomier (Cosgrove återgiven i Wylie 2007:
58-59). Enligt Relph (1981) uppstod upplysningstiden parallellt med
humanismen och tankar om att vetenskapens landvinningar och förnuft skulle
användas för att göra det så bra som möjligt för människan. Det fanns med
andra ord humana och solidariska ambitioner med att landskapet skulle
utformas av människan och för människan och hennes behov, och som idag
alltjämt går att återfinna i samhällets planeringssträvanden. Ett begrepp som
ekosystemtjänster menar jag vittnar om ett fortsatt huvudsakligen
antropocentriskt perspektiv på vad ett landskap kan innehålla och erbjuda.
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2.3.2

… som materialitet och konstruktion…

	
  

Först i början av 1900-talet blev landskap intressant och föremål för
akademiska studier, menar Relph (1981):
Its meaning as a concept, its components and qualities, people´s perceptions of types
of landscape, have been examined by geographers, historians, architects and critics of
literature (Relph 1981: 47).

Och kanske är det så att de ursprungliga betydelserna av landskapsbegreppet
fortsätter att hemsöka forskaren och uttolkaren av det, om än under olika
vetenskapliga paradigm. Wylie (2007) ger en samtidigt både fördjupande och
översiktlig skiss av landskapsbegreppets transformationer de senaste tjugofem
åren, faser som beskrivit landskapande som ömsom materiellt initierat, ömsom
socialt. Fram till den så kallade kulturella vändningen inom kulturgeografi från
mitten av 1980-talet betraktades landskap som någonting externt och i allra
högsta grad materiellt, någonting som egentligen inte dolde mer än vad som
gick att få kunskap om genom direkt observation. Landskap var också enskilda
och topografiska, de var uttryck för specifika kulturers sätt att leva av och med
landskapet i fråga och ansågs därmed också ha naturliga avgränsningar
gentemot andra landskap. Med den kulturella vändningen kom landskap att
förstås utifrån olika perspektiv att se på världen, alltså fortfarande som
någonting externt, bortom oss. Och framför allt som någonting konstruerat
och, eller, döljandes någonting. Världen är inte som den framstår för oss vid
direkt observation, inte heller i avbildningar eller textbeskrivningar av den.
Epistemologiskt sett har det inneburit att dechiffrera språket som anger vad
och hur ett landskap är, att kritiskt tolka textuella och visuella diskurser:
There is strong substantive continuity with respect to the foregrounding of notions of
powers, subjectivity, representation and visuality (Wylie 2007: 138).

Förståelse för världen uppnår vi närmast genom bland annat dekonstruktion av
de begrepp och teorier som håller förståelsen för världen samman just nu. Eller
så försöker vi finna i språket och handlingarna de stora (makt-)diskurser som
håller någonting samman. Diskursen styr vårt sätt att förstå världen och
blivandet av någonting som framträder som en verklighet för oss. Vi
konstruerar så att säga världen omkring oss, som om den inte fanns där på
förhand. Vare sig enskilda individer eller landskap tenderar dock ha eget
agentskap i dessa diskursiva processer. Setten (1999) kritiserar den ”nya”
kulturgeografins landskapsbegrepp för ett elitistiskt utifrånperspektiv, och för
att ignorera det verkliga landskapets agentskap på de människor som på plats
lever och upplever det. Landskap kan inte förstås enbart utifrån
representationer i text och avbildningar, utan måste förstås också och framför
allt utifrån människors närvarande relationer till det. Don Mitchell (1996)
tillämpar en marxistisk, mer materiell och ideologiskt ”grävande” ansats för att
visa oss vad som politiskt och ekonomiskt verkligen döljer sig i ett landskaps
tillblivelse. I the The Lie of the Land beskriver han hur den nutida bilden av det
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kaliforniska landskapet medvetet gömmer och glömmer arbetet och
orättvisorna som skapat det:
All this is difficult, if not impossible, to readily see as you gaze upon the landscape.
Rather, the lie of the land hides these processes well, just as a commodity tells us little
of the relations that went into its making. (Mitchell 1996: 154).

De många aktörer som är med i och genom sina praktiker utformar det
nordvärmländska skogslandskapet idag tenderar i visa fall ”frysa” vissa
tidsmässiga och rumsliga uttryck i landskapet, och har också egentligen den
konstnärliga friheten att både ta bort och lägga till attribut som sägs
representera landskapet och dess innehåll. Det är just hur människor som bebor
skogslandskapet beskriver och tillför landskapet någonting utifrån betydelser
och praktiker, som är en del av vad detta arbete syftar till att studera. Betydelser
förstås alltså här ha en materiell inbäddning och en annan del av detta
avhandlingsarbete är ju att förstå de tidsrumsliga relationerna bakom
människors göranden. Var i tid och rum hämtar människor näring till hur de
använder sig av och betraktar landskapet? I det sammanhanget är det intressant
och av vikt att nämna också W.J.T. Mitchell (2002), som ser landskap som
färdande genom tid och rum, och som John Wylie (2007) summerande
beskriver något av essensen i:
… not just that material landscapes might be literally transported, but that the values,
beliefs and attitudes that work through and emerge from specific landscape practices
and ´ways of seeing` can be seen to migrate through spaces and times (Wylie 2007:
122).

Enligt Mitchell (2002) skall därför landskap förstås som verb och inte som
subjekt, det är någonting som är i rörelse, någonting som gör och görs, ett
medium och en representation i sig självt. Landskap framträder som någonting
för oss, inte enbart sekundärt i form av måleri eller foto utan även i form av
sådant som framstår i den fysiska miljön; makt utövas inte enbart i och över
landskap, utan landskap kan vara ett maktinstrument i sig. Det är dock
fortfarande huvudsakligen en envägskommunikation som beskrivs, en där
människan använder sig av landskapet för att förmedla ett budskap eller
markera ägande och övertag. Perspektivet på landskap så som färdande i tid och
rum är intressant, men behöver också förstå hur det färdas och blir till en färd,
hur det kommer-i-varande.
Instead of landscape being the outcome of interactions of nature and culture, practices
of landscaping – everyday things like walking, looking, gardening, driving, building –
are in actuality the cause and origin of our ideas of what is ´nature` and what is
´culture`(Wylie 2007: 11).
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2.3.3

… och som förkroppsligat och mer än representation

	
  

Fenomenologiska perspektiv i studiet av landskap har under senare år upplevt
något av en renässans och är idag, precis som när de uppstod med den
humanistiska geografin under 1970-talet, en kritik mot etablerade sätt att
betrakta och förklara världen (Relph 1981; Wylie 2007). Det i grunden ständigt
närvarande cartesiska perspektivet om möjligheten att studera och förklara
världen logiskt, kategoriskt och universellt, kan inte på ett givande och riktigt
sätt återge världen så som människor lever och upplever den. Tänkandet är inte
i avsaknad av en kropp som tar emot och omsätter det levda och upplevda. Jag
är min kropp, en kropp som samtidigt både befinner sig i och är kommen ur
världen (Wylie 2007: 149, om Maurice Merleau-Ponty). Ingen annan kan
rättmätigt förstå världen åt mig, i mitt ställe:
In short existential humanism proposes that whatever we know, wheter it is
commonsense or scientific understanding, is known only from a subjective and
human perspective (Relph 1981: 126).

Den existentiella fenomenologin har influerat senare tids forskning om
landskap och relationen människa–natur, om förkroppsligande och jaget-ivärlden, med bland annat Martin Heidegger och Maurice Merleau-Ponty som
inspirationskällor. Kroppen är för Maurice Merleau-Ponty själva
förutsättningen och kontexten för att leva och uppleva världen, och landskap
uttryck för miljöer av engagemang och medverkan; jaget och landskapet står i
relation till, eller är som han själv benämner det ”sammanflätade” med,
varandra (Wylie 2007). Det här relationella perspektivet på människors tankar
och handlingar och landskapen som bebos och bevistas framträder hos
Heidegger (2008 [1954]) i Building Dwelling Thinking. Heidegger beskriver de tre
begreppen som ett och det samma, som jämbördiga och synonyma med
varandra3; ett landskap kan exempelvis, utifrån ett sådant perspektiv, betraktas
som en form av byggnad, en konstruktion som kommit i varande genom att
människor uppehåller sig där - dwelling 4 - och ”tänker fram” de ting som
konstituerar landskapet. Tingen kan emellertid inte tänkas fram utan att vara
också just ting. En byggnad i landskapet finns där i sin fysiska uppenbarelse och
fyller de funktioner och betydelser som vi var och en fyller den med. Den blir
till någonting just i relation till någonting:
Accordingly, spaces receive their essential being from locales and not from ”space”
(Heidegger 2008 [1954]: 356).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3

John Wylie (2007) beskriver hur denna enhetlighet mellan begreppen manifisteras redan i rubriken
genom att Heidegger inte sätter komma mellan Building Dwelling Thinking.
4
Begreppet dwelling är inte helt enkelt översatt till svenska och jag väljer därför att fortsättningsvis
använda mig av begreppet i icke översatt form. Dwelling rymmer mer än betydelsen att (be-)bo eller
uppehålla sig i någonting och någonstans; det handlar närmare om att aktivt, reflekterande och
interagerande uppehålla sig i, att vara-i-någonting, i världen eller landskapet. ”For Heidegger to dwell
signifies the way ´we humans are on the earth`. Man´s Being rests in his capacity to cultivate and
safeguard the earth, to protect it from thoughtless exploitation and to defend it against the calumnies
of the metaphysical tradition.” (i inledning till Heidegger 2008 [1954): 345).
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En som kommit att tillämpa och förknippas med Heideggers dwelling-begrepp är
Tim Ingold (2000; 2005), som beskriver människans varande-i-världen som
oundvikligen och ömsesidigt sammanflätat med en materiell livsmiljö. En miljö
som både orsakar förändring och blir förändrad, ett samtidigt subjekt och
objekt för varandet-i-världen (Wylie 2007). Inflytandet från Heidegger hos
Ingold (2000) tar sig uttryck i en förståelse av landskap som inte antingen–eller,
utan som allt som är och därför inte har någon negation av någonting som inte
är5. Att uppehålla sig i världen i betydelsen att förhålla sig med den – dwelling - är
en förutsättning för att bygga den; världen växer fram i form och arkitektur
allteftersom vi lever och upplever den. Landskap är därför rörelse, det som tar
form när vi rör oss genom och förkroppsligar det (se exempelvis Wylie 2005),
men också en referent för de materialiteter och känslor med vilka vi ser (Wylie
2006). Landskapet i visuell mening blir så att säga representativt för ett innehåll
som ger upphov till vissa känslor inom oss. Landskap som rörelse och referent
kan på så sätt betraktas som tid, som komplementärt dröjer sig kvar parallellt
med det som förändras. Ann Buttimer (1976) beskriver hur människans
förhållande till livsmiljön kan förstås utifrån de tidsrumsliga rytmer som
kroppen ingår i som subjekt i sociala sammanhang. Människan (upp-)lever och
rör sig i en mängd olika rum relaterade till varandra, i olika avsikter, med olika
betydelser, och med olika tidsrymd. Dwelling innebär enligt Buttimer (1976):
It means to live in a manner which is attuned to the rythms of nature, to see
one´s life as anchored in human history and directed toward a future, to build a
home which is the everyday symbol of a dialogue with one´s ecological and
social milieu (Buttimer 1976: 277).

Detta är också en ontologisk utgångspunkt i Harveys´ (1996) dialektik, där
processer, flöden och relationer, men också beständigheter (så som ting och
strukturer) uppkomna ur dessa, är centrala för att förstå världen. Vi har en
avsikt med det vi gör, vilket innebär att det vi gör blir till någonting. Betänk ett
hus som renoverats under många år för att till slut stå där ”färdigt”, anpassat
för att användas till någonting. Huset har blivit till ett ting, med en viss
beständighet, men samtidigt i kontinuerlig rörelse och i relation till en
föränderlig omvärld. Dwelling-begreppets karaktär av människans vara-i-ochmed-världen som harmoniskt och utan svårigheter är dock missvisande,
eftersom livet innebär anpassning och kamp om utrymme med såväl andra
människor som det icke-mänskliga, betonar Ingold (2005):
It is a mistake to equate dwelling with rest or statis. For being at home in the world
entails action and perception, and to act and perceive one must move about. (Ingold
2005: 507).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

”The nothing does not remain the indeterminate opposite of beings but reveals itself as belonging to
the Being of beings” (Heidegger 2008 [1967]: 108). Intressant att jämföra med Ludwig Wittgenstein
(1992 [1953], anmärkning 50) som menar att vi inte kan säga att någonting existerar, eftersom det
förutsätter en icke-existens av det samma – och en sådan kan vi ju inte uttala oss om: ”Vad som,
skenbart måste finnas, tillhör språket. Det är ett paradigm i vårt spel; ett jämförelseobjekt.”
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Dwelling-perspektivet, kroppens och det materiellas betydelse för upplevelser
och utformningar av landskap, ett praktikerperspektiv på landskap, ligger också
till grund för det som brukar beskrivas som non-representational, ett begrepp och
en teori, myntat av Nigel Thrift (2007). Begreppet har vuxit fram som en kritik
mot, och som ett alternativt till och kanske också kompletterande, mer
socialkonstruktivistiska perspektiv på världen. Världen är inte och blir inte till
primärt genom text, bilder eller tecken, inte heller ligger den där orörlig och
inväntar att vi skall upptäcka, tolka och företräda den. Begreppet kan också
beskrivas som ett komplement till fenomenologiska perspektiv, där subjektets
vara-i-världen ges en roll underordnad det som befinner sig utanför människans
och individens inflytandesfär över vad som kommer i varande och hur det
kommer i varande (Wylie 2007). Det är istället en ”landskapandets” process
som beskrivs inom ramen för begreppet non-representational, en ontologi om den
dialektiska relationen landskapet i människan genom människan i landskapet.
De filosofiska rötterna till perspektivet non-representational kan i senare tid
relateras till bland annat Wittgenstein, Heidegger, Merleau-Ponty, Spinoza,
Nietzsche, och Deleuze och Guittari, och den samlade kritiken mot
separationen mellan betraktare och världen (Cadman 2009). Landskapet och
göranden i landskapet rymmer och ger upphov till känslor och betydelser och
som påverkar dess innehåll och vad som görs där. Och det är framför allt i det
nära, det lokala landskapet som förkroppsligandet sker, ett förkroppsligande
som dock ofta har känslomässiga och fysiska utsträckningar i tid och rum:
Such material affinities are not always within touching distance. In participative work
with diasporic communities Carvalho and Tolia-Kelly (2001) show how it is the
remembered feel of, as well as ´picturable` feelings for, a cultivated landscape that
continue to matter, however remote (Lorimer 2005: 85).

Hayden Lorimer (2005) föredrar emellertid more-than-representational – mer-änrepresentation – som benämning på ett sådant geografiskt perspektiv, eftersom
prefixet non, icke, blir till det begränsade perspektiv som begreppet har för
ambition att överbrygga. Representationer kan ses också som någonting som
görs och kommer ur och resulterar i någon form av materialitet. Det innebär att
det även rymmer maktaspekter. Betydelser skapas i samverkan med andra
människor och den fysiska världen, där någon äger företräde före någon annan
att styra över hur någonting skall göras och representeras. Vi är med andra ord
inte helt fria i vårt förhållande till det materiella, men heller inte fångna i det.
Det skulle vara att frånsäga oss ansvar för våra göranden och effekterna av
dessa. Thrift (2007) menar att det finns en uppsättning ”lager” av nutida och
historiska betydelser och förkroppsliganden inskrivna i det materiella, som
möter och påverkar oss i våra göranden i landskapet, oavsett om vi känner till
deras existens eller inte:
… because nearly all spaces bear the freight of their past (Thrift 2007: 120).
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2.4

Landskap som arena och totalitet – en tillämpning

Landskap är uppenbarligen inte ett begrepp som kan studeras eller betraktas
som någonting enskilt. Begreppet är komplext och har många innebörder i tid
och rum liksom för individen. Det är förkroppsligat och materiellt, men inte
utan individuella och kollektiva betydelser, och innehåller därmed också
styrning, maktutövning och maktpositioner. Precis som vi som individer ser
olika mening och ting när vi blickar ut över ett och samma landskap
(Gustafsson 1993), betraktar vetenskapen landskap utifrån olika tidrumsliga
sammanhang. Mats Widgren (2004) menar att vi har idag att förhålla oss till tre
interrelaterade landskapsbegrepp: landskap som sceneri (något som ger mening
och inordnar), som institution (något som ordnar och reglerar), och som resurs
(något som utgör materiell grund för individ och samhälle, som produceras
och/eller konsumeras).
I would thus argue that a cross-cultural comparative understanding of landscapes
must be based on a combination of the three concepts, rather than simply following
the present emphasis on the Anglophone concept only (Widgren 2004: 459).

I det här arbetet kommer begreppet landskap förstås som arena och totalitet.
Det innebär att jag avser att tillämpa ett helhetsperspektiv på landskap, inom
vilket ryms och förenas de till synes olika perspektiv som tillämpats och
tillämpas på begreppet. Oavsett olika definitioner är landskap att betrakta som
relationella. Relationella mellan kropp, tanke och fysisk miljö, och mellan tid
och rum. Landskap är också relationer mellan sådant som ryms inom ett
specifikt landskap och det som finns utanför det, och innehåller pågående både
närvarande och fjärrstyrda praktiker och betydelser. Jag har funnit inspiration i
Gabriel Bladhs (1995: 45) ontologiska ansats för att studera relationen mellan
den materiella aspekten av och världen och människors meningar och
handlingar:
Det faktum att människor samtidigt är fysiska kroppar och socialt språkliga varelser
innebär att båda typerna av ontologi är en del av människans existens. Människans
förhållande till landskapet är både fysiskt i form av arbete, och socialt i form av att
landskapet tolkas och förstås i ett meningsbärande sammanhang. (Bladh 1995: 45).

Praktiker och betydelser lyfts i förgrunden i det här arbetet och används
metodologiskt och analytisk för att integrera olika aspekter av landskap,
principiellt utifrån en mer-än-representation influerad landskapsontologi. Det
innebär att jag tar fasta på den ursprungliga betydelsen av landskap som
någonting som skapas och anpassas i själva brukandet av ett stycke land, något
som rymmer förkroppsligande, materialitet och rörelse, samtidigt som det
förutsätter iakttagande, tänkande och reflekterande. Praktiker är med andra ord
oundvikligen interrelaterade med individuella och kollektiva betydelser.
Landskap är därför samtidigt en arena, en specifik miljö någonstans där
praktiker ges möjlighet, utspelar sig och skapar såväl materiella som
immateriella betydelser. Människors praktiker och betydelser interagerar också
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med den omgivande miljön på så sätt att miljön i sig genererar praktiker och
betydelser. Det vill säga vi har att anpassa oss också efter de förutsättningar och
restriktioner som finns i landskapet, liksom efter effekter av de påverkningar vi
lämnar efter oss. I exempelvis den Europeiska landskapskonventionen
framträder ett fokus på landskap som någonting som skapas genom sociala och
kulturella praktiker, vilket lyfter fram och förstår landskap som under ständig
förändring (se Olwig 2007: 581). Ytterligare en aspekt av brukande och
utformning av landskapet är hur förändringar och kontinuitet i detta är starkt
kopplade till enskilda individers betydelsevärldar och sociala sammanhang, trots
att politiska och ekonomiska ramverk söker styra markanvändningen i en viss
given riktning (se Stenseke 1997). Det är närmast ett dwelling-perspektiv som jag
avser att tillämpa, men utifrån landskap som någonting som tar form inte
enbart genom att vi uppehåller och rör oss där i stunden, utan också genom de
tider och rum som varje människa bär med sig när hon rör sig genom
landskapet. Landskapet som förkroppsligas och tar form rymmer berättelser
om resor och migration och kan benämnas som ett topologiskt landskap, ett
som förbinder människor och mer-än-människor utan hänsyn till position i och
avstånd till det som förbinds (Rose & Wylie 2006). Det har först
förkroppsligats i tidigare rörelser i tid och rum. Vi tolkar inte världen utifrån ett
tomt medvetande, utan nutida och förflutna erfarenheter påverkar hur vi förstår
det vi lever och upplever. Vår förförståelse är förankrad i vad vi redan vet,
samtidigt som vi ställs inför någonting nytt som ger ny mening och ny
förståelse.
Eftersom praktiker och betydelser tillämpas integrerat med landskap här
kommer dessa att beskrivas fortsättningsvis inom ramen för det här avsnittet
om landskapsbegreppets tillämpning. Det är också på sin plats med att inleda
med ett avsnitt som försöker positionera och reda ut hur begreppet
skogslandskap skall förstås i det här arbetet.

2.4.1

Skogslandskap: bygd och natur

Skogslandskap skall här förstås som både det bebyggda och obebyggda land
som återfinns i områden präglade av stora arealer skog. Det innebär att skogen
som råvara och resurs har påverkat och fortsätter att påverka människors
bosättningsmönster, försörjningar, praktiker och sociala liv. Det svenska och
nordvärmländska skogslandskapet är med andra ord inte först och främst
präglat av jordbrukspraktiker, dock har småskaliga jordbruk ingått i det vanliga
mångsyssleriets försörjningsstrategi fram till cirka 1950-talet (se exempelvis
Bladh 2004; Svensson 2010). Skogslandskapet är på så vis inte enbart en natur,
vare sig bland de människor som bebor det, eller inom samhällsvetenskapen. I
alla fall inte i praktiken, eftersom människors aktiviteter i skogslandskapet
oundvikligen skapar och bygger vidare på relationella band mellan människa
och natur. Med mer än 200 generationer i landskapet är människan i
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Skandinavien äldre än utbredningen av dess granskogar, vilket gör det svårt att
finna skogar och ekosystem utan mänsklig påverkan, skriver Almered Olsson &
Bladh (2004: 14-15). Hur stor påverkan är varierar dock rumsligt och över tid
beroende på hur samhällen organiserats utifrån försörjningssystem och
föreställningsvärldar kopplade till dessa. Kapitalismens och industrialismens
behov av naturens resurser förändrade i grunden människors förhållande till
landskapets natur och samhävdade samhälleliga strukturer (jämför med Harvey
1996: 120-121). Den skogsfinska kulturens successiva försvinnande och
transformation i det nordvärmländska skogslandskapet är belysande för
kapitalismens förlopp utifrån skogsråvarans förändrade betydelse (se Bladh
1995).
Det råder en oftast dual uppfattning om relationen mellan natur och kultur i
vardagsspråket, men också i den vetenskapliga och ämbetsmässiga
tillämpningen. Det här fortsatta perspektivarvet kan relateras till renässans och
upplysningstid, då människan separerades från tingen genom en sin nya och
exklusiva roll som uttolkare av och företrädare för naturen som någonting
annat eller den andra (se exempelvis Evernden 1992; Harvey 1996). Sedan
geografi blev ett universitetsämne har relationen människa och natur ändrat
fokus på agentskapet, liksom uppfattningen om var naturen finns och hur den
bör studeras (Castree 2005: 104). Evernden (1992) menar att det är just olika
naturuppfattningar som orsakar exempelvis svårigheter att lösa dagens
miljöproblem. Olika kunskapsanspråk låser fast naturbegreppet i vad det sägs
innehålla och hur det får skildras, och behärskar och kontrollerar det också på
så vis:
Once defined, the nonhuman other disappears into its new description: it is
drawn into a symbolic system which orders and explains, interprets and assigns
value. In short, the creature becomes ours as it is made ”real” by this
assimilation. (Evernden 1992: 131).

Natur, och i det här fallet skogslandskapets natur, rymmer en rad olika
betydelser för olika människor men också för en och samma individ beroende
på tid, rum och situation och vi bör därför prata om naturer (Harvey 1996;
Macnaghten & Urry 1998). Intressant i sammanhanget är diskussionen som
Aronsson & Sandell (2001) för, huruvida vi idag ser en tendens till att
människor fjärmas från naturen genom allt fler substitut för naturlandskap och
naturaktiviteter. På sikt riskerar en sådan platslöshet påverka kunskaper om och
respekt för naturen och i förlängningen också en hållbar ekologisk utveckling:
Looked upon as participation in sporting activities, this could be seen as a
positive development (physical exercise, social goals etc.). But looked upon as a
trend towards further detachment from the possibility to meet the
”uncontrolled” and ”unforeseeable”, the contact with something greater than
man, namely nature, this is another theme in the broader trend of the
functional specialisation of man´s relation to the landscape. (Aronsson &
Sandell 2001: 224).
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Den här diskussionen pekar inte enbart på betydelser av naturers geografier,
utan även på betydelser av det materiella och förkroppsligade landskapet.
Praktikernas betydelser för landskapsupplevelser och kunskaper om naturen
kan inte undervärderas. Och kanske bör människors fjärmande från naturen
förstås också utifrån (natur-)landskapets tillgänglighet och restriktioner.
Begreppet natur kommer i det här arbetet att representeras av skogen och
skogslandskapet. Skogen som materialitet ses här som grundläggande för att
förstå relationer till den egna bebyggda fastigheten, det kollektiva och det
omgivande samhället. Skogens påverkan på människors liv och verkningar i
området har såväl historisk som samtida och framtida relevans (se exempelvis
Karlsson 2007). Det är en materialitet som rymmer både förändring och
kontinuitet.
2.4.2

Praktiker och aktiviteter

	
  

Så som framgår i begreppsodyssén i avsnitten om landsbygd respektive
landskap förstår och hanterar forskningen idag människors förhållande till dessa
utifrån komplexa sammanhang. Det finns ett starkt fokus på hur vi upplever vår
miljö genom att leva den, det vill säga att-vara-i-och med den, nära och
kroppsligen. I det här arbetet tar jag ansats i en grundläggande förståelse av
begreppet praktik som ett sammanhang av aktiviteter, där exempelvis
sammanhanget eller praktiken den egna fastigheten rymmer ett antal aktiviteter,
och utgår från uppfattningen att praktiker handlar om aktiviteter. Praktiker som
skapar och formar landskap är naturligtvis inte enbart relaterade direkt till
människans faktiska och påtagliga göranden, utan också till sådant som
naturens (i övrigt) egna fortgående processer (så som ekosystem och
fotosyntes) och till processer som ligger lagrade och ackumuleras som en direkt
följd av mänsklig verksamhet i tid och rum längre bort (så som klimateffekter).
Våra vardagliga praktiker är i allra högsta grad påverkade och styrda av dessa
mer inneboende, krypande och latenta praktiker. Hur påverkas exempelvis
praktiken älgjakt av miljöförändringar av olika slag? Eller budgeten i den lilla
byns vägsamfällighetsförening, som styr vilka vägunderhållande aktiviteter som
kan tillåtas, av många häftiga skyfall och långvariga tjällossningar?
Praktikerbegreppet förefaller få sin exakta innebörd beroende på vad som
studeras och hur, men vanligast och som minsta gemensamma nämnare förstås
det som samlade mänskliga aktiviteter i någon form, som sammanhang av
aktiviteter (Schatzki 2001). Det förkroppsligade eller materialiserade är centralt i
förståelsen av begreppet och kan tillsammans beskrivas som konstituerandes en
samhällets ontologi:
In social theory, consequently, practice approaches promulgate a distinct social
ontology: the social is a field of embodied, materially interwoven practices centrally
organized around shared practical understandings (Schatzki 2001: 12).
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Andra viktiga aspekter av praktiker är kunskap och hur de inverkar på
samhällen och det kollektiva, och hur kollektiva praktiker skall förstås. Sociala
handlingar uppkommer i samröre och kommunikation med andra individer och
genom meningsskapande relationer till den byggda och obyggda miljön, menar
Stenbacka (2001: 190) som en förklaring till landsbygdens kontinuerliga
förändring. Barry Barnes (2001) beskriver hur ett kollektivt sammanhang och
en kollektiv praktik inte nödvändigtvis har samma betydelse för och inte heller
tillämpas på ett och samma sätt av olika individer. Trots det rymmer den
kollektiva praktiken i alla fall någonting som alla dem som deltar i den
förknippar praktiken med och har att förhålla sig gemensamt till. I mitt arbete
framträder jaktlag, vägförening, bygdeförening och hembygdsförening som
sådana praktiker. Praktiker är dessutom ofta kopplade till andra praktiker och
som på så vis interagerar med varandra. Praktiken älgjakt är exempelvis nära
kopplad till bland annat gården eller torpet som praktik, till exempel genom
jakträtten som är kopplad till fastigheten, men också (idag dock i mindre
utsträckning än förr) till de sociala band som torpet eller gården har till den
omgivande bygden där älgjakten utspelar sig och fastigheten är belägen.
Materiella praktiker, som Harvey (1996: 93) beskriver dem utifrån Marx, intar
en framträdande position i människors vara-i-världen då ett nära och
emotionellt förhållande till världen ligger till grund för alla former av mänsklig
kunskap.
Ludwig Wittgensteins filosofi och Martin Heideggers fenomenologi har
påverkat mycket hur praktikerbegreppet har kommit att förstås och särskilt så i
förhållande till kroppen som ses som en oundviklig länk mellan människa och
samhälle (se Bloor 2001; Spinosa 2001). Kroppen som aktiv, görande och
kännande är följaktligen centralt för det geografiska perspektivet nonrepresentational (se Thrift 2007; Cadman 2009), eller more-than-representationl (se
Lorimer 2005) som berörts tidigare. Det är genom den tänkande och kännande
kroppen som rumsligheter eller territorialiseringar uppstår, snarare än att
rumsligheter finns där representerade på förhand (se exempelvis Crouch 2001;
Waitt et al. 2009). Tim Cresswell (2003) beskriver hur begreppen landskap och
praktiker, det förra ofta förknippat med något visuellt och orörligt, och det
senare tvärtom betraktat som någonting i rörelse och förändring, har kommit
att förstås som dialektiskt interrelaterade. Det är det levda, det förkroppsligade,
det som rör sig och lämnar spår i tid och rum, som talar för att landskap är
någonting som görs och som man är i och med, inte enbart någonting som
betraktas på avstånd:
What the idea of ´landscapes of practice` allows is an injection of temporality and
movement into the static at the same time as practice is contextualized and given a
frame (Cresswell (2003: 280).

Även när någonting betraktas ur ett distansperspektiv är dock kroppen och dess
sinnen centrala och bör därför inte betraktas som någonting av enbart
immateriell natur och bortom en fysisk värld; minnen av människor och ting
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som inte längre finns appellerar till kroppens sinnen och påverkar hur vi
förhåller oss till såväl ett specifikt landskap som till andra landskap (Frers 2013).
Det är också centralt för det här avhandlingsarbetets tidsrumsliga perspektiv på
människors förhållande till landskap, det vill säga hur människors praktiker och
betydelser i nutid kan förstås i förhållande till tidigare upplevelser i samma eller
andra landskap:
To be absent, someone or something has to be experienced as being distanced from
the place and time where the absence is experienced. Accordingly, an absence
necessitates a relation to a lived place-time (Frers 2013: 434).

2.4.3

Betydelser och medvetandekroppen

	
  
It also expresses itself decisively in a rejection of the modern conviction that mind is
the central phenomenon in human life: the source of meaning, the receptacle of
knowledge and truth, the wellspring of activity, and the co- or sole constitutor of
reality. According to practice theory, mind is at least to a significant extent
´constituted` within practices (Schatzki 2001: 20).

Betydelser är ett annat begrepp centralt för förståelsen av landskap och
landskapande, och är ofrånkomligen förenat med människors praktiker. Och
det ligger väl närmare den senare uppfattningen hur sambandet mellan
praktiker och betydelser förstås inom ramen för det här arbetet. Så som
diskuterats i föregående avsnitt om praktiker lever och upplever vi världen med
kroppen, vilket betyder att tanken, medvetandet och språket konstitueras
genom kroppens praktiker. Kropp och tanke är en enhet. Betydelser uppstår
med andra ord i vad som skulle kunna benämnas medvetandekroppen.
Människor själva beskriver oftast inte det som de upplever i direkta
värdetermer, utan det är forskaren som transformerar dessa beskrivningar till
olika värdetermer. I en första sortering indelas värden vanligtvis i vad som
betraktas som materiella respektive immateriella värden, som i en andra
sortering blir till materiella bytes- och (egen-)bruksvärden, och immateriella
symbolvärden (se exempelvis Westholm 1992; Wahlström 1997). Skillnaden
mellan bytesvärde och (egen-)bruksvärde ligger i huruvida någonting görs eller
produceras för avsalu på en marknad eller för att användas direkt av brukaren.
Mellan dessa värden föreligger politiska och ideologiska skillnader, inte minst
påtagliga inom de så kallade areella näringarna, så som jord- och skogsbruk.
Den politik som förts i Sverige (liksom på många andra håll runt om i Europa
och USA) efter andra världskrigets slut har mer eller mindre uttalat förespråkat
storskalighet och rationalitet, större brukarenheter men färre brukare,
lönsamhet och (internationell) konkurrenskraft, vilket transformerat jord- och
skogsbruk till företagande och bytesvärde snarare än självhushållning och
bruksvärde (jämför exempelvis med Jacobsson, G & Wizelius, T. 1972;
Westholm 1992) 6 . Även skogens sociala värden beskrivs främst utifrån
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Emedan jordbruket idag har blivit av mindre betydelse för självförsörjning på nationell nivå i takt
med ekonomisk globalisering och en ökad internationell konkurrens, har skogen som råvara behållit
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ekonomiska drivkrafter, och bygger på uppfattningen att oavsett olika
betydelser för enskilda individer har dessa till uppgift att bidra till samhällets
välfärd (se Rydberg 2001). Således förvandlas estetiska upplevelser till
rekreationsvärden som håller oss friska och i arbete. Kanske betalar vi också för
en estetisk upplevelse. Någontings värde framträder enligt Karl Marx (1930
[1867]: 20) i en social kontext – det finns inte inskrivet där från början:
Bruksvärdet förverkligas blott i bruket eller nyttjandet. Bruksvärden bilda rikedomens
materiella innehåll, vilken än dess samhälleliga form må vara. I den samhällsform vi
ha att betrakta utgöra de samtidigt de materiella bärarna av – bytesvärdet. (Marx 1930
[1867]: 20).

Symbolvärde är ytterligare en form av värde och beskrivs som någonting
inbyggt i exempelvis plats eller praktik och som inverkar på vad som görs och
hur det ses på, och har oftast utvecklats över en längre tid och ofta i kollektiv
bemärkelse. Immateriella värden kan produceras också utanför ett givet
sammanhang och inte nödvändigtvis av dem som lever i och med detta; Lage
Wahlström (1997: 3) benämner det här förväntningsvärde och som bygger på
representationer, det vill säga bilder och föreställningar om hur någonting är.
Alla dessa olika former av värden menar jag bättre förstås och tillämpas utifrån
det öppna och vidare uppfattade begreppet betydelser och perspektiv som merän-representationer. Jag använder mig fortlöpande av begreppet betydelser
istället för det vanligtvis använda begreppet värden, även om mitt perspektiv
kan relateras också till värden. Värden tenderar dock vara av mer kategorisk och
normativ art. Människors tankar om vad de gör och upplever inordnas inte så
enkelt i olika avgränsade kategorier av värden. Det visar sig inte minst i att
någonting kan anta flera olika sorters värden för en och samma individ, som
skogslandskapet som kan rymma exempelvis såväl ekonomiska som
upplevelsemässiga värden (vilka också kan generera varandra). Liksom det
varierar från individ till individ, och också i tid och rum, vad som är att anse
som ekonomiskt respektive upplevelsevärde. I mötet med och
förkroppsligandet av någonting kan värdeförskjutningar ske. Vilka betydelser
som är överordnade vilka är i hög utsträckning kopplat till tid och rum, liksom
till individ och kollektiv. Det är därför särskilt intressant att studera hur
betydelser tillförs, försvinner eller förefaller oförändrade i landskap och
praktiker där människor har bosättningsmässig koppling till flera platser och
rum. Har exempelvis älgjakten en annan betydelse om man är fastboende eller
fritidsboende och hur kan det tänkas påverka själva praktiken och landskapet
praktiken utförs i? Eller är betydelserna så inneboende i praktiker och landskap,
att människor förändrar eller anpassar sina betydelser efter dem eller kanske
efter andra människors upplevda betydelser?

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
sitt ekonomiska värde och betes- och jordbruksmark har allteftersom tagits i anspråk för plantering
av skog (jämför exempelvis med Stenseke 1997).
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Enligt Ole Beier Sørensen (1991: 49) ingår praktiker och betydelser i
människors livsformer, levnadssätt, vilka återfinns inom en given ram av
rådande samhälleliga villkor, och han bygger här på livsformsanalys utvecklad
av danske etnologen Højrup; förhållandet mellan praktiker och betydelser
förändras emellertid långsamt med förändrade livsformer och det uppstår en
vad Sørensen (1991) benämner osamtidighet mellan vad och hur man gör
någonting och vilken betydelse detta har. Praktiker kan förändras på grund av
förändringar i samhället, men människors tankar om vad de gör förändras inte
alltid parallellt med förändringar på andra plan, vilket är påtagligt inte minst i
älgjakten som ju studeras inom ramen för den här studien. Så långt finner jag en
tillämpbarhet av detta ”praktik-betydelse-system” (Sørensen 1991). Svårigheten
med denna förståelse av interaktionen mellan praktiker och betydelser menar
jag är att den tenderar att låsa praktiker till vissa bestämda världar, tydliga
tidsmässiga brytpunkter och till människor som kollektiv. Livsformsteori har
kritiserats för att ha svårt att hantera förändring. Förändringar kommer inte
alltid plötsligt och stort, utan kanske oftare mer successivt, som exempelvis
med ny teknologi eller med nya bosättningsformer. Inte heller är det alltid alla
delar av en praktik som nödvändigtvis genomgår förändringar. Älgjakten i det
nordvärmländska skogslandskapet har förändrats successivt med bland annat
allt fler skogsbilvägar, som är ett resultat av ett allt mer intensifierat och
mekaniserat skogsbruk. Ingen behöver längre bära kött flera kilometer, och
med senare motoriserade nymodigheter så som fyrhjulingar dras älgarna urtagna
men hela ut ur skogen och fraktas till en slaktbod. Den sociala samvaro som
präglade den här delen av älgjakten tidigare har visserligen försvunnit och kan
upplevas som saknad, men de besparingar i tid och kraft och förbättringar i
köttkvalitet som gjorts är sannolikt av större betydelse för de allra flesta. En
entydig rural livsform existerar således knappast längre. Till det
nordvärmländska skogslandskapet kommer idag också människor från andra
sociala sammanhang, med olika livsformer och delar av urbaniserade livsstilar,
för att vara med i praktiker så som älgjakt, vilket jag menar utmanar
uppfattningen om praktiker och betydelser som ingåendes i vissa specifika
idealtypiska system. Det här kan delvis beskrivas som en aspekt av
neokulturation, som belyser hur livsformer nyskapas och återskapas när
någonting grundläggande i livsformen förändras (se Forsberg et al 2007: 53).
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2.4.4

Samhälle: individ och kollektiv

	
  

Begreppet livsform åskådliggör samspelet mellan individ och kollektiv, trots
svårigheter att hantera förändring och vidga gränserna för de världar inom vilka
praktiker och betydelser växelverkar. Att den här studien delvis vilar på en
fenomenologisk ansats betyder inte att kollektiva och sociala strukturer är
ointressanta. Tvärtom, individer behöver alltid socialt sammanhang.
Människors individuella berättelser kan delvis ge en samlad bild av världen som
delas med andra. Detta kan skildra hur kamp och anpassning till andra
människor präglar varandet-i-världen (Ingold 2005), där kollektiva praktiker och
sammanhang ofta har olika betydelser för individerna som ingår och verkar i
dem (Barnes 2001). En livsvärld är ett förhållande mellan individ och kollektiv,
där människans miljöer och världar inte utgör några ensamseglararenor och
livet ensidigt utspelar sig i individens egen regi; samhället är ur ett
fenomenologiskt perspektiv en samling individer som kommunicerar och
interagerar utifrån en delad horisont, menar Anne Buttimer (1976):
It is anchored in a past and directed toward a future; it is a shared horizon,
though each individual may construe it in a uniquely personal way (Buttimer
1976: 281).

Förhållandet mellan individ och kollektiv handlar i grunden om ett förhållande
till materiella praktiker, om en materiell värld som vi delar med andra individer
och som vi har olika uppfattningar om till vad och hur denna skall användas
(bevara, förvalta, exploatera, etcetera). Mellan individ och kollektiv är språk och
text viktiga verktyg för att kommunicera världen-som-delas-gemensamt; språk
och text förmedlar kunskaper om och betydelser av materiella praktiker, där
någons språk och text blir dominerande för vilken materialitet som betyder
något och hur denna skall användas utifrån dessa betydelser (Harvey 1996).
Således blir exempelvis gentrifieraren representativ för vad som faktiskt kan
beskrivas som maktanspråk på någontings innehåll (se exempelvis Hines 2010).
Språk och text är dock starkt kontextuellt situerade i tid och rum. Johan
Asplund (1985) beskriver exempelvis hur uppfattningar om bondesamhällets
kollektivism kontra moderna samhällets individualism kan förstås utifrån hur
ägo- och brukarförhållandet till jorden förändrats. Nära kopplat till detta är
Ferdinand Tönnies kända och väletablerade duala begreppspar Gemeinschaft och
Gesellschaft från 1887, där det förra representerar världen och livet i mindre
samhällen, karaktäriserade av det kollektiva, det gemensamma, en organiserad
solidaritet, och det senare av det privata, individualiserade och
självförverkligande livet i större industrialiserade samhällen (Herman 1997:
197). Begreppsparet kan inte längre betraktas ha någon entydig geografisk och
kulturell förankring, men kan vara fruktbart för att analysera och försöka förstå
nya ruraliteter och intressant att studera ur ett teoretiskt
paradigmskiftesperspektiv. De råder idag oklarare gränsdragningar mellan
urbant och ruralt i och med landsbygders och stadsbygders sammanlänkningar,
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och som följt av de förutsättningar och behov som modernitet och
postmodernitet skapat.
I det här arbetet studerar jag det samtida nordvärmländska skogslandskapet,
och inte explicit förändringar landskapet genomgått. Likväl framträder
förändringar av natur och samhälle genom individers berättelser, liksom
framåtblickar. Ambitionen är att studera människors berättelser om och
förhållande till det egna, skogen och det kollektiva, eftersom det samtidigt säger
någonting om hur i det här fallet det nordvärmländska skogslandskapet ger och
ges innehåll och mening genom människors praktiker och betydelsevärldar
(jämför med Stenbacka 2001). Det finns ofta likheter i människors berättelser.
En central del av min empiriska analys har grundat sig i att systematisera och se
mönster i dessa berättelser.
2.5
	
  

Landskapande som samhällsprocess i nya ruraliteter

I föregående avsnitt har behandlats begreppen praktiker och betydelser. Utifrån
begreppen praktiker och betydelser som behandlats under det samlade
begreppet och kontexten landskap skall fenomenet nya ruraliteter, eller
landsbygders förändrade betydelser, sättas in i ett teoretiskt sammanhang. Det
innebär att jag kommer att använda mig av en övergripande ram som skall
fungera som verktyg för analys av det empiriska materialet. ”Ram” skall här
dock inte förstås som någonting med strikta avgränsningar och bestämda
processuella skeenden, utan som formbart, öppet och med ambitionen att
greppa det tidsrumsliga och relationella mellan individ, skog och kollektiv, det
som kan benämnas landskapande, utifrån ett dwelling-perspektiv, och som
Harvey (1996: 78) beskriver i sin kognitiva karta över ”moment” i
samhällsprocesser. En utgångspunkt är att landskap förändras eller är i rörelse
genom människors praktiker och betydelser; rörelse rymmer tid och rum som
både lämnar något kvar och går vidare med det nya som tillförs landskapet. Det
finns alltid betydelser bakom människors göranden, betydelser av
återkommande karaktär och betydelser som uppstår i stunden och
sammanhanget men som har kopplingar också i andra tider och andra rum. I
det sammanhanget är det intressant att fundera över och diskutera det gamla
begreppsparet Gemeinschaft och Gesellscahft, som har satt sina spår i mer sentida
förståelser av egentligen samma fenomen, så som livsform och livsstil. Tid och
rum blir med andra ord viktiga analytiska enheter för att förstå landskapande
som samhällsprocess. Landsbygders förändrade eller förnyade betydelser bör
sökas och förstås inte enbart utifrån politisk-ekonomiska kontexter, styrningar
och flöden, utan också utifrån enskilda individer och deras erfarenheter av och
förhållande till landsbygders natur och samhälle. Harvey (1996: 55) betonar
forskningens uppgift att finna de relativa beständigheter av tillstånd och ting
som ligger inbäddade i flöden, och som ger upphov till förändringar eller
upprätthållande av dem. Det är något av ambitionen med det här
avhandlingsarbetet och i avsnitten 2.5.1 till och med 2.5.3 här nedan
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struktureras hur detta skall förstås utifrån såväl en abstrakt teoretisk som en
mer operationaliserbar analytisk nivå.
2.5.1
	
  

En teoretisk förförståelse…
… dialectical argumentation cannot be understood as outside of the concrete
material conditions of the world in which we found ourselves; and those
concrete conditions are often so set in literal concrete (at least in relation to the
time and space of human action) that we must perforce acknowledge their
permanence, significance, and power (Harvey 1996: 8).

Citatet av Harvey (1996) sätter på sätt vis den övergripande ramen för hur det
relationella perspektiv som går som en röd tråd i min användning av begreppen
landskap, praktiker och betydelser, skall förstås ur ett ontologiskt perspektiv.
Jag betraktar här det relationella perspektivet som någonting som förbinder och
håller samman människor med tid och rum genom praktiker och betydelser.
Materialitet är centralt för förståelse av denna relation, sett både till det fysiska
landskapet och den fysiska människan i landskapet. Det är inga slutna
förbindelser och sammanhållningar, utan kan metaforiskt beskrivas som
topologiska i betydelsen tänjbara och införlivandes. Ett topologiskt perspektiv
tenderar greppa sådant som återfinns samtidigt både ”utanför” och ”innanför”
ett relationellt rum och intresserar sig mindre för form, storlek och avstånd än
för vad som håller ting samman (Allen 2011: 285). Det beständiga och det
föränderliga är båda viktiga i en dialektisk förståelse av relationella rum, och
Harvey (1996) beskriver dessa som oundvikligen relaterandes till varandra. Det
ligger i flödens och förändringars natur att bli till någonting av mer permanent
karaktär, och detta någonting (ting, strukturer, samhällstillstånd) uppkommer ur
motsättningen mellan det som är och det som icke är. Någonting blir till
någonting genom att stå i relation till någonting, som exempelvis ett
landsbygdens landskap i relation till stadens eller andra landsbygders landskap.
Ett relationellt rumsperspektiv förutsätter enligt Massey (2005: 184-185) att vi
förstår rum som summan av alla relationer som förbinder det; det globala är
därför inte mindre konkret än det lokala, eftersom de konstituerar varandra.
Samhällsförändringar uppstår genom motsättningar och kontraster inom dessa
relationer, vilket också inbegriper överläggningar om och med det-mer-änmänskliga som alltid finns med som parallella livsbanor i en gemensam livsvärld
(Massey 2005: 159-161). Harvey (1996: 26-27) belyser utifrån Raymond
Williams att samhällsförändringar alltid måste förstås i förhållande till
förändringar i människors relation till naturen.
Landsbygders nya betydelser och innehåll, eller nya ruraliteter, skulle på så vis
kunna förstås som någonting som förändrats med förändrad kontext, det vill
säga med förändrade förhållanden till natur och samhälle, men också med de
utökade relationer i tid och rum som varje förändring för med sig.
Moderniteten förändrade exempelvis människors relation till natur och
samhälle, samtidigt som den någonstans lade grunden till postmoderna ideal
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med förankring i det förmoderna. Tid finns inbäddad i den materiella världen,
och det som vi framställer som sociala konstruktioner av tid och rum handlar
om hur vi i olika samhällskontexter tillgodogör oss det materiellt inbäddade för
att kunna orientera oss i världen (Harvey 1996: 210-211). Maja Lagerqvist
(2011) beskriver betydelsen av tid i relationen mellan någontings betydelser och
de praktiker och den materialitet som skapat dessa, för att beskriva torpets
transformation och överlevnad:
Ett exempel på en intressant relation mellan torpets nutid och historia, och
mellan olika dimensioner, är kopplingen mellan de torpegenskaper som idag
värderas högt och de praktiker och materiella förutsättningar som skapat dessa
i historien. Torpstugornas enkelhet, småskalighet och isolerade lägen är ju
resultat av torpsystemets geografi och sociala och ekonomiska förhållanden.
(Lagerqvist 2011: 242).

Globaliseringen anges ofta som en oundviklig kraft som påverkar och förändrar
landsbygder i Sverige likväl som runt om i världen. Ekonomiska och politiska
institutioner på olika geografiska skalor som verkar under gemensam flagg, styr
obestridligen och oundvikligen in dessa landsbygder i så kallade globala flöden.
Massey (2005) varnar emellertid för konsekvenserna av globaliseringsdiskursens
a-rumsliga hantering av tid, som på samma sätt som moderniseringsdiskursen
reducerar konkreta geografiska platser och miljöer till att rymmas inom en
gemensam tidsbana. Landsbygder har dock alla sina geografiska, historiska och
materiella förutsättningar och begränsningar, det vill säga relationer i tid och
rum med olika förändringströghet. Det nordvärmländska skogslandskapets
integrering i den globala ekonomin genom skogsråvaran är påtaglig sett till
kvantitet, värde, världsspridd export (se Skogsstyrelsen 2013, för jämförelser på
nationell nivå), och spåren av detta extensiva skogsbruk i landskapet. Paradoxalt
nog betraktas det här området ändå som en periferi i förhållande till mer urbana
ekonomiska tillväxtcentra, vilket har sin grund i en specifik historisk utveckling
som dröjer sig kvar i landskap och samhällsstruktur. Det nordvärmländska
skogslandskapet rymmer många tidsbanor, som ger möjligheter till alternativa
framtider (jämför med Massey 2005: 89).
I den här studien kommer tid att förstås och analyseras främst utifrån
människors beskrivningar av förhållanden till dåtid, samtid och framtid.
Tidsaspekten i människors beskrivningar av vad de gör, av praktikers och
landskaps betydelser, speglar relationer till, uppfattningar om, och erfarenheter
av andra landskap. Det kan vara ett och samma eller andra landskap, men med
olika utsträckningar i tid och rum. Liksom olika miljöer i landskapet som man
har individuella eller kollektiva relationer till. Det här är vad som i den här
studien beskrivs som det nordvärmländska skogslandskapets topologier. Det
händer också saker i stunden, när man gör något och rör sig genom landskapet,
och som påverkar samtida och framtida relationer till detta; rytmer i landskapet,
så som ljud (icke-ljud, tystnad), lukter, förnimmelser (vackert, vilt, ensamt),
varierar med förflyttningar i tid och rum. Wylie (2005) beskriver exempelvis
utifrån en dags vandring utmed den brittiska kusten, hur individuella
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upplevelser av landskapet växer fram med förflyttningar genom det.
Förflyttningar är emellertid relationsbundna. Relationen individen och
landskapet vilar oundvikligen på olika samhälleliga och naturmässiga
sammanhang som människor ingår i och som påverkar människors upplevelser,
vilka dock är under ständig förändring just med våra förflyttningar genom och
praktiker i dem.
2.5.2

… en ram och ett analysverktyg…	
  	
  	
  	
  

	
  

Det mer abstrakta relationella perspektivet som någonting som förbinder och
håller samman människor med tid och rum genom praktiker och betydelser,
behöver omformas för att kunna användas på en analytisk nivå, det vill säga till
en behandling av det empiriska materialet som avhandlingsarbetet vilar på. Att
studera praktiker som aktivitetssammanhang kommer då att innebära att skildra
vad människor som individer och kollektiv berättar om vad de gör på gården,
torpet, och i bygden och skogen i det som går under den gemensamma
benämningen skogslandskapet, och vilka betydelser människor tillskriver dessa
göranden. Det innebär också att försöka förstå hur skildringar av det
nordvärmländska skogslandskapet och praktikerna i dessa kopplar till förståelse
och skildringar av andra tider och rum, andra landskap och tidsepoker, som det
finns någon form av förhållande till.
Jag avser i det här sammanhanget att använda mig av Harveys (1996: 78)
kognitiva karta över ”moment”, som han benämner dem, i syfte att illustrera
människors tidsrumsliga relationer till skogslandskapet (se figur 2). Harvey
(1996: 79) själv är medveten om risken med att reducera samhällsprocesser till
vissa specifika styrande kategorier och samla dem i en modell, men betonar
vikten av att läsa ”momenten” som mer eller mindre beständiga men alltid i
rörelse och påverkandes varandra. Det som är i rörelse strävar efter att bli till
relativa beständigheter, till ting, enheter, områden eller system, exempelvis ett
landskap, en stad, eller ett institutionellt regelverk, och för Harvey (1996: 81-82)
är det intressant att förstå hur beständigheter uppstår, möjliggörs, hindras och
begränsas i relationer och flöden mellan ”momenten”. Hur påverkas
exempelvis det lokala jaktlaget av avfolkning och jägare med temporära vistelser
i skogslandskapet? Jaktlagets praktiker, kunskaper, betydelser, sociala relationer
och maktrelationer kommer samtliga att internera något från varandra, dock
med olika tröghet till förändring. En ny genomgripande lag (en extern
maktrelation), som exempelvis den så kallade nya älgförvaltningen, har
sannolikt ett snabbare förlopp på förändringar inom jaktlaget än den successiva
avfolkningen. Modernitet och urbanisering är exempel på företeelser som i
trögare takt påverkar avfolkningen av landsbygden och i förlängningen det
ytterst lokala i form av exempelvis jaktlaget, dess sociala relationer och själva
jaktens innehåll och betydelser.
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Harveys (1996: 78) modell tjänar i den här studien främst en funktion som
mindmap, som en illustration av empiriska och teoretiska resultat, en karta att
diskutera och syntetisera utifrån. Epistemologiskt innebär dialektiken som
analysverktyg i den här studien att jag har att utgå från tingen sådana som de
framstår för mig, det vill säga vad människor berättar och vad de gör (vara-ivärlden) och teman som framträder ur detta. Temana och temanas innehåll
diskuteras i förhållande till den kognitiva kartans olika ”moment” för att
syntetiseras till en förståelse för människors tidsrumsliga relationer till det
nordvärmländska skogslandskapet. Det handlar om relationer till den egna
gården eller torpet, skogen och det kollektiva och hur skogslandskapets nya
ruralitet kan förstås utifrån dessa relationer.
Diskurs/språk

Makt

Tro/värden/behov

Sociala relationer

Institutioner/ritualer

Materiella praktiker

Figur 2: Kognitiv karta över samhällsprocesser, i Harvey (1996: 78).

Den dialektiska kartan innehåller sex ”moment” (se figur 2:1; Harvey 1996: 7879) som samtliga står i relation till varandra och är därför också under ständig
förändring, om än med olika tröghet. Ett trossystem exempelvis är sannolikt
mer trögföränderligt och beständigt än politiska och ekonomiska maktrelationer
på nationell nivå. Även om kartan har som främsta uppgift att illustrera
relationer mellan de olika ”momenten” är det, som Harvey (1996: 82) skriver,
oundvikligt att orsak-verkan strukturer utkristalliseras mellan dessa. I det här
arbetet kommer kartan användas för att illustrativt diskutera praktiker,
betydelser och dess tidsrumsliga relationer – topologier – och nya ruraliteter
som samhällsprocess. I tillämpningen av den dialektiska kartan kommer större
övergripande teman som framträder i det empiriska materialet att appliceras i
kartan på plats vid de olika ”momenten”. Dessa övergripande teman rymmer
samtliga tidsrumsliga förhållanden och står i relation till varandra. Ett
övergripande tema som exempelvis närhet-distans rymmer begrepp och
underteman som centrum-periferi, natur-kultur, urbant-ruralt, och historiasamtid-framtid, upplevelser som uppstår i det förkroppsligande vara-i-världen, i
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materiella praktiker. Det både påverkar och påverkas av ”momenten” makt och
sociala relationer och utkristalliseras i temat individ-kollektiv och förhållandet
mellan det privata och det gemensamma. Avsikten är således att diskutera hur
de olika övergripande temana relaterar till varandra.
2.5.3

… några avgränsningar… 	
  	
  

Den geografiska avgränsningen för mitt undersökningsområde i avhandlingen
är fyra byar i församlingarna Norra och Södra Finnskoga i Torsby kommun,
Värmlands län. Byarna har valts på grund av att de återfinns i ett utpräglat
skogslandskap och är representativa för sådant som brukar känneteckna
glesbygd. By som begrepp i det här sammanhanget avser ett litet samhälle, med
en mer eller mindre samlad bebyggelse som av hävd ansetts höra till området i
fråga. De skogsfinska kopplingarna är intressanta i den bemärkelsen att det
lämnat så påtagliga spår i landskapet och berättelser om landskapet, som jag
både kan se och lyssna mig till hur olika (grupper av) människor i området
förhåller sig till. Det skogsfinska och Finnskogen som sådan är emellertid inte
av primärt intresse för själva arbetet men utgör exempel på ett landskap med ett
relativt specifikt innehåll och materialitet – den boreala skogen – som både
påverkar och påverkas av människan.
En annan viktig avgränsning har att göra med de praktiker (människors
aktiviteter i landskapet) jag valt att studera. Skogslandskapet brukas och
förvaltas utifrån en mängd olika praktiker såväl individuellt som kollektivt och
som ger landskapet olika innehåll och utformningar. Inte minst innehåller
skogslandskapet i sig självt en mängd praktiker i form av geologiska och
ekologiska processer som skapar själva grundförutsättningarna för människors
praktiker i landskapet. Skogsbruket som näring påverkar både landskap och
praktiker i området, och inte minst många människors försörjningar.
Skogsbruket och särskilt framväxten av det mekaniserade skogsbruket har
utgjort en stor orsak till de genomgripande demografiska och
bosättningsmässiga förändringar som präglar området idag. Det har också
skapat särskilda betingelser för praktiken jakt som studeras i det här arbetet, där
det extensiva skogsbruket lett till ett omfattande skogsbilvägnät och en stor
älgstam. Ytterligare en form av praktiker är av institutionell karaktär och kan
beskrivas som ett slags ”osynlig” hand över landskapet. Det är tillämpningar av
alla de lagar och förordningar som styr hur och vad landskapet ska användas
till.7 Det här arbetet fokuserar på praktiker i skogslandskapet: praktiker kring
den egna bebyggda fastigheten, praktiker inom kollektiva engagemang, och
praktiker i skogen, det obebyggda. Utifrån detta har jag valt att mer specifikt
studera engagemang med olika mer eller mindre ”tvingande” karaktär, som
exempel på en individens och kroppens praktik som kopplar till betydelser
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Gabriel Bladh (1995: 44, figur 3.1) åskådliggör i vad han benämner en ”principskiss” av landskapets
olika men sammanhängande funktioner: det materiella landskapet, handlingslandskapet, det
institutionella landskapet, och det betydelselandskapet.
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kring såväl det egna torpet eller gården, det kollektiva och skogen. Var och en
för sig av dessa ”dimensioner” av praktiker ser jag som intressanta att studera
eftersom de också representerar olika grad av komplexitet och olika perspektiv
på skogslandskapet människor verkar i och upplever landskapet ifrån (jämför
exempelvis med Edensor 2006). Bygdeföreningen belyser exempelvis
förhållande till historien och förhållandet mellan det egna och bygden, och är
intressant med tanke på att många både saknar rötter i och endast periodvis
bebor det nordvärmländska skogslandskapet. Vägföreningsarbete är exempel på
en praktik och en avfolkningsproblematik som i allt större omfattning blir en
fråga som måste lösas av människor själva som bor utefter enskilda vägar i
lands- och glesbygd. Det är med andra ord av mer tvingande karaktär än
exempelvis bygdeföreningsengagemang, men belyser också förhållandet mellan
det egna och det kollektiva och spänningsfält som kan finnas i detta. Jakten
som praktik har valts dels på grund av dess stora betydelse för flertalet fast- och
fritidsbosättare i det nordvärmländska skogslandskapet, dels på grund av att den
berör såväl förhållandet till den enskilda fastigheten, till det kollektiva
deltagandet och förhållandet till skogen. Jakten har också en lång historia i
området, som rymmer såväl förändring som kontinuitet och uppvisar stor
tidsrumslig komplexitet.
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Kapitel 3: GENOMFÖRANDETS TANKE OCH
PRAKTIK – METODOLOGI OCH VERKTYG
We seem to be at a critical point in the history of science, in which we must alter our
conception of goals and of what makes a physical theory acceptable. It appears that
the fundamental numbers, and even the form, of the apparent laws of nature are not
demanded by logic or physical principle. The parameters are free to take on many
values and the laws to take on any form that leads to a self-consistent mathematical
theory, and they do take on different values and different forms in different universes.
(Hawking & Mlodinow 2011: 143).

3.1

Inledning

	
  

Då det här arbetet studerar människors praktiker i skogslandskapet idag och
hur praktiker kopplar till människors upplevelser, erfarenheter och kunskaper i
tid och rum, kan den beskrivas som en kvalitativ studie med influenser från
såväl fenomenologiska, etnografiska som relationella perspektiv. Relationen
mellan individ, skog, och kollektiv beskrivs här som tillsammans utgörandes
landskap och som upprätthålls och förändras genom betydelser och praktiker
med olika förbindelser i tid och rum. Med ett fenomenologiskt perspektiv ges
insikt i den enskilda människans många känslor och funderingar kring
landskapet hon verkar i, medan ett etnografiskt perspektiv placerar individen
och hennes betydelser och praktiker inom ramen och förståelsen för strukturer
och det kollektiva. Det här arbetet har vuxit fram ur vad som brukar beskrivas
som en abduktiv forskningsprocess, med vissa skeden av mer induktiv och
också explorativ karaktär. Det innebär att empirisk data insamlad i ett tidigt
skede av forskningsprocessen präglats av en bakgrundsmässig och
begreppsmässig förförståelse för det nordvärmländska skogslandskapet,
samtidigt som fenomenet nya ruraliteter i området utforskats empiriskt och
teoretiskt allt eftersom forskningsprocessen fortskridit. Teman som
utgångspunkt för analys har vuxit fram successivt med bearbetning av empirin,
där det dialektiska perspektivet följt med från början som intressant för att
förstå relationer mellan individ, skog, och kollektiv. Alvesson & Sköldberg
(2008: 55) beskriver den abduktiva metoden som en pendlande arbetsprocess
mellan utveckling av empiri och finjustering av teori. Den kvalitativa
forskningsprocessen framhåller ofta forskarens förförståelse och del av större
sociala sammanhang, som i större eller mindre grad påverkar
tolkningsutrymmet av det beforskade (se exempelvis Denzin & Lincoln 2003). I
den hermeneutiska tolkande ansatsen förstås också forskaren och den
beforskade genom förväntningar och uppfattningar internalisera något från
varandra. Sammantaget redogör detta för en uppfattning om att vi i vår
tolkning alltid relaterar till någonting vi känner igen8:
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8

Ludwig Wittgenstein (1992) beskriver den här situationen som att vi är fångna i bilder.
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Interpretation is not an additional procedure: It constitutes an inevitable and basic
structure of our “being-in-the-world”. We experience a thing as something that has
already been interpreted. (Finlay: 2009: 11).

Rodney Åsberg (2001) argumenterar mot benämningar som kvalitativ
respektive kvantitativ metod, och menar att det snarare är de objekt och
fenomen vi söker kunskap om som har egenskaper som kan betraktas som vara
av kvalitativ respektive kvantitativ karaktär.
… vad för slags kunskap man är ute efter, det vill säga detta har att göra med
epistemologiska överväganden (Åsberg 2001: 271).

Vilka egenskaper har då de objekt och fenomen som jag söker kunskap om? I
det här arbetet har jag för avsikt att skildra och bidra till en fördjupad insikt om
såväl de större som mindre sammanhang som framträder i insamlad empiri, och
det jag studerar är av så kallad kvalitativ karaktär. Vad gör fast- och
fritidsboende i skogslandskapet och varför, och hur kan det förstås i
förhållande till människors erfarenheter av andra tid och rum. Människor är inte
passiva mottagare av politiska och ekonomiska strukturer, utan besvarar och
anpassar dessa utifrån individuella behov och de lokala sociala sammanhang
man verkar inom:
Varje bit mark är en del i en flera människors liv, och vad som händer på markytan är
förbundet med denna persons/dessa personers ambitioner och livssituation. Det
innebär ett stort avsteg från verkligheten att behandla markägare som en homogen
skara, med förutsägbara beteenden. (Stenseke 1997: 103).

Det här arbetet avser att studera människors berättelser av vad som betyder
någonting för dem i förhållande till skogslandskapet de verkar i, som individer
och tillsammans med andra, och som även innebär hur människor förhåller sig
till större och omgivande samhälls- och kulturkontexter. Det är dock viktigt att
vara medveten om att människorna som jag intervjuar oftast har en mer
dualistisk syn på landskapet ”där ute”, än den ontologiska och begreppsmässiga
relationella ram som jag som forskare tillämpar när jag analyserar det jag får
berättat för mig. Det är också av vikt att betona att studiens avgränsningar
innebär att den inte kan ha några större generaliserande kunskapsanspråk, men
vara användbar för ett sådant syfte när den sätts i relation till andra studerade
sammanhang.
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3.2

En fenomenologisk diskussion…

	
  

En transformation, snarare än ett egentligt skifte, inom geografi som vetenskap,
var framväxten under sent 1960-tal och 1970-tal av humanistiska,
existentialistiska och fenomenologiska strömningar med det enskilda subjektet i
centrum. Flera har redogjort för orsaker till denna transformation (se
exempelvis Relph 1981; Livingstone 1992) och tydligast framträder att dessa
strömningar inom geografin vuxit fram parallellt som en kritik mot och ett
alternativ till:
… the philosophies and approaches that start with simplifying abstractions and end
with the minimum vocabulary of scientific concepts, … that only these types of
philosophies and approaches are admissible as a means of expanding our
understanding of the world (Relph 1970: 195).

De stora teorierna, med rötter i matematiska och naturvetenskapliga modeller,
kan inte ensamma förklara allt om världens varande och blivande, men de
många perspektiven och människorna som bärare av dessa perspektiv kan
hjälpa oss att förstå. Relph (1970: 193) beskriver den fenomenologiska metoden
som ett sätt att skildra – inte förklara - hur människans föreställningsvärld (-ar)
och ageranden ger liv åt objekten:
The a priori assumption of Descartes, that there is an objective world which
possesses a rationality that can be comprehended and which is independent of man, is
thus considered invalid: all knowledge proceeds from the world of experience and
cannot be independent of that world. (Relph 1970: 193).

Eftersom den enskilda människans tankar och intentioner är precis lika brokiga
och mångsidiga som mellan olika människor, måste vi prata om dem i pluralis,
om världar (Relph 1970: 194). Och det är här som fenomenologin blir
intressant och om inte alldeles dogmatiskt behandlad så i alla fall av betydande
inflytande för den här studien, i form av uppfattningen om människors världar
som flerdimensionella och relationella. Vi kan enligt ett fenomenologiskt
perspektiv inte uppnå en sann, allmängiltig kunskap om tillvaron och tingen,
eftersom dessa är vad de framstår för var och en av oss; meningen med
tillvaron, (varandet - Dasein) är universellt i betydelsen att det saknar definition,
menar Martin Heidegger (2008 [1927]). En etymologisk härledning visar att
ordet fenomenologi kommer från grekiskans phainómena - fenomen, något som
visar sig självt i sig själv, något som framträder för oss som det är beroende på
vår tillgänglighet – (för-)förståelse – till det (Heidegger 2008 [1927]). Martin
Heidegger (2008 [1927]) beskriver fenomenologi som själva ontologin och
vetenskapen om tillvarons vara, och tillvarons fenomenologi som tolkning –
hermeneutik:
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Ontology and phenomenology are not two different disciplines that among others
belong to philosophy. Both terms characterize philosophy itself, its object and
procedure. Philosophy is universal, phenomenological ontology, taking its departure
from the hermeneutic of Dasein, which as an analysis of existence has fastened the end
of the guideline of all philosophical inquiry at the point from which it arises and to
which it returns. (Heidegger 2008 [1927]: 85).

I Heideggers värld förutsätts interaktion mellan det medvetna subjektet och
objekten som är föremål för medvetandet. Medvetande om objekten innebär
någon form av aktivt förhållande till dem och det är också i aktiviteten som
objekten framträder för oss och blir till ting och världar. De fyller en funktion
för oss, i mening och materialitet. Med ett fenomenologiskt perspektiv kan
människors relation till sin och för den delen även andra omgivningar ges en
bredare och djupare innebörd. Det är exempelvis inte intressant att enbart veta
hur långt det är avståndsmässigt mellan människor och platser, om man inte
också vet hur och varför människor förhåller sig på ett eller flera sätt till dessa
platser, i såväl tanke som i praktik. Relph (1970) menar att den
fenomenologiska ansatsen:
… enables the unification of the field of geographical enquiry, but it does so not by
adopting a simple anthropocentric model but by demonstrating the fundamental
intentionality of the relationships between man and the world (Relph 1970: 197).

Den här studien kan beskrivas som influerad av det fenomenologiska
perspektivet. Jag tänker då framför allt på själva datainsamlingen, men
naturligtvis finns där redan i forskningsfrågorna en uppfattning om världen som
i alla fall i vissa avseenden (ut-)tolkad av individer. Det är ju människorna i
landskapet, deras beskrivningar av vad de gör där, hur de ser på det de gör och
landskapet som de verkar i, och hur de relaterar till tid och rum, som jag
intresserar mig för och som jag menar ytterst påverkar landskapet i någon
riktning med sina praktiker och intentioner med dessa praktiker (jämför
exempelvis med Stenseke 1997). Senare tids fenomenologiskt influerad
forskning fokuserar på ett mer komplext sammanhang mellan människan och
världen, där det materiella och det icke-mänskliga ges en tydligare interagerande
roll med människan och hennes göranden och betydelser kopplade till dessa (se
exempelvis Ingold 2000; Lorimer 2005; Thrift 2007). Även kroppen har under
senare år blivit intressant och föremål för forskning om hur vi upplever världen;
kroppen är samtidigt mottagare av vad som redan finns i landskap i form av
betydelser och strukturer, och också avsändare av göranden och känslor som
skapar och reproducerar landskap (se exempelvis Wylie 2005). Vad människor
gör och vad de tänker om det de gör är därför metodologiskt sett viktigt att
studera för att förstå skogslandskapets förändringar. Världen, och specifikt i
den här studien landskapet, är fyllt av tidigare göranden och betydelser som
medvetet eller omedvetet påverkar vad vi gör där idag (Thrift 2007), vilket gör
ett oreflekterat och förenklat använt fenomenologiskt perspektiv problematiskt
i förhållande till kulturgeografisk samhälls- och kulturteori. Det går inte att
bortse från att människors tankar och handlingar också är del av större
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samhälleliga och kulturella kontexter, och jag behöver därför en kompletterande
metodologisk ansats för att studera individens förhållande till olika tidsrumsliga
sammanhang.
3.3

… och en etnografisk

	
  

Oavsett om vi som forskare uttryckligen positionerar oss inom det
fenomenologiska fältet eller inte, har vi att särskilt förhålla oss till oss själva som
varande samtidigt forskare och individer i vår (ut-) tolkning av vad människor
berättar för oss, eller det vi upplever som passiv eller aktiv deltagare i fält (se
exempelvis Crang & Cook 2007; Angrosino 2007). Det handlar om, som Crang
& Cook (2007: 7-16) beskriver det, subjekten forskare och beforskad som
samspelande i varandras tidsrumsliga sammanhang. Vi skulle inte uppnå
kunskap om någonting om det inte fanns ett objekt att reflektera mot, vilket
innebär att objektet i sig är bärare av denna kunskap och därför är lika mycket
subjekt som forskaren själv. Och det är så som jag betraktar
forskningsprocessen i det här arbetet, som en process mellan mig som forskare
och min förförståelse av det nordvärmländska skogslandskapet och
människorna i landskapet som ger mig ny kunskap om det. Det här är en viktig
utgångspunkt i vad som brukar gå under benämningen etnografisk forskning
och metod. Angrosino (2007) beskriver inledningsvis den etnografiska
forskningen som holistisk till sin karaktär:
Ethnography literally means a description of a people. It is important to understand
that ethnography deals with people in the collective sense, not with individuals. As
such, it is a way of studying people in organized, enduring groups, which may be
referred to as communities or societies. (Angrosino 2007: 1).

Eftersom fältstudier och observationer i mer eller mindre deltagande form är
viktiga inslag i det här arbetet, som en komparation med vad människor
berättar för mig i intervjuer, är det etnografiska perspektivet intressant för detta.
Etnografi som metod har över tid fått ett bredare användningsområde, men
samtidigt också en vidare och oklarare innebörd. Och från att i princip ha varit
ett perspektiv på vad som betecknades som Andra och det Andra och en metod
begränsad till studier av icke västerländska samhällen, beforskas samhällen idag
utifrån vidare definitioner av begreppet ”samhälle”, där forskaren genom sitt
deltagande i större utsträckning förstås som del av sammanhangen denne
studerar (Atkinson & Hammersley 2007; Crang & Cook 2007). Den
etnografiska forskningen kan på så vis beskrivas som en lösning på
humanismens och fenomenologins avsaknad av fokus på strukturer och
sammanhang som människor och deras intentioner ingår i (för en kritik se
exempelvis Peet 1998; Castree 2009). Samtidigt förefaller det finnas mer eller
mindre uttalat motstånd inom etnografisk forskning, mot att stänga in det
stycke värld som beforskas i boxar av orsak–verkan relationer. Människans
föreställnings- och betydelsevärldar är inte statiska och inte heller agerar
människor alltid helt rationellt i förhållande till samhälls- och kulturkontexter
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(Atkinson & Hammersley 2007), då interaktionen mellan människor och
omgivande samhällen verkar föränderligt i bägge riktningar. Ett problem i
sammanhanget är också att etnografiska forskningsmetoder tenderar att studera
tämligen avgränsade rum och dess strukturer (något som diskuteras i
exempelvis Crang & Cook 2007; Angrosino 2007). Det nordvärmländska
skogslandskap jag studerar kopplas i all sin isolerade och marginaliserade
position till globala och regionala centra, till en rad andra landskap just genom
de enskilda individer som verkar där permanent eller periodvis och
skogsindustrin och andra strukturella nätverk. Arbetet kommer att präglas av ett
metodologiskt sett etnografiskt tillnärmande av studieområdet, och det gäller
naturligtvis att vara medveten om begränsningar med detta. Det är ett specifikt
skogslandskap, med specifika historiska händelser och samtida relationer, som
skapar specifika förutsättningar och begränsningar för människors vistelser och
praktiker i det. Trots allt har området mycket gemensamt med andra boreala
skogsområden i Sverige, men också i andra länder där skogen och skogsråvaran
utgör nav i människors försörjningsstrategier och livsstilar. Arbetet utgör på så
vis en fallstudie av skogslandskapet, en specifikt geografiskt avgränsad sådan,
men sannolikt också analytiskt generaliserbar även på andra boreala
skogslandskap. Processer som präglar det nordvärmländska skogslandskapet i
nya ruraliteter skulle därför kunna jämföras skogslandskap med motsvarande
historiska och samtida kontexter. Bent Flyvbjerg (2001) beskriver fallstudien
som värdefull för studier av människors verkliga livssituationer, där konkret och
kontextuell kunskap är viktigare än förutsägbara teorier och generaliseringar.
Han beskriver vidare hur fallstudien trots motsatt uppfattning kan användas för
att säga någonting generellt, och jämför metaforiskt med Poppers klassiska
svanillustration som falsifieringstest:
The case study is well suited to identifying ”black swans” because of its indepth approach: what appears to be ”white” often turns out on closer
examination to be ”black” (Flyvbjerg 2001: 77).

En så kallad tät beskrivning, eller noggrann etnografi, kan ge fallstudien mer
tyngd av att kunna säga sig ha upptäckt djupare sammanhang. Det innebär en
systematisk och detaljerad beskrivning av ett fenomen, som inte enbart fångar
samband utan även mångtydigheter och motsägelsefullheter (se Ehn & Löfgren
2001). Ingenting är för trivialt för att lämnas åt sidan, eftersom det kan vara
viktiga pusselbitar för ett helt sammanhang. I det här arbetet strävar jag efter en
sådan tät beskrivning genom att tillämpa en syntes av influenser från
fenomenologiska och etnografiska perspektiv. Det innebär att det i viss
omfattning kommer att präglas av en relativt öppen och mer eller mindre
pendlande arbetsgång i linje med ett abduktivt förhållningssätt, vilket ofta
karaktäriserar etnografisk forskning (se exempelvis Atkinson & Hammersley
2007). En pendling dels mellan fältstudier, deltagande observation, och
intervjuer, men dels också mellan begreppsapparat och empiri:
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The analysis of data involves interpretation of meanings, functions, and consequences
of human actions and institutional practices and how these are implicated in local,
and perhaps also wider, contexts. What are produced for the most part, are verbal
descriptions, explanations, and theories; quantification and statistical analysis play a
subordinate role at most. (Atkinson & Hammersley 2007: 3).

3.4

Metodverktyg I: Insamling och framskrivning av empiri

Insamling av data startade på ett sätt som närmast kan beskrivas som av
induktiv karaktär. Jag gjorde några första och mer eller mindre explorativa
fältstudier på fyra jaktstämmor sommaren 2010, på ett författarmöte på en
bygdegård juni 2011, samt under hembygdsdagar i juli 2011. Centralt i
datainsamlingen är genomförandet av 25 djupintervjuer. Fältstudier och
deltagande observationer har tjänat som underlag för efterföljande intervjuer,
men också efter intervjuer för att få ”materialiserat” och konkretiserat det som
berättats om under intervjuerna (jämför exempelvis med Atkinson &
Hammersley 2007; Woods 2010). Resultat från en tidigare, dock ej ännu
publicerad studie utförd bland annat inom studieområdet för det här arbetet
används också för att komplettera och jämföra insamlad data (se Bladh et al
2005).
I sammanhanget insamling av empiri är det viktigt nämna något om min roll
som forskare i och relation till det som beforskas. I linje med de resonemang
som förs i detta avhandlingsarbete, om kropp, tanke och praktik som mottagare
och utförare i landskapet, måste vi förstå också oss själva som forskare hur vi
påverkas av, liksom medverkar i och påverkar det som sker (se Rouse 2001;
Ellis & Bochner 2003; Woods 2010). Roller handlar inte enbart om identitet,
om vem man är utifrån ålder, kön, utbildning, yrkestillhörighet, etcetera, utan
också om vad man inte är, och som kanske av särskild betydelse i mitt fall:
insider/outsider, landsbygdsbo/stadsbo, jägare/icke-jägare. Vilken eller vilka
roller forskaren tilldelas och själv sätter sig i påverkar i större eller mindre
omfattning relationen till det beforskade och kan såväl underlätta som försvåra
för både insamling och behandling av insamlad data (jämför exempelvis med
Pini 2004). Sådant som känslor av tillhörighet och hemtamhet, liksom lojaliteter
till och förförståelser av det som beforskas visar sig emellertid hos mig själv
vara av tämligen ambivalent karaktär. Jag kan betraktas som insider i den
meningen att jag har släktmässiga rötter i Nordvärmland, och mina föräldrar
och bröder bor där permanent sedan mitten av åttiotalet. Jag är dock samtidigt
outsider för flertalet av dem som idag är boende i området. Född och uppvuxen
i Stockholm och numera boendes i Karlstad, men med återkommande vistelser
och stuga i området, gör också epitet som landsbygdsbo respektive stadsbo till
en gråzon. Min medvetenhet om denna problematik och ständig självreflektion
har förhoppningsvis lett till ett självkritiskt arbete. Att erkänna betydelsen av
forskarens personliga erfarenheter innebär samtidigt acceptans av närhet i den
skrivna texten, det vill säga att forskaren som författare accepteras att framträda
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i första person. Ellis & Bochner (2003) beskriver hur den vida tolkade skrivoch forskningsgenren autoetnografi används i avsikt att fördjupa kunskapen om
det studerade, genom forskarens pendlande mellan sig själv som subjekt och
det studerade som objekt.
As they zoom backward and forward, inward and outward, distinctions
between the personal and cultural become blurred, sometimes beyond distinct
recognition (Ellis & Bochner 2003: 209).

Jag gör inte anspråk på att skriva inom den autoetnografiska genren, men finner
stöd och inspiration i den för min egen mer eller mindre essäistiska textstrategi.
Den autoetnografiska texten präglas av ett pragmatiskt förhållande till det
abstrakta och teoretiska, där det levda och upplevda, kropp och tanke, skildras
som relationella och institutionella berättelser:
… affected by history, social structure, and culture, which themselves are
dialectically revealed through action, feeling, thought, and language (Ellis &
Bochner 2003: 209).

I min textframskrivning är det just det här dialektiska förhållandet mellan
människor och skogslandskap som jag försöker skildra, för att få kunskap om
den samhällsförändring som brukar benämnas den nya ruraliteten. Det innebär
att mitt skrivande även utanför specifikt analysavsnitt som i kapitel 7 präglas av
återkommande kopplingar mellan empiriska och analytiska betraktelser, det vill
säga mellan det jag upplever rent jordnära och hur jag rent teoretiskt och
konceptuellt förstår dess sammanhang.

3.4.1

Fältstudier och deltagande observation

	
  

Att studera människors aktiviteter i landskapet och relationer till det samma
förutsätter närvaro. Detta har jag försökt uppnå genom fältstudier och vad som
går under benämningen deltagande observation. Fältstudier skall i detta
avhandlingsarbete förstås som observationstillfällen där jag betraktar mig själv
som iakttagare och besökare och inte som deltagare. Vad exakt som räknas som
deltagande observation är dock omtvistat och bedöms ofta, men inte helt
rättvisande, utifrån hur mycket faktisk aktivitet forskaren deltar i, i vilken
utsträckning forskaren själv är med och gör det som de observerade gör. I
grunden handlar det naturligtvis om såväl ontologiska som epistemologiska
utgångspunkter, att förstå sin roll som forskare i sammanhanget och hur
kunskap om det studerade kan uppnås med deltagande observation (se
exempelvis Mason 2002: 85). Enligt Atkinson & Hammersley (1994) är
deltagande observation att betrakta mindre som teknik än som ett förhållande
till det studerade, där forskaren ses som varande-i-världen i interaktiv
bemärkelse (jämför exempelvis med Wylie 2005). Det handlar inte enbart om
vad forskaren faktiskt gör, eller inte gör, tillsammans med andra under
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observationstillfället, utan också om vad som känslo- och kunskapsmässigt
internaliseras hos forskaren och det beforskade genom förkroppsligad samvaro
i en speciell situation (se Kearns 2010). Det som jag benämner deltagande
observation i mitt avhandlingsarbete innebär att jag i olika grad själv deltagit i
olika aktiviteter där människor gör någonting tillsammans, så som älgjakt,
slåttergille, bygdeföreningsmöte, och vägföreningsmöte. Jag benämner däremot
besöket på hembygdsgården i samband med så kallade hembygdsdagar, och
deltagande i mötet om nedläggning av ortens enda bank, som fältstudier,
eftersom jag var där som en ”vanlig” besökare och åskådare bland många andra
i en offentlig tilldragelse.
Genom en första deltagande observation under den årliga älgjakten i oktober
räknade jag med att dels lägga märke till situationer som skulle vara mig till
hjälp för att dels utveckla frågor att ställa i efterföljande djupintervjuer, och dels
för att etablera mig själv i sammanhangen i syfte att komma närmare såväl
människorna som en förståelse för praktikerna (vad man gör, hur det går till,
och hur jag själv upplever jakten). För att få kunskap om hur vårt samhälle hålls
samman socialt måste vi förstå människors agerande, interagerande, beteenden,
och deras tolkningar och reaktioner på dessa (Mason 2002). Genom fältstudier
och deltagande observation får jag kunskap om människors praktiker i
landskapet, och genom det egna deltagandet kan jag i alla fall få en första
inblick och kunskap om dels känslor och värden bakom praktikerna och till
landskapet, dels förståelse för de förändringar som människor beskriver för mig
(jämför exempelvis med Saltzman 2001). Ambitionen har varit att genom
praktiker fånga människors individuella och kollektiva förhållande till
skogslandskapet. Följande aktiviteter inom praktiker har varit föremål för
fältstudier eller deltagande observation i syfte att jämföra med vad som
framkommer i intervjuer med enskilda individer:
-

-

Jaktstämmor: Jaktstämman kan närmast beskrivas som motsvarigheten till
den ideella föreningens årsmöte. Jag såg det som intressant och relevant
med observation som metod i jaktstämmorna innan jag skulle delta i
årets älgjakt i oktober, eftersom jaktstämman drar upp riktlinjer för
älgjakten (och även småviltjakten och jakten på större rovdjur). Här
regleras antalet djur, samt vilka individer inom populationerna, som får
skjutas9. Kunskaper och värderingar om viltet och markerna framträder
under sådana möten, liksom eventuella motsättningar. Dessa
observationer genomfördes under juli-augusti 2010, efter telefonkontakt
med representanter de respektive viltvårdsområdena.
Hembygdsdagar: I mitten av juli 2011 besökte jag de så kallade
Hembygdsdagarna i Norra Finnskoga hembygdsgård för en fältstudie.
Jag hade inga intervjufrågor med mig utan ställde mer slumpmässigt
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frågor till funktionärer och ordförande för att få förklarat en del av det
jag observerade.
Älgjakt: Under jaktstämmorna frågade jag efter möjligheten att få vara
med under älgjakten i oktober, vilket jag uppfattade mottogs mycket
positivt av de tillfrågade. Jag delade upp mitt deltagande under
älgjaktsveckan i oktober 2010 på fyra viltvårdsområden inom
studieområdet (se obsevationsunderlag i bilaga 1). Jag deltog med andra
ord under fyra av fem-sex jaktdagar. Detta hade naturligtvis både sina
för- och nackdelar. Till fördelarna hörde att jag fick en första, om än inte
så stor, möjlighet till jämförande studie. Till nackdelarna hörde att jag
inte fick möjlighet att följa upp intressanta situationer inom de
respektive jaktlagen/viltvårdsområdena, samt att jag upplevde att det i
alla fall i ett av jaktlagen ”krävdes” minst en dag för att ”upptas” i
gemenskapen, vilket underlättar för observationen i det att händelser
tydligare uppenbarar sig. En svårighet, dock kanske inte direkt en
nackdel, med deltagande observation (under jaktstämmor likväl som
under älgjakt), märkte jag är konsten att anteckna utan att detta verkar
hämmande på människors aktioner och uttalanden. Det var dessutom
mycket svårt att hinna anteckna när jag gick med hundförare, och
överhuvudtaget när det var kallt om fingrarna. Under älgjakten tog jag
också en hel del foton för att använda som illustrationer. I oktober 2011
deltog jag under en dag i så kallad drevjakt i ett jaktlag i ett
viltvårdsområde. Detta för att själv uppleva hur det är att gå i drevkedja,
det vill säga att driva fram älg till passkyttar. Det innebar att jag då
provat på olika former och upplevelser av älgjakt: sitta på pass, gå med
hundförare och i drevkedja. Och som mer av en fältstudie deltog jag i
oktober 2012 under köttdelningen i ett av jaktlagen. Här var tanken att
få se dels hur arbetsfördelningen vid slaktboden går till dels lyssna till de
diskussioner som förs om och kring köttet och älgjaktsveckan som gått.
Slåttergille hembygdsgård: I juli 2011 deltog jag i slåtterarbete på en
hembygdsgård efter kontakt med en av organisatörerna, i syfte att få
kunskap om vilka som engagerar sig i det lokala bygdearbetet och med
vilka kunskaper och metoder man vårdar det gemensamma landskapet
och kulturarvet. Detta är intressant att sätta i relation till hur människor i
bygden vårdar landskapet kring den egna fastigheten. Idag är småbruken
borta i bygden och inga ängar, vallar eller åkrar måste underhållas för
kreaturshållning eller odling. Hembygdsgården får på så vis en museal
uppgift att bevara såväl kunskaper som ett stycke tidsrelaterat landskap.
Bygdeföreningsaktiviteter: En av byarna har bildat en bygdeförening för att
hantera frågor av gemensam angelägenhet för byn, så som vägunderhåll,
och för att främja gemenskap genom olika former av aktiviteter. Jag fick
tips av människor i bygden om att bli medlem i föreningen för att på så
vis få tillgång till den gemensamma hemsidan och den information om
bygden och föreningen som ges där, samt inbjudan till aktiviteter och
möten. En sådan aktivitet som jag deltagit i är en vandring i augusti 2010
efter en gammal säterväg tillsammans med tolv personer från byn. Jag

-

3.4.2

har också deltagit i föreningens årsmöte och tillika bygdefest i juli 2011.
Bygdeföreningen är intressant att sätta i jämförelse med
hembygdsgården. Bygdeföreningen är uttryck för en platsspecifik (dock
inte nödvändigtvis med en specifik mötesplats) mobilisering med
förankring i någon form av nutida angelägenheter, och har med andra
ord tillkommit mer av nödvändighet. Hembygdsgården har inte
tillkommit av samma nödvändighet, utan mer av nostalgi och som en
form av identitetsmarkör att samlas kring och visa upp för omvärlden.
Vägföreningsmöte: Vägföreningar är bra exempel på ett mer eller mindre
tvingande engagemang för samtliga som bor eller har fastigheter i
anslutning till enskilda vägar. Jag har tittat lite närmare på denna för
landsbygden och glesbygden utmärkande sort av förening i syfte att sätta
i relation till andra kollektiva praktiker så som ovan beskrivna aktiviteter
på hembygdgård och inom bygdeförening. Inför ett årsmöte som jag
deltog i kontaktade jag kassör och ordförande för att berätta om
observationen.

Intervjuer

Intervjuerna som genomförts inom ramen för det här avhandlingsarbetet är av
karaktären djupintervjuer och intervjufrågorna (se bilaga 2) har utformats som
semistrukturerade (jämför exempelvis med Mason 2002; Dunn 2010). Det innebär
att en checklista med frågor – en intervjuguide – utformats på så vis att ämnen
relevanta för studiens syfte täckts in, samtidigt som den tillåter såväl avsteg som
tillägg till denna. På så vis kan forskaren hålla sig inom ramen för sina
forskningsfrågor men ändå ha möjligheten att angripa dem från flera håll för att
nå djupare. Intervjufrågorna i det här avhandlingsarbetet bygger på människors
förhållande till det nära och egna, till den omgivande bygden och storsamhället,
till naturen och skogen, och till praktikerna som själva kittet för dessa
förhållanden. Vidare har utformats frågor utifrån aspekter som görande,
betydelser, och kopplingar till tid och rum. Ett flertal av frågorna har ställts på
så sätt att den inervjuade beskriver någonting vad denne upplever som utifrån
andra, mer kollektiva åsikter, och som lite på distans. Det kan exempelvis
handla om att be informanten att berätta om och beskriva förändringar över tid
när det gäller jakten och jägaren. Ett sådant angreppssätt speglar även detta
indirekt vilka betydelser den intervjuade tillskriver någonting och gör det också
lättare att fråga kring känsligare ämnen. Jag har också upptäckt under mina
intervjuer att de intervjuade ofta talar i tredjeperson när de beskriver sin egen
inställning till någonting. När jag har ställt frågor om sådant som exempelvis
allemansrätten och olika historiska skeenden från torp, gård och bygd, har
tanken varit att få kunskap om vad som oftast lyfts fram och vilka betydelser
som avspeglas i detta, snarare än korrekta och verifierbara redogörelser för
enskilda personer.
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Intervjuer i olika former är sannolikt det vanligaste metodverktyget för att
uppnå kunskap kring objekt och fenomen med så kallade kvalitativa
egenskaper. Det finns också följaktligen en uppsjö av litteratur som behandlar
just intervju som metod, hur man går till väga rent praktiskt och situationer som
kan uppstå (se exempelvis Mason 2002; Dunn 2010). Och visst, mycket går att
läsa sig till, men att räkna med att vara helt förberedd på varje situation som kan
uppstå har jag upplevt inte är möjligt. Det kan handla om allt från personkemi
mellan intervjuare och intervjuad, dagsform hos intervjuare, obekväma eller
besvärliga miljöer, språkproblem, för att nämna några av mina egna
erfarenheter. Svårigheterna till trots kan jag också konstatera att få metoder ger
sådan närhet till det beforskade som intervjuer gör. I nuet och mötet kan så
mycket mer upptäckas och förstås, än vad någonsin text kan förmedla. Dunn
(2010: 102-103) beskriver hur intervju som metod kan öppna för möjligheter att
göra grupper av människor hörda, som annars försvinner i eller tolkas som den
allmänna opinionen. Människors åsikter och erfarenheter varierar dock inte
enbart mellan individer utan också mellan olika grupper av människor, och
därför bör uttolkaren av intervjuerna vara försiktig med generaliseringar utifrån
dessa (Dunn 2010: 102).
Intervjun är en interaktiv situation där alla sinnen är med och ger tillträde till
flera dimensioner. Tillträde handlar också om att dels få människor att över
huvud taget ställa upp på intervjuer, dels förtroendet att få ta del av deras
verkliga och innersta tankar – att de vågar och känner det meningsfullt att
berätta. Bakom det som berättas kan ibland finnas någon form av mer eller
mindre dold agenda, någon orsak till det den intervjuade vill eller inte vill
berätta. Skillnaden mellan muntligt och skriftligt berättande menar jag ligger i
ögonblicket och möjligheten till eftertanke och efterbehandling. Är det första
gången kanske som den intervjuade överhuvudtaget reflekterar över det som en
intervjufråga innehåller, och vad kan det ha för betydelse för dels det enskilda
svaret, dels intervjun i sin helhet? Har det någon betydelse vem jag är som
intervjuar (akademiker, kvinna, insider, outsider, klädsel, dialekt…)? Dunn
(2010: 114-115) beskriver relationen mellan intervjuad och intervjuare som av
två slag: det professionella objektiva och distanserade, respektive det kreativa
och empatiska. Den senare relationen kan göra intervjusituationen mer
avslappnad och mindre skrämmande och underlätta för utvecklade
resonemang. En sådan relation påverkas av forskarens förförståelse och insidereller outsiderrelation, och det ”gemensamma” språk som gör både intervjuarens
och intervjuades världsbilder förståeliga. Och så här post datainsamling kan jag
summera några erfarenheter av intervjusituationer. Det har inte varit svårt att få
människor att ställa upp på intervju och samtliga intervjuer med undantag för
en har utförts under sommar och för många under deras semester. Inte alltid
har de intervjuade hållit sig till frågan, utan svävat iväg åt något annat håll. Jag
har dock sett det som intressant att försöka förstå vilka associationer som gjorts
vid dessa tillfällen och dessutom har jag ibland fått ”bonusmaterial” som jag
kanske inte skulle ha fått om jag avbrutit den intervjuade.
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Samtliga intervjuer med undantag för en har skett hemma hos de intervjuade,
det vill säga inom studieområdet (fastboende likväl som fritidshusboende).
Fördelen med att vara hemma hos de intervjuade är framför allt att det ger en
mer ”levande” kontext till det som berättas om och beskrivs i intervjuerna. Ofta
har den intervjuade visat runt, kanske tagit fram foton och målningar för att
fylla i och illustrera det den berättar om. Det har också blivit (kanske lite för)
mycket kaffe under alla dessa hembesök, fikastunder som jag upplevt ha gett
mer avspända intervjuer och också upphov till vardagssamtal som ju ger
mervärde i sig (om väder och vind, dåliga vägar, hjortronens mognad, fiske…).
Till diskussionen om missförstånd kan nämnas något om språk och dialekter.
Bland dem jag intervjuat finns ett flertal fritidsboende (från Tyskland,
Danmark, Holland och Norge) som inte har svenska som modersmål, vilket
ibland har gjort det svårt att dels ställa frågor så att de förstås rätt, dels också
förstå det man får till svar. Några intervjuer har genomförts på engelska, men
inte heller det har varit helt oproblematiskt. Intervjuade från Norge kan tyckas
lätta att förstå, men även där dyker det upp många ord och begrepp som inte
alls har samma betydelse som motsvarande svenska och ibland har jag helt
enkelt inte kunna översätta sådana helt rättvisande. Så kan det också vara med
den lokala nordvärmländska dialekten. Sammantaget har dessa språkproblem
mest varit av undantagsnatur och påverkar därför inte nämnvärt studiens
resultat. Oftast har också följdfrågor lett till klarhet i de frågetecken som
uppstått. Samtliga intervjuer har spelats in, några utomhus men de flesta
inomhus. Alla citat som återges ur intervjuer har transformerats till svenska.
Urvalsförfarande:
Urvalet av personer för intervjuer har tekniskt sett skett kombinerat utifrån vad
man brukar beteckna som snöbollsmetoden, utifrån möten med människor
under deltagande observationer, och utifrån relevanta medlemsförteckningar.
Snöbollsmetoden innebär att jag frågat människor jag mött om de kan ställa
upp på intervju, samtidigt som dessa och även andra har kunna tipsa mig om
fler att intervjua. Snöbollsmetoden riskerar dock att man får tag på personer
med likadana uppfattningar, och kompletterande metoder har därför varit
värdefulla. Det grundläggande kriteriet har varit personer med vistelser i bebyggd
fastighet10, oavsett hur ofta och under hur långa tider de vistas där. Jag har ställt
upp detta kriterium därför att den bebyggda fastigheten innehåller flera och
närvarande relationer i och till landskapet, såväl individuella som kollektiva.
Forskningsfrågor och intervjufrågor förutsätter en mänsklig närvaro i
landskapet för att det som jag benämner landskapande skall kunna beskrivas
och skapas förståelse om.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10

Det finns många obebyggda fastigheter inom studieområdet och som kan beskrivas som rena
investeringar i skog. Skogsägaren har kanske aldrig besökt området eller skogsfastigheten i fråga,
utan befinner sig på en helt annan plats.
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Sammanlagt har 25 personer intervjuats i de fyra byarna inom de bägge
församlingarna11: 16 i Norra Finnskoga och 10 i Södra Finnskoga. Av någon
anledning har det varit svårare att få tag på personer att intervjua i Södra
Finnskoga församling. Det har också varit svårare att få tag på vissa grupper,
bland annat äldre fastboende kvinnor (+65 år) och den gruppen är därför
underrepresenterad i avhandlingsarbetet. Sammanlagt har dock åtta kvinnor
intervjuats (varav tre jagar), hälften fastboende och hälften fritidsboende, tre i
Södra Finnskoga och fem i Norra Finnskoga. Underskottet av kvinnor i
materialet är givetvis problematiskt då resultat och analys av empiri kan ge sken
av att det inte föreligger några skillnader i kvinnors och mäns praktiker och
upplevelser av skogslandskapet (jämför med Pedersen 1999: 48-49). Inga
framträdande skillnader visar sig dock i resultat i förhållande till studiens
frågeområden, vilket delvis kan bero på att inga explicit genusrelaterade frågor
ställts och inte heller varit av fokus för studien. Det utesluter inte att det här
och var i empirin dyker upp situationer där genusperspektivet blir synligt och
också diskuteras.
I några intervjuer deltog också partnern till den intervjuade mer eller mindre
aktivt under intervjun, oftast för att hjälpa den som intervjuades att friska upp
minnet kring vissa händelser. Jag har upplevt dessa intervjuer som särskilt
avslappnade, och sannolikt hade intervjusituationen blivit mer ansträngd om jag
bett partnern att gå ut. Då jag fokuserar på dem som äger och förvaltar en
bebyggd fastighet, för permanentboende eller för fritidsvistelser är mina
informanter medelålders eller äldre personer. Åldersstrukturmässigt finns
mycket få yngre fastboende i byarna för studieområdet. Bland fritidsboende har
jag inte funnit någon som är född senare än 1960, vilket sannolikt beror på att
man i yngre åldrar har fullt upp med det ordinarie ”boandet” och, eller, brukar
sig av föräldrars fritidshus när så behövs (se exempelvis Boyle et al 1998, som
beskriver olika faser av mobilitet i livet). De intervjuade i studien är i åldrarna
mellan femtio och åttio. En stor del av hushållen som de intervjuade ingår i
utgörs av pensionerade par utan hemmavarande barn. Åtta är i yrkesverksam
ålder, varav fem har ännu hemmavarande barn inom hushållet. Mitt urval
representerar grupper som statistiskt sett förefaller vara vanligast
förekommande
i
studieområdet,
såväl
åldersmässigt
som
bosättningsformmässigt. Det fasta befolkningsunderlaget domineras statistiskt
sett i de bägge församlingarna av åldersgrupper som spänner i åldrarna mellan
40-75 (och uppåt), varav gruppen 40-64 är särskilt stor med cirka 35 procent i
Norra Finnskoga och cirka 40 procent i Södra Finnskoga (Statistiska
Centralbyrån BEFPAK 2014). Det fritidsboende befolkningsunderlaget i
området ligger sannolikt över flera gränssnitt i olika områdesadministrativa
nivåer. Torsby kommun uppges exempelvis av Statistiska Centralbyrån vara
bland de fyra kommuner i Sverige med flest antal fritidshus ägda av utländska
ägare (Statistiska Centralbyrån 2014-03-19), vilket avspeglar sig i de byar jag
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11

Se fotnot 1 för beskrivning av hur dessa bägge församlingar idag ingår i det större geografiska
området Övre Älvdals församling.
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studerat. Av sammanlagt 25 intervjuade är 8 fastboende och resterande
fritidsboende i olika omfattning och med olika nationella härkomster.
Begreppet fritidsboende är inte helt oproblematiskt i sammanhanget, då flera
fastigheter har ”riktiga” boningshus (och ibland stora gårdar med
ekonomibyggnader, inägor och skogsinnehav) men som bebos kortare eller
längre tider. Jag använder mig av begreppen fritidsboende respektive fastboende
främst i syfte att försöka beskriva mitt urval, eftersom dagens
bosättningsformer är tämligen ”flytande”. Förankring är inte alltid synonymt
med ”rötter” utan visar sig i mitt material ha också med olika grad av
exempelvis engagemang och åtaganden kring bygd och fastighet. Det innebär
roller som vanligtvis förknippats med fast boende. Hur skall man exempelvis
betrakta någon som är född men utflyttad från bygden och nu vistas där kortare
eller längre perioder som fritidsboende, i relation till någon med samma
premisser ”utifrån”? Till kategorin fritidsboende brukar annars härröras dem
som inte är folkbokförda i kommunen ifråga men som har bebyggd fastighet.
Gruppen fritidsboende i det här avhandlingsarbetet har sin hemvist i olika delar
av Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Holland.
Så, när intervjuerna väl genomförts sitter jag således med ett omfattande
material som skall plockas isär och sättas ihop igen för att analyseras, tolkas och
sättas ihop till någonting som sätter det studerade i nytt ljus och ny kunskap.

3.5

Metodverktyg II: Bearbetning och analys av empiri

Den kanske svåraste och mest tidsödande delen i ett avhandlingsarbete, är att
strukturera och analysera insamlad data. Crang och Cook (2007) menar dock
att:
It´s not that a separate a stage that takes place in a detached space. It´s a connected
and connective process (Crang & Cook 2007: 133).

Analys av data börjar med andra ord egentligen redan i studiens inledande faser
när forskningssyfte och forskningsfrågor utformas, och inte minst under själva
datainsamlingen. Det stora och grundliga arbetet tillskrivs ändå det som rätt och
slätt betecknas som själva analysfasen. Det handlar om att plocka isär och skapa
förståelse för enskilda begrepp och koppla dem till och syntetisera med andra
begrepp; analysen hjälper oss att se begreppets egenskaper, medan syntesen
hjälper oss att förstå interaktionen med andra begrepp (se Ritchey 1991). Den
analysform som Crang och Cook (2007) beskriver handlar om att identifiera
teman, relatera dessa till varandra, och sammanfoga teoretiskt de som går:
It´s about chopping up, (re)ordering, (re)contextualizing and (re)assembling the data
we have so diligently constructed (Crang & Cook 2007: 133).
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Ryan och Bernard (2003: 86-88) ställer då den viktiga och kritiska frågan om
när man kan vara helt säker på att verkligen ha upptäckt ett tema och vad som
egentligen utmärker sig för att vara ett tema, och konstaterar trots allt:
You know you have found a theme when you can answer the question, what is this
expression an example of? (Ryan & Bernard 2003: 133).

Det finns många viktiga och kritiska frågor att ha med sig redan under själva
datainsamlingen. Vem är jag som uttolkare av intervjuer och observationer?
Hur kan jag med säkerhet översätta intervjuer och fältdata till abstraherade
teorier? Ett sätt att uppnå validitet och reliabilitet i studier av etnografisk
forskningskaraktär, menar Crang och Cook (2007: 146-147) är att göra en
bedömning av hur ens forskning relaterar teoretiskt och empiriskt till andra
studier. Detta skall emellertid inte förstås i deduktiv bemärkelse.
… since you brought your own interests, issues, positionality and, let us not forget,
talents to bear in doing the project. But they should be able to understand how you
worked through the issues (Crang & Cook 2007: 147).

Diskussionen om skogslandskapet i nya ruraliteten som förs i den här studien,
låter sig inte fångas så lätt och slutgiltigt i en box och modell av ordning och
kausalitet. Det är väl heller inte avsikten, eftersom studien snarare avser att visa
på komplexiteten i människors individuella och kollektiva förhållande till natur
och samhälle. Landsbygders nya innehåll och betydelser har uppkommit som
ett resultat av både medvetna samhällsprocesser och mer oväntade reaktioner
på dessa. Även om vi vare sig kan ta på eller se processer och flöden, finns trots
allt omkring oss konkreta materiella ”ting” och förhållanden varur dessa är
uppkomna och som vi kan förhålla oss till (för en diskussion om dialektiken
mellan ”ting” och process, se Harvey 1996). Likväl kan vi inte med säkerhet
säga vart någonting är på väg, så som exempelvis det nordvärmländska
skogslandskapet. Vem hade exempelvis kunna säga att skogens ökade
ekonomiska värde i området i ett (första) skede skulle leda till förändrade
försörjningsstrategier och på sikt till avfolkning, för att i ett senare och nutida
skede resultera i nya bosättningsformer i området?
Teorier som gör anspråk på att förklara människor och samhällen bör enligt
Bladh (1995: 39) utformas utifrån specifika historier och geografier. Den här
komplexiteten beskrivs också av Erik Westholm (1992: 141) i dennes analys av
en omarronderings betydelse för enskilda markägare och deras situation i en
storskiftesbygd:
Målsättningen har varit att försöka nå en förståelse av den ofta komplexa situation
som varje enskild markägare befinner sig i, och att snarare försöka bevara denna
komplexitet i analysen än att söka efter en de minsta gemensamma nämnarnas
förklaring (Westholm 1992: 141).
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Och det är just komplexiteten i relationen individ, skog, och kollektiv som jag
har för avsikt att belysa, i förhållande till nya ruraliteter. Jag använder mig av
teori så som Gabriel Bladh (1995: 39) beskriver det, som ”fruktbara begrepp”
för att beskriva och förklara det relationella.
Bearbetning och analys av insamlad empiri har så följaktligen haft följande
processuella gång i avhandlingsarbetet: Intervjumaterialet har lyssnats igenom
två gånger och transkriberats i större och mer selektivt valda textutdrag
fokuserande på berättelser om vad som görs på gård eller torp, i skogen, under
jakten och i de kollektiva sammanhangen, med betydelser och tidsrumsliga
relateringar. Citat har använts för att belysa samstämmigheter och avvikelser i
berättelser om relationer till skogslandskapet. En del intervjuer har fått mer
utrymme än andra i citeringar i resultatdelen, vilket beror på att de mer explicit
belyser relationer till skogslandskapet. Likaså varierar det i intervjuerna hur
mycket som berättas kring olika praktiker, vilket sannolikt beror på olika
engagemang i olika praktiker. Således har olika intervjuer blivit mer tongivande
än andra beroende på vilken praktik som det berättas om. De som inte haft så
mycket att berätta om jakten har exempelvis haft mer att berätta om lokala
utvecklingsfrågor. Det är ju också tanken med arbetet, att ge individer röst,
även om ambitionen också är att kunna säga någonting mer generellt om
skogslandskapets nya ruralitet (jämför med Flyvbjerg 2001, som belyser värdet
av det partikulära även när det kommer till generaliseringar).
Fältstudieanteckningar från deltagande och annan observation fyller som en
viktig funktion att belysa det förkroppsligade skogslandskapet, det vill säga,
genom att själv delta i de praktiker som informanterna beskriver i intervjuer ges
jag i forskarrollen en fördjupad förståelse för det som berättas för mig, både
kunskapsmässigt och upplevelsemässigt. Tanken är också att fältanteckningarna
i kapitlen 5 och 6 skall ge läsaren inblick i upplevelser och sammanhang.
Fältanteckningarna har satts in det kollektiva sammanhang som diskuteras i de
respektive kapitlen, och anlyseras och diskuteras också i förhållande till
informanternas berättelser kring detta. Enligt McLellan et al. (2003: 67) behövs
fler och längre textutdrag ur intervjuer när djupare förståelse vill uppnås om
sådant som kunskaper, attityder, värden och händelser, och för att identifiera
eventuella spänningsfält:
With this type of analysis, researchers are not only interested in identifying patterns
and salient themes. They also want to demonstrate variations in how social
phenomena are framed, articulated, and experienced as well as the relationships
within and between particular elements of such phenomena. (McLellan et al. 2003:
67).

Huvudrubrikerna och strukturen för kapitlen 5 och 6 kopplar övergripande till
arenor i skogslandskapet där relationer mellan individ, skog, och kollektiv
undersöks och beskrivs. Det innebär att huvudrubriker sammanfattats
övergripande i förhållande till den egna bebyggda fastigheten, bygden, skogen
och olika praktiker. Delavsnitten belyser relationer till torp eller gård, skogen
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och det kollektiva. Rubrikerna här kopplar till frågeområden (se bilaga 2), och
de olika textutdragen för resultatsammanställning och analys har i ett första steg
sorterats i förhållande till dessa. Summerande empiriska resultat i förhållande till
individen, skogen och kollektiva presenteras under avsnittsrubriker på
trestegsnivå (exempelvis 5.2.1). Dessa rubriker har vuxit fram utifrån mer eller
mindre explicit uttryckta nyckelord i de intervjuades berättelser kring landskap
och praktiker och betydelser kopplade till dessa. Det rör sig om nyckelord som
frihet, avstånd, trygghet, otrygghet, autenticitet, tystnad, etcetera, och som
beroende på sammanhanget kan hänföras till vissa teman. Nyckelord och teman
har i det här arbetet vuxit fram ur ett huvudsakligen induktivt förfarande med
empiri, även om naturligtvis redan syfte och forskningsfrågor anger tonen för
vad som söks efter i materialet. Det är viktigt att vara medveten om att oavsett
om teman söks utifrån en färdig lista eller framträder induktivt i resultat och
analys, är de en kulturprodukt och som sådan värdeladdade och inte alltid
kommensurabla med förhållanden i tid och rum (Ehn & Löfgren 2001: 29-31).
Återkommande teman dock som framträder ur empirin i den här studien är
förhållandena urbant-ruralt, stad-land, centrum-periferi, natur-kultur, historiaframtid,
förändra-bevara,
individ-kollektiv,
egendom-gemensamhet,
fritidsboende-fastboende. I kapitel 7 sorteras och analyseras dessa nyckelord
och teman till övergripande teman, utifrån underteman som kan sammanföras
kollektivt för att sammanfatta det nordvärmländska skogslandskapets
betydelser. Det övergripande temat närhet-avstånd rymmer exempelvis
underteman som urbant-ruralt, historia-framtid, centrum-periferi, och rymmer
också ”metaberättelser” om en rådande samhälls- och kulturkontext. Sådana
större och inte alltid explicit uttalade berättelser, eller ”metaberättelser”, handlar
om urbanisering, modernitet och hållbar utveckling.
3.6
	
  

Etiska överväganden

Jag har av forskningsetiska skäl valt att anonymisera byarna i så stor
utsträckning som möjligt, precis som människorna jag mött i intervjuer, under
fältstudier och deltagande observationer. Jag bedömmer det inte heller som
intressant för studiens syfte, att förstå skillnader mellan byar, eftersom de ingår i
samma skogslandskap och kommun. Informanterna informerades i början av
intervjuerna om att de kommer att anonymiseras i studien. Jag har försökt
uppfylla denna ambition genom att inte ange namn och ålder, utan använt mig
av kategorierna fastboende respektive fritidsboende som ju är de två grupper
som ingått i mitt urval. I tillägg till kategorin fritidsboende har också i
förhållande till vissa teman nationalitet uppgetts, eftersom det är intressant för
det tidsrumsliga och topologiska perspektiv på nya ruraliteter som studien har
för avsikt att belysa. Jag har också försökt förstärka anonymiteten genom att
inte koppla citat till församling, liksom att sätta [X] där en specifik plats anges.
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Kapitel 4: PROLOG: EN REGIONAL KONTEXT
	
  
	
  

4.1

Inledning

	
  

Det här kapitlet inleder avhandlingsarbetets empiriska framställning, det vill
säga den intervju- och fältdata som samlats in och bearbetats. Den regionala
kontexten syftar till att teckna en historisk och nutida bakgrundsbild till
området för att skapa ökad förståelse för människors beskrivningar, tankar och
erfarenheter om det nordvärmländska skogslandskapet. I följande två avsnitt
här nedan skall redogöras något övergripande för tiden för den mer
genomgripande avfolkningen av skogslandskapet fram till dagens
bosättningsformer och landskapsutnyttjanden. Det vill säga fram till
skogslandskapets ”nya ruralitet” som avhandlas empiriskt i kapitlen 5 och 6.
4.2

En historisk orientering …

	
  

I det här arbetet används som geografisk avgränsning församlingarna Norra
och Södra Finnskoga (se figur 3). Dessa uppgick år 2010 uppgick i det större
geografiska området Övre Älvdals församling. De tidigare socknarna och
församlingarna Norra och Södra Finnskoga ligger inom det område eller den
mer eller mindre definierade region som benämns Finnskogen (ett gränsområde
mellan Glomma i Norge och Fryksdalen och Klarälvdalen i Sverige), och ingår
sedan 1974 i Torsby kommun i Värmland. Från 1952 hade Norra och Södra
Finnskoga tillsammans med Dalby, utgjort Finnskoga-Dalby landskommun.
Kapellpredikant Branzells naturgeografiska beskrivning av området från 1830talet, står sig ganska bra ännu idag:
Denna terrain utgores som Finnskogar i allmänhet i Sverige, fastän här i större
skala än annorstädes inom Vermlands Lan, af docerande stundom tvärbranta
Skyhöga Collossala berg och kedjor och åsar, hvilka innesluta milslånga myror,
mossor och träsk, samt en mängd sjöar, kärr, åar och bäckar, hvilkas vatten
flyta dels åt Glommen i Norge, dels åt Klara och Fryken i Sverige. (Nordmann
1888: xix).
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Figur 3: Norra och Södra Finnskoga församlingar i norra Värmland. Ingår sedan 2010 i det
större geografiska området Övre Älvdals församling. Karta: Anja Thernström, Torsby
Kommun, 2014-12-11.

Namnet Finnskogen anspelar på den finska invandringen och kolonisationen av
landskapen i mellersta Sverige, från ca 1570-talet och fram till ca 1600-talet.
Enligt Bladh (1995: 89) kan beteckningen Finnskogen förstås som ett
geografiskt område, men också som ”… specifika betydelsevärldar och former av
vardagsliv.” Den finska folkgrupp som kom till de mellansvenska skogarna från i
huvudsak socknarna Rautalampi och Savolax i Finland, livnärde sig i början
främst på svedjebruk, med en särskild arbetsorganisation, och hushållsstruktur
(Bladh 1995: 89). De förde med sig en egen tillhörande föreställningsvärld och
mytbildning kring särskilt vardagspraktiker, landskap och djuren i landskapet,
traderade från generation till generation i sång och sagor. Kalevaladiktningen är
naturligtvis central i sammanhanget. Den värmländska Finnskogen har varit
föremål för utforskning sedan i alla fall mitten av 1700-talet. Det tidiga
utforskandet av regionen, fram till cirka mitten av 1900-talet, utfördes i princip
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av de välsituerade och eliter i samhället och mycket av det efterlämnade
materialet speglar, inte överraskande, samtida rådande ideologier:
naturromantiska strömningar med nationalistiska inslag. Skogsfinnen ansågs
som obildad och primitiv, men med övernaturliga förmågor och förmåga att
läsa naturen (se exempelvis Albert Segerstedt under 1880-talet, i Wedin 2006:
192). Av senare betydelse för bilden av Finnskogen och dess bebyggare var den
finska Uppsalastudenten Carl-Axel Gottlund som utforskade den värmländska
Finnskogen åren 1821-1822, en idealist och romantiker av lite annat slag för
tiden, med samtidigt separatistiska och nationalistiska idéer (för en skildring av
Gottlunds gärningar i området, se Tarkiainen 1996). Gottlund ställde sig på
skogsfinnens sida för att föra dennes talan och kallades allmänt för
”Finnskogens apostel”. Kari Tarkiainen (1996: 27) menar att det stora värdet i
Gottlunds forskning, är de utförliga beskrivningar om olika byars och gårdars
uppkomst och utveckling och som återfinns i hans dagböcker från denna tid.
Gottlunds bidrag till kunskapsuppbyggnad om och kring Finnskogen och dess
invånare är bredare än så och särskilt intressant är hans tidiga form av
”deltagande observation”, där han på sätt och vis kan säga ha studerat
Finnskogen inifrån för att på så vis kunde återge orsaker till och konsekvenser
av de sociala och ekonomiska orättvisorna och segregeringen mellan den
svenska och skogsfinska allmogen. Enligt Bladh (2002a) bör dock Gottlunds
arbete sättas i relation till den tidiga finska forskningens syn på de svensk-finska
relationerna i allmänhet och bör därför betraktas mer från ett utifrån och
uppifrån perspektiv:
Relationerna mellan svenskar och finnar har utifrån en nationalistiskt färgad
historieskrivning följaktligen gärna tolkats i perspektivet av konflikt, och
mindre i form av samhandling och ömsesidigt utbyte (Bladh 2002a: 79).

Tarkiainen (1996: 31) beskriver hur Gottlund med stort patos (och förvisso
också kanske med viss naivitet12) aktivt jobbade för ett särskilt finskt härad eller
en särskild finsk församling i de skogsfinska gränstrakterna mellan Sverige och
Norge, och viktiga förändringar skulle till för att skogsfinnarna skulle kunna
leva utifrån sina förutsättningar, kunskaper och traditioner:
… samtliga bruk skulle tvingas lämna området. Ingen svensk eller norrman
fick äga jord i häradet, och som allmän princip gällde, att ingen med högre rang
än en underofficers fick skaffa sig egendom där (Tarkiainen 1996: 31).

Till Norra och Södra Finnskoga kom finnarna mellan 1640-1660, med först
upptagna hemmanet i Skallbäcken i Södra Finnskoga och sist upptagna i
Aspberget i Norra Finnskoga (Broberg 1988: 129, 135). Dessa hemman kom
genom hemmansklyvning att utveckla sig till ett antal byar, där boskapsskötsel
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och småskaligt jordbruk snart blev huvudförsörjningen. Stora arealer
skogsmarker kom att höra till hemmanen, och redan från 1600-talets slut blev
timmerhandeln en lokalt betydelsefull näring.
Bladh (2002a: 74-76) beskriver hur den skogsfinska kulturen successivt övergått
i en Finnskogskultur. Finnskogen är idag ett område som fått sin prägel av
kulturella möten mellan (kanske i första hand) finskt, norskt, svenskt – och av
stora institutionella förändringar som satt och fortsätter sätta agendan för
områdets såväl sociala, kulturella, som ekonomiska utveckling. Trots detta hittar
man här, som Bladh (2002b) skriver:
… en ibland paradoxal kombination av konservatism och nymodighet (Bladh
2002b: 177).

Eller en skärningspunkt mellan då och nu, som Gunilla Bjerén (1989: 55)
uttrycker det när hon pekar på särskilt kvinnors situation i glesbygd under 1980talet. Förändringar i ägande och försörjningsstrategier strategier har naturligtvis
påverkat denna utveckling och en sådan viktig förändringsfaktor menar Bladh
(1995; 2002b) är skogsbrukets expansion (se även Wallander 1948; Jacobsson &
Wizelius 1972). Det småskaliga jordbruket kombinerades som nämnts tidigt
med säsongsarbete i skogen, vilket var särskilt viktigt för den växande gruppen
torpare. Under senare delen av 1800-talet blev arbetsvandringar till skogsarbete
i Norrland en viktig del av försörjningen i området. När skogen fick andra
användningsområden och ökat värde från 1800-talet, ledde det till storskaliga
uppköp av skogsmark och därmed successivt allt mer förändrade
försörjningsstrategier. Det fanns emellertid ett förhållandevis tidigt motstånd
mot denna utveckling och det så kallade bolagsförbud som redan tillämpats i
Norrland kom att tillämpas från 1917 också i Värmland (Bladh 1995; Bladh
2002b). Skogarna var dock då i stor utsträckning redan sålda, och skogen blev
nu i huvudsak en råvarukälla, ett landskap som det hämtades timmer, massaved
och vattenkraft ur. Den privatägda skogsmarken, oftast avstyckad från resten av
gården, blev i många byar såld till bolag i sådan omfattning att det huvudsakliga
alternativet till utkomst ur skogen var som säsongsarbetare åt just skogsbolagen.
Försörjningen kombinerades fram till andra världskriget med ett fortsatt
småskaligt jordbruk. Successivt har avfolkningen av det nordvärmländska
skogslandskapet fortgått bland annat på grund av minskade arbetstillfällen inom
skogsbruket, trots att skogsråvaran fortsatt att ha ett högt ekonomiskt värde (se
exempelvis Karlsson 2007).
	
  

Den befolkningsminskning av Norra och Södra Finnskoga, som inleddes i
samband med tiden för befolkningsmaximum – 1920 i Norra Finnskoga
respektive 1915 i Södra Finnskoga – berodde framför allt på utvandring då
nativiteten var högre här än i resten av Värmland (Nilsson 1950: 129-130).
Befolkningstrycket orsakade svårigheter att finna försörjningar inom näringarna
jord- och skogsbruk som började tappa alltmer i betydelse, och utvandringen
gick främst till andra delar av Sverige och till Amerika. Wallander (1948) såg en
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viktig skillnad mellan framtida flyttningsförluster och de som rådde fram till
slutet av 1930-talet i gruppen människor i produktiv ålder; tidigare
flyttningsförluster tolkades som avlastning av ett befolkningsöverskott, medan
framtida (det vill säga dagens) förluster innebär en direkt minskning av denna
grupp. Orsaker till avfolkningen och det landskap som den gett upphov till är
viktiga att förstå sett i relation till vad som sker eller inte sker i området idag.
Skogen som försörjningsgrund har förändrats och är en betydande orsak till
den utflyttning som skett och fortfarande sker, men skogen har också lett till
viss inflyttning och andra bosättningsformer. Maja Lagerqvist (2011) beskriver
exempelvis transformationen av den svenska landsbygdens många torp som en
anpassning till nya samhällslivsformer och som en ständigt pågående process.
Förutsättningar har försvunnit och (nya) förutsättningar har getts.
	
  

Efterkrigstiden präglades av ett stort behov av att få igång produktion och
konsumtion och industri och det fanns en rationalitet i att människor sökte sig
till platser där det fanns arbetstillfällen och där de kunde bidra till en snabb
tillväxt i landet13 (se Jacobsson & Wizelius 1972). 1950- och 1960-talen brukar
ses som perioden när urbanisering och avfolkning av landsbygden tog verklig
fart, och detta gäller också Norra och Södra Finnskoga. Nilssons (1950)
avhandling blir då ett viktigt dokument till eftervärlden för illustration av denna
brytningsperiod i den nordvärmländska skogsbygden. Systematiskt och med en
rad tabeller redogör Nilsson (1950) för den historiska framväxten av de olika
bygderna i regionen och befolkningarna i dessa. Parallellt med denna
framställning redogör han också mycket detaljerat för näringarna i bygderna
och i återigen ett stort antal tabeller går det att följa exempelvis åkerarealens
förändring över tid och med olika skiftesreformer, liksom säterbrukets och
utmarksbrukets tillbakagång i samband med jordbrukets rationalisering och
förändrade försörjningsstrategier. Nilsson (1950: 200-202) tar exempelvis upp
bland annat den generella minskningen av antalet getter som en följd främst av
skogens ökade värde, och som successivt ledde till att friströvande av kreatur på
skogarna förbjöds vilket måste anses vara en betydande orsak till att säterbruket
på sikt dog ut14:
Skogen vandrar in över vallen, och en tidigare betydelsefull faktor i bygdens
ekonomiska liv har försvunnit (Nilsson 1950: 200).

I det tidiga 1970-talets forskning om den nordvärmländska skogsbygden är
tillväxten på väg att stanna av och nationers och platsers omvärldsberoende blir
tydligare än någonsin. Någonting håller på att både påbörjas och i viss mån
avslutas, i forskarvärlden och ute i samhället. Den av politiska och ekonomiska
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Kristina Mattsson (2010: 53) journalist, skildrar perioden på följande sätt: “Under 1950- och 1960talen sköljde urbaniseringen bort landsbygdens folk och spolade upp dem på nya stränder. Vid
löpande bandet på Volvo eller till radhusområden i Åkersberga, till dagens avfolkningsorter som
Hallstavik eller Alvesta för att jobba på bruket som behövde hur mycket folk som helst…”.
14
I Norra och Södra Finnskoga och Dalby fanns dock år 1944 drygt 80 procent av Värmlands
samlade getbestånd (Nilsson 1950: 201). Getter är tacksamma att hålla på magra marker där det är
svårt för annan kreaturshållning och svårt att bedriva jordbruk.	
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orsaker tilltagande avfolkningen av människor från skogs- och landsbygder till
större städer och tätorter ser både sin ebb och flod under 1970-talet.
Socialantropologerna Göran Jacobsson och Tore Wizelius (1972) bodde år
1971 under ett antal månader i de nordvärmländska byarna Digerberget och
Bjurberget, i syfte att studera samhälleliga förändringar och konsekvenser
kopplade till skogs- och regionalpolitiken. De ville:
… samla den kunskap som ´experterna` inte ansett ha något värde och som har
förkvävts genom att ´experternas` sätt att beskriva verkligheten helt har kommit att
dominera dagens samhälle (Jacobsson & Wizelius 1972: 11).

Enligt Jacobsson & Wizelius (1972: 13-16) behövde den samtida forskningen
komma närmare människors konkreta erfarenheter och kunskaper om sina
livsvillkor, istället för att tolka och gömma dem bakom statistik och i modeller.
Jacobsson & Wizelius gör i sin studie inte anspråk på objektivitet, utan tar klart
ställning för skogsbygdens människor och mot de politiska och ekonomiska
krafter som eliminerar deras möjligheter att leva och verka där. Deras studie är
mycket empirinära och fenomenologisk till sin karaktär, med en trolig radikal
marxistisk teoretisk ansats, och speglar rätt väl en viktig brytpunkt i samtidens
samhälle och forskning om samhället. Modernitetsparadigmets starka tro på en
evolutionär och linjär utveckling, som ansågs möjlig att beforska med logisk
positivistiska ansatser och verktyg, hamnade i viss mån i skrå med olika
händelseutvecklingar runt om i världen i slutet av 1960-, och början på 1970talet. Ökade orättvisor och klyftor mellan platser, regioner, och grupper av
människor, och nykoloniala strukturer mellan centrum och periferi i Nord likväl
som mellan Nord och Syd visade på sprickor i både nationella, regionala och
globala samhällsbyggen. Perifera platser och regioner som exempelvis den
svenska och nordvärmländska skogsbygden och dess byar, blev till illustrativa
exempel på stora anpassningsproblem i dessa överordnade samhällsbyggen i
form av arbetslöshet och avfolkning. Även landskapet – miljön – började visa
tecken på anpassningsproblem och att det finns en uttags- och nyttjandegräns.
Den snabbt accelererande mekaniseringen av skogsbruket var ett högaktuellt
tema. Jacobsson & Wizelius (1972) studie utgör fortfarande ett aktuellt bidrag
till utvecklingsproblematiken, då den väcker både explicita och implicita frågor
om vad utveckling egentligen är och hur det skall uppnås.
Gabriel Bladhs (1995) avhandling är en omfattande studie om
landskapsförändringar satt i relation till övergripande samhällsförändringar och
förändrade försörjningsstrategier. Faktorer som förfoganderätt och
funktionsvärde kopplat till landskapet, går som en röd tråd genom
avhandlingen och tjänar i hög grad som beskrivningar och förklaringar av
förändringar som skett. Bladh (1995) studerar Finnskogen utifrån ett
tidsgeografiskt och struktureringsteoretiskt perspektiv, och i ett antal
tidsgeografiska diagram skildrar han hur landskap och samhälle förändrats över
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tid med förändrade försörjningsstrategier och större institutionella händelser av
politisk och ekonomisk art15. Det är en:
… en teoriinformerad studie av nordvästra Värmlands Finnskogars utveckling
från skogsfinsk kolonisationsbygd på 1600-talet till marginaliserad glesbygd på
1900-talet (Bladh 1995, baksidetext).

	
  

Förändring är ett inte helt oproblematiskt begrepp, och särskilt inte när en
förändring skall försöka kopplas till andra och parallella förändringar.
Igenvuxna åkrar och ängar betyder exempelvis inte alltid att det inte finns
människor som bebor landskapet i fråga, utan om värdeförändringar och
funktionsomvandlingar av det samma (se Gustafsson 1993). Fast många gånger
är dessa dock parallella förändringar av orsak och verkan.
Befolkningsminskningen i Norra och Södra Finnskoga har uppenbarligen lett
till att stora delar av landskapet vuxit igen just på grund av ingen bebor dem (se
figur 4). Liksom igenväxandet i sig är symptom på en samhällsekonomisk
utveckling som lett till förändrade försörjningsstrategier och avfolkning. Aktivt
jordbruk har i princip försvunnit från området. Den här utvecklingen – eller
kanske snarare bristen på utveckling - delar studieområdet med många andra
skogs- och glesbygder runt om i Sverige. I Svenska Turistföreningens årsskrift
år 1959 med temat ”Skogen” belyses i olika artiklar (se exempelvis Goland
1959; Ekeberg 1959) såväl skogsbygders avfolkning som skogsbruket som
tillväxtfaktor utifrån ett förhållandevis moderniseringssträvande perspektiv.
Avfolkning av skogsbygderna blir nästintill prerekvisita för en annan
samhällsutveckling, en av planering, tillväxt och förtätning. Erik Goland (1959:
73) skriver:
De gamla ensliga torpställenas tid är på det hela taget förbi; ett och annat torp skall
väl lämnas kvar åt skogens enslingar. Men i övrigt får man dra ihop bebyggelsen för
att skapa underlag för praktiska och trivsamma byar som kan ge skogens folk en
tillvaro likvärdig med den som tätorterna bjuder. Inte minst för familjernas skull. –
Det är kvinnorna som visar männen vägen från skogen. (Goland 1959: 73).

Kanske lite paradoxalt så har dessa gamla torpställen och gårdar i svensk landsoch glesbygd i vissa fall återbefolkats, i stor utsträckning på grund av
bevarande- och livsstilsvärden. Fastigheter med skogsinnehav kan också
generera inkomster eller material som bidrar till privatekonomi och försörjning
(se exempelvis Karlsson 2007). Maja Lagerqvist (2011) beskriver hur sådant
som dåtidens torpare (och kanske då särskilt kvinnorna) betraktade som
slitsamt och ofritt med torparlivet, i viss mån bevarats och återskapats och på så
sätt fyllts med positiva värden. Lika paradoxalt är att de ekonomiska och
livsstilsmässiga resurser och förutsättningar som gör det (post-)moderna
torparlivet och livet på landet möjligt, har sin grund i de samhälleliga processer
som avfolkade torpen (se exempelvis Bjerén 1983; Lagerqvist 2011). Gunilla
Bjeren (1989) beskriver glesbygdssamhället som en komplicerad väv:
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Se exempelvis (Bladh 1995: 358): ”Principskiss över det förändrade institutionella landskapet”.
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Man skulle kunna säga att livsbetingelserna i dagens glesbygd bestäms av samspelet
mellan det kvardröjande förflutna och den påträngande nutiden (Bjéren 1989: 55).

Bjerens studie gjordes för bara lite drygt tjugo år sedan i (delar av) just det
område i Nordvärmland som jag nu studerar. Någonting förefaller dock ha
skett under denna tidsrymd, och det är bland annat någon form av förändring i
förhållandet till områdets historia. Det starka bandet mellan boende och
ursprung som främjare av historiens närhet (Bjerén 1989: 56) förefaller tämligen
uppluckrat med allt mer säsongsbetonade boendeformer och nya grupper av
människor utan direkta kopplingar till områdets historia. Det nordvärmländska
skogslandskapet har i allt större omfattning börjat ersättas av en annan form av
befolkningsunderlag, med andra, tillfälliga och utvidgade bosättningsformer.
Torp och gårdar tas över och transformeras till fritidsbosättningar (se figur 5).
Det är uppenbarligen någonting som ännu eller på nytt lockar människor till
bosättning i det nordvärmländska skogslandskapet, om än i olika former och
med olika tidsrymder. Hur ser då det samtida nordvärmländska skogslandskapet
ut, vad är det för förhållanden som påverkar människors uppfattningar om
området?
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Figur 4: Ödehus i det nordvärmländska skogslandskapet. Foto: Camilla Berglund (2010).

	
  

	
  
Figur 5: Fritidsbostad i det nordvärmländska skogslandskapet. Foto: Camilla Berglund (2011).
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4.3
… och en samtida skildring av det nordvärmländska
skogslandskapet
Med den historiska bakgrunden som ram är det lättare att orientera sig i nuet
och förstå de premisser som dagens samhälle vilar på. För detta behövs också
en naturgeografisk beskrivning, som illustration till människors skildringar av
förutsättningar och begränsningar för att uppehålla sig och verka i området och
som återges i avhandlingsarbetets empiriska kapitel. Karaktäristiskt rent visuellt
för skogslandskapet i norra delarna av Torsby kommun är den trånga dalgången
utefter Klarälven, med branta skogbeklädda bergssidor, och det starkt kuperade
landskapet väster- och österut om dalgången (se figur 6). Landskapet i Norra
och Södra Finnskoga påminner mycket till både utseende och innehåll om det
norrländska, med inslag av större myrmarker och på sina håll förfjällsliknande
biotoper. Här återfinns en fauna innehållandes bland annat storvilt som älg,
kronhjort, varg, björn, lo och (i vandringsexemplar) järv, men också kungsörn
och Sveriges sydligaste häckning av dalripa. Floran innehåller flera speciella
arter i såväl kultur- som naturmiljöer, med artrika ängar, lavbeklädda träd,
hjortronmyrar och omfattande arealer av lingon- och blåbärsmarker. I Torsby
kommuns naturvårdsplan (2010) beskrivs att markanvändningen inom
kommunen år 2005 främst präglas av skog som utgör nära 80 procent av ytan,
följt av 15 procent skogsimpediment, 1 procent åker, 1 procent bete, 0 procent
tätort, och 4 procent övrig markanvändning. De norra delarna av Torsby
kommun ligger inom den norra barrskogsregionen, ovanför den så kallade
norrlandsgränsen (limes norrlandicus 16 ) i vad som brukar benämnas det
mellanboreala skogsområdet (Bladh 1995), och tillhör morfologiskt det
nordsvenska höglandet (Nilsson 1950). De oftast magra markerna, av podsol
eller moräntyp, och de långa, snörika och kalla vintrarna, ger inte optimala
odlingsbetingelser (se figur 7). Inom området finns en hel del skyddad natur
med olika formell skyddsstatus. Utifrån kommunens naturvårdsplan uppskattar
jag att av 86 skyddade natur- och kulturområden inom Torsby kommun,
återfinns 26 områden inom studieområdet. De flesta har skyddsstatus som både
naturreservat och Natura 2000, och flera är samtidigt av Riksintresse för
naturvård eller för friluftslivet (Torsby kommun 2010).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
16

Som i stort sett är den samma som den så kallade fäbodgränsen, det vill säga gränsen för var
fäbodbruket tillämpades.
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Figur 6: De norra delarna av Torsby kommun präglas av skogsbekädda bergssidor och starkt
kuperad terräng med stora inslag av myrmarker. Foto: Camilla Berglund (2012).

Figur 7: I det nordvärmländska skogslandskapet råder långa, kalla och snörika vintrar. Foto:
Leif Hansson (2012).
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Den kanske mest framträdande samhällsförändringen i det nordvärmländska
skogslandskapets historia är avfolkningen. Statistiska Centralbyrån räknar med
en årlig folkmängdsminskning i Torsby kommun likväl som specifikt i
studieområdet åren 2011-2025 (Torsby kommun 2011b), orsakad främst av att
det är färre som föds än som dör, och in- och utflyttning endast har marginell
påverkan på befolkningsmängden (Torsby kommun 2011a). Den totala
folkmängden i Torsby kommun i slutet av 2012 var 12 219 invånare fördelade
på en landareal av 4 162 kvadratkilometer, vilket gör 3 invånare per
kvadratkilometer (Statistiska Centralbyrån 2013). I området för det här arbetet
arbetet är siffran sannolikt lägre än så och uppskattas till 0.6 invånare per
kvadratkilometer. Norra och Södra Finnskoga hade när den här studien
inleddes 341 respektive 377 invånare år 2010 (Torsby kommun 2011b), för att i
slutet av 2013 ha minskat till 315 respektive 326 invånare (Statistiska
Centralbyrån BEFPAK 2014). I bägge församlingarna är de tre åldersgrupperna
från 40 år och upp till 75 år och äldre de största och utgör tillsammans cirka 75
procent av befolkningunderlaget i området. Enskilt störst är åldersgruppen 4064 år. Emedan befolkningsstatistiken visar på ett visst överskott av kvinnor i
Norra Finnskoga (154 män respektive 161 kvinnor), visar den på ett underskott
i Södra Finnskoga (183 män respektive 143 kvinnor) (Statistiska Centralbyrån
BEFPAK 2014). Torsby kommun är den till ytan största i Värmland och upptar
en fjärdedel av länets totala landareal (Torsby kommun 2010). Utifrån
förutsägelserna i befolkningsprognosen kommer kommunen att ha 11 399
invånare år 2025, och huvudsakligen en äldre befolkning (Torsby kommun
2011b). Det är med andra ord en utpräglad glesbygd sett till befolkning. I
rådande översiktsplan för kommunen uttrycks en besvikelse över
befolkningsutvecklingen sedan upprättandet av den tidigare översiktsplanen
1990, då en viss ökning hade skett under 1989 för att senare vända rejält till det
underskott som idag präglar kommunen (Torsby kommun 2011a). Detta
påverkar naturligtvis både kommunala verksamheter och sjukvården, så som att
kunna bevara skolor, vård, trygghet och arbetstillfällen. Det påverkar också
möjligheterna för annan samhällelig och vardaglig service att verka i området, så
som för butiker, hantverkare och andra servicenäringar att ha ett kundunderlag,
service och en fungerande infrastruktur som möjliggör för verksamheter att
överleva. År 2013 var 2.8 procent öppet arbetslösa i Torsby kommun, vilket är
lägre än genomsnittet för såväl länet som riket (regionfakta.com 2013b). Som
det utpräglade skogslandskap kommunen utgör har människors liv här i alla
tider i större eller mindre grad karaktäriserats av mångsyssleri (se exempelvis
Svensson 2010). Det har varit vanligt att hämta sin försörjning ur olika näringar,
och ännu under 1950- och 1960-talen hämtade många sin försörjning ur en
kombination av det småskaliga familjejordbruket under sommaren och arbete i
skogen under vintern (jämför också med Wallander 1948).
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Med andra ord bär även näringslivet och arbetstillfällena i kommunen prägel av
typiska glesbygdsstrukturer. Flest arbetstillfällen återfinns inom näringsgrenen
vård och omsorg vilket speglar en åldrande befolkning med stort vårdbehov,
följt av arbetstillfällen inom tillverkning och utvinning samt skogsbruket
(Statistiska Centralbyrån 2013). Det går också att se en tydlig och traditionell
könsuppdelning mellan de olika näringsgrenarna, där en överväldigande
majoritet kvinnor arbetar inom vård och omsorg, och på motsvarande sätt
dominerar män inom näringarna tillverkning och utvinning samt skogsbruk.
Enligt Yngve Nilsson (1950) utgjorde arbetstillfällena inom skogsbruket år 1945
ännu så pass mycket som cirka 80 procent i Norra Finnskoga och Södra
Finnskoga. Siffran angavs vara ännu högre om också icke skogsarbetare inom
gruppen jordbruk med binäringar som säsongsarbetade i skogen inberäknades.
Mekanisering och rationalisering av skogsbruket har dock med åren starkt
reducerat behovet av mänsklig arbetskraft. Skogsbruket som areell näring och
skogen som bas för andra näringar, så som den växande natur- och
kulturturismen, är dock fortfarande av betydelse för många människors liv och
uppehälle i området. Skogen som resurs och skogslandskapet som vistelsemiljö
är idag av stor betydelse också för säsongsboende, och det kan därför vara
intressant med en översikt av skogens ägostrukturer. I slutet av 1960-talet ägdes
nära hälften av skogsarealen i dåvarande kommunen Finnskoga-Dalby av
Uddeholms Aktiebolag, och i princip lika mycket ägdes som enskilda skogar
(Fritidsland 1969). Idag ägs denna skogsareal sedan 2004 av Bergvik Skog AB,
där Stora Enso är enskilt största aktieägaren med nära hälften av aktieinnehavet
(se Karlsson 2007: 98; Papernet 2014-05-22). Skogslandskapet kännetecknas av
ett fjärrägande. Som jämförande exempel ägs idag 14 procent av
skogsfastigheterna på över fem hektar i Södra Finnskoga av ägare som bor
inom församlingen, 29 procent av ägare i övriga Sverige, medan 57 procent ägs
internationellt av stora bolag (se Karlsson 2007: 108-111). Karlsson (2007)
beskriver äganderätten som en inträdesbiljett till det lokala handlingsutrymmet,
och redogör för hur en betydligt större andel boende i Södra Finnskoga än
boende utanför församlingen uppger fastigheten som av stor betydelse för
privatekonomin. Enligt Karlsson (2007: 156) kan en förklaring till förhållandet
ha att göra med att många av de fastboende skogsägarna är pensionärer med
troligen låga inkomster. Ett skogsinnehav, om än på endast några få hektar,
innebär tillgång till ved om sådan brukas, jakträtt, och enstaka virkesuttag. I
kapitlen 5 och 6 skall närmare redogöras för skogslandskapets beydelser bland
de fast- och fritidsboende som uppehåller sig där idag.
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Kapitel 5: (O-)BYGDEN OCH FASTIGHETEN
	
  

5.1

En inledning och bakgrund

	
  

I detta kapitel kommer att presenteras empiriska resultat insamlade under
fältstudier, deltagande observationer och intervjuer, som beskriver människors
förhållanden till arenorna det egna boendet, skogen, bygden och det kollektiva,
och också omvärlden. (O-)bygden representerar här uppfattningar om det
bebyggda, befolkade landskapet, som oftast kontrasteras mot det obebyggda
och obefolkade (se Johansson 2000, för den förr i tiden uppfattade skillnaden
mellan den jordbrukande och ordnade bygden och den planlösa mångsysslande
obygden på skogen; och Ekman 2007, för den medeltida människans
skräckfyllda upplevelser av den okända mörka skogen där ute). Som obygd kan
också avses en avfolkad eller mycket glest befolkad bygd och allt vad det kan
innebära av möjligheter och svårigheter för de enskilda individer som verkar
där. Med fastighet avses här en bebyggd och permanent eller periodvis bebodd
fastighet, oavsett hur mycket eller lite mark som hör till denna. Att i någon
omfattning bebo en fastighet innebär en rad ställningstaganden till praktiker i
anslutning till såväl fastigheten som den omgivande bygden och naturen, det
handlar om aktiviteter som rymmer och skapar betydelser förankrade i tid och
rum. Praktiker förstås som redan nämnts i det här avhandlingsarbetet som
någonting som görs individuellt eller tillsammans med andra och kan rymma
mer eller mindre grad av påtaglig fysisk aktivitet (från exempelvis
mötesdeltagande till att snickra på huset).
I kapitel 5 kommer att behandlas förhållandet till den egna fastigheten, gården
eller torpet, boendeformen, bygden och skogslandskapets natur. Varför väljer
människor att bo eller fritidsbo i just det här landskapet? Vad har man för
förhållande till torpets eller gårdens, bygdens och annan historia? Vad gör man
här och vilka tankar finns bakom dessa göranden? Vilka svårigheter och
utmaningar finns? Hur ser det kollektiva engagemanget ut, varför engagerar
man sig eller inte? Hur representeras det kollektivas intressen – går det att se
spänningsfält mellan olika intressen (exempelvis bevara – förändra)? Fokus på
individen, skogen och det kollektiva har berett en grov avsnittsindelning och
har också format innehållet i underrubriker i tillämpliga delar. Det första
avsnittet handlar om det geografiskt närliggande torpet eller gården. Det andra
avsnittet behandlar den omgivande skogen och det sistaavsnittet belyser olika
kollektiva engagemang i bygden. Avsnittet ”Anteckningar från fältet:
Slåtterängens samkväm och gemyt” avser att visa på det förkroppsligade
landskapet, som ett komplement till informanternas berättelser.
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5.2

Torp och gård

	
  

Den slitna klyschan ”mitt hem är min borg” sammanfattar på sätt och vis
mycket av det som kommit fram under framför allt intervjuer jag gjort med
fast- och fritidsboende i det nordvärmländska skogslandskapet. Det egna torpet
eller den egna gården blir till ett slags retreat från en krävande, kontrollerande
men - paradoxalt nog - samtidigt också anonym och alienerande omvärld.
Torpet eller gården17 fungerar med andra ord som en sköld mot omvärlden och
vardagen utanför (se även Lagerqvist 2011), samtidigt som det också ger
möjlighet till att lite som på (om än skenbar) distans blicka ut och reflektera
över det samma. Här är sammanhangen med ting och människor närmare,
direktare och inbjuder till och kräver kreativitet och handling (se även
Stenbacka 2001). Det är med andra ord mycket utifrån det numera klassiska
perspektivet Gemeinschaft och Gesellschaft som boendet – dwelling - betraktas, en i
grunden kritik mot det samhälle som vuxit fram med modernitet,
industrialisering och urbanisering (se exempelvis Herman 1997).
	
  	
  

5.2.1

“Kan själv” – eller drömmen om lugn och oberoende

	
  

Det är framför allt upplevelser av frihet, lugn, autenticitet och tystnad som gör
den nordvärmländska skogs- och glesbygden attraktiv för fast- och
fritidsbosättare (jämför med Stenbacka 2001). Betydelser som har den
gemensamma nämnaren distans - avstånd till det som upplevs som motsatt
dessa. Det handlar också om upplevelser av närhet, till en miljö och ett landskap
som betyder något särskilt för dem. För flertalet av bosättarna är detta
skogslandskap antingen deras egentliga uppväxtmiljö, eller någonting som
påminner dem om en motsvarande sådan någon annanstans. Tre av de icke
fastboende är födda och uppvuxna i området medan nio icke fastboende och
två inflyttade fastboende uppger sig ha sina rötter i andra landsbygder i eller
utanför Sverige. En fritidsboende från Bayern i Tyskland jämför det
nordvärmländska skogslandskapet med sitt hemlandskap:
”Landskapet är lite långtråkigt hos oss. Det finns skog där också och små
åkrar, små ängar, och många, många små byar… vi hade ett arvssystem att man delar
tomten varje gång när man ärver sin tomt och därför finns så många bondgårdar fördelat i
landskapet och inte som det är här när jag tittar här… på andra sidan finns också några
hus men inte så trångt som man har det i Tyskland.”

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
17

Med torp avser jag här ett mindre boningshus för permanent- eller fritidsboende, medan jag med
gård avser ett större boningshus (ofta också med större ekonomibyggnader). Såväl torp som gård
kan i min användning ligga på en arealmässigt större eller mindre fastighet. Torp som begrepp har
dock historiska rötter och förstås annars i flera sammanhang som ett mindre boningshus med mindre
mark avstyckat från en större gård. För Lagerqvist (2011: 17) är torpet som plats “… någonting som
förändrats genom historien och som inkluderar dess historiska innebörder och användningar och
dagens brukande och betydelser.” Det får influera också min användning av begreppet.
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En liknande jämförelse mellan skogslandskapets gleshet och förtätade stadsnära
landsbygder görs av en inflyttad fastboende:
”Jag har inte bott någon annanstans än här och i […], en bit utanför
Karlstad… när jag växte upp var det precis som här, att det var glest mellan husen, men när
jag… ja, 1975, då började de bygga runt omkring, så nu är det tättbebyggt område, en
stadsdel kan man säga nu, så där skulle jag inte vilja bo!”
Behovet och betydelsen av mer eller mindre avstånd till grannar är
uppenbarligen stort hos flera av de intervjuade i det nordvärmländska
skogslandskapet, och särskilt bland fritidsboende som annars bor i städer och
tätbebyggda områden (se figur 8). Behovet av avstånd till grannar framträder i
tidigare studier av olika former av boende i landsbygder (jämför exempelvis
Stenbacka 2001), men när det gäller människors kopplingar till liknande miljöer
tenderar kopplingarna att skilja sig åt mellan fritidsboende och återflyttare.
Stenbacka (2001) beskriver hur återflyttare i hennes studie har uppväxtmässiga
kopplingar till landsbygden antingen där bostaden är belägen eller så i någon
annan landsbygd, medan majoriteten (59,2 procent) av fritidshusboende i
Müller et al. (2010) uppges sakna denna anknytning och erfarenhet.
Distansbehovet förefaller med andra ord inte bero av tidigare erfarenheter av
att ha vuxit upp eller levt så, utan har snarare att göra med det liv man lever just
nu, i komprimerade urbana tidrum. De betydelser som tillskrivs
skogslandskapet visar sig i mina intervjuer vara avgörande för olika form av
bosättning där. Dessa betydelser är också starkt kopplade till flera för
skogslandskapet specifika praktiker. Även om särskilt fritidsbostaden uppges
vara utan någon egentlig platsbetydelse eftersom det är själva praktikerna kring
den som är av betydelse (se Stenbacka 2001, om huset som projekt), finns det
alltså likväl ofta reella eller imaginära upplevelser av ett motsvarande landskap
någon annanstans som är av betydelse för bosättningen. Men också
erfarenheter av landskap och miljöer som inte upplevs som positiva, och som
sätts i motsatsförhållande till det som upplevs värdefullt.
”Det jag var ute efter det var ensamheten, det jag var ute efter… lugnet, bort
från allting som betydde stök och bök och trafik, bort från asfalten… friheten vill jag ha,
friheten att kunna borra klockan två på natten utan att någon blir störd… att kunna göra
exakt vad jag ville, det jag ville… och det fick jag här. […]. … alltså jag kan ju när jag
tänker på landskapet kan jag bara säga gott om Tyskland, när jag, om jag skulle prata om
att bo där nere och att jobba där nere, då går det inte att jämföra med det här, utan det är
helt annat klimat på det viset, där är du ju fånge i din situation och det är alla andra
människor runt omkring dig också och på så vis så blir det en ohållbar situation, det blir
väldigt inskränkande.” (Fastboende, inflyttad).
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”… det är en glädje att man kan jobba så mycket här med små grejer och
så… renovera huset och bygga lite på vedboden och det kan man inte så enkelt i Tyskland…
i Tyskland är det mycket mer reglerat vad man kan göra och trångt med grannar… och här
spelar det ingen roll om det är måndag eller söndag om det är klockan tio på kvällen eller
klockan tolv på dagen, här kan man såga när man vill och så och det är fint att man har
friheten här att göra vad man vill.” (Fritidsboende, Tyskland)

	
  
Figur 8: Avskildhet, viktig faktor för många vid köpet av bebyggd fastighet i norra Värmlands
skogslandskap. Annonsen till vänster sparad av fritidsboende från Tyskland. Foto: Camilla
Berglund. Annonsen till höger reklamutskick från Fastighetsbyrån i Torsby, februari 2014.

Erfarenheter av resande och av vistelser på andra platser och i andra landskap,
är intressant att sätta relation till bostaden och fastigheten i den
nordvärmländska skogsbygden. Den samlade bild som framkommer i intervjuer
med fast- och fritidsboende i den nordvärmländska skogsbygden, är att resorna
ofta går till motsvarande landskapsmiljöer runt om i Sverige (företrädesvis
Norrland), Skandinavien och ute i världen. Bland de fastboende är det vanligt
med resor till Norge, och där många menar att det inte finns någon egentlig
gräns mellan särskilt de gränsnära bygderna på bägge sidor. Det är liksom ett
och samma skogslandskap. Oftast handlar det om fiskeresor och besök hos
släkt och vänner. Bland jägare är det inte ovanligt med besöksjakter hos
jaktkamrater runt om i landet, och då företrädesvis södra Sverige, och ibland i
exempelvis Tyskland, som kontrast till jakten i (barr-)skogslandskap.
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Flera av de intervjuade betonar också att de inte har intresse av resor till städer,
vilket ytterligare belyser behovet och betydelsen av lugn, distans och gleshet. En
tysk fritidsboende berättar att hon och hennes familj brukade göra resor runt
om i framför landsbygdsmiljöer i Europa innan de skaffade fritidsboendet i den
nordvärmländska skogsbygden:
”… Frankrike har ju varit nästan som Sverige är idag… det fanns inte så
många turister där förut, det var verkligen också glesbygd. Man kunde stanna med bilen och
tälta överallt och det fanns inga faror, men så småningom kom många fler och det blev
verkligen farligt också i Frankrike. Och sista gången när vi reste dit fanns ett stort stängsel
omkring campingplatsen, det fanns vaktpersonal med hundar [skratt] och då sa vi vad gör vi
där? Vi ville inte ha semester i ett fängelse [skratt].”
Det visar sig också i en intervju att landskapets betydelse kan förändras över tid
och i mötet med det. En fritidsboende från Holland berättar hur han och hans
familj årligen reste till en liten by i Italien och hur de uppskattade att sitta ute på
caféer och restauranger på kvällarna och känna av det sociala livet där. När valet
en dag stod mellan att köpa hus där eller i det nyupptäckta nordvärmländska
skogslandskapet där en god vän till dem också har hus, föll valet på det senare.
Om det är någonting som särskilt inte kan tillskrivas den nordvärmländska
avfolknings- och glesbygden så är det just möjligheter till sådana dagliga
återkommande sociala happenings som den lilla byn i Italien kunde bjuda på.
Ändå föll valet på glesheten och ensamheten. Det är intressant att jämföra med
Stenbacka (2001), som utifrån en intervjuad skildrar hur samhörighet med plats
också kan växa fram med att de sociala relationerna blir fler. Fast i det här fallet
har samhörighet med platsen vuxit fram utifrån de betydelser avskildheten
skapar. Landskap och platser kan med andra ord beskrivas som mer-änrepresentationer – de växer fram med tiden allteftersom vi rör oss genom och
uppehåller oss i och med dem.
Praktikerna visar sig ha särskilt stor betydelse för upplevelser av
skogslandskapet och fungerar som ett överföringsmedium mellan landskap, och
kan kanske beskrivas som ett slags verktyg för upprätthållande och
återupprättande av kunskaper och färdigheter. För flera av de intervjuade
förefaller enligt min tolkning inte själva bygden och platsen som sådan som att
vara av primärt intresse, utan snarare skogslandskapet och det innehåll det
rymmer och som ger möjligheter till praktiker specifika för detta. Ett landskap
där man kan idka vildmarksliv eller skogsbruk, jaga, fiska, paddla kanot, åka
fyrhjuling eller snöskoter, eller kanske hugga ved och elda i spisen. Forsberg &
Stenbacka (2013: 15) beskriver hur geografiskt perifera områden som
skogslandskap tenderar att upprätthålla traditionella genuskontrakt, eftersom
vissa praktiker och fritidsaktiviteter blir styrande för enskilda individer och
också socialt strukturerande. Kvinnor som jag mött i den här studien deltar i
stor utsträckning i samma praktiker som män, så som jakt, fiske, fixa med huset,
åka skoter, etcetera, och det är också bilden jag fått utanför
intervjusammanhangen genom periodvisa vistelser i området. Att kvinnor tar
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sig an uppfattat manliga sysslor är dock inte ett helt nytt fenomen i området
historiskt sett, då männens arbetsvandringar för arbete i skogen lämnade
kvinnorna ensamma med hus och hem under långa perioder. Kvinnans
utrymme idag i traditionellt manliga praktiker utesluter dock inte att det kan
finnas vissa implicit normativa restriktioner som begränsar handlingsutrymmet
om man är kvinna. Rollerna är dock tydligare i kollektiva sammanhang som
hembygds- och bygdeföreningsaktiviteter, vilket märktes särskilt väl under en
slåtterdag som jag deltog i som fältstudie och också i frivilligarbetet kring en
folketshusförening. I intervjuer och ute i fält blir det uppenbart att det ofta och
i huvudsak är kvinnor som fixar med fika och mat under sådana tillfällen. I
slåtterarbetet var det huvudsakligen kvinnor som räfsade och män som slog av
gräset med lie, slåtterbalk eller traktor18. De traditionella könsrollerna tenderar
dock som Forsberg & Stenbacka (2013) antyder, att bli allt oklarare som en
sannolik följd av förändrade hushållsstrukturer och ökade kopplingar mellan
urbana och rurala miljöer.
(Älg-)jakt och skogsbruk i större eller mindre skala förefaller
omfattningsmässigt sett de utgöra de största och mest betydelsefulla praktikerna
i området rent generellt. För några större markägare bland de intervjuade
sammanfaller dessutom praktikerna, eftersom skogsägande inbegriper jakträtt.
En pensionerad fritidsboende från ett större samhälle i Sverige beskriver hur
han liksom mer eller mindre halkade in på skogsägandets praktiker i samband
med att han sökte efter marker med jakträtt:
”… men hade jag vetat det jag vet nu hade jag köpt skogen mycket tidigare,
därför att det är en speciell känsla att ha en skogsbit att gå på… jag ringde till en kompis,
jag minns det så tydligt, jag var på andra sidan ån här, gick i markerna, och berättade det är
för jäkligt alltså, aktier, man kan inte ut och gå på aktier [skratt], det kan man göra på
egen bit skog… det tyckte jag kändes ganska bra…”.
Betydelsen av ägandet i sig, känslan av att äga en bit mark, verkar ligga mer i
makten och friheten att själv utforma skogslandskapet som man vill ha det.
Betydelsen av att äga rätten att göra och kunna se resultatet av det man gjort,
vilket följande citat belyser:
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De här rollerna är dock viktiga att belysa i förhållande till det lokala, eftersom det finns exempel på
skillnader i en och samma könskodade aktivitet, i det här fallet kvinnans roll i slåtterarbetet. Emedan
kvinnans huvudsakliga roll i själva slåtterarbetet i norra Värmland förr (och uppenbarligen ännu)
bestod i att räfsa hö och vilket också värderades utifrån hur mycket hon klarade av att räfsa ihop
under en dag (Bergkvist 1999), var både kvinnor och män i Jokkmokk tvungna att slå med lie medan
barn och äldre räfsade hö (Ryd 2005).
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”… och jag har väl liksom satsat lite på då, när man jobbade och så där, så
jag att jag passade på att köpa på mig lite då, som jag skulle kunna använda när jag blev
pensionär, istället för pensionsförsäkring och så vidare, så att det här det är min
pensionsförsäkring den här skogen… i övrigt så vet jag inte om jag har något speciellt behov
av att precis äga, men visst är det trevligt att äga en bit mark, den behöver kanske inte vara
så stor, men det är alltid trevligt att äga en bit… […]… Skogen är fantastisk på det viset
att man kan ju vara med och forma den… de åtgärder man sätter in, de åtgärder man gör så
svarar det ju på ett visst sätt, men hela tiden är det strävan om att den skall växa så bra som
möjligt, och att man skall förhoppningsvis få så pass mycket virke som möjligt på
fastigheten…”. (Fritidsboende, Sverige).
I grunden handlar det om betydelsen av att själv kunna påverka och utforma
skogslandskapet man uppehåller sig i, att lära sig av det man gör i interrelation
med detta. Det inbegriper inte enbart praktiker som skogsvård och skogsbruk,
utan även sådana som har med skötsel och underhåll av torp eller gård och
inägor. Framträdande i intervjuer med såväl fastboende som fritidshusboende
är hur livet i glesbygd många gånger inte ger andra alternativ än att vara tvungen
att göra själv och lära av det man gör. Det kan många gånger upplevas som
samtidigt frustrerande och ibland som en utmaning eller frihet och ett värde i
sig. Det för också oftast med sig vad som brukar benämnas en ”informell
ekonomi”, eller byta-tjänster-ekonomi, där man snabbt lokaliserar vem som
förfogar över vilka kunskaper och vem som har exempelvis vilka maskiner,
verktyg och reservdelar. Den så kallade ”informella ekonomin” skapar på så vis
relationer och möten mellan människor, vilket beskrivs som betydelsefullt i sig.
I intervjuerna framkommer i övrigt att det oftast är helt vanliga och
årstidsbestämda vardagssysslor som dominerar tiden på torpet eller gården, så
som klippa gräs, röja, ordna med ved, skotta snö, renovera, etcetera. Flera av
särskilt de fritidsboende beskriver dock dessa sysslor som mindre ”påtvingade”
här än där man har sitt egentliga boende. Dessa beskrivningar rymmer
betydelser så som frihet och oberoende och kan förstås mot bakgrund av att
man här befinner sig under andra tidrumformer, det vill säga vardagen behöver
inte strikt inordnas lönearbetets dygnsrytm och rörelseschema. En holländsk
fritidsboende beskriver vardagssysslorna på gården och hur dessa skiljer sig från
livet i Holland:
”Jag går mycket, och jag arbetar när jag är här, jag arbetar med mina händer,
hemma arbetar jag inte med mina händer… du måste göra någonting här för att kunna leva
här, och det är det jag gör här… Jag jobbar också, två timmar om dagen, på Internet, jag har
satellitbredband, ett tvåvägssystem här, och en gång i veckan jobbar jag en hel dag och resten
av tiden tar jag hand om huset.”
En motsvarande bild tecknas av en fritidsboende från en större stad i Sverige,
men vars uppdrag och engagemang i bygden följer med mellan de olika
boendeformerna:
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”Ja, där jag bor permanent jagar jag ju inte… och… ja, jag går ju
promenader, är ute i naturen på så sätt, men ja det skiljer sig rätt så mycket… för nu har
jag ju jobbat ända till juni, så hemma är det mycket arbete, bara se till att saker och ting
fungerar, hinna med att ta en promenad, eller sköta tomten, och sen när man kommer hit då
så gör man helt andra saker, är ute mycket mer, fast det här kassörskapet det är ju både
hemma och här för det är ju sådant som jag måste sköta hela året… så bara för att det är
relaterat hit så är det något som jag gör hemma också…”.
Som en form av avrundning på detta avsnitt om vad som gör livet i den
nordvärmländska skogsbygden särskilt attraktivt för olika former av
bosättningar, måste också nämnas något om den förtjusning många visar för
motoriserade praktiker. Något som måste anses som paradoxalt i förhållande till
tystnaden som beskrivs som så värdefull. På många torp och gårdar kan man
finna både fyrhjulingar och snöskotrar, och många vittnar särskilt om
betydelsen av att kunna åka snöskoter. Tidiga, snösäkra och långa vintrar ger
förutsättningar för snöskoteråkning, och det som vanligtvis beskrivs är
tjusningen att komma snabbt och lätt ut i marker och till sjöar som kanske inte
annars besöks under barmarkstid eftersom det är krävande att ta sig dit.
Snöskoteråkningen sker också ofta kollektivt, i betydelsen att flera gör sällskap
på samma tur, eller att man planerat eller oplanerat möts någonstans i skogen
eller så:
”Du får så kul bild av området för du kommer mycket snabbare, och du
kommer till ställen som du inte skulle ta dig till… bil uteslutet, promenera tar väldigt lång
tid, och dessutom är det ganska kul när man träffar andra, när det börjar bli lite soligare
dagar då träffar man ju andra ute och mycket norrmän för de får ju inte köra som de vill, så
återigen så ser jag väldigt positivt på att norrmännen kör här bara det ser ut som när de kom
när de lämnar, väldigt trevliga om man stannar, man grillar lite och pratar med folk och…
och just den här överblicken över mycket större områden än man får vid andra tillfällen det
tycker jag är så himla läckert, och att kunna nyttja den delen av året också, att det finns lika
mycket roligt att göra då som när solen skiner och gräset gror…”. (Fritidsboende,
Sverige).
För norska medborgare handlar det också ofta om möjligheten att
överhuvudtaget få åka snöskoter, eftersom den möjligheten är starkt begränsad
i Norge genom landets lagstiftning (Direktoratet for naturforvaltning 1999).
Snöskoteråkning beskrivs likväl av de flesta fast- och fritidsbosättare som en
populär aktivitet. Beskrivningen i intervjucitatet här ovan överensstämmer
mycket med det Pedersen (1999) återger om snöskoteråkning i norska
kommunen Alta på Finnmarksvidda. Snöskotern har lett till större möjligheter
att komma snabbt och långt ut i markerna och till sjöar för isfiske, och
underlättar för hela familjen att följa med ut:
Vidda och snøscooterløypene er møtesplass for slekt, venner og naboer. Det er
en arena hvor gamle nettverk opprettholdes og nye kontakter knyttes
(Pedersen 1999: 276).
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Snöskoterns popularitet och betydelser visar sig också i framväxten av en rad
olika företeelser i samhället, så som skoterförsäljare, skoterklubbar och
skotersafaris. Inte minst märks betydelsen i landskapsbilden med
rödkryssmarkerade skoterleder och informationstavlor med allehanda
skoterrelaterad reklam på (se figur 9). Betydligt mindre berättat om än
öppenheten om snöskoteråkning för nöje och spänning är bruket av
fyrhjulingar. Fyrhjulingar förefaller användas för precis lika mycket nöjesåkning,
som det snöskoter gör, även om de också ofta är ovärderliga som
arbetsredskap. En möjlig orsak till att man undviker prata om fyrhjulingar i
intervjuerna, trots att det inte är någon tvekan om att de används i mycket stor
utsträckning, är den betydligt mer striktare lagstiftningen för barmarkskörning:
Lagens förbud avser alltså all barmarkskörning, vare sig marken tar skada eller inte.
Det gäller t.o.m. om markägaren lämnar tillstånd till körningen; skälet för lagen är inte
att skydda markägarintresset utan naturen. Undantaget från förbudet gäller emellertid
bl.a. för nyttokörning av olika slag (2 §; jfr terrängkörningsförordning 1978:1594).
(Bengtsson 2007: 153).

Det motoriserade skogslandskapet som tar sig uttryck i den mer
fritidsrelaterade snöskoteråkningen, men också i det mekaniserade skogsbruket
med skördare, skotare och timmerbilar, ger intrycket av och är också mycket en
männens värld. Det är tungt, tekniskt och oljigt. Trots det finns kanske en
trendvändning i det att kvinnor i intervjuer också uttrycker tjusning över
snöskoteråkning, och i ett par intervjuer uttrycker intresse för att lära sig mer
om skogsbruk och skogsskötsel. Det är stolthet över och betydelser av
egenmakt, som framträder i dessa berättelser. Friheten här så som både män
och kvinnor beskriver den, ligger i både tvingande omständigheter och
egenmakten att själva utforma förutsättningarna för att leva och verka i
området.
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Figur 9: Informationstavla för snöskoteråkning. Foto: Camilla Berglund (2012).

5.2.2

Det närvarande förflutna

	
  

Det är inte vanligt att finna nybyggen i det skogslandskap som jag studerar
inom ramen för det här arbetet. De bosättningar som jag besökt i norra och
södra Finnskoga är torp och gårdar med en historia som sträcker sig minst
femtio år (och oftast längre) tillbaka i tiden, och de rymmer oftast flera och
lättidentifierade parallella tidsåldrar. Regionen och skogslandskapet Finnskogen
har identifierats som ett område med en speciell historia av värde för utveckling
av regionen (Palmquist et al. 2011). Det förefaller emellertid som om denna
speciella historia mer betraktas utifrån pittoreska fysiska byggnader med rötter i
en mer eller mindre specifik tidsepok, än utifrån den närmare historia som
kommer till uttryck i byggnader och landskap och som mycket speglar
efterkrigstidens moderniseringssträvanden. Svensson (2010: 79-80) beskriver
hur det skogsfinska kulturarvets framträdande plats i den officiella
lokalhistorien, i många fall felaktigt kommit att förknippas även med
fornlämningar från stenålder och andra sentida bosättningar och verksamheter.
Moderniteten i den nordvärmländska skogsbygden, liksom på många andra håll
i landet, medförde individuella och kollektiva krav och önskningar om
funktionella och kanske framför allt tidseffektiva material och tekniker. Sådant
som exempelvis eternit- och senare plåttak ersatte de i området vanliga och
traditionella sticktaken, och oljepannan konkurrerade på många håll ut
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vedspisen. Två exempel som förändrat såväl husets fysiska uttryck som de
sociala och naturmässiga relationer som omgav arbetet med tidigare tekniker.
Idag med höga bränsle- och energikostnader, men också med viss mysfaktor,
har vedspisen fått en renässans i många torp och gårdar. Det är för många
också en ekonomisk fråga och trygghet när det blir strömlöst och kan därför
även hänföras till betydelsen oberoende. Oavsett om man är fast- eller
fritidsboende har historien mer eller mindre betydelse och någonting man
förhåller sig till i praktiker kring huset och markerna. Det här var tydligt under
en säterledsvandring som jag deltog i tillsammans med tolv medlemmar i en
bygdegårdsförening. En äldre fastboende man guidade resten av gruppen, som
bestod av enbart fritidsboende, till en större sten med äldre inristningar (en
inristning var daterad år 1898) av oklart ursprung (se figur 10). Det diskuterades
engagerat bland deltagarna om vilket syfte platsen och stenen haft: gravplats för
finnar som det uppfattades som inte fick begravas nere i byn, eller en hemlig
mötesplats för kärlekskranka par19. I den här byn framstod historien som viktig
och kanske särskilt så för de fritidsboende utifrån, och det jobbades också på
att lägga ut information ur en bok från 1949 om torp och gårdar på
bygdeföreningens hemsida.

Figur 10: Att närvara i det förflutna. Sten med äldre inskriptioner av okänt syfte väcker
engagemang. Foto: Camilla Berglund (2010).
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Om platsen är registrerad som fornlämning eller inte lämnas här obesvarad, men den saknade
definitivt någon form av skyltning eller annan information (jämför med Svensson 2010: 80).
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Framträdande är likväl att boendet och brukandet av marker först och främst
måste vara av praktiska skäl, vilket är intressant att sätta i jämförelse med
Lagerqvist (2011: 204-207) som i alla fall ser viss skillnad mellan torpen som
permanentbostad eller fritidsbostad vad gäller vad och hur mycket som
renoveras och särskilt utifrån bevarandeperspektiv. En möjlig orsak till
skillnader i bevarandeambitioner kan bero dels på geografiska skillnader, dels på
avsikten med fastigheten. I det glesbebyggda och perifera skogslandskap som
jag studerar råder långa avstånd till större samhällen och utbudet av
byggmaterial och hantverkare är starkt begränsat. Det är min tolkning utifrån
min egen empiri, att det här snarare handlar om drömmen om vildmarken och
ett naturnära liv som styr valet av särskilt fritidsbosättning i den
nordvärmländska skogs- och glesbygden (jämför exempelvis med Vepsäläinen
& Pitkänen 2010, som beskriver hur det främst är vildmarken och naturen om
utgör ideal för fritidsboende i Finland). Det förefaller inte vara så mycket
drömmen om att ha ett torp eller en gård att dona med, som att ha en fast
utgångspunkt för vissa specifika praktiker (så som jakt, fiske, bärplockning,
snöskoteråkning, och skogsbruk). Så, även om flertalet av de intervjuades
berättelser visar på en ofta god insyn i torpets eller gårdens historia, är den
oftast inte av primärt intresse att försöka bevara eller återskapa:
”Jag hade en tanke från början att det skulle få vara som det är, väldigt
primitivt, så jag… jag trodde inte skogen var någonting att ha här, det växer inte det är för
högt, det ligger på 475 meter, det är för högt och det… ja, så det var mest jakten jag köpte
det för… vilket visade sig fel, men det är en annan historia… första vintrarna var jag här
ensam, åkte skidor och tittade efter fågel, jag hade inte hund då heller, du ser den där soffan
här, den är omålad på ena kanten, den har stått där, man målade inte det som inte syns
[skratt]… så, jag låg i den, eldade i den här spisen, och det kunde ju vara nästan nollgradigt
när jag vaknade på morgonen, jag stod ut med det tror jag två vintrar, men sen nej det går
inte det är inte roligt det här… att leva så där primitivt det klarar inte nutidens
människor… även om folk har levt så här hela sitt liv alltså…”. (Fritidsboende,
Sverige).
Samme intervjuade som i citatet ovan berättar också med respekt och inlevelse
om hur han började med att bryta upp golvet för att isolera och då upptäckte
att bjälklaget, trossbotten, var gjort av rundvirke och att man använt myrstack
och näver som isolering. I flera intervjuer bland såväl fastboende som
fritidshusboende har jag mött denna fascination och vördnad för de enkla men
tidskrävande material och metoder som tidigare brukare använt sig av. Och
näver20 som tätningsmaterial är det som oftast beskrivs i reella eller föreställda
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Näver som material för tätning och bruksföremål (som exempelvis skor, kontar, byttor) var särskilt
vanligt i skogs- och finnbygder på grund av sin långa hållbarhetstid, rötbeständighet och
lättillgänglighet (Svanberg & Tunón 2001). Det var dock också ofta förknippat med fattigdom, och i
konkurrens med nyare och så kallade modernare material, men också på grund av att det man skulle
kunna beskriva som den mer eller mindre formella “rätten” att ta material ut skogen allt mer
inskränktes med ett tydligare privat ägarskap, ett förändrat skogsbruk och ett ekonomiskt värde på
skogen, försvann successivt bruket av näver för	
  nyttoföremål (Keyland 1954). “Fattiga, som ingen
skog ägde, fyllde sitt behov ur böndernas förrådskammare, merendels utan att fråga om lov, och	
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skildringar av livet förr på torpet eller gården och som upptäcks särskilt i
samband med renovering. Under fältstudier på två gårdar har intervjuade
berättat om och visat på hur näver fortfarande finns med som tätningsmaterial i
byggnader på gårdarna. Den ene av dessa hade upptäckt att näver använts som
tätningsmaterial på stockar längst ner på en stallbyggnad, och för att bevara
denna tätningsmetod tog han hjälp av en äldre fastboende man när en stock
behövde bytas ut. Upptäckten av nävern mellan stockarna hade väckt en känsla
av att det var viktigt att bevara, eftersom stallet ju hade stått där i princip
opåverkat fram till idag. Samma upplevelse av respekt och vördnad för
materialet näver beskrevs också under en annan intervju, där jag vandrade med
upp i skogen till ett uthus i kanten av en gammal myrodlings- och slåtteräng (se
figur 11). Taket på uthuset var som årsringarna på ett träd och bar spår av
material och tekniker från ett antal tidsåldrar, där näverlagret var särskilt
välbevarat. Den intervjuade, en dansk fritidshusboende, menar att den största
svårigheten med gamla material och tekniker är bristen på kunskap om dem och
detta är något som återkommer i flera intervjuer, viljan att bevara men
okunskapen att kunna göra det (jämför exempelvis med Lagerqvist 2011). I en
tidigare studie (Bladh et al. 2005) deltog jag i en fältstudie till en så kallad
rökstuga i Lekvattnet för att titta på ett nävertak som utifrån ett privat initiativ
lagts 1999. Här visualiserades problemet med kunskaper som försvinner
parallellt med att tekniker och material förändras, då kunskapen varit tvungen
att hämtas från Finland och nävern från Ryssland där sågverksindustrin
fortfarande tillvaratar näver för försäljning. Det här för med sig ett antal
förändrade tid-rum relationer, relationer till materials ursprungliga miljöer och
de tidsaspekter som är invävda i dessa, men vittnar samtidigt om hur någonting
kan komma att få betydelse först när vi upptäcker det i våra göranden. Det vill
säga, det är inte alltid som idéer om hur någonting skall se ut och vara är
bestämda på förhand, utan lika ofta uppstår de just i mötet med det materiella
och får betydelser som leder till vissa handlingar. På en av de gårdar som jag
besökt under intervjuer och fältstudier fanns ett gammalt finntorp precis intill
det nyare boningshuset från 1935, och som ägaren successivt fått lära sig att
förhålla sig till sedan 1980-talet då han och hans far köpte stället. Problemet
under alla år menade han vid mitt besökstillfälle på gården är att han saknat
kunskap om hur torpstugan bör restaureras, han förstod att det fanns ett värde
men hade ingen kunskap om exakt vad det är som borde bevaras, som
exempelvis material och utseende. Ägaren sa att han har varit i kontakt med
Finnkulturcentrum i kommunen, men att han inte visste mer än att de uppgett
sig ha varit där och tittat.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
någon näpts för olovligt tillgrepp blev det vanligen inte. ´Jag var icke med, när skogarna deltes, och
därför har jag del i dem alla`, var den argumentering ett gammalt fattighjon hade till hands, när han
antastades för olovlig nävertäkt (Keyland 1954: 57).” I Bladh et al. (2005) beskriver informanterna
hur efterfrågan på bruksföremål av näver börjat se en renässans och att föremålen helst skall ha
både (estetisk) form och funktion. Det här symbol- eller souvenirvärdet har förändrat uppfattningen
om näver som ett tecken på fattigdom, menar en informant, vilket sannolikt kan ha att göra med att
denna förnyade efterfrågan kommer från grupper av människor från andra tidsrumsliga
sammanhang och utan egentlig relation till tingen.
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Även om bevarande inte är av primärt intresse när boningshus och
ekonomibyggnader (uthus) skall renoveras finns ofta ett intresse för och en
kunskap (eller i alla fall föreställning) om vilka de tidigare bosättarna varit, hur
de har levt och hur marker och byggnader sett ut och brukats. Dessa kunskaper
eller föreställningar har vuxit fram i det förkroppsligade mötet med torpet eller
gården och dess omgivningar, antingen sedan barnsben eller senare i livet, och
handlar om lärande-genom-lyssnande-och-görande i förhållande till det man är i
och med. Vanligaste kunskapskällan är berättandet, narrativen, som förs vidare
från generation till generation eller från (särskilt äldre) fastboende till
fritidsboende, och nästan lika vanligt är det att utgå från gamla fotografier och
flygfotobilder. Det är heller inte ovanligt att material, tekniker, redskap och
byggnader i sig fungerar som kunskapsförmedlare om hur liv och landskap
tedde sig i flydda tider:
”… Jag tror att det har varit mycket större, än vad det är nu, jag har några
gamla foton på det… [visar mig foton]… det här är från 1960-talet, det är taget från
andra sidan, från min granne, och jag har ett flygfoto, och det är också någon gång runt
1950, och du ser att det är en bondgård, det fanns aktivitet… […]… och jag är ganska
intresserad av vad som händer här, och hur människor levde här förr och… […]…hur som
helst, problemet är att [X] är den sista här… och när han inte finns här mer finns ingen som
kan berätta historien om det här… när jag kom hit fanns här tre hushåll där människor
bodde… […]…, de kunde inte prata engelska, men [X] var rätt bra på engelska, så jag
pratade med honom och han berättade en massa historier från runt omkring här.”
(Fritidsboende, Holland).
”Alltså, det finns ju ett toalettlock här nere som jag tror det står 1873 på…
och det är ju ett timrat hus från början, ett torpställe, man kan ju se att det har varit kor och
hästar, men det är ju ingen gård, alltså det är ju ett torp… man har odlat häromkring, det
finns vissa öppningar där det syns fortfarande då här nere att det inte växer igen egentligen,
utan det är åkerbitar… och sen så på 40-talet så gjorde man, fick man ju de här så kallade
Per-Albin lånen och då vidgade man huset på ytan och höjden…”. (Fritidsboende,
Sverige).
Framträdande är betydelsen av att det finns någon med rötter och kontinuitet i
området som kan berätta om människor som bebott torp och gårdar och hur
livet och landskapet tett sig och förändrats. Det muntliga berättandet skapar en
annan och mer levande närhet och relation till tid och rum, än skriftligt
berättande. Berättaren blir med andra ord till en form av förkroppsligande länk
mellan dåtid och nutid. Någon som var med när det begav sig, eller som har
nära relation till någon annan som var med och framför allt nära relation till
landskapet i fråga. Det är trots allt inte alltid möjligt att få den längre tillbaka i
tiden historien vitaliserad för sig, och särskilt inte så när de fysiska spåren av en
aktivitet försvunnit ur den synliga landskapsbilden (se figur 12). En
fritidsboende från Danmark berättar hur hon och hennes man ville prova att
sätta svedjeråg och läste sig till om hur svedjning och odling av rågen gick till.
Det var ren nyfikenhet efter att ha läst om den fantastiska rågen, som lockade
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till att göra en provsvedja i början av 1990-talet. Resultatet blev mycket lyckat
och informanten förstår inte varför någonting som fungerade så bra bara kunde
försvinna, även om hon är fullt medveten om att skogens ekonomiska värde på
sikt förändrade möjligheterna för denna form av odling:
”Det som var så intressant var att det som vi hade läst om, det var faktiskt
sant, för de tio små korn vi satte, där var det sju som kom, och det var fyrtio korn på varje
strå, och det var ungefär femton till tjugo strån på de sju kornen… så det var ju helt
otroligt!”
Det här kan sägas utgöra exempel på hur en representation av någonting får
betydelse när den väl förkroppsligas, i det här fallet genom att en praktik från
en svunnen tid återskapas och tar sig rumsliga uttryck. Det är intressant att sätta
i jämförelse med all den åker- och framför allt betesmark som växer igen i det
nordvärmländska skogslandskapet, på grund av brist på underhåll eller
skogsplantering. I princip samtliga intervjuade berättar att de inte har något
intresse av eller möjlighet att hålla öppet gamla åkrar och betesmarker, annat än
det som är närmast boningshuset. De fyller inte längre någon funktion och
betydelse, och ofta finns tid och ekonomi med i kalkylen av det igenväxande
landskapet (jämför med Stenseke 1997, om incitamenten bakom mer extensiv
användning av jordbruksmark). Igenväxandet blir till en slags betydelselös ickepraktik, utan betydelser för det förflutna och (den kända) framtiden. Det skapar
vad som brukar benämnas ”mellanrum”, där naturen tar över och skapar nya
förutsättningar i väntan på att bli ”upptäckt”. En större skogsägare berättar om
sina känslor för upptäckter av historiska lämningar i den egna skogen och hur
han märker ut dessa för att de inte skall skadas under skogsvårdsåtgärder:
”… det tror jag är någonting man funderar över när man är i skogen, det är
klart att man stannar till om man träffar, där man tydligen kan se att här har det varit
någonting, någon boplats och så vidare, det är klart att man tänker på den, och tänker till då
att hur såg det ut då och vad som har hänt och vilka som bott här och så där… och att man
då har möjlighet att inte förstöra den platsen, att den får vara som den är. […]. Det är ju
naturligtvis trevligt om det får vara kvar det som en gång har byggts upp… för om man kör
sönder och raserar en sådan här boplats ja då är den ju borta för all framtid, om man hugger
ner ett fel träd det är ju ingen katastrof, det kommer ju ett nytt… så det är ju lite skillnad
det här med kulturhistoria och vanlig produktion och naturvård.”
En sammanfattande bild av förhållandet till historien och det förflutna visar att
det främst är den nära historien, i såväl tid som rum, som är av primärt intresse
bland de intervjuade. Det är torpet, gården, fastigheten och den närmaste
bygden som engagerar. Den historien förmedlas oftast via muntliga narrativ av
fastboende äldre som fortfarande har kopplingar till denna. Gamla foton spelar
också en stor förmedlande roll, liksom gamla kartor. Den längre bort i tid
historien och den mer regionalt övergripande förefaller vara av mindre intresse.
Finnskogens kultur och historia får i de intervjuades berättelser en museal
prägel i det att den upplevs och levs på vissa specifika platser och under vissa
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specifika tillfällen, och förmedlas i övrigt via litteratur och utställningar. Och
här råder inga egentliga skillnader mellan fastboende och fritidsboende.
Praktikerna kring det förflutna skapar betydelser i nuet. Den närmare historien
är den som ger möjligheter till ett aktivt deltagande och förkroppsligande, vilket
skapar en närmare relation till såväl människor som natur och samhälle.

Figur 11: Att bevara eller inte bevara, är ofta om en fråga om kunskap och engagemang. Uthus
med nävertak i det nordvärmländska skogslandskapet. Foto: Camilla Berglund (2011).
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Figur 12: En del historia är närmare i tid och rum och har lämnat ännu synliga spår efter sig i
landskapet, annan historia rekonstrueras. Skära (som den en gång lämnades) och svedjeråg.
Foto: Camilla Berglund (2011).
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Nutidens och framtidens utmaningar

Torpet eller gården rymmer en rad olika betydelser för de individer som
befolkar dessa, och som innebär att man har att förhålla sig också till alla de
utmaningar som följer med så väl fast- som fritidsbosättning i glesbygd. Och
generellt kan väl konstateras att omfattningen av vistelsen i det
nordvärmländska skogslandskapet påverkar upplevelser och erfarenheter av
svårigheter och utmaningar med denna vistelse. Utöver dem som är fastboende
tillbringar flertalet av dem med fritidsboende vanligtvis sammanlagt någonstans
mellan två och fyra månader på sina torp och gårdar, spritt över året betraktat.
Det kan sättas i jämförelse med hur det ser på en mer rikstäckande nivå, där
antalet övernattningar i fritidsbostäder uppgår till i genomsnitt 71 men nyttjas
främst under sommarhalvåret (Müller et al. 2010). Endast någon enstaka av de
fritidsboende kan dock tänka sig att bosätta sig permanent i detta
skogslandskap, och bristen på trygghet och service i kombination med långa
avstånd och långa vintrar är framträdande orsaker bakom beslutet. Intressant är
att det är färre bland de fastboende som nämner avstånd som ett betydande
problem och förefaller heller inte i samma grad, och i alla fall inte lika explicit
oroa sig för ålder och hälsa i sammanhanget. I princip samtliga, och särskilt
äldre, fast- och fritidsbosättare vittnar likväl om att de upplever de långa,
snörika och kalla vintrarna som jobbiga, med mycket snöskottning och
oplogade vägar. Vintern förstärker på så sätt många gånger känslan av enslighet
i betydelsen isolering:
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”… så här på sommaren är vi här kanske längre perioder… medan på vintern då
tittar man ju på termometern hur kallt det är annars får man ju bara sitta och elda hela
tiden och man kan inte göra någonting annat än bara bära in ved och elda… är det en tjugo,
tjugofem grader då säger vi nej då åker vi inte upp, då sitter vi lika gärna i Karlstad.”
(Fritidsboende).
”Ja, det var en fruktansvärt jobbig och kall vinter… inte kunde man åka härifrån,
det var bara att sitta kvar här hemma och elda hela tiden… det var trist… vi såg väl ingen,
det var kanske fjorton dagar innan någon kom hit…”. (Fastboende).
Avstånd och gleshet innebär många gånger både lockelse och besvär. Det råder
med andra ord vanligtvis en ambivalens rörande avstånd och gleshet, som å ena
sidan inger en känsla av rymd och frihet, men som å andra sidan uppenbarar en
avfolkningsproblematik med mer eller mindre konsekvenser för samtliga
bosättare. Oavsett bosättningsform. Gleshet är inget absolut begrepp, menar
Westholm (2008: 56), men tillägger att mänsklig aktivitet helt klart påverkas av
större avstånd och sämre tillgänglighet. Det finns rimliga skäl att tro att
omfattningen av vistelsen på torpet eller gården skapar ett närmare förhållande
till omgivande bygd och landskap, där glesbygdens problem framträder i
symbios mellan egna erfarenheter och kollektivt rådande lokala narrativ. Bristen
på samhällelig service och hantverkare är det som tydligast uppenbarar
avfolkningens konsekvenser; det är i görandet, i förkroppsligandet av
landskapet man verkar i, som avfolkningsproblematiken får en levd och inte
enbart representerad verklighet. Betydelsen av fungerande telefoni och Internet
lyfts fram av särskilt fritidsboende:
”… jag har haft problem med… från början drog jag ju in el här, det har ju
funnits el här förut… jag hade en elektriker här, alltså det är svårt att få tag på yrkesfolk
här… lägga in en matta till exempel, det är nästan omöjligt, fick tips om någon som kunde
komma hit från Hagfors eller något sådant [skratt]… Jag skrev ett par ilskna brev till
Telia, för de skryter ju med att de har så bra täckning… […]… alldeles på andra sidan
vägen såg du kanske en mast, för GSM, men det är ju så med alla de här masterna att de
har riktade antenner efter vägarna, de vill fånga upp alltså bilarna, folk som bilar, de vill de
ha, även om det är omöjligt att ringa [X]… […]… men åt sidan här fungerar de inte… så
jag har haft flera kontakter med Telia och nu på sistone så har inte Telia egen service utan de
har lejt bort det till Terracom tror jag…”.
”Så, vi har verkligen haft många problem och det ena var nu telefon till
exempel. Telia har ju slutat med fast telefoni här och de erbjuder telefoni med mobilnät,
men… nästan alla grannar, alla svenska grannar, säger det fungerar inte så bra, ta det inte.
Och det finns ju andra bolag som har nät här också, Tele2 eller NetEtt, och vi har varit
NetEtt kunder här sedan ett år med Internet och det gick relativt bra… men nu ville vi ha
telefoni och då började det. Har ni personnummer? Då går det inte, och vi undrade över
det… vi är ju kund och vi betalar våra fakturor, och då började en lång strid verkligen. Och
det tog nu nästan ett halvår och nu har vi NetEtt telefoni…”.
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”Du lär dig att lösa problem, du får uppleva problem som du inte har i
Holland eftersom allt du behöver är en telefon och Internetuppkoppling, och här måste du lösa
problemen själv, och det tar dig en dag, men det är en bra känsla.”
Landsbygdens och framför allt kanske glesbygdens problem som sådana har sin
gemensamma representation i såväl vetenskapliga sammanhang som bland
människor generellt i samhället. Landsbygdens avfolkning har i den allmänna
samhälleliga diskursen och narrativet kommit att förstås som en näst intill
naturlagsliknande och oundviklig utveckling. Det finns ingen återvändo,
utvecklingen går mot större städer och regioner (se exempelvis Sveriges Radio
P1, Kluvet land 2011-07-14). Det är en representation av verkligheten som
riskerar bli sann just för att den görs till någonting som inte kan ifrågasättas.
Den lämnar oss med en känsla av att inte kunna påverka. Det som framträder
är anonyma och abstrakta strukturer och inte individer eller grupper av
individer som handlar eller handlat på ett visst sätt. Det är emellertid i det lokala
sammanhanget och i förkroppsligandet av landskapet, som narrativen om vad
som orsakat eller orsakar problemen blir mer-än-representativa. I dessa narrativ
blir utvecklingen, eller snarare avvecklingen, helt plötsligt inte lika oundviklig
(se Jacobsson & Wizelius 1972). Norra Värmlands marginaliserade position i
förhållande till storsamhällets ekonomiska och politiska strukturer kan relateras
till framväxten av det industriella välfärdssamhället och medföljande
värdeförändringar i synen på natur- och kulturarv (Svensson 2010: 92). Det
nordvärmländska skogslandskapet förvandlades och reducerades successivt till
en råvaruleverantör, en natur i avsaknad av historia och kultur som skulle både
utvinnas och skyddas:
Med andra ord, det moderna produktionssamhällets natur- och
kulturarvsdiskurser bidrog till att skapa uppfattningar om att tillhöra samhällets
utkanter (Svensson 2010: 93).

Det nordvärmländska skogslandskapet i fokus för den här studien gränsar till
Norge och de motsvarande förhållanden som råder där. Gränsområdet kan
beskrivas som en periferi i förhållande till både svenska och norska urbana
centra. Forsberg et al (2007: 51) beskriver hur det i gränsområden särskilt
riskerar att utvecklas skepsis mot centrala beslut och att människor där kan
uppleva sig osedda och exploaterade. I den nordvärmländska skogsbygden är
det vad som skulle kunna kallas ”skogsbolagsnarrativet” som återkommer i flera
intervjuades berättelser i förhållande till den nutida situationen i området.
Narrativet har antingen traderats och följt med under livet för fastboende, eller,
när det gäller fritidsboende, tillägnats genom torpets eller gårdens egen historia
och genom berättelser från främst äldre fastboende. ”Skogsbolagsnarrativet”
rymmer upplevelser så som makt, beroende, och miljö- och landskapspåverkan,
och har oftast en underton av vanmakt. Narrativet har en påtaglig lokal,
materiell och förkroppsligad förankring, men kan i vissa fall samtidigt vara ett
uttryck för en skepsis mot övergripande centraliserande strukturer. Det är idag
dock inte enbart skogsbolag som är fokus i narrativet, utan även större privata

	
  

97
97	
  

(och ofta utbor och ”osynliga”) markägare. Så som även flera fritidsboende
beskriver detta narrativ och förhållandet till det, relaterar de till den
underordning och det beroendeförhållande som narrativet förmedlar – mellan
den vanliga lilla människan och de stora skogsbolagen och markägarna, och de
institutioner och den samhällsstruktur som skapar och upprätthåller
förhållandet.
”Det fanns ju ett skogsservitut vi kunde ha vår ved och vi kunde ha
byggnadsmaterial… och vi har jakträtt. Men ved och byggnadsmaterial, detta servitut togs
bort under tiden… det var efter att vi hade köpt det… ungefär slutet 90-talet och vi var
också hos domstolen, vi förstod inte varför man kan ta bort en rättighet som vi ju köpte
med, vi har ju betalt också för det i köpet. Och dem som fått det före, de har ju gett sin skog
för det och det fanns ingen bra förklaring att man kan ta det… […]… skogsbolaget har
sagt att alla som bara är småägare äger bara en del av ett gammalt servitutsrätt… […]…
och de har argumenterat att det är ju ren lyx idag, vi behöver inte det idag, det är inte
nödvändigt… och ja… och det var argument som var starkare än våra argument.”
(Fritidsboende).
”Jag tror att de stora markägarna har ett stort inflytande… du tror när du är här,
vi har lärt oss att Sverige är ett väldigt socialt och demokratiskt land, och när du är här är
det helt annorlunda… i en by, tre eller fyra personer har inflytande och berättar vad som
skall hända och inte hända där och det är överallt sådana som vi hade tillbaka i tiden i
kolonierna…”. (Fritidsboende).
Avfolkningen och dess följder är påtagligaste och huvudsaklig problematik som
beskrivs av de intervjuade. Många skildrar den negativa spiral som följer med
att exempelvis skolor och butiker läggs ner, och som gör det svårt att locka
människor att bosätta sig permanent i det nordvärmländska skogslandskapet.
Fritidsboendet upplevs emellertid inte som en landsbygdens räddning, vare sig
bland fastboende eller fritidsboende själva, även om det upplevs positivt att
torp och gårdar sköts om och lever upp i alla fall någon gång under året (jämför
med Berglund 2007: 204).
”… jag har svårt att se, och det bekymrar mig, hur det skulle kunna finnas
en tillväxt, alltså jag ser ju inte tillväxten för landsbygden… men däremot så kanske det
finns en tillväxt i alla fall för ett fritidsboende och att man är här rätt så mycket, att
fastigheterna får leva kvar, inte förfalla…”. (Fritidsboende, Sverige).
”… det bästa vore väl om det blev fastboende… för annars dör ju den här
bort, den här lilla byn här… för det är ju bara äldre allihopa nu… det vore väldigt bra om
det började bli ljus i husen när det blir hösten istället för svart… [älgjakten] ja, vi säger ju
att det lyser då… och sen veckan efteråt så är det svart.” (Fastboende).
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”… det låter kanske lite konstigt… eftersom jag också är en turist… det är
som en turistby och jag tror inte det är bra… och du ser det i hela regionen, många
människor lämnar landsbygden för städer och jag tror inte att kommunen stimulerar
människor till att stanna här… […]… det finns inga skolor mer, det sociala aktiviteterna
finns i Sysslebäck, ganska långt bort, och så, det finns inget postkontor mer, det blir mindre
och mindre, och jag tycker det är väldigt illa…”. (Fritidsboende, Holland).
Det här belyser också frågan om vad som menas med en levande landsbygd. Är
det (de befolkande) människorna eller landskapets fysiska uttryck som
definierar vad som är att betrakta som en levande landsbygd? Är det bauen i dess
striktare äldre germanska betydelse av bosättning och förankring (Heidegger
2008 [1927]), eller dwelling i en mobilare förståelse av vad det innebär att vara-ivärlden, som levandegör landsbygders landskap? Hur stor andel av
befolkningen som anses bebo landsbygden beror bland annat på vad som anses
känneteckna en bebodd landsbygd (Westholm 2008; Amcoff 2008): hur ofta,
hur länge, hur fast bosättning, hur glest mellan husen. Där blir fritidshusen till
en särskilt svår problematik, med svåra gränsdragningar gällande fritidsboendets
omfattning och syfte. Och inte minst huruvida ekonomiska incitament för
landsbygdskommunerna, som exempelvis att fastighetsskatt eller
fastighetsavgift tillfaller dessa, gör fritidshusen till en resurs för en mer levande
landsbygd (se Müller 2008). Kommer det att lysa oftare och i fler fönster för
det? Var ansvaret för den framtida utvecklingen i det nordvärmländska
skogslandskapet ligger varierar visserligen något med vad som avses, samhälle
eller natur, men påfallande ofta nämner de intervjuade länsstyrelsen som en
viktig aktör för såväl social och ekonomisk utveckling som hänsyn och
tillvaratagande av natur- och kulturresurser. I de fall kommunen nämns beskrivs
denna i underförstådda termer som svag, i avsaknad av egentlig egen makt och i
beroendeställning till vad som beslutas utifrån från högre institutionell nivå. Det
närmare förhållandet till länsstyrelsen kan förklaras utifrån människors närhet
till och förkroppsligande erfarenheter av skogslandskapet, vilket visar sig bland
annat i att många berättar att de någon gång haft kontakt med länsstyrelsen och
kanske särskilt så i frågor om och kring jakt, men även i övrigt om sådant som
natur- och kulturhänsyn. Det handlar exempelvis om den egna skogen som
skall avsättas till naturreservat, om hur älgjakt får bedrivas inom naturreservat,
om tilldelningskvoten av älg inför älgjakten, om artinventering av ängar och
bidrag för uppehållande av öppna landskap. Ibland upplevs likväl en diskrepans
mellan å ena sidan regelverken hos länsstyrelsen och å andra sidan den levda
verkligheten i det nordvärmländska skogslandskapet. En fritidsboende berättar
exempelvis om att han ville ta bort skog kring en kulturlämning på sin fastighet,
en gammal finnbosättning, eftersom han ansåg att igenväxandet riskerade
radera alla synliga spår av denna. Länsstyrelsen nekade honom till en början att
ta bort skog runt lämningen:
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”… det var en stor diskussion, och du kan se det om du är där, det fanns där
i det förflutna… det var en plats för jordbruk, det finns några terrasser… jag ville göra det
till vad det var och nu var där stora träd, träden förstör hela platsen… […]… Jag ville göra
någonting med det, hur det var och de sa gör ingenting, [och] gör du ingenting tar naturen
över… om tio, tjugo år vet du inte ens att det var någonting…”.
Det intressanta dock, är att studera hur människorna, befolkningen, som väl är
det som utveckling (eller tillväxt) har att utgå ifrån, själva upplever och
identifierar de många problem som är förknippade med såväl fast- som
fritidsboende i lands-och glesbygd genom att leva-i-och-med dessa. Vetskapen
om att nutiden kunde ha sett annorlunda ut påverkar också hur människor i den
nordvärmländska skogsbygden ser på och tar sig an framtiden (se figur 13, för
hur olika framtidstro kan ta sig uttryck i landskapsbilden). Ansvaret ligger också
hos oss själva, menar flera intervjuade. Det mer eller mindre formellt
organiserade deltagandet i kollektiva praktiker, som behandlas i avsnitt 5.4, kan
ses som ett mått på ansvarstagandets innehåll och betydelser.
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Figur 13: Olika framtidstro tar sig fysiska uttryck i landskapsbilden. Foto (ovan): Camilla
Berglund (2012). Foto (nedan): Leif Hansson (2011).
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5.3
	
  

Den omgivande skogen	
  	
  

Det är som tidigare konstaterats inte helt självklart själva platsen eller bygden i
sig som ter sig av primär betydelse för bosättare av olika kategorier i den
nordvärmländska skogsbygden, utan skogslandskapet och de praktiker som
detta inbjuder till. Skogslandskap runt om i Sverige förefaller ha särskild
attraktivitet för fritidsbosättare, då mer än 25 procent av landets
fritidsbosättningar återfinns i områden som fritidshusbosättarna själva
klassificerar som skogslandskap (Müller et al. 2010). Skogslandskapet ger
förutsättningar för aktiviteter och av olika slag, och enligt Paulsson (1983: 42) är
det dessa socialt värdeladdade aktiviteter som utgör själva upplevelsen av
skogslandskapet. Berglund (2007: 202-203) redogör för hur aktiviteter som inte
beror av skogslandskapets natur som sådan också påverkar upplevelser av detta
som mörkt, osäkert och isolerat. I studien som behandlar specifikt norska
fritidsboende i kommunerna Årjäng, Hagfors och Älvdalen, förefaller platsen
som sådan av lika lite betydelse som i den här studien, dock med tydligare
estetiska grunder. Det är det (jord-)brukade och öppna agrara landskapet som
föredras, och särskilt sjönära boende (Berglund 2007: 202-203). Aktiviteter av
friluftslivkaraktär är viktiga inslag i människors liv i särskilt Norden och det
västerländska samhället, men styrs mycket av socio-ekonomiska och
livscykelbetingade förhållanden (se Pigram & Jenkins 1999; Fredman et al.
2014). I regeringens handlingsplan för ”Skogsriket – med värden för världen”
(Regeringskansliet 2011) lyfts skogens sociala värden fram som en allt viktigare
kompletterande grön näring och inslag i människors liv. Betydelsen av själva
skogen som landskap och arena för aktiviteter och avkoppling har långa rötter
tillbaka i tid och rum, inte enbart i en nationell kontext utan även bland enskilda
individer. ”Vi ser inte världen som sådan utan den representerar också något
annat för oss”, skriver Paulsson (1983: 64), en inre resa i minnen av harmoni,
kaos, eller kanske längtan (se exempelvis Ekman 2007). Barndomens och
vuxenvärldens landskap är fyllda av minnen och mening, som skapas inte
enbart genom individuella upplevelser utan också genom samhällets
socialisation och rådande diskurser. Individuella upplevelser skapas också just i
ögonblicket i mötet med någonting nytt, något som är framträdande i intervjuer
med människor i det nordvärmländska skogslandskapet.
Ekman (2007: 39-40) beskriver människors behov av gläntor, ett ord som hon
relaterar etymologiskt till glad och ljus, det vill säga öppningar i den mörka
skogen genom möten mellan natur och kultur. Människors besittningstagande
av skogen och naturen är i princip oundviklig och har sedan lång tid tillbaka
pendlat mellan behovet av att besegra och bevara (Ekman 2007: 45-46). Något
som Schama (1995) menar bygger på en rik uppsättning av myter, minnen och
föreställningar och som i lager på lager formgett och gett skogslandskapet
innehåll. Det vi ser och gör av skogslandskapet idag är nära sammanlänkat till
gårdagens betydelser och praktiker i det. I avsnitten som följer på den här
introduktionen presenteras några empiriska resultat som illustrerar just det här
förhållandet mellan människa och natur. Under rubriken ”Vildmarksdrömmar
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och förvaltningsuppdrag" synliggörs de intervjuades upplevelser och känslor av
skogslandskapet. Rubriken ”Allemansrätten – alla och allas rättigheter” belyser
informanternas ofta paradoxala och kontrasterande inställning till den uråldriga
sedvanerätten allemansrätten. Avsnitten är tänkt skall komplettera varandra på
så sätt att upplevelser och känslor av skogslandskapet relateras till det privata
ägandet och det samfällda.

5.3.1

Vildmarksdrömmar och förvaltaruppdrag

	
  

Upplevelser och känslor relaterade till skog och natur pendlar mellan vad som
kan beskrivas ”vildmarksdrömmar” och ”förvaltningsuppdrag” (se figur 14).
Vildmarksdrömmar handlar här om betydelser så som orördhet, frihet, trygghet
och ursprung. Det sinnliga spelar stor roll för de känslor skogen väcker och det
är framför allt ljud och visuella upplevelser som beskrivs. Återkommande
beskrivningar handlar om vackra vyer och vidder och om fågelkvitter och
granars sus, men också om den påtagliga tystnaden av samhälleliga ljud. Det
inger känslor av orördhet, frihet och trygghet och ställs ofta i kontrast till
staden, men också i paritet med andra landskap så som fjällandskap.
”… höjderna och utsikten när man kommer upp på en riktig höjd där uppe
och man ser ju väldigt långt och det är ju trevligt… det är ju lite speciellt, och kommer man
sen upp på de här väldigt svaga markerna så då är man ju nästan uppe i fjäll, på de absolut
sämsta boniteterna, då är det ju fjällandskap nästan…”. (Fritidsboende, Sverige).
”… jag är en människa som behöver space, och skogen ger ju mig det…
tystnaden, men ändå rörelse och ljud, det finns ju, via vinden, fåglarna och de andra djuren…
det finns en spirit som gör att jag får i alla fall rensa mina tankar, inte bara genom att gå
genom skogen precis, det räcker ju att gå med hunden på vägen och låta tankarna bearbeta
problem eller… bara vara och inte tänka på någonting alls, det är ju också en lyx… alltså,
det är därför som jag har flyttat hit, och det är det jag får ut av det hela, jag mår väldigt gott
av att bo här, och ha det på det här viset, jag vill inte ha det annorlunda.” (Fastboende,
inflyttad).
Det återkommer en viss skillnad mellan hur äldre fastboende och fritidsboende
utifrån benämner och identifierar skogslandskapets natur. Äldre fastboende
pratar om att vara i skogen och inte ute i naturen, och skogen är oftast
någonting en bit bortom torpet eller gården. Fritidsboende utifrån pratar
däremot oftare om naturen, och inte sällan i betydelsen av vildmark, och den
präglar landskapsupplevelsen ända fram till husknuten. Det här är särskilt
påtagligt i intervjuer med fritidsbosättare från Holland, Tyskland och Danmark.
En senare fritidsbosättare från Tyskland berättade exempelvis om frihets- och
oändlighetsupplevelsen av att bara kunna gå rakt ut i naturen, när det visade sig
vara promenad efter en grusväg som avsågs. Själva skogen betraktades som för
osäker och svår att hitta i när det inte fanns några egentliga leder eller stigar att
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följa. Upplevelser av den vilda naturen in på husknuten förstärks av verkliga
möten med vilda djur på tomten, men också av föreställningar om att viltet
finns där strax utanför.
Känslor av trygghet ryms inte enbart i avstånd till staden och livet där, utan
också till miljöproblem. Det nordvärmländska skogslandskapet upplevs som en
ren miljö och beskrivs i några intervjuer som en tillflyktsort från de globala
miljöhoten. En holländsk fritidsboende berättar om hur skogen som begrepp
för honom betyder någonting helt annat i Sverige än i Holland. I Sverige
betyder skogen arbete och ved att värma huset med, den betyder skydd, också
mot framtida klimatförändringar om vattnet skulle stiga i Holland. Då finns
alltid huset och skogen i norra Värmland att komma till:
”… och det luktar gott, det luktar inte föroreningar, du känner frisk luft, och
får en känsla av att miljön är ren också, så det är en slags flykt för oss, från den verkliga
världen där vi måste tjäna våra pengar…”.
Mer eller mindre explicit uttrycks också i några intervjuer upplevelser av
ursprung i betydelserna rötter eller tillbaka till naturen. Skogen beskrivs som en
plats med ett genuint innehåll där det ursprungliga livet finns, en plats att hämta
kroppslig och själslig näring ur. Reunala (i Paulsson 1983: 64) förklarar
människors symbolpsykologiska förhållande till skogen utifrån den sedan långt
tillbaka nyttan av skogarna som materiella produkter, behovet av ett oförstört
ekosystem, och som källa till upplevelse- och känslovärden. Skogslandskapet
ger möjligheter till praktiker som jakt, fiske och bärplockning och representerar
på så vis överlevnad, trygghet och kontroll. Själva bruksvärdet i
skogslandskapets innehåll blir på så vis lika mycket till ett upplevelse- och
symbolvärde.
Sådant som beskrivs som störningar och hot mot skogens upplevelsevärden
handlar bland annat om fler människor, och framför allt då fler turister, som
inskränker på upplevelser av ostördhet och tystnad (jämför med Aronsson
1993: 62-64, om konkurrensen mellan fastboende, fritidsboende och turister
om utrymme och knappa miljövärden i Smögen). I flera intervjuer, och framför
allt med fritidsboende, blir det dock lite av en paradox när samma intervjuade
beskriver avfolkningen som ett framtida hot. En holländsk och en svensk
fritidsboende berättar exempelvis om vad som skulle kunna störas deras
respektive upplevelser av skogslandskapet:
”… jag vet inte… när de bygger en flygplats [skratt]… när det kommer för
många turister tror jag eller någonting i den stilen… men å andra sidan, jag tror inte det
finns några andra ekonomiska möjligheter kvar här, så… det är dubbelt, jag kan inte säga
att det inte skall vara några turister här, eftersom jag är en turist själv, men det får inte bli
för många människor… när det blir som i Holland måste jag åka till Canada eller...”.
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”… Det är väl om det blir alldeles för mycket turister och… de här delarna
som är lugnt och fridfullt i… man kan gärna samla och locka hit turister och så vidare, men
att man har det på bestämda ställen… jag vet ju att det planerades och dras någon led och så
vidare, och det är kanske inte riktigt vad jag hoppas på… det är väl så, om det blir för
mycket, om det blir skotrar, fyrhjulingar och det blir en massa oväsen… kör sönder… nu
regleras det ju ganska bra, men det är svårt att följa upp…”.
Det moderna och storskaliga skogsbrukets negativa inverkan på
landskapsupplevelserna är tydlig i de intervjuades beskrivningar och förhållande
till skogen, och jämförs ofta med äldre tiders plockhyggesbruk och
skonsammare avverkningsmetoder. Bland äldre fastboende sätts också det
moderna skogsbrukets metoder i relation till förändrade arbetsuppgifter som
minskat antalet sysselsatta inom skogsbruket. Den negativa inverkan på
landskapsupplevelserna handlar främst om stora kalhyggen och sönderkörda
marker, men också om igenväxning och dåligt gallrad ungskog, som inte bara
inger ett oestetiskt intryck utan också försvårar för framkomlighet i skog och
mark. Två större skogsägare skildrar problemen med det moderna skogsbruket:
”Alltså, man har ju gjort massor av fel inom skogsbruket och det är konstigt
när man är professionell skogsmänniska… hormoslyr är väl det värsta, men det finns ju en
massa andra felgrepp man tagit, stora hyggen och allt möjligt… och jag är fortfarande av den
uppfattningen att modernt skogsbruk det är ju en högst tvivelaktig verksamhet om man tittar
på hur marktäckena blir efteråt.” (Fritidsboende, Sverige).
”Det har ju blivit större behov av virke, av råvara, och på så vis har ju
skogen fått ett högre värde… sen så har det kommit in nya, det har väl inte slagit igenom
här, men det är på väg även här, till bränsle och då har det förändrats på så vis att man dels
får lite mer betalt för skogen som råvara och så där… det är väl den förändringen, sen är väl
förhoppningen att det skall skötas, i och med skogsvårdslagen att den skrevs om och så vidare
betyder att man skulle sköta skogen, men på frivillig väg, och med eget ansvar och så vidare,
så har det väl blivit lite si och så med vissa skogsvårdsåtgärder, det kan man inte undgå att
se… röjningar är frivilligt, plantering är man skyldig att se till att det kommer ny skog efter
en avverkning… men det finns ju inte folk som kan följa upp det där i alla fall… så det har
blivit lite sämre på den biten.” (Fritidsboende, Sverige).
Trots det finns det ofta en ambivalens rörande naturreservatens nytta och
skogsbruket tenderar många gånger att beskrivas i termer av miljövård och
miljöhänsyn, och särskilt så bland dem som själva har skog. Det här
förhållandet till skogen benämner jag ”förvaltaruppdrag”. Ett vanligt narrativ i
sammanhanget är att skogen blir för gammal och måste avverkas, att den vuxit
färdigt och inte blir till någon nytta om den bara får falla ner av sig själv.
Skogen behöver tuktas och göras tillgänglig och ”snygg”, genom att ta bort och
tillföra sådant som behövs i detta syfte. Naturreservaten beskrivs av flera
intervjuade som oordnade, svårframkomliga och mörka. Det upplevs också
som obegripligt och onaturligt att naturreservaten lämnas att sköta sig själva
och att de oftast inte görs tillgängligare för besökare (se även Svensson 2010).
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Bildande av naturreservat regleras i Miljöbalken för så olika syften som för
bevarande av biologisk mångfald eller allmänhetens friluftsliv (Bengtsson 2007:
176). Naturreservaten i de nordvärmländska skogarna bildas sannolikt främst i
syfte att försöka bevara biologisk mångfald och unika naturmiljöer, som annars
riskerar försvinna i snabb takt med det moderna skogsbruket.
Naturreservatsfrågan förefaller emellertid vara lika kluven mellan som inom
individer, och den beror inte av att vara fast- eller fritidsboende, och inte heller
av att vara man eller kvinna. En förklaring till det förhållandet har sannolikt att
göra med grad av förankring i skogslandskapet, som följer med den bebyggda
fastigheten och beroendet av skogens ekonomiska resurser (se också Forsberg
et al 2007: 59-60; Lindkvist et al. 2009: 41-42). Svensson (2010: 60) menar att
naturvård lokalt sett uppfattas som en form av ”… urban maktutövning över
landsbygdens befolkning”, och att skälen bakom bevarandet upplevs som
oklara. Citaten nedan illustrerar de två vanligaste inställningarna till
naturreservaten som jag mött i intervjuer med människor i det
nordvärmländska skogslandskapet. Det handlar oftast antingen om ambivalens
inför eller totalt försvar av naturreservaten.
”Ja… det är säkert bra att de finns för att bevara de skogsmiljöer som
kanske skulle försvinna annars med, framför allt en hel del av floran och andra mystiska
växter … och det kanske skulle försvinna, så det är säkert inte fel, samtidigt så… ja, det
kan ju heller inte bli för stort, ha för stor inverkan på privata markägares skogsareal om
man säger så då, nu byter de väl en del vad jag förstår och köper ut och så där, men det är
klart, fungerar det på ett bra sätt så är det väl ok.” (Fastboende).
”… som tur är så har du ju Naturvårdsverket och länsstyrelsen, de har ju
gått in och lagt så att säga rabarber på en del, de har faktiskt över 700 hektar mark här i
området. Jag tycker det är jättebra, eftersom jakten inte är berörd och skogen kommer att stå
kvar. Sen är det ju så att de fått ersättning de som släppt till mark, det är ju inte så att de
knyckt den. […]… det är ju dels sådana som äger avverkningsföretag och sådant där som
säger att arbetstillfällen försvinner…. […].” (Fritidsboende, Sverige).
Inte enbart bevarandets vara eller icke vara utan även tillförandets betydelser
hör till förvaltaruppdraget. I intervjuer med särskilt äldre fastboende, som haft
möjligheten att över tid följa olika trender inom vård och bruk av skog och
natur i området, framträder ett missnöje över särskilt contortatallen. Den
beskrivs som ett storskaligt men misslyckat experiment, som ger dåligt virke
och en näst intill ogenomtränglig skog och upplevs som särskilt besvärlig i
jaktsammanhang (se även Lindkvist et al. 2009: 25-26, om hur contortatallen
från slutet av 1960-talet planterades av nationalekonomiska skäl för att bemöta
en förväntad timmerbrist). I några intervjuer nämns också med viss skepsis och
ibland med lite humor, experiment med plantering av mindre arealer med
trädslag så som Douglasgran och lärkträd. Skogen och naturlandskapet som
experimentfält rymmer också mörkare minnen hos särskilt äldre fastboende.
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Många minns ännu hormoslyrdebatten 21 som rasade under 1970-talet, och
någon minns rotenonbehandlingen av sjöar som gick lite som ett
utvecklingsmode genom Sveriges lands- och glesbygder under 1950- och 1960tal22.
”Det var de här sjöarna här väst, där blev det rotenonbehandlat… det var ett
jäkla tilltag… de skulle ta död på gädda och abborre och släppa in ädelfisk, men det gick
inte… det var tio år som det inte fanns fisk i dessa sjöar, det fanns inte en fisk i dem… det
var död fisk ända ner till älven när de rotenonbehandlade dessa sjöar…”. (Fastboende).
Perspektiven vildmarksdrömmar och förvaltaruppdrag rymmer bägge ett
antropocentriskt och dualistiskt förhållande till skogen och naturen. Naturen är
någonting där utanför som anpassas utifrån individuella och kollektiva behov
och betydelser, och ger också upphov till spänningsfält mellan det privata och
det allmänna.
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Hormoslyr är ett kemiskt bekämpningsmedel, med samma fenoxisyra som i Agent Orange vilken
användes för avlövning av skogar under Vietnamkriget. I Sverige användes hormoslyr av
skogsbruket under särskilt 1970-talet för att ta bort lövträd i barrskogen. I Torsby kommun
rapporterades om dödsfall och sjukdomar hos skogsarbetare, kopplade till just bruket av hormoslyr,
men den vetenskapliga expertisen hade svårt att enas om sambanden. Först 1986 upphörde bruket
av hormoslyr inom skogsbruket helt och hållet. (Enander 2007 och Jensen 2006, i Lindkvist et al.
2009: 26-28).
22
Rotenon är ett växtgift som började användas i Sverige i mitten av 1950-talet, i syfte att ta död på
inhemsk fisk för inplantering av ädelfisk. Tanken var att inplantering av ädelfisk skulle leda till ett
populärare fiske och på så vis också till lokal utveckling. Idag får medlet inte användas för utrotning
av fisk för sportfiskesammanhang. (Blomqvist & Brunberg 2000).
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Figur 14: Vildmarksdrömmar eller förvaltaruppdrag? Det råder ofta en ambivalens om
respektive naturreservatens och skogsbrukets nytta och betydelser. Foto: Camilla Berglund
(ovan 2012, under 2009).
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5.3.2

Allemansrätten – alla och allas rättigheter?

	
  

Allemansrätten belyser väl spänningsfältet mellan det privata och det allmänna
eller gemensamma. Under de år jag bedrivit forskning i studieområdet har
allemansrätten varit i särskilt medialt fokus på grund av diskussioner om och
hur den bör regleras utifrån förändrade samhälleliga relationer till naturen (se
Sandell & Svenning 2011). Äganderätten har varit en central fråga och ämne för
debatt i den utredning som gjordes för Naturvårdsverkets räkning (Svenning
2013). Diskussionen om allemansrättens framtid har märkts i de intervjuades
berättelser, både i förhållande till explicita frågor kring allemansrätten och i
förhållande till andra intervjuteman. Bärplockningen är det mest framträdande
ämnet i informanternas berättelser i förhållande till allemansrätten23, men som
gör det svårt att veta hur mycket det beror på att det ofta också är i medias
fokus. Den kommersiella bärplockningen anges oftare som ett problem än
naturturismrelaterade verksamheter, och skapar ett ambivalent förhållande till
allemansrätten (jämför med Hedberg & Fuentes-Monti 2013: 18-19).
Allemansrätten beskrivs som ett betydelsefullt arv, men som behöver stramas
upp för att inte överutnyttjas:
”Ja, den är väl bra som den är höll jag på att säga, nej, jag tycker att det här
utnyttjandet, det har ju varit mycket diskussioner om bärplockare och så där, och det får man
nog strama upp lite, likadant om man börjar på, ja, det är det här att utnyttja annans mark
i absurdum, det är ju inte rätt…” (Fritidsboende).
”… det är ju helt fascinerande med vår allemansrätt och för mig är det ju så
som jag tycker att man gjorde när jag växte upp, man kunde gå och plocka bär och ja, och
det är så jag tycker att det skall fungera, men jag kan inte förstå att allemansrätten kan
härbärgera att det kommer bärbolag hit som tar hit mängder med människor, helst väldigt
långt bortifrån, som då på allemansrättens nyttjande, alltså plocka bär och så vidare, jag kan
inte tro att det är så allemansrätten skall nyttjas…”. (Fastboende).
Några intervjuade menar dock att det finns sådana vidder av skog att ingen
behöver gå tomhänt från bärskogen, och att spåren efter bärplockningen är
obefintlig. En fastboende beskriver följande i förhållande till vad som skulle
kunna utgöra ett hot mot det hon finner betydelsefullt med livet i
skogslandskapet:
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Bärplockning har fortfarande en stor betydelse för hushåll i studieområdet, sett i förhållande till
andra områden i Sverige, och upplevs av många informanter som en ekologiskt och ekonomiskt
betydelsefull praktik (jämför med Lindhagen & Bladh 2014).
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”Ja, det skulle väl vara om de ändrar på allemansrätten då, det tycker jag är
dumt, om de skall ändra på den menar jag, för jag menar om man gått i skogen och plockat
bär för inte tror jag man trampar ner ett helt hygge med nysatta plantor, det tror jag inte…
allemansrätten den tycker jag är viktig… för du kan gå var du vill i skogen, men kanske om
det blir stopp på det så är det inte säkert att du får gå… för mig som är gammal kvittar det
väl, men för de som är yngre och vill gå… jag ser ju i Norge, visst får du gå, men du får inte
gå vart du vill och plocka bär… nej, och då tycker jag det blir mycket mat förstörd i skogen.”
Förhållandet till allemansrätten handlar inte enbart om förändrade inställningar
till följd av egna erfarenheter och medias rapportering, utan också om
perspektiv som följer med utifrån där allemansrätten inte finns. En intervjuad
från Danmark beskriver exempelvis den negativa upplevelsen och underliga
känslan av att andra plockar bär på dennes marker, eftersom det inte skulle vara
möjligt i Danmark. En intervjuad från Holland fascineras av allemansrätten och
relaterar den allmänt förändrade synen på den till hur regler kommer till i
Holland, genom att människor alltid tenderar att försöka gå runt regelverken
och som resulterar i ytterligare regler.
Till diskussionen om allemansrätten kan också tillföras diskussionen om de
många skogsbilvägarna och ökade antalet vägbommar, som väcker ofta
ambivalenta känslor med kopplingar i såväl förflutna som samtida och framtida
funderingar. Allemansrätten uttrycks och relateras också explicit i en del
intervjuer till just skogsbilvägar och vägbommar. Skogsbilvägarna, ett resultat av
det extensiva skogsbruket, används för att komma längre ut i skogen till
bärmarker, under sommarkvällar för att åka runt på och titta efter vilt, för att
komma närmare fiskevatten, och under älgjakten för att komma ut på pass och
transportera hem fällda älgar. De underlättar med andra ord för en rad praktiker
som är av betydelse för människors vistelser i området. Vägbommar upplevs
därför av många som hinder för denna rörelsefrihet, samtidigt som man förstår
att de sätts upp på grund av rädsla för inbrott (om bebyggd fastighet finns efter
skogsbilvägen), för att förhindra och försvåra för eventuell tjuvjakt, och inte
minst för att undvika sönderkörda vägar under tjällossning. En del intervjuade
upplever också att det finns för många skogsbilvägar, även om de samtidigt
uppskattar den rörelsefrihet dessa innebär. Det kan leda till för mycket trafik på
skogen och till högre belastning på estetiskt och ekologiskt betydelsefulla
naturmiljöer. En fastboende intervjuad upplever också att någonting av jaktens
själ gått förlorad med underlättnader som vägar och tekniska prylar. Framför
allt signalerar likväl diskussionerna om skogsbilvägar och vägbommar om
spänningsfältet mellan det privata och det allmänna. I många berättelser
framträder förhållanden som kontroll och trygghet, och vägbommarna på
skogen blir till det privata ägandets markör och ett kontrollverktyg för vem skall
ha tillgång till vilka områden på skogen. Bommen i sig signalerar ett
tillträdesförbud, även om man skulle välja att ta sig fram till fots efter vägen24.
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Att jämföra med diskussioner om ”privatiseringar” längs stränder som är skyddade enligt
strandskyddslagen, där exempelvis gräsmattor ända ner till strandlinjen, bryggor (helst med någon
kruka på som extra markör) och staket felaktigt ger signaler om tillträdesförbud. Margaretha
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Upplevelser av skogsbilvägar och vägbommar rymmer ett tydligt vi och dem
bland såväl fastboende som fritidsboende. Det finns dock skillnader i
upplevelser av detta vi, som å ena sidan visar på ett mer postmodernt ”gated
community”-tänk, och å andra sidan på kvardröjande känslor av ett lokalt
kollektivt begränsat ägarskap, av den sort som skall ha uttryckts förr: ”Detta är
mina skogar, men jag äger dem inte”:
”De använder man ju sig av både när man skall transportera sig ut och
plocka bär och när man skall jaga och så där… älgjakten framför allt… de har underlättat
väsentligt… ibland har man nästan funderat om de underlättar för mycket… … det är ju
faktiskt så att en del har lätt att komma ut på hjortronmyrarna, dit de inte borde komma
[skratt]… det är bättre de får gå långt [skratt]… vi har mycket norrmän som trycker på
här när det gäller hjortron och hjortronplockning faktiskt… nu när vi är granne med
gränsen, det är många som har jobbat här i sin ungdom i skogen som vet och kan så det har
blivit lätt att komma ut när det är skogsbilvägar… det blir konkurrens.” (Fritidsboende,
Sverige).
”Då är det ju inte allemansrätten längre, om man sätter upp en bom… vi vill
inte bomma… folk kan ju komma hit ändå… jag vet att, [X], han har satt upp många
bommar, men… alltså, det är ju hans skog, det är privat, men det är inte allemansrätten
längre, tycker jag… för mig gör det inte så stor skillnad, men… ja, det är lite synd, tycker
jag nog att bomma… men jag förstår honom också, han skall ju sköta om vägen, den blir ju
mer sliten om man kör på den.” (Fritidsboende, Danmark).

5.4

Det kollektiva deltagandet

	
  

Den egna täppan och huset som central roll i människors liv gör det sociala
livet i bygden av mindre betydelse, menar Stenbacka (2001: 175-177) med fokus
på kategorin inflyttare i vissa bostadstyper i Mälardalens landsbygd. Stenbacka
(2001: 192-193) ser skillnader i förhållande till det omgivande samhället
beroende på bostadstyp och det är framför allt de som bor centralt i lägenhet
eller radhus i tätare bebyggda landsbygdsområden som uttrycker större
engagemang för det sociala livet än för bostaden. Den egna bostaden och
praktiker knutna till denna visar sig dock i andra bostadssammanhang vara av
större betydelse än det sociala livet (Stenbacka 2001: 192-193). Bostadens
centrala roll visar sig också i en studie om norska fritidshusboende i
kommunerna Årjäng, Hagfors och Älvdalen, där ingen av de intervjuade uppger
sig delta aktivt i lokalt by- eller föreningsliv (Berglund 2007: 201).
Fritidsboendet fungerar här framför allt som rekreation och tillflyktsort, och de
praktiker som de fritidsboende främst ägnar sig åt är individbundna (dona med
huset, gå på tur, och längd- och utförsåkning). Den empiri i form av intervjuer,
fältstudier och observationer som ligger till grund för den här studien rymmer
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Svenning (2013: 68) benämner det här utestängning och är den vanligaste allemansrättsliga
konflikten.
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en mixad bild av det kollektiva engagemanget. Här finns dominerande praktiker
med tydliga kollektiva inslag, så som jaktlaget, vilket sannolikt påverkar
upptagande även i andra former av sociala gemenskaper. Det mer eller mindre
aktiva kollektiva deltagandet i bygdens sociala liv visar sig ha starka kopplingar
till just den egna gården eller torpet. Det handlar då framför allt om
gemensamma kraftansträngningar för underhåll av olika samhällelig tjänster
som successivt överger avfolkningsbygder och lämnar åt dem som är kvar att
sköta i form av frivilliginsatser och med pengar ur egen ficka. Det handlar också
i vissa fall om att vilja komma in i, upprätthålla och känna sig som del av en
social gemenskap.
Det här avsnittet inleds på fältet, närmare bestämt i ett så kallat slåttergille på en
hembygdsgård, som förenar samtid och historia och bygdens olika grupper av
människor just genom praktiken slåtter och de individuella och samhälleliga
betydelser som omger denna. Avsnittet om slåttergillet följs av ett avsnitt som
behandlar informanters berättelser och upplevelser av olika former av frivilliga
och ofrivilliga engagemang i kollektiva praktiker. En vägförening bygger
exempelvis mindre på frivillighet och präglas i större utsträckning av
nödvändighet och individuella behov, än deltagande i slåttergillen och familjära
bygdegårdsaktiviteter. Slåttergillen är ganska vanliga på hembygdsgårdar och
andra minnes- och kulturgårdar runt om i Sverige. Slåtterängarna25 har ofta stor
artrikedom och inte sällan hysandes rödlistade arter som förstärker
bevarandeambitioner av dessa. Vid slåttern används traditionella redskap, så
som lie, räfsa, slåtterbalk, som anses skonsammare mot växterna. Slåttergillet
påminner mycket om hur större arbetslag av män och kvinnor hjälptes åt med
slåtterbruket förr i tiden i dessa delar av norra Värmland26, och som Karl L:son
Bergkvist (1999) beskrivit i sina uppmärksammade uppteckningar för SOFIS: s
räkning från mitten av 1900-talet. Det var vanligt att människor i gårdar och
hushåll hjälpte varandra med slåtterarbetet och troligtvis var det lika mycket på
grund av effektivitetsskäl, som det var en socialt betydelsefull och
sammanhållande aktivitet. Slåtterarbetet var kanske mer än någonting annat ett
mått på ens arbetsduglighet (“hard te arbet´”) och tillsammans med andra fick
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Vanligt är att skilja på ängs- och hagmark, där ängsmarken främst användes för produktion av
kreatursfoder inför vintern när boskapen inte kunde beta ute, och där hag- eller betesmarken var
sådan mark som betades direkt av boskapen (Emanuelsson 2005). I norra Värmlands
skogslandskap och trånga dalgång var det också vanligt med säterbruket (eller fäbodbruk som det
benämns på andra platser i Sverige), som skulle kunna betecknas som en seminomadisk form där
boskapen gick fritt och betade på skogen (ibland med någon, ofta barn, som vallade dem), eftersom
det var lättast att hämta hem vinterfodret på marker närmast bostaden (se exempelvis Nilsson 1950).
Denna form fanns i norra Värmland i viss utsträckning i alla fall ända fram till och med andra
världskriget.
26
Slåtterarbete i skogslandskapet runt om i Sverige, i kanske främst det landskap som geografiskt
återfinns norr om limes Norrlandicus (den så kallade fäbodgränsen och som markerar gränsen
mellan södra och norra Sverige), uppvisar många likheter när det gäller redskap, tekniker och
nyttjandet av även marginella marker och impediment. Det förefaller dock ha funnits skillnader när
det gäller kvinnans roll i slåtterarbetet, i alla fall om man jämför norra Värmland och Jokkmokk.
Emedan kvinnans huvudsakliga roll i själva slåtterarbetet i norra Värmland bestod i att räfsa hö och
vilket också värderades utifrån hur mycket hon klarade av att räfsa ihop under en dag (Bergkvist
1999), var både kvinnor och män i Jokkmokk tvungna att slå med lie medan barn och gamlingar
räfsade hö (Ryd 2005).
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man en chans att visa prov på kapacitet och kunskaper. Idag handlar
hembygdsgårdarnas slåtterarbete fortfarande mycket om det sociala, att mötas
kring någonting som upplevs vara av gemensamt intresse att upprätthålla, att
identifiera sig med, och bygger på frivillighet.
5.4.1

Anteckningar från fältet: Slåtterängens samkväm och gemyt

”I en annons i juli i det lokalt utgivna bladet Torsbybladet, bjöd
hembygdsgården i församlingen in till slåttergille. Jag ringde till
kontaktpersonen för aktiviteten och som är en av nyckelpersonerna inom
hembygdsföreningen och anmälde mitt intresse och hörde mig för vad jag
skulle ta med mig för redskap. Denne tog för givet att jag skulle raka hö,
eftersom det är det som kvinnor brukar göra, men blev mycket positivt
överraskad när jag sa att jag hellre ville slå med lie. ”Då kanske du kan inspirera
de andra kvinnorna att också börja slå med lie.” Det är alltid fler som rakar hö,
än de som slår med lie, vilket mycket beror på att det saknas kunskap om hur
man slår med lie, upplyste kontaktpersonen mig om. Detta är någonting som
jag har haft förmånen att få lära mig genom min farmor sedan barnsben.
Farmor själv slog alltid ängarna runt gården med lie. Jag minns också den ofta
skoningslösa kritiken när jag råkade slå i sten eller fastna i så kallade
finnskäggstuvor. Det slöade ju ner lien och någon måste då i värsta fall slipa om
den, eller bryna den. Till just denna slåtterdag på hembygdsgården hade
inbjudits två ”slåtterproffs” från Norge, vilket också framgick av annonsen i
Torsbybladet, vilka skulle ge någon form av föreläsning och praktik kring detta
med slåtter och framför allt bruket av lie.
När jag anlände till hembygdsgården var där redan fullt av deltagare, i huvudsak
fastboende. Sammanlagt deltog mellan 10-15 personer i slåttern, varav en
majoritet män. Vädret var optimalt, med uppehåll men mulet och med god fukt
i gräset – dock mycket knott och mygg på grund av att det var just mulet och
fuktigt. Många påpekade och klagade missnöjt på att slåttern låg alldeles för
sent på sommaren. Så sent slog man aldrig förr, menade man. Som orsaker till
den sena slåttern angavs dels att biologerna som artinventerat ängarna sagt att
det är viktigt att växterna får blomma över innan slåttern, dels att det ju faktiskt
inte längre finns några djur som skall ha det som foder och därför behöver man
inte längre ta hänsyn till näringsinnehållet i det slagna. Bland deltagarna ansågs
det dock att det blir svårare att slå ju längre fram sommaren lider. Det kanske
lite märkliga är att det gick får och betade på hembygdsgården, samtidigt som
man slängde bort höet. Höet slängs bort, eftersom ingen vill ha det, berättade
man för mig. Kanske upplevde jag ingen jättestor begeistring över huvud taget
för slåttertillfället, utan bara som någonting som måste göras, för så har man
alltid gjort och för att bland annat länsstyrelsen förväntar sig att det görs.27
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Här är det intressant att fundera över de olika kunskaper som styr praktiken slåtter, vilka värden
som döljer sig bakom dessa kunskaper och hur detta kommer till uttryck i ängslandskapet (och som
bland annat del av skogslandskapet). Det förefaller som om de lokalboende och länsstyrelsen har
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Enligt uppgift så har det gjorts blomstervandringar på hembygdsgården, där ett
antal rödlistade arter dokumenterats. En blomstervandring gjordes under
försommaren 2011, tillsammans med en biolog, och som även det
annonserades om i Torsbybladet. Flera deltog i denna, bland annat några av
dem som nu deltog i slåttergillet. Ett visst intresse och stolthet verkade det
finnas när man berättade om den bekräftade artrikedomen på hembygdsgården.
Ingen hade dock lagt på minnet vilka dessa växter är och var de växer, men
trodde sig dock kunna känna igen dem.
Deltagarna åtog sig lite olika uppgifter under slåttergillet. Någon gick med
slåtterbalk, några slog med lie (se figur 15), några räfsade hö (se figur 16), någon
använde traktor med slåtteraggregat för att slå av ett större parti äng, och
ytterligare några körde bort det slagna och hopräfsade höet på släp efter
fyrhjuling. En kvinna anställd på hembygdsgården ansvarade för fika och
matlagning under dagen. En fastboende man i området hade sina bägge söner i
åldrarna cirka 15-20 år med, som verkade särskilt hemtama med de olika
maskinerna – dock såg jag dem aldrig slå med lie. Jag hade med mig en gammal
lie, som min pappa gjort i ordning för tillfället. Lien väckte stort intresse,
eftersom den saknade den moderna låsanordning som är brukligt och bekvämt
att använda sig av idag. Den är istället utrustad med en läderrem som binder
liebladet samman med orvet. Det krävs en viss teknik för att få på läderremmen
på rätt sätt (remmen skall bland annat vara blöt när den sätts på). Problemet var
bara att läderremmen satts på ett orv med fel avstånd mellan de bägge hålen i
orvets nedre del, vilket äldre deltagare uppmärksammade då liebladet var något
felvinklat. Det säger en hel del om deras kunskaper och vana av redskapet. För
felet var enligt min bedömning marginellt och inte synligt under läderremmen.
De berättade att de såg det på att lieeggens främre del stack upp något under
mina svep med lien. De lieorv som deltagarna använde sig av var i några fall av
stål, och i ett fall hemgjort och anpassat efter personen (som arbetat som
slöjdlärare i hela sitt liv). De norska slåtterproffsen – en gift par - hade mycket
tekniskt avancerade och personligt anpassade lieorv i trä. Den norske mannen
hade gjort ett lieorv i bröllopsgåva till sin fru, vilket skildrar en hel del om
värdet i denna kunskap. Lien som redskap diskuterades livligt och engagerat
under slåtterdagen, och man jämförde varandras liar. Slåtterproffsen fick
framför allt svara på frågor om lämpliga mått mellan liens olika delar, men
också om bra brynen. Själv fick jag min lie brynt ett antal gånger under tiden jag
slog, så snart någon uppmärksammade att min lie börjat bli slö. Det var ganska
svårslaget på grund av förekomst av mycket sten, så det gällde att ta korta svep
med lien. Det kom snabbt skämtsamma kommentarer från övriga deltagare när
någon råkade slå i sten. Då och då gjordes vattenpauser och då diskuterades
inte bara slåttern och redskapen för detta, utan också sådant som den
kommande dragspelsstämman i grannbyn, som flera av deltagarna också var
engagerade i, och om diskussioner under jaktstämman som hållits dagen innan.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
olika syn på det. Intressant är också att Karl L:son Bergkvist (1999) uppger i sina uppteckningar (från
1948-1968), att slåttern i äldre tider oftast inleddes i mitten av juli, eftersom mängden hö var viktigare
än näringsinnehållet i det.
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En fikapaus gjordes under förmiddagen inne i den nybyggda samlingslokalen.
Då diskuterades bland annat framtiden och ansvaret för hembygdsgården, och
det fanns en oro för att så få yngre intresserade sig för gården. Alla vill ha en
välskött hembygdsgård att komma till, men få hjälper till, tyckte någon och blev
rättad om att det inte är en hembygdsgård, utan en finngård. Hit har inte, som
vanligtvis är fallet med hembygdsgårdar, flyttats hus och byggnader från runt
omkring, utan här är det som platsen var när man flyttade därifrån i början av
1950-talet. Deltagarna frågade sig hur man skall få de yngre att engagera sig och
hjälpa till. Någon menade att skolan har ett stort ansvar för att väcka intresse
för den egna bygden och det som finns i denna. Någon annan, som arbetat som
lärare, menade att lärarna idag har så mycket annat som de måste hantera i
läraryrket och att det inte är möjligt att vara med på allt. Det hänger mycket på
den enskilde läraren vad denne väljer att prioritera och en lärare från en annan
del av bygden gavs som exempel på eget intresse som kombinerats med
läraryrket.
Efter fikapausen vidtog så åter slåtterarbetet, nu flyttat till ovansidan vägen som
går genom hembygdsgården. Här var det särskilt mycket sten och mycket svårt
att slå. Det märktes att alla gärna tog sig små pratpausar för att det var svårt. Jag
passade på att fråga en äldre man lite om hembygdsgårdens historia. Han
berättade bland annat om en tragisk och som jag tolkar det sann historia om två
bröder som växte upp på den gamla finngården och hur svårt det hade det.
Detta skall visst gå att läsa om inne på hembygdsgården, vilket jag dock inte
hann kolla upp. ”Allt var inte bättre förr”, kommenterade den äldre mannen som
en reflektion på vad som berättats. Det som idag är hembygdsgården såldes och
förvandlades först till lägenheter (för skogsarbetare?), ”östra” och ”västra”28
lägenheten, innan det slutligen blev till hembygdsgård. Den äldre mannen
berättade också för mig om den siste som pratade finska i byn och som
ursprungligen kom från gården som nu förvandlats till hembygdsgård. Denne
finnättling bodde strax nedanför hembygdsgården och blev en dag kallad upp
till gården för att tolka när en busslast med besökare från Finland kom på besök
till den då nyetablerade hembygdsgården. Problemet var dock att ingen av de
finska besökarna kunde förstå i princip ett enda ord av vad mannen sa,
berättade den äldre mannen. Han pratade ju den gamla finska som följt med
sedan de första bosättarna på gården på 1600-talet. Och som sannolikt också
blandats upp med såväl svenska som norska i dessa gränstrakter.
Lunchen runt klockan ett avslutade slåtterdagen, och det bjöds som det sig bör
på det lokala nävgröt och fläsk, samt rômgröt för de som önskade också det.
Det smakade faktiskt riktigt gott efter några timmars relativt hårt slit. På väggen
i samlingslokalen hänger ett diplom från ”Nävgrötsakademien”. Jag passade på
att fråga om samlingslokalen som vi satt i, då jag fascinerades av de långa och
grova stockarna i taket – fanns verkligen sådana stora träd i dessa skogar idag?
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Vanligt i den här delen av norra Värmland har varit, och är fortfarande bland särskilt den äldre
fastboende befolkningen, att använda väderstrecken för att beskriva var någon eller någonting
befinner sig.
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En man berättade då för mig att samlingslokalen var byggd på samma plats som
ladugården tidigare stått på i det gamla finnhemmanet. Utifrån gamla
försäkringspapper hade de fått uppgifter om den ursprungliga storleken på
ladugården, och ambitionen hade varit att bygga i den storleken. Materialet, de
långa och grova stockarna, hade de fått från en militärskans från andra
världskriget i en grannby nära norska gränsen. Det var mycket svårt att ta hand
om, och framför allt att såga i, eftersom det innehöll mycket sten och järn. Ett
annat problem hade varit att frakta dem till hembygdsgården. Det hade tagit
stopp i korsningen in till byn, berättade mannen, då stockarna var så långa att
det var näst intill omöjligt att svänga runt med. Traktorn hade lättat på
framhjulen och vinglade på bakhjulen. Ytterligare en omständighet var att
vintern och snön närmade sig med stormsteg och det blev bråttom att få dem
på plats. Strapatserna till trots berättades denna historia utifrån ett humoristiskt
perspektiv.”
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Figur 15: Lieslåtter på hembygdsgård i norra Värmland. Foto: Camilla Berglund (2012).

Figur 16: Höräfsning på hembygdsgård i norra Värmland. Foto: Camilla Berglund (2012).
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5.4.2

Frivilliga och ofrivilliga gemenskaper

	
  

Slåttergillet och hembygdsgården är illustrativa för landskapspraktiker av
frivillig och gemytlig karaktär. Det representerar något som skapar och
upprätthåller sociala relationer och lokala kollektiva minnen. Bevarandeaspekter
av den lokala kulturen engagerar dock oftare äldre fastboende än fritidsboende
som oftast främst söker avskildhet och vildmarksupplevelser (jämför med
Svensson 2010: 143). Fritidsboende och särskilt dem utan rötter i området
tenderar dock mer ta täten i andra former av sociala gemenskaper (se
Gunnarsdotter 2005), så som bygdeföreningen i den här studien.
Bygdeföreningen framträder här möjligtvis som i gränslandet mellan frivillig
och ofrivillig gemenskap. Mindre frivillig, men i princip oundviklig att hålla sig
utanför, och praktiskt sett oumbärlig för livet bortom allfartsvägarna, är
vägsamfälligheten. Vägsamfälligheten kommer till för att förvalta en gemensam
resurs - den enskilda vägen som förbinder det lilla samhället med världen
utanför. Pär Blomkvist (2010) beskriver de enskilda vägarna som:
… de yttersta kapillärerna i vägtrafiksystemets blodomlopp. Små och till synes
obetydliga, men viktiga för organismens överlevnad och välmående (Blomkvist
2010: 10).

Det visar sig i den här studien att de som engagerar sig i hembygdsgårdsarbete
också ofta engagerar sig i andra och omkringliggande aktiviteter för bevarande
av lokala kulturarv och utvecklingsfrågor. En intervjuad, inflyttad i bygden,
märker tydligt hur det är just de äldre som strävar efter att bevara minnen av
den lokala historien. De beskrivs som eldsjälar och kunskapsbärare av framför
allt den historia som ligger närmare tillbaka i tid. Hembygdsföreningens
förankring i tidsspecifika historier visar sig ha en förmåga att anpassa sig också
till det samtida och framtida, och ambitionerna är fortfarande att värna om
lokala värden (se Aronsson 2007: 9; Björkroth 2007: 23), att möta det
föränderliga med det beständiga. Ett exempel på eldsjälars engagemang, men
också i det här fallet på en hel bys engagemang i ett lokalt kulturarv, är
Jularbofestivalen i Södra Finnskoga, en dragspelsfestival som har sina rötter i att
här uppehöll sig ofta en rikskänd dragspelare under tidigare 1900-talet. Arvet
och minnet efter dragspelaren har med åren utvecklats till en kommersiell
besöksupplevelse, dock utifrån ideellt arbete. Det ideella arbetet kanaliseras
främst via den idag ideella föreningen Södra Finnskoga Byalag (Södra
Finnskoga Byalag 2012), vilken bildades i slutet av 1990-talet som ett
kooperativ för lokal utveckling (Lundberg & Starrin 2001)29. Under 2014 köpte
byalaget marken med serveringsstuga och dansbana för att säkra festivalens
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En lokal eldsjäl och tillika pensionerad skogsarbetare tog initiativ till att samla representanter från
olika delar av lokalsamhället (byar, viltvårds- och fiskevårdsföreningar, etcetera) till en diskussion,
som ”ett sista försök att överleva som samhälle”. Det resulterade i att en arbetsgrupp bildades för att
i studiecirkelform identifiera i ett första steg alla problem och svårigheter, och i ett andra steg
resurser och möjligheter ut ur dessa. Arbetet med utvecklingsstrategin utkristalliserades så
småningom till en mer beständig kooperationsform i form av ekonomisk förening och ett
kooperationshus. (Lundberg & Starrin 2001).
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framtid (Nya Wermlandstidningen 2014-07-27). Flertalet av informanterna i
Södra Finnskoga engagerar sig i festivalen och hjälper till med olika uppgifter.
Hembygdsdagarna i Norra Finnskoga Hembygdsförening är en annan
tilldragelse inom studieområdet och som infaller under semestermånaden juli.
Under min fältstudie på hembygdsgården sommaren 2011 uppgavs de flesta av
ett åttiotal besökare vara hemvändare och lokalbefolkning. Medelåldern på
besökarna noterades också som relativt hög. På hembygdsgården fanns ett
tjugotal medhjälpare, varav en lokal eldsjäl som är känd från många andra
engagemang i och för bygden. Även här samverkar det historiska med det
samtida och framtida, där gamla byggnader och attribut kännetecknande för det
lokala förankrar ambitionerna med det samtida och framtida i betydelser kring
det förflutna.
Hembygdsföreningsengagemang bland fast- och fritidsboende följer
uppenbarligen främst med uppväxtmässiga rötter i området. Bland andra
fritidsboende tenderar det vara andra former av sociala gemenskaper som
lockar till engagemang i större eller mindre omfattning. Här är fokus mycket på
att skapa mötesplatser genom anordning av exempelvis vandringar (se avsnitt
5.2.2), fester, sommarcafé, och loppis. I den här studien har jag tittat lite
närmare på en bygdeförening. Ulla Herlitz (1998) beskriver övergripande
bygderörelsen som utvecklingsgrupper med syfte att utveckla hembygden för
möjligheter att kunna bo kvar. De allra flesta återfinns i skogslänens glesbygd
där också en aktiv regionalpolitik inleddes 1965 för att motverka avfolkning och
minskad sysselsättning, men det var först i mitten av 1980-talet som lokala
utvecklingsgrupper blev använda som explicita utvecklingsverktyg (Herlitz
1998). Bygdeföreningen i den här studien får ses som exempel på en lokal
utvecklingsgrupp, dock med en stor geografisk spridning av dess medlemmar.
Föreningen bildades 2009 för personer med anknytning till bygden. I stadgarna
står att föreningens syfte är att ”… genom arrangemang av aktiviteter främja
gemenskapen inom bygden och att bevaka gemensamma intressen i viktiga
frågor som kommunikations-, vägfrågor, trivsel, miljöfrågor, mm.” Av
föreningens cirka trettiofem medlemmar år 2010 var två fastboende, resten
fritidsboende med hemadresser runt om i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland
och Holland. Bland de fritidsboende hade sjutton medlemmar hemadress
utanför Sverige. Under en stor fest i samband med bygdeföreningens årsmöte
hade en lång lina spänts upp med flaggor från samtliga nationaliteter som finns
representerade i föreningen och i byn (se figur 17). Det skämtades och pratades
mycket, och känslan som infann sig är att det är en ny kollektiv identitet i
förhållande till byn som uppstår, baserad på just de många tider och rum som
människor här tillhör. Det har dock inte alltid varit lätt att övertyga alla om
behovet av bygdeföreningen:
”Ja, det är till exempel mycket svårt att övertyga dem som kommer härifrån,
som alltid har bott här, övertyga dem att engagera sig i bygdeföreningen till exempel… det är
ju så konstigt, de som är aktiva där det är framför allt de som kommer hit från utlandet…
eller från stora städer…”. (Fritidsboende).
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Den lilla byns utsträckningar i tid och rum skapar av nödvändighet nya former
av gemenskaper där det förflutna och samtida utformar innehållet i dessa. Det
märktes bland annat i de ämnen som togs upp under själva
årsmötesförhandlingarna som jag deltog i. Betydelser av det förflutna yttrade sig
exempelvis i diskussioner om röjning och markering av gamla stigar och om
vikten av att alla lägger in information och foton på hemsidan om de gamla
gårdarna, samtidigt som betydelser av det samtida och motoriserade landskapet
yttrade sig i diskussioner om underhåll av skoterspår. En annan viktig samtidig
fråga rörde diskussioner om tillfällen till gemensamma träffar vilka byggde
mycket på inslag av fest. Älgjaktens betydelse och strukturerande inverkan på
samhällslivet i stort blev tydlig här då höstträffen skulle ske i samband med
älgjakten, vilket belyser praktiken som dominerande fenomen och med
kontinuitet i området.

Figur 17: Bygdeföreningsfest i det nordvärmländska skogslandskapet. Foto: Camilla Berglund
(2011).

En annan och mindre frivillig form av gemenskap och som jag tittat lite
närmare på i den här studien är vägföreningen, eller vägsamfälligheten. Enligt
Pär Blomkvist (2010: 16) har svensk väghistoria i princip alltid handlat om olika
perspektiv på intresseprincipen, och ett sådant perspektiv innebär att vägen bör
förvaltas som en lokal och gemensam resurs av de allra närmast berörda
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brukarna, den så kallade närhetsnyttoprincipen. Trots att vägsamfälligheten
syftar till att gynna alla brukare av en gemensamt använd väg är det inte ovanligt
att det uppstår spänningar mellan markägare, vilket i sig kan väcka liv i även
(andra) gamla dispyter som legat och pyrt under ytan i byn (se exempelvis
Blomkvist 2010: 9). I en vägförening inom studieområdet framträder
diskussioner grundade bland annat på vad som ser ut att bero på olika intressen
och kunskapsanspråk. En diskussion gäller bedömning av vägunderhållande
åtgärder och framför allt då behovet av snöplogning. Området inom
vägsamfälligheten präglas av en dalgång med stora höjdmässiga skillnader och
när det snöar faller alltid mer snö uppe i bergen än nere i dalen. Det gör det
svårt att bedöma när entreprenören skall kallas in för att ploga och leder till
diskussioner bland andelsägarna om kostnaderna efter vinterns plogning och
sandning. Vägföreningen har försökt lösa frågan på olika sätt utifrån kostnadsoch rättviseaspekter. Blomkvist (2010: 91) beskriver den samtida enskilda
väghållningen som en paradox av samtidig styrka och svaghet, i det att den
fortfarande har att förlita sig på hävdvunnen lokalkännedom och egna
arbetsinsatser, dock ofta utan specialistkompetens:
Av uppenbara skäl kan inte styrelsen för en vägförening eller en
vägsamfällighet förväntas ha sakkunskap i nivå med den statliga väghållaren.
Det är mödosamt för amatörer att hålla reda på alla regler och ekonomiska
kalkyler. För att inte tala om att professionell väghållning kräver
ingenjörsmässiga kunskaper som inte alla besitter. (Blomkvist 2010: 91).

En annan diskussion gäller uttaxeringssystemet, en andelsförrättning som
bygger på den så kallade tonkilometermetoden som innebär bland annat nytta
och sträcka, vilket skapar kostnadsmässiga skillnader bland annat mellan
fastboende och fritidsboende. Förändring från permanentbostad till
fritidsbostad innebär lägre uttaxeringskostnader för fastigheten i fråga.
Situationen är sådan att den fastboende befolkningen är i minoritet i
förhållande till den fritidsboende, och under mötet framkom att ytterligare två
fastigheter skulle komma att förvandlas till fritidsbostäder under 2013. Det
framträder en oro i vägföreningen inför denna utveckling, eftersom det
påverkar möjligheter till att göra framtida större vägunderhållande insatser. I en
annan vägförening inom studieområdet beskriver en större markägare, själv
med fritidsbostad inom vägsamfälligheten, fritidsboendets kostnader i
förhållande till större skogsägares:
”… [fritidshusägarna] betalar oftast för lite i vägavgifter, det är ju de som
använder vägen… har man ett skogsskifte här, det är kanske bara en gång vart tionde år
ungefär som man använder vägen…”.
I bygdeföreningens beredskap inför att behöva bilda vägsamfällighet oroar sig
en intervjuad just för framtida scenarier, med oenigheter kring kostnader, och
svårigheter med vem som skall sköta tillsyn och rapportering om ingen bor där
permanent i framtiden. Vägföreningen som fallstudie av en mindre frivillig
gemensamhet indikerar dels vissa kommunikationsbrister, dels något av en
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”gemensamhetens dilemma” (för att anknyta till aspekter av teorin om
allmänningens dilemma). Kommunikationsbristerna visar sig enligt min
bedömning framför allt i bristen på möjligheter att anonymt framföra sådant
man är missnöjd med, vilket kan leda till att man hellre är tyst än klagar. Inte
heller finns någon självklar instans för överklagan. ”Gemensamhetens
dilemma” visar sig i vissa fall i upplevelser av brist på konsensus mellan beslut
och intressen och behov, så som bedömning av åtgärder för väghållning. I just
den vägförening som studerats i det här arbetet framträder situationen mellan
fastboende och fritidsboende, eller rörlighet vs förankring, som jag tolkar som
en viktig problematik i sammanhanget. Det är olika tidsrumsliga intressen som
skall sammanjämkas. Ostrom (2009 [1990]) beskriver hållbara allmänningar som
karaktäriserade av robusta institutioner, utvecklade över tid och i harmoni med
de specifika förhållanden som råder i miljön för allmänningen. Det innebär att
för att vara hållbara bör det råda en obestridlig och apriorisk förståelse för hur
det egna gynnas genom det kollektiva.
De sociala relationerna och kollektiva engagemangen utkristalliserar sig av
nödvändighet till någonting nytt i skärningsfältet mellan det privata och
gemensamma. Ytterligare en aspekt av kollektiva engagemang och gemenskaper
som framträder i det empiriska materialet, är att dessa ofta tenderar bero
mycket av så kallade eldsjälar, vilket kan vara bräckligt på sikt om allt för stort
ansvar och beroende vilar på dessa. I några intervjuer bland fritidsboende utan
uppväxtmässiga rötter i området framträder också medvetenhet om jantelagens
inverkan på hur pass mycket man engagerar sig i det kollektiva. Det går inte att
komma utifrån och tro att det är ”ta plats” hur som helst, vilket en
fritidsboende beskriver:
”Ja, man måste ju i alla fall vara öppen, det är ju så att, det är överallt det
samma internationellt, när man kommer utifrån… i landsbygden i ett litet samhälle… då är
man en främmande människa [skratt] och det är inte så enkelt och då måste man vara
mycket försiktig, att man inte… ja… säger någonting fel och inte vill veta allting bättre och
så och att man frågar mer än man vet och det känner vi igen hemifrån… och… det är så…
man måste vara försiktig, men öppen för andra och man måste i alla fall vara beredd att
kommunicera mycket och man måste också ha tålamod och vara lite envis.”
Utöver de mer institutionaliserade kollektiva engagemang som tagits upp här,
uppstår det situationer som kräver tillfälliga gemensamma krafter och
engagemang. Under de år den här studien har bedrivits har bland annat
borttagning av en postlåda, nedläggningshot av ett äldreboende, nedläggning av
en bank, nedläggning och nedläggningshot av bensinmackar, och utbyggnad av
bredband engagerat människor i studieområdet. Gunnarsdotter (2005)
sammanfattar sådana reaktioner i termerna mobilisering och motstånd, och
skiljer dessa från jaktlagets reaktioner på jaktturism som hon istället
sammanfattar i termerna assimilering och anpassning. Nedläggningshotet av
äldreboendet i Södra Finnskoga engagerade flera av dem som jag intervjuade i
området, och berättelserna handlade om att flera arbetstillfällen skulle komma
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att försvinna och att de äldre skulle flyttas från sin hembygd och komma längre
bort från sina anhöriga. Banknedläggningen i Sysslebäck ledde till ett krismöte i
kommunens lokaler i det lilla samhället, initierat av en känd eldsjäl i bygden. Till
mötet hade representanter från banken bjudits in för att förklara orsaker till
nedläggningen. Mötet lockade särskilt många fastboende och stämningen
kändes stundvis som upprörd och många uttryckte sin besvikelse över vad som
upplevdes som bankens svek mot bygden. Närmaste bank skulle komma att
ligga cirka tio mil bort, vilket skulle drabba inte minst småföretagare och
föreningsliv i bygden. Aktionen ledde till att en arbetsgrupp bildades och som
lyckades få en ny bank att etablera sig i Sysslebäck. En effekt av aktionen visar
sig bland annat i att en av punkterna på dagordningen för vägföreningens
årsmöte var just byte av bank i solidaritet med bygden.

5.5

Summering av resultat

Det här kapitlet har behandlat förhållandet individ, skog, och kollektiv utifrån
betydelser kopplade till den egna fastigheten, gården, boendeformen, bygden
och skogslandskapets natur. Frågor som väglett sammanställningen av
resultaten kring betydelser berör upplevelser av svårigheter, möjligheter och
tidrumsliga sammanhang kopplade till dessa. Varför väljer människor att bo
eller fritidsbo i just det här landskapet? Vad har man för förhållande till torpets
eller gårdens, bygdens och annan historia? Vad gör man här och vilka tankar
finns bakom dessa praktiker? Vilka svårigheter och utmaningar finns? Hur ser
det kollektiva engagemanget ut, varför engagerar man sig eller inte? Hur
representeras det kollektivas intressen – går det att se spänningsfält mellan olika
intressen (exempelvis bevara – förändra)?
Det är framför allt upplevelser och betydelser av frihet, tystnad, lugn och
genuinitet som gör det nordvärmländska skogslandskapet attraktivt för dem
som bor där som fast- och fritidsboende. I grunden handlar betydelserna frihet,
tystnad, lugn och genuinitet, om den duala men samtidigt komplementära
relationen mellan närhet och distans. Närhet till det fysiska och materiella
landskapet och det materiellas processer, närhet till en historia, till en miljö och
ett landskap som det finns tidigare relationer till. Att leva och verka i det
nordvärmländska skogslandskapet ger möjligheter till insyn i naturens processer
och tingens kommande i varande, vilket ger människor upplevelser av att ha
kontroll över det som hämtas ur naturen och det som görs på torp, gård och
fastighet i övrigt. Närhetsupplevelsen vänder så att säga här på det vanligtvis
beskrivna förhållandet centrum-periferi. Här befinner man sig i centrum av det
som ger betydelser i livet, och det urbana och storsamhälleliga livet ställs ofta i
kontrast till livet i det nordvärmländska skogslandskapet. Den egna fastigheten i
form av torp eller större gård, med större eller mindre markinnehav, blir till en
retreat från en krävande och anonym omvärld, och en möjlighet att förverkliga
sådant som ger livet innehåll och betydelser. Livet i det nordvärmländska
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skogslandskapet inger inte enbart upplevelser av rymd utan också av tid och
framför allt ett annat utnyttjande av tid. Bland särskilt fritidsboende innebär
livet här en annan och friare uppdelning mellan arbete och fritid, vilka ibland
tenderar att överlappa varandra. Arbetet med exempelvis den egna skogen
innebär för många både inkomst och fritidssysselsättning. Praktikerna, det vill
säga aktiviteterna och deras sammanhang, är ofta mer centrala för upplevelserna
än det rent estetiska och platsen i sig. Genom praktikerna levs och upplevs
skogslandskapet och blir till ett medium mellan människa och natur, mellan
kultur och natur. Det är med andra ord snarare platsens och skogslandskapets
funktion, än identitet med platsen i sig som förefaller vara av störst betydelse
för människor i den här studiens skogslandskap.
Skogslandskapet ger emellertid också affektiva upplevelser av rötter och
hemhörighet såväl för dem som vuxit upp där och för dem med relationer till
motsvarande landskap. Det handlar då främst om upplevelser av rötter
kopplade till vad som uppfattas som ett ursprungligt sätt att leva och förhålla
sig till livet. Flertalet av de intervjuade har kopplingar till landsbygder i eller
utanför Sverige, dock utifrån olika tidsrymd och majoriteten av de fritidsboende
lever idag i vad som kan betraktas som urbana miljöer. När det gäller
förhållandet till historien är det den lokala och nära historien som är av störst
betydelse för såväl fastboende som fritidsboende. Det handlar då i första hand
om den historia som är knuten till det egna torpet eller egna gården och som
det går att ”ta på” och göra någonting av. Historien måste enligt de intervjuade
dock vara praktisk och inte i första hand nostalgisk och estetisk, vilket innebär
att bekvämlighet går före bevarandeambitioner när hus och byggnader skall
renoveras och underhållas. Det omgivande lokalsamhällets historia blir
intressant för att förstå och placera det egnas position och roll i denna.
Kunskaper om historien kring det egna och lokalsamhället förmedlas främst via
traderade narrativ från äldre fastboende, liksom genom gamla foton och kartor.
Förhållandet till historien och engagemanget i kollektiv form visar sig dock
skilja sig något åt mellan fast- och fritidsboende. Hembygdsföreningsarbetets
strävan efter att upprätthålla kunskaper om områdets landskap och praktiker
och berättelser och betydelser kring dessa förefaller locka i huvudsak dem med
uppväxtmässiga rötter i området. Fritidsboende utifrån tenderar i större
utsträckning engagera sig i andra former av sociala gemenskaper, med mer
förankring i det samtida samhälle de har erfarenheter av. Det närvarande
förflutna och nutidens och framtidens utmaningar möts likväl i såväl
hembygdsföreningsengagemang som i bygdeföreningsengagemang, dock med
olika fokus på historiens betydelse. I bygdeföreningen och andra liknande
sociala gemenskaper där samkväm och samtida lokala utvecklingsproblem
dominerar agendan tenderar det bli mer lösryckta historiska bitar som engagerar
och främst för en stund av tillfällig gemenskap, under exempelvis en vandring
eller en cafékväll. Engagemanget i såväl hembygdsföreningen som i
bygdeföreningen avser dock på olika sätt och med olika fokus möta samtida
och framtida utmaningar. Förhållandet till samspelet mellan det förflutna-
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samtida- framtida är sålunda intressant och relevant att förstå för att förstå
också det nordvärmländska skogslandskapets tidsrumsliga utsträckningar.
Intervjuades koppling till både urbana och rurala miljöer förefaller vara orsak
till ett ofta ambivalent förhållande till såväl landsbygdens problem och
möjligheter, som till skogslandskapets bruk och innehåll. Behovet av tystnad,
stillhet och gleshet vägs ofta mot behovet av trygghet och service, vilket blir allt
påtagligare med omfattningen av vistelser i området. Särskilt påtagligt för
fritidsboende är dåligt fungerande telefoni och Internet, men också långa
avstånd till hälso- och sjukvård. Avfolkningen leder till allt bristfälligare utbud
och service, men skapar samtidigt också utmaningar och betydelser av att lära
sig lösa uppkomna problem själv eller tillsammans med andra. Den så kallade
informella ekonomin i avseendet utbyte av kunskaper, tjänster, maskiner och
redskap beskrivs som ett vanligt inslag i vardagen. Utbytet är nödvändigt med
de långa avstånden till butiker och bristen på hantverkare, men skapar och
upprätthåller också sociala relationer.
Kontrasten, men samtidigt relationen, mellan urbant och ruralt är i flera fall mer
framträdande i resultaten än kontrasten mellan fastboende och fritidsboende.
Den bebyggda fastigheten och människors relationer till samtidigt urbana och
rurala miljöer upphäver i mångt och mycket upplevelser om vad som är hemma
och borta. Däremot förstärks upplevelser av vad som är urbant och vad som är
ruralt, genom de betydelser som skapas i praktiker och möten med människor,
natur och samhälle i det nordvärmländska skogslandskapet. Jakten och alldeles
särskilt älgjakten visar sig vara mycket formerande för såväl individuella som
kollektiva preferenser till skogslandskapet. Älgjakten undgår ingen i området,
den är påtaglig i både den materiella och immateriella landskapsbilden. Nästa
kapitel skall därför behandla denna för området så betydelsefulla praktik.
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Kapitel 6: JAKTEN OCH JAKTMARKERNA
	
  

6.1

En inledning och en bakgrund

	
  

Under kapitlet ”Jakten och jaktmarkerna” kommer att behandlas och avhandlas
empiriskt material insamlat under fältstudier, deltagande observationer och
intervjuer som fokuserar på praktiken jakt, och särskilt då älgjakt. Kapitlet är
uppbyggt som så att de tre avsnitt som följer på inledning och bakgrund,
behandlar respektive individ, skog, och det kollektiva. Jakten som praktik
rymmer och skapar relationer till både fastighet, bygd och natur, liksom
relationer i andra tider och rum. Den befinner sig så att säga i gränslandet
mellan det byggda och det obebyggda landskapet och överbryggar det som vi
vanligtvis kategoriserar som natur respektive kultur (jämför exempelvis med
Head 2000; Ingold 2000). Naturens gensvar på kulturens aktiviteter och
aktörsskap blir ofta snabbt påtagliga i jakten och berör inte enbart enskilda
individer utan också det mer kollektiva exempelvis i form av omgivande bygd
och viltvårdsområde. Jakten förutsätter så att säga lyhördhet och kunskaper för
att vara hållbar över tid, och bygger på så vis inte enbart på betydelser skapade
på förhand utan skapar även betydelser i olika situationer. Inte minst är jakten
omgärdad av olika nivåer av samhälleliga och kulturella institutionella lagar och
regler som skapar spänningar eller anpassning både innanför och utanför
jaktsammanhanget.
Jakten och särskilt älgjakten är mycket stor i studieområdet för det här
avhandlingsarbetet, sett till antal utövare och andra som berörs av den. Det är
också därför som jag finner det intressant och angeläget att studera denna
närmare, för att förstå hur vardagsmänniskan förhåller sig till det
nordvärmländska skogslandskapet i dag. Många av de betydelser som jakten har
går att återfinna även i praktiker som bärplockning och fiske, så som
möjligheter till vistelser i skog och mark och känslan av trygghet över att veta
varifrån maten kommer och stoltheten över att själv ordna den. Det är en del av
landskapsupplevelsen att göra och känna sig som en del av det.
I kapitel 6 skall behandlas förhållandet till en specifik skoglig praktik och arena –
jakten och jaktmarkerna - med särskilt stark koppling till själva det fysiska
skogslandskapet. Hur ser förhållandet till jakten ut och hur påverkar den
relationer till torp eller gård, bygd, skog och människor? Vilka utmaningar och
spänningsfält framträder i förhållande till jakten och jaktmarkerna? Fokus på
individ, skogen och det kollektiva har berett en grov avsnittsindelning och har
också format innehållet i underrubriker i tillämpliga delar. Det första avsnittet
handlar om jaktens innehåll och utbyte för individen. Det andra avsnittet
behandlar förhållandet till viltet och naturen och det sista avsnittet belyser
jaktens sociala dimensioner. Avsnittet ”Anteckningar från fältet: På pass och i
rörelse i älgmarker” avser att visa på det förkroppsligade landskapet, som ett
komplement till informanternas berättelser.
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6.2

Jaktens innehåll och utbyte

Jakten bjuder på många upplevelser med många betydelser. Det jaktbara viltet
liksom fisken utgör betydande faktorer i nationalekonomin och är i sina
nyttjandeformer även väsentliga inslag i människors fritid 30 . Utöver det
ekonomiska värdet i form av köttvärde, arrendeintäkter och utgifter för resor
och utrustning, rymmer jakten också upplevelser och betydelser av mer
immateriell och symbolisk karaktär (Aagedal 1999; Rydberg 2001)31. Jaktens
ekonomiska värden är emellertid svårare att beräkna än andra nyttigheter,
eftersom de kan betraktas som i princip icke-marknadsprissatta; jakten som
praktik kan beskrivas som sammansatt av både mätbara och icke mätbara
värden, vilket beskrivs som vanligt för brukande av nyttigheter i naturmiljöer:
Skogen utgör alltså exempel på ett ”rum” där såväl marknadsprissatta som ickemarknadsprissatta nyttigheter konkurrerar om produktionsutrymmet, vilket medför
behov av en avvägning (Mattsson et al. 2009: 2).

Vilket är exempelvis värdet av ökad avskjutning av älg för att gynna
skogsbruket i förhållande till det långsiktiga värdet av en hushållning av
älgstammen för framtida jaktmöjligheter? Om än oklara värden är jakten och
det jaktbara viltet omgärdad av lagstiftning och reglering: för det
samhällsekonomiska och det allmännyttiga. Jakt och även fiske handlar om
(jord-)ägandeförhållanden, miljö- och naturvård, och allemansrätten vilket
skapar bilden av någonting som angår oss alla och inte enbart enskilda
individer:
Ett karakteristiskt drag för jakt- och fiskelagstiftningen är att jakt- och fiskerätt rör
objekt som inte är knutna till vissa enskilda fastigheter; villebråd och fisk är i än högre
grad än vatten flyktiga typer av naturtillgångar. Det är därför angeläget att rätten att
jaga eller fiska på en fastighet utnyttjas också med hänsyn tagen till andra personer
(Bengtsson 2007: 254).

I intervjuer med jägare framträder tydligt att jakten oftast inte är lönsam för den
enskilde individen, och särskilt inte om man saknar jakträtt. Jakten har andra
betydelser som inte så enkelt låter sig inordnas i mätbara värdekategorier.
Sammantaget framträder i i de intervjuades skildringar om jaktens praktiker och
betydelser framför allt upplevelser av trygghet och stolthet över att själv förfoga
över kunskaper och färdigheter för att skaffa sin egen mat. Oavsett
bosättningsmässig bakgrund framträder bland flertalet av jägarna en
sammansatt bild av ett vidare intresse för djur- och natur och miljöfrågor.
Jakten som praktik beskrivs dock av bland annat Adams (2013) och Carvalhedo
Reis (2009) som ett i vårt moderna samhälle ofta misstrott och ifrågasatt
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
30

Som illustration kan nämnas att det totala antalet jägare i Sverige jaktåret 2005/2006 uppgick till
cirka 280 000, eller sammanlagt drygt 7 miljoner jaktdagar (Mattsson et al. 2009).
31
Ett intressant begrepp som anknyter till detta är ekosystemtjänster, som definieras bland annat
utifrån The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) (Naturvårdsverket 2012: 5):
”Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnade.” ”Skogens social värden” är
ytterligare ett exempel på hur naturen betraktas och värderas utifrån en antropocentrisk horisont.
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förhållande mellan människa, djur och natur, eftersom det inbegriper det ansett
oetiska i att döda djur. Det kopplar också till en mer eller mindre uttalad kritik
mot storsamhället och det urbana livet som flera av de intervjuade menar
alienerar människan i förhållande till naturen och naturens processer. Det
moderna samhället har i stor utsträckning frikopplat människan från
livsmedlens komma-i-varande då vi inte längre är med under hela eller ens
någon del av processen fram till födan på vår tallrik. I detta att själv ha kontroll
och möjlighet att följa hela processen döljer sig också en känsla av frihet, trots
den hårt reglerade jakten i övrigt. Du måste lita helt till din egen kunskap och
färdighet och som fastighetsägare med någon form av fysisk bosättning kan du
också utveckla dessa genom möjligheten att följa djur och natur under även
andra delar av året.
6.2.1

Det privata och det gemensamma

Relationer mellan individ och kollektiv, det privata och egna i förhållande till
det allmänna och gemensamma återkommer i i de intervjuades berättelser om
förhållandet till jakten. Det handlar då om jakten i förhållande till fastigheten
och hushållet, den egna livssfären. Men också om hur detta egna relaterar till
andras och det gemensamma. Avsnittet belyser några framträdande resultat
kring jakträtten och viltköttet, där jaktens innehåll beskrivs och värderas. Där
återkommer då också förhållandet mellan materialitet och representation, det
vill säga vad jakten ger rent materiellt och upplevelsemässigt.
Jakträttens betydelse för den enskilde individen är framträdande i intervjuerna.
Med den ges möjlighet till praktiken jakt genom tillträde till jaktmarkerna, men
också större möjligheter att påverka jaktens och skogslandskapets innehåll. Det
gör jakträtten till både en materialitet och representation. Jakträtten
representerar framför allt makt och självständighet, och materialiseras genom
själva utövandet av praktiken jakt och som resulterar i viltköttet. Jakträtten och
jordägandet följs åt och den som står för en fastighet har i princip också
jakträtten på mark tillhörandes denna, och så har jakträtten sett ut sedan 1789,
då Gustav III gav den tillbaka till markägaren (Bengtsson 2007: 255). Bland de
jägare som jag intervjuat har samtliga med undantag för en egen jakträtt.
Ytterligare en intervjuad har jakträtt endast för småvilt, men inte för älg, vilken
han istället får genom en kompis. Bland de intervjuade som inte jagar finns
endast en som har jakträtt till sin fastighet. Egen jakträtt och möjligheten till
älgjakt visar sig i flera intervjuer vara det som avgjort valet att köpa fastighet i
området. En kvinna från Danmark vars man är jägare beskriver varför de valde
att köpa fastighet i området:
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”Ja, det var för älgjakt. Det skulle ligga högre upp här i Sverige, vi hade hört att där
var mycket älg. Vi hade tittat på olika ställen i Sverige, men inte längre norrut än så här.
[…]… för vi hade hört att det var mycket älg här, och inte så mycket rådjur, det visste vi,
men det har vi i Danmark [skratt]. Men det var också tätt med skidområden, så barnen
också kan komma hit. Och så låg det ensamt, men inte så ensamt, alltså det var ju grannar
runt omkring, så det låg inte långt bort i skogen. Så, jakträtt var första prioritet.”
En fritidsboende beskriver istället hur jakträtten bara var något som följde med
köpet av fastigheten, och att detta inte styrt köpet. Jakträtten hade han kommit
att utnyttja först när grannar runt omkring frågat varför han inte jagade när han
hade jakträtt. Han tog då jägarexamen i sitt hemland och började jaga även där.
Det nyförvärvade jaktintresset har också lett till att informanten köpt en extra
men obyggd fastighet i ett annat område:
”Jag har även köpt en tomt nära Ekshärad med jakträtt… Jag har aldrig jagat
där, men för mig är det väldigt viktigt. Men jag tror att det hör till huset, det hör till en plats
som den här, det är någonting… ja, det är kulturen.”
Ingen av de intervjuade jägarna med egen jakträtt skulle kunna tänka sig att
arrendera jakträtt om de inte hade egen, och som skäl anges oftast de ökade
omkostnaderna som detta innebär. En intervjuad hundförare menar dock att
det är viktigt att kunna utnyttja så mycket av säsongen som möjligt och
arrenderar därför en extra jakträtt i området och ytterligare en i Västerbotten.
En äldre fastboende jägare beskriver den ekonomiska betydelse som jakten och
jakträtten innebar för honom innan han nyligen slutade jaga:
”Ja, köttvärdet var ju stort… annars är det… jag har ju jakträtt på fastigheten här,
så det kostar ju bara jaktkort och det… och jag har bara gevär och blåbyxor… jag har
aldrig haft sådana där jägarkostymer som de kommer med, de är som de värsta generaler när
de kommer med dessa kläder [skratt]. Jag har skjutit bortåt 300 älgar och jag har aldrig
haft annat än blåbyxor.”
Som fastighetsägare har man också en lagstadgad rätt att upplåta sin jakträtt (det
vill säga nyttjanderätten) till någon annan (Weberyd 2004), något som tenderar
att ha ökat de senaste cirka tjugo åren (Bladh et al. 2005). I några intervjuer
beskrivs att det krävs innehav av 100 hektar mark för en extra jakträtt, vilket de
flesta av de intervjuade inte har. Det är annars endast en som kan jaga på
jakträtten, den som innehar fastigheten i fråga som ingår i viltvårdsområdet32. I
ett par intervjuer framkommer att man när tillfälle getts köpt en grannfastighet
för att få en extra jakträtt till någon i familjen. Det visar hur jakträtten verkar
kunna fungera som en styrningsfunktion med ambition att upprätthålla
förankring och stabilitet inom jaktlaget och i skogslandskapet. Jakträtten
innebär också så som den beskrivs i intervjuerna upptagande i en
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Upplåtelse eller överlåtelse av jakträtt regleras utförligt i jaktlagen, och i 15 § i den samma
hänvisas även till 7 kapitlet i Jordabalken där nyttjanderätten av fastighet i allmänhet regleras
(Jaktlag 1987:259).
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jaktgemenskap, ett jaktlag, som man kvalificerar sig för genom någon form av
band till området och ett gott rykte om skötsamhet och kompetens. En jägare
menar att diskussioner om jakträtt och jakträttsupplåtelser är ett vanligt
diskussionsämne:
”… för att man kanske till exempel tar in jägare som man känner… det är ju inte
neutralt… utan det är ju en schysst person den kan vi låta jaga, alltså man försöker ha ett
väldigt stort inflytande på vilka som skall jaga, och det kan jag uppleva som lite orättvist
ibland, att det borde vara mer neutralt kanske.” (Fritidsboende, Sverige).
Jägare utifrån vars vistelser inte är av kontinuerlig och självklart återkommande
karaktär, beskrivs av flera intervjuade, bland såväl fast- som fritidshusboende,
som ett inte odelat positivt inslag i den gemenskap och förvaltningstanke som
annars präglar tankar om jaktlaget och viltvårdsområdet. Det framgår dock inte
av berättelser i den här studien hur stor omfattningen av denna rörlighet är,
vilken sannolikt varierar från område till område. Det enskilda ansvaret för det
kollektiva gemensamma beskrivs likväl följa främst med förankring i en eller
annan form, vilket särskilt belyses i följande citat ur intervju med en
fritidsboende jägare från Tyskland:
”När man tar jägare utifrån då är skillnaden mellan dem som har jakträtt här och
som ofta är här, eller bor här, den att vi har mer intresse att behålla en viss viltstam, att
tänka långsiktigt och inte bara för jakten den här jaktveckan, men de som tar sig semester
kommer från Malmö, eller Tyskland, eller Danmark, eller någonstans, betalar pengar,
investerar för uppehället här, de vill ha jaktsuccé, de vill skjuta…”.
Den sammantagna bilden jag fått genom observationer, fältstudier och
intervjuer är att jakten inte upplevs lika lokalt förankrad längre som den en gång
var. De diskussioner om jakträttsupplåtelser (eller jaktarrenden som de ofta
benämns) som jag stött på belyser ofta mer eller mindre uttalat frågor om
tillhörighet och behörighet. Tillhörighet och behörighet följer som jag tolkar
det med en jakträtt som nyttjas återkommande av en och samma person, någon
som man känner igen, känner sig trygg med och som man vet fungerar i
jaktlaget och i skogen. I Bladh et al. (2005) beskriver en jaktledare i ett
viltvårdsområde området som mycket homogent och oföränderligt, där de
flesta i jaktlaget har anknytning till orten och cirkulationen av nya jägare är liten.
Jaktledaren beskrev det som en allmän skepsis mot jägare utifrån, och att det
ibland kommer förfrågningar från jägare utifrån men att man gärna vill känna
människorna som är med.
En fastboende jägare skildrar i den här studien något som upplevs som en
förändring av den tidigare synen på jakträtt som en andel i en gemenskap som
gynnar den stora andelen små markägare:
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”… det går mer mot jaktklubbar nu, och det här med viltvårdsområdena kom ju
ändå till att man hade en liten fastighet så skulle man ändå kunna vara delaktig i älgjakten,
därför annars gick ju folk ut och tog sina egna små byten… det var ju ett sätt att få det
samlat och reglerat och att man faktiskt fick vara med även på små marker då… men nu
håller man ju på lite grann att gå ifrån det där, och det tycker jag är lite olyckligt… jag vet
till exempel att i [X], jag jagade där i tjugosju år innan jag gav mig, så håller man just nu på
och lägger om till en jaktklubb, för att skogsbolaget har mesta av markerna, och det innebär
ju att man egentligen förlorar sin jakträtt på en liten fastighet, man kommer att få vara med
på samma premisser, med samma peng som de andra, men egentligen så förlorar man sin
jakträtt. Och det tycker jag är lite synd. Och… vi skall kanske vara rädda om det som
ändå är rättigheter som hör till ett markägande och i synnerhet om man tänker vad vi har för
andra möjligheter på landsbygden, så skall man nog värna om det, tror jag, och tycka att det
är en tillgång.”
En fritidsboende jägare uttrycker i princip samma oro över att jakträtter på små
fastigheter kan komma att ifrågasättas i framtiden, och ser utvecklingen som ett
hot mot jakten och särskilt älgjakten som ju var det som lockade till
fastighetsköp i området.
En intervjuad berättar hur han köpt en stor fastighet av ett skogsbolag och som
innebar att han i köpet fick med ett antal sedan tidigare arrendatorer. De är,
som han uttrycker det, ”gubbar” som han kände sedan innan och som han gett
löfte om fortsatt jakt utan kostnad fram till dess att de själva bedömer att de
inte kan eller vill jaga längre. Jakträtten så som den beskrivs i intervjuerna
upplevs uppenbarligen ofta innebära egenmakt och en ekonomisk investering.
Jaktturism kan vara en orsak till att marker inte ingår i viltvårdsområden, och i
Bladh et al. (2005) betonar två jaktturismföretagare vikten av ett stort
markinnehav för att kunna bedriva denna form av näring. En av företagarna
trodde också att det inte finns plats för allt för många jaktturismföretag
eftersom det kräver stora områden för att vara lönsamt, och att det ju måste
finnas älg för att jägarna skall komma tillbaka. Enligt Hörnsten Friberg (2004)
har de flesta som har inkomst från jaktupplåtelser sina marker i
viltvårdsområden, vilket ger den enskilde markägaren större marker att jaga på,
men också begränsad beslutanderätt över den egna marken och jakten. Hon
beskriver upplåtelser av mark för jakt eller jakthundsträning som den vanligaste
formen av naturturism i Värmland, men som en oftast outvecklad jaktprodukt.
Möjligheter till någon ansenligare inkomst från jaktupplåtelser påverkas av
huruvida marken ingår i ett viltvårdsområde och på jaktupplåtelsernas
tidsmässiga längd (Hörnsten Friberg 2004).
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I intervjuer med jägare i området för avhandlingen är det likväl fortfarande det
kollektivas och det gemensammas bästa som premieras framför enskilda
vinstintressen 33 . Kontinuitet och stabilitet kännetecknar det välkända och
trygga. Sannolikt kommer området likväl att se förändringar mot en allt mer
kommersialiserad jakt. Till skillnad från det landskap av mindre och splittrade
fastigheter som föranledde en samordning av dessa i jaktvårdsområden (och
senare viltvårdsområden), kan det kanske i framtiden i vissa fall kunna handla
om några få markägare som kommer att dominera och förvalta stora områden.
Större skogsbolag har redan sedan lång tid tillbaka haft sådan makt, men kanske
kommer det att ske en motsvarande utveckling bland enskilda privata aktörer av
framför allt investeringsskäl. Ett par större och inte fastboende markägare och
jägare beskriver bägge hur de köpt upp skogsfastigheter i området eftersom de
ser det som en roligare investering än aktier, ”man inte kan ut och gå på aktier”
menar de; ytterligare en intervjuad jägare säger sig använda sitt stora
markinnehav som en pensionsförsäkring. De använder alltså sina markinnehav
både för att bedriva skogsbruk och för att jaga på sin fritid.
Om jakträtten ger förutsättningar för själva jaktutövningen och jaktupplevelsen,
är viltköttet ett betydelsefullt resultat av jakten och en viktig del av upplevelsen.
Viltköttet kan utifrån intervjuer och fältstudier beskrivas rymma ett ekologiskt
värde, snarare än ett ekonomiskt, där det ekologiska värdet i sig rymmer såväl
ett bruks- som symbolvärde. Den ekonomiska vinsten av att jaga beskrivs av
flera intervjuade som obefintlig och några tillägger att det är billigare att köpa
en färdigpaketerad bit nötkött från andra sidan jordklotet. Älgköttet visar sig
dock utgöra ännu viktiga inslag i mångas hushållskost. Detta faktum visar sig
inte minst i alla gamla och nya recept med älgkött som huvudingrediens. Vilket
slags värde enskilda individer tillskriver älgköttet beror mycket av vilka andra
produktions- och konsumtionsmönster dessa ingår i (jämför med Ekman 1983).
Brottveit (1999) beskriver, visserligen utifrån en norsk kontext, älgköttet som
ingåendes mer i en gåvoekonomi än en monetär ekonomi, och det på grund av
att köttet sällan omsätts på någon marknad. Älgköttet visar sig i min studie
främst tas om hand av jägaren själv, som ibland ger bort någon bit till släkt och
vänner. Trots det finns en rationalitet i att jaga just älg, eftersom det ger störst
mängd kött i förhållande till jaktlig insats. I en studie genomförd av Statens
Lantbruksuniversitet (Mattsson et al. 2009), där jaktvärdet delas upp i köttvärde
respektive rekreationsvärde, visar det sig att av det genomsnittliga
bruttojaktsvärdet för landets jägare på ca 11 200 kronor fördelar sig 36 procent
på köttvärde och 64 procent på rekreationsvärde. Intressant är att Södra
Norrland anges som den enda landsdel där köttvärdet (52 procent) överstiger
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Även fiskevårdsområden kan vara föremål för diskussioner om kollektiva respektive enskilda
intressen, om än inte i samma omfattning som viltvårdsområden. I Bladh et al. (2005) menade en
turismföretagare att fiskecampen i verksamheten skulle gå bättre om den inte ingick i
fiskevårdsområde, eftersom detta tar vinsten från själva fisket. En föreningsrepresentant för ett
fiskevårdsområde ansåg istället i samma studie att de samfällda fiskevattnen är viktiga för
lokalbefolkningens egna möjligheter till fiske och att en viss kommersialisering av fisket kan ske så
länge det inte påverkar dessa möjligheter.
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rekreationsvärdet (48 procent), eftersom mängden älgkött som tilldelas jägare
där är större. Det framgår emellertid inte huruvida de olika jämförda
landsdelarna har studerats utifrån någon mer formell administrativ gruppmässig
indelning eller indelning av natur- och klimatmässig art. Norra Värmland faller
grupperingsmässigt sett inom landsdelen Svealand men natur- och
klimatmässigt till Södra Norrland, och som jag tolkar det bör fördelningen
mellan köttvärde och rekreationsvärde mer spegla förhållandet i Södra
Norrland än i Svealand. Med en sviktande älgtillgång tenderar dock kanske
förhållandet bli det omvända, där rekreationsvärdet blir större än köttvärdet. En
fritidsboende beskriver förhållandet mellan köttvärde respektive
rekreationsvärde:
”Det är bättre att vi får jaga och inte skjuter så många, det är ändå en
naturupplevelse, en social upplevelse… om man går tillbaka till gamla tider, när man
tjuvjagade, för att få mat kanske, jag kan ha en förståelse för det, att man tog ett djur vilken
tid på året som helst för att barnen svalt i stugan… men idag så har vi faktiskt råd att köpa
oss vår mat, så vi är inte beroende av köttet. Men det är en oerhörd tillgång, jag är jätteglad
att mina barn har vuxit upp på älgkött och inte på något antibiotikakött från butikerna…
och det är så gott… I början när jag jagade fick man inte vara köttjägare, man skulle vara
riktig jägare, och jag vet inte vad en riktig jägare är, det är någon som är blodtörstig som bara
vill döda eller… men jag har skojat med dem och sagt, men herregud, vad skulle jag här att
göra om jag inte tar med mat hem till mina barn då.”
Särskilt framträdande i intervjuerna är uppfattningen om älgköttet som mer
etiskt, ekologiskt och nyttigt i förhållande till köttet som säljs i butiker. Det är
en återkommande skepsis som beskrivs gällande livsmedel producerade inom
den industriella livsmedelsproduktionen, att inte ha full insyn i varifrån och hur
vår mat tillkommer, hur framför allt djuren har haft det och vad de har fötts
upp på. Det handlar om betydelsen av direkta länkningar till det som blir till vår
föda, men också betydelsen av självförsörjning och samhörighet med bygd och
natur som hör till en mer generell bild av hur det rurala livet skall levas (jämför
exempelvis med Teitelbaum & Beckley 2006; Adams 2013). Den industriella
livsmedelsproduktionen blir i sammanhanget representativt för anonyma och
upplösta sammanhang. Älgköttet i sig visar sig alltså ha betydelse för dem som
jag intervjuat och är ett förväntat resultat i den totala jaktupplevelsen. En norsk
jägare som annars lever i stadsmiljö beskriver älgköttet i termer av statusmat,
som något speciellt och exotiskt att bjuda släkt, vänner och affärsbekanta på
samtidigt som han får en chans att berätta historier från älgjakten. Upplevelser
av ursprung, närhet, renhet och av att dra hem maten till familjen är annars
mest framträdande i beskrivningar av älgköttets betydelse i jaktupplevelsen:
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”… eftersom jag jagar äter jag bara kött [från djur] som jag skjutit själv… vi köper
inte kött i affärer längre… ja, någon korv, skinka eller så… inflytandet från hur vi lever
här till vårt liv i Holland … och fisk som jag fångar själv… och också bären, svarta vinbär
och sådant… jag vet att det låter som om jag måste ta på mig sandaler och skaffa skägg
[skratt], men det bara är så och jag gillar det. Jag vet vad jag äter nu och jag tycker det är en
bra anledning för att jaga, att äta det man jagar, det är den viktigaste orsaken till att jaga,
det du skjuter måste du äta.” (Fritidsboende, Holland)
Något som framträder som gemensamt bland såväl fast- som fritidshusboende
jägare är den ekonomiska, ekologiska och etiska medvetenheten om och
respekten för att ta hand om så mycket som möjligt av djuret. Underliggande i
beskrivningarna av älgköttet som ekologiskt och etiskt går också att urskilja
något slags behov av försvar för att man jagar, att köttet faktiskt har betydelse.
Citaten här ovan tillsammans med inställningen rent generellt bland de
intervjuade belyser hur älgköttets betydelser för den individuella jaktupplevelsen
och meningen med jakten blivit till ett ideal jämfört med tidigare (jämför med
Ekman 1983). Det här återfinns sannolikt delvis i mer övergripande rådande
samhällsdiskurser, där ekologisk och lokalproducerad mat vinner allt mer
terräng i takt med livsmedelsskandaler och anglägna miljöfrågor. Viktigt är
likväl att också fundera över förhållandet till omvärldens och särskilt (och ofta
urbana) icke-jägares perspektiv syn på jakten (jämför med Hansen 2005). Det
innebär bland annat att, så som en jägare beskrivit det, att man som jägare har
ett etiskt ansvar att ”skona” andra från att behöva se en död älg, exempelvis
genom att undvika att frakta döda älgar på släpkärror genom samhället (Bladh
et al. 2005). Bland några intervjuade som inte jagar framträder såväl ett mer
explicit som implicit uttalat motstånd mot jakt. Det är samtidigt en gemensam
bild som framträder hos dem om jakten som något normalt och acceptabelt om
den utförs av människor som bor permanent i området, att det hör till den
lokala kulturen och landskapsbilden:
”Det är ett sätt att leva för den äldre svenska befolkningen eftersom de lever
av skogarna, mer än vi gör […] … svamp och bär och… jag gillar det väldigt mycket och de
fiskar mycket mer än vi gör och jagar och jag kan förstå det, det är inte… det är kulturen
och det är vackert…”. (Fritidsboende).
”Jag vet inte, alla dessa människor som kommer för att fiska och jaga… jag
lärde mig svenska under ett halvår, [och en läkare] lärde sig också svenska samtidigt som
mig… Vad vill du göra frågade jag henne, och hon ville jaga i Sverige… hon lärde sig
svenska för att åka till Sverige och jaga… [skratt]… när jag bor här då behöver jag äta och
jag kommer inte att ha några problem med jakt, men jag åker inte någonstans för att jaga
eller fiska…”. (Fritidsboende).

	
  

135
135	
  

Utöver enskilda individers uppfattning om älgköttet som ekologiskt och etiskt
riktigt och betydelsefullt har älgköttet ett ekonomiskt värde. I flera intervjuer
har särskilt äldre jägare som var med under perioden vittnat om hur det var mer
slakt än jakt den så kallade ”älgexplosionen” under 70- och 80-talen, och att det
till och med var svårt att hinna med att ta hem och ta hand om alla älgar som
fälldes under en dag34. Ekman (1983) beskriver i en studie om älgjakt i slutet av
1970-talet hur antalet jägare i jaktlaget hon studerade i Hälsingland ökade med
ökad avskjutning av älg, och som gjorde många självförsörjande på kött. Älgen,
jakten och köttet fick nya eller förnyade värden, när det uppstod olika former
av lönsamhet i detta. Den här dramatiska ökningen av älgstammenen brukar
förklaras utifrån det förändrade skogsbruket, från en skog präglad av skogsbete
av tamboskap och så kallad plockhuggning, till en skog präglad av
trakthyggesbruk som lämnade efter sig enorma kalhyggen med mycket
matnyttigt för älgen (Svenska Jägareförbundet 2008).
6.2.2
	
  

Det förflutnas skimmer

Jakten som företeelse har långa anor i området och är väl sannolikt den praktik
som tydligast förändrats från en livsform till en livsstil. Från att ha varit ett
viktigt komplement till hushållet i form av både mat och i vissa fall inkomst är
det idag i princip uteslutande en fritidssysselsättning för rekreation. Så som
framgår av föregående avsnitt bidrar jakten dock i många fall fortfarande till
hushållsekonomin genom köttet och inte minst genom jakträtten som höjer
fastighetsvärdet. Framträdande i de intervjuades upplevelser av förändringar
över tid är bland annat skillnader mellan arbete och fritid, det vill säga
möjligheterna att vistas i skog och mark för jakt och förtrogenhet med
jaktmarkerna. Det handlar då också ofta om skillnader mellan att vara
fastboende och fritidsboende. Vissa nostalgiska drag kring jakten visar sig bland
såväl fastboende som fritidsboende, med den skillnaden att fastboendes
nostalgi mest vilar på lokalt förankrade minnen och narrativ medan
fritidsboendes oftare vilar på minnen från och föreställningar om andra platser
och landskap. Avsnittet redogör för ett par resultat där dessa föreställningar och
skillnader kommer till uttryck: i berättelser om kunskaper och om jaktens
innehåll och organisering.
Kunskaper och kunskapers betydelse i förhållande till jakt, vilt och skogen är av
mångfacetterad karaktär, men belyser betydelser av såväl kunskaper i sig som av
skogslandskapet och dess innehåll. Här samsas och konkurrerar gamla, lokala
och nedärvda kunskaper med nya utifrån. I grunden handlar det ur bägge
perspektiven om synen på betydelsen av tid och närvaro i skogslandskapet. I
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I ett av viltvårdsområdena i studieområdet för avhandlingsarbetet fälldes enligt uppgift 408 älgar
åren mellan 1960 – 1983, och 989 älgar åren mellan 1984 – 2006. Enbart under tioårsperioden 1984
– 1993 fälldes 530 älgar, med flest fällda år 1987 då 79 älgar fälldes. (Lokalt framtagen information
för viltvårdsområdet). Enligt Svenska Jägareförbundet fick jägare runt om i Sverige i genomsnitt med
sig 54 kilo viltkött från skogen jaktåret 1986-1987, vilket uppges motsvara två kilo per jaktdag
(Svenska Jägareförbundet 2008).
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intervjuerna är det vanligare bland äldre fastboende jägare och jägare med rötter
i bygden att beskriva hur kunskapen om jakt, vilt och skog förvärvas
autodidaktiskt när man är född och uppvuxen i bygden och fått vara med i
dessa sammanhang sedan barnsben. En fritidsboende jägare i området sedan
många år tillbaka, beskriver skillnader i kunskaper mellan jägare och påtalar
betydelsen av jägarexamen:
”Ja, med den jägarexamen som kom, och som blev krav, och jag tycker att
kompetensen bland de yngre är bättre och bättre, kanske bättre än de gamla jägarna… som
säkerhet, skjuta på för långa håll, kötthantering, hygien, är bättre hos de yngre faktiskt…
kommunikation… förr så gick de bara ut och satte sig på sin stubbe, nu så har vi
kommunikation hela tiden.”
En annan och fastboende jägare belyser istället att det ibland framträder ett
förakt idag mot äldre jägares kunskaper och menar att det är olyckligt om man
tror att jakt helt kan läras ut i skolbänken:
”… sinnet för skog, natur och djur, som man kanske har fått med sig av ett helt
långt liv i skogen, man skall inte förakta det, det är kunskaper som är väl så nyttiga även
om man inte har det i några betyg eller papper eller titel eller så.”
Flertalet av de äldre och fastboende jägarna har förvärvat en särskild
förtrogenhet med skogslandskapet genom kontinuerliga vistelser där under
både arbete och fritid (jämför med Ekman 1983; Johansson 2000). En äldre
man född under 1930-talet och uppvuxen och fastboende i området beskriver
betydelsen av hur förkroppsligade och traderade kunskaper förs vidare från
generation till generation:
”En lär sig utav de äldre och de har lärt sig av sina äldre. Förr när man jagade älg,
till exempel, för många år sedan, kanske man började jaga dem borta i [X] och i [X] och de
stod på post här någonstans och det visade sig att där kommer älgen i allmänhet… om du ser
idag så är det inte så många yngre, men det finns en del yngre som är med i skogen och de är
med och går från det de orkar gå, vet du, och det är klart att de kanske har varit med och
gått i skogen i tio, tolv år före dem får börja jaga själva och med åren så vet de ju, de har varit
med sina föräldrar och gått, på det passet har vi stått… det är ingenting som finns i skrift
utan det är sådant som finns i varje huvud, datan finns i skallen…”.
Det här visar på intressanta skillnader i synen på och tillförlitligheten till olika
former av kunskap, och som förefaller ha visst samband till tid i betydelsen
vistelser i området och skogslandskapet. Det visar också på ett kontinuitetsbrott
där det är långt ifrån självskrivet att kunskaper kan traderas från generation till
generation, eftersom de sociala sammanhangen förändrats. Med avfolkning har
en upplösning skett av landsbygdens generationsmässiga och sociala
sammanhang. Kunskaper förvärvas inte längre lika självklart från äldre till yngre
och genom en kontinuerlig kontakt med skogslandskapet, utan enbart under
vissa perioder och oftast under själva jakten (jämför med Hansen 2005). Och
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det är naturligtvis inte heller självskrivet att man lyckas överföra sina intressen
för jakt till sina barn bara för att man är fastboende och barnen vuxit upp med
jakten i vardagen. Detta framgår bland annat av intervju med en jägare som
själv varit med i jakten sedan två års ålder och följde med morfar och pappa
fram till egen licens, men som inte fått sina egna barn intresserade och påtalar
också detta som en generell förändring över tid:
”Ja, alltså, vi har ju väldigt lite ungdomar som följer med, vi har väldigt dålig
föryngring i jägarkåren, så är det ju… det är dataspel och Tv-spel och den biten tror jag.”
Bristen på intresse för jakt hos de efterkommande är intressant att beakta,
eftersom många berättar om hur just områdets möjligheter till praktiken jakt
och fastigheter med jakträtt är det som lockar till bosättning i någon form. Det
väcker funderingar om de efterkommande har tillräckligt starka intressen av att
behålla fastigheten, om inga andra betydelser förmedlats. Några intervjuade
berättar likväl att deras barn börjat jaga när de uppnått vuxen ålder. Jakten som
intresse kan också komma senare i livet. En fritidsboende jägare bosatt i
storstad berättar hur han fram till fyrtio års ålder i princip varit motståndare till
jakt:
”… min far var ju en ivrig jägare, han pratade bara jakt så jag protesterade, jag
ville inte jaga alls, det här är jag less på och så en dag fyllde jag fyrtio år och så tänkte jag att
skulle prova och jag förstod att mina gener pratade till mig, så var det. Därför började jag
då.”
Vi har kanske kommit till en punkt idag då vi måste förlita oss mer på en
generell och inte alltid lokalt förankrad kunskap, eftersom det i stor
utsträckning inte längre finns en självklar tillgång till sådan. En fritidsboende
jägare från Tyskland påtalar just svårigheten att överföra kunskaper från ett
sammanhang till ett annat:
”Jag tror inte det är så många kunskaper som man kan överta från tyska
förhållanden hit… självklart alla tekniska kunskaper som man behöver till jakten, men
annars är det andra viltarter och då måste man lära sig dem och landskapet är ju också helt
annorlunda och då måste man också variera sina kunskaper som gäller allmänt för
situationen som gäller här.”
En icke jägare från Danmark, fritidsboende i området sedan mitten av 1970talet, berättar exempelvis om hur hon förändrat sin uppfattning om jakt sedan
hennes bägge söner allt sedan barnsben varje år fått följa med vuxna i området
på jakt innan de fick börja jaga själva:
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”På hösten är bägge sönerna med på älgjakten, och de är mycket intresserade av det
och hade aldrig blivit jägare om de bara bott i Köpenhamn och inte kommit hit som barn.
För då har vi svenska grannar som tagit med dem på jakt i alla dessa år och när de blivit
gamla nog har de tagit jägarexamen och gått ut själva på jakt. Alltså jag hade ett helt annat
förhållande till jakt när jag inte kände till svensk natur.[…]. Men när jag kom hit så lärde
jag att det är helt annorlunda här, då gör man det dels för att förvalta ett bestånd och dels för
att man faktiskt har behov av att äta allt det köttet så man inte behöver köpa. Så, på det
viset är det mycket mer naturligt att ha jakt här, i den här delen av Sverige.”
Uppfattningen om att jakt skulle vara mer konstitutivt för människor som lever
nära naturen återkommer i några intervjuer. Det handlar då om uppfattningar
om jaktens legitimitet, ursprung och närhet och som ställs i kontrast till livet
utanför (jämför med Ingold 2000). Ofta kopplar sådana betydelser till det
lokalhistoriska och umbäranden förr, men ibland också till helt andra tid- och
landskapskontexter. Fastboende i området och särskilt äldre fastboende
beskrivs ofta i intervjuer med fritidsboende som ”ett med naturen”, och
skogslandskapet som ämnat för försörjningsstrategier som jakt, fiske och
samlande35. I ett par intervjuer framträder dock en mer negativ syn på vad de
intervjuade betraktar som självhävdelse bland fastboende jägare, om att alltid
tro sig veta bäst just på grund av att vara fastboende. En jägare beskriver det
som ren nonsens att kunskaperna skulle vara bättre bara för att någon är lokalt
förankrad och fastboende.
Det framträder trots allt oftare en djup respekt för äldre och fastboendes
kunskaper och förhållande till jakt och framför allt då älgjakten. Respekten
handlar främst om förmåga att ”läsa landskapet”, att kunna orientera sig i
skogen, men också om styrka och kondition att kunna ta sig fram i det samma.
Det tar sig ibland uttryck i särskilt den smått ambivalenta synen på användandet
av moderna hjälpmedel så som kartor och GPS. En jägare beskriver exempelvis
allt det nya som hänt under de trettio år som hon jagat, från allt fler
skogsbilvägar till alla tekniska prylar och hjälpmedel, som hon menar tar bort
själva själen med jakten samtidigt som det har underlättat för jakten och också
gett henne nya former av kunskaper. Humoristiskt skildrar hon hur behovet av
tekniken kan ta sig speciella uttryck:
“Och som den sanna husmor jag är så en höst när jag hade en bråkande
tvättmaskin så fick jag avstå att köpa tvättmaskin för jag behövde köpa mig en jaktradio i
första hand [skratt], så den fick gå först.”
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Lite kuriöst uppmärksammades de fastboendes lokalkännedom och skogsvana redan tidigare
bland annat i en gemensam utredning från 1969 av dåvarande Finnskoga-Dalby kommun och
Uddeholms Aktiebolag om kommunens framtid. De vikande arbetstillfällena inom skogsbruket skulle
på sikt kunna ersättas med satsningar på fritidsverksamheter för besökare. Jakt anges i utredningen
som en sådan möjlighet med särskilt stora förutsättningar (Fritidsland 1969: 23): ”Gästen skulle här
få möjlighet att ströva, jaga och övernatta under vildmarksmässiga förhållanden i sällskap med en
betald, lokalkänd följeslagare, en s.k. jaktkompanjon eller med den mera internationellt klingande
benämningen ”finnhunter” som borde kunna bli ett välkänt hedersbegrepp.”
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Citatet ovan illustrerar också rätt väl uppfattningar om könsroller i förhållande
till jakten, att är man kvinna bör egentligen hemmets behov gå före
jaktintresset. Jaktens könsgränser förändras om än långsamt och samtidigt som
antalet jägare minskar ökar antalet kvinnor som jagar, bland annat på grund av
satsningar av jägarorganisationer (Olesen & Baagøe 2009). Bland de kvinnor
som jag intervjuat och som jagar har barndomens bilder särskilt präglat
förhållandet till jakten för två av kvinnorna, som berättar med känsla om
minnen av att vara fyra år och sitta i jakttorn, eller två år och sitta i skoveln på
ett stort älghorn på en älg som morfar fällt. Det finns en stolthet i dessa
upplevelser och erfarenheter. Fortfarande dominerar dock mannen bilden av
jägaren, en bild fylld av manlighetssymbolik och ursprungliga biologiska drifter,
vilket reproducerar annars mer uppluckrade könsroller i samhället (se
exempelvis Pedersen 1999; Myrstad 1999).
Det är just bland fastboende och särskilt äldre fastboende som har en längre tid
tillbaka att återberätta, som påtagliga förändringar i skogslandskapet relateras till
förändringar i jakten. Det rör sig då ofta om det allt mer omfattande
skogsbilvägnätverket och den så kallade ”älgexplosionen”, som också hade ett
samband i och med det extensiva skogsbruket. Före det omfattande
skogsbilvägnätet och maskiner som älgdragare och fyrhjulingar bars köttet ut ur
skogen och det kunde vara både tungt och långt i obändig terräng (se figur 18).
Vikten av solidaritet och delat ansvar inom jaktlaget var naturligtvis stor och det
sågs inte med blida ögon på dem som inte hjälpte till. En äldre fastboende
jägare berättar också om hur även älghudarna skulle ut ur skogen, eftersom de
fick betalt för dem, till skillnad mot idag när älgarna fraktas hela ut ur skogen
och hudarna tillbaka då inte längre har något värde.
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Figur 18: Älgjakt i ett av studieområdets jaktlag i norra Finnskoga, 1964-1965. Före det
omfattande skogsbilvägnätet bars köttet ut ur skogen. Foto: Rune Larsson (Karlstad).

Även när det gäller hur man tar till vara på och vad man gör med älgköttet
speglar ofta föreställningar och betydelser av ursprung och närhet. Respekten
för gamla kunskaper och det ekonomiska, ekologiska och etiska i att ta hand
om så mycket som möjligt av djuret är av stor betydelse för flera intervjuade.
”… för det här med segt älgkött, det beror på hur man tar hand om det…
men det är också en kunskap som kommer att försvinna… det finns snart ingen som kan ta
hand om en hel djurkropp, oj, oj, oj, det skall vara benfritt vet du, och så vet man inte alls att
man kan göra väldigt mycket och bra och nyttigt av resten också… jag tar ju vara på
inälvsmat också och kokar buljong och hela den där biten är jättebra mat som man faktiskt
får, däremot så kan jag inte ta hand om tarmar och sådant där, och det är väl ingen som gör
längre, men… den moderna människan föraktar sådant som är god och nyttig mat egentligen,
och kanske på grund av okunskap.” (Fastboende).
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”Vi har nog blivit lite mer noggranna med att ta reda på köttet, för vi skär
av väldigt mycket kött från benen som vi kokar och skär kött av så vi har något att äta och
också ge till hunden… och levern från kalv tycker vi är en väldigt fin delikatess, och jag
tycker det är förfärligt att få höra att när de styckar älgen då slängs levern i skogen… Jag
tror det är därför att man har lärt sig att det äter man bara inte och det tycker de inte om,
och gillar de det inte som barn så gillar de det inte som vuxna heller. Det handlar om
smaken, men kanske också om att det inte är hälsosamt att äta lever.” (Fritidsboende,
Danmark).
”Ja, jag försöker ta väldigt väl hand om älgköttet… och jag har ju ett sådant
där indianintresse i alla år, och indianerna tog ju hand om hela buffeln från huden till minsta
benbit, och så gör ju inte vi naturligtvis, jag tycker att deras grundsyn, man skall vara väldigt,
man skall liksom tacka naturen för det naturen ger och ta till vara det och inte behandla det
oetiskt, inte slänga för mycket, utan det skall tas om hand…”. (Fritidsboende, Sverige).

6.2.3

Framtidens skuggor

Berättelser om det förflutna innehåller också ofta parallellt jämförelser med
nutida förhållanden och tankar om framtiden, som skall diskuteras under det
här avsnittet. Återkommande samtida och framtida orosämnen under
observationer och intervjuer, är rovdjuren (och då framför allt vargen), vikande
älgstam, skogsbruket och avskogningen, avfolkningen och bristen på lokal
förankring. I några intervjuer uttrycks också oro för vad som kommer att hända
med jakträtter på små markinnehav, liksom oro för ökad maktkoncentration
hos större markägare. Ofta beskrivs dessa också som relaterandes till varandra,
som exempelvis rovdjurens och skogsbrukets påverkan på älgstammen.
Framträdande rent generellt i intervjuerna är att förvaltningen av viltet ses som
en mycket viktig uppgift för att säkra även framtida jakt, vilket innebär att
uttaget inte får vara större än att viltet kan reproducera sig (jämför med Ekman
1983: 80, som beskriver förvaltningstanken om viltet som en jägarnas idealbild).
Detta är särskilt ett återkommande ämne när avskjutningens storlek diskuteras,
där stora markägare och skogsbolag beskrivs vara de som ivrar för ökad
avskjutning av älg i syfte att värna det ekonomiska värdet i skogsråvaran, medan
jägare ser detta som ett hot mot framtida möjligheter till jakt. Bland
informanterna finns tre större markägare som också är jägare, men som mer
premierar och värdesätter framtida möjligheter till jakt framför ökad
avskjutning. Upplevelser av skogsbolagens makt och påverkan över
skogslandskapet och jakten återkommer i olika sammanhang hos flera
intervjuade, intressant nog även hos enskilda större markägare. Skogsbolagen
blir till en ”osynlig” deltagare i jakten som man kontrasterar sitt eget
förkroppsligade deltagande med. En stor och mäktig markägare som syns i
sammanhangen och som själv deltar kan uppenbarligen tolkas som att föredra
framför en stor och mäktig som styr utifrån. Det viktiga är att vara med för det
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betyder lokal- och verklighetsförankrad insikt och kunskap om förhållandena
som råder. En jägare och också större markägare inom området beskriver detta
i sin inställning till det nya älgförvaltningsystemet:
”… nej, jag ser inte så positivt på det, för det betyder att någon sitter någon
annanstans som har en annan agenda ska bestämma hur vi sköter det här…[…]… jag vet
inte vem som i slutänden sitter och bestämmer hur mycket som skall skjutas, om det blir mer
makt till skogsbolagen eller om det inte blir det… men nu pratar jag mot mig själv, för jag är
själv skogsägare… och i princip skulle jag vilja att man sköt mest möjligt, men jag tror att de
betesskador jag har kontra glädjen av att kunna jaga älg om femton år är så… jag vill ha
både och.”
Till denna diskussion om jaktens anonymitet hör också diskussionen om allt
större jaktlag med i vissa fall ökat antal gästjägare. Den formen av jakt beskrivs
som mer av en turismprodukt där någon köper sig en tillfällig jaktupplevelse
och inte ett långvarigt engagemang. Även avfolkningen är här en viktig och
parallell faktor, där jaktlagen i allt större omfattning består av fritidsboende
jägare vilket exempelvis kan försvåra för viltvård. Inte minst blir bristen på
fastboende jägare påtaglig när det sker en viltolycka och eftersök med hund är
nödvändig (Bladh et al. 2005).
Skogsbruket rent generellt beskrivs som påverkandes jakten, också när det
gäller inverkan på själva skogslandskapet som livsmiljö för älg och övrigt vilt.
Kalhyggen och större avverkningar förändrar viltets rörelser till nya matplatser
och det tar många år innan de återvänder. Det råder emellertid oftast en
medvetenhet om skogsbrukets betydelse för arbetstillfällen och inkomster, och
särskilt så bland de fast- och fritidsboende som själva har eller haft utkomst
från skogen. På samma sätt råder det en inte alltid lättolkad inställning till
naturreservaten i förhållande till jakten. Naturreservaten uppskattas för att de
bevarar viktiga biotoper för viltet, men får inte bli till hinder för själva
jaktutövningen. Beroende på bevarandevärden uppstår olika restriktioner för
olika områden. Det kan handla exempelvis om huruvida så kallade siktgator får
göras och om fyrhjulingar får användas för att köra ut fällt vilt.
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6.3

Viltet och naturen

	
  

Skogslandskapet är själva arenan för jakten. Där kommer betydelser till uttryck
och kunskaper förvärvas och sätts på prov. På plats i skogslandskapet och i
jakten som praktik bidrar alla sinnen till individuella upplevelser av innehållet i
dessa och några upplevelser som är mer framträdande i det samlade
intervjumaterialet än andra beskriver och diskuterar jag under denna
avsnittsrubrik. Jakten belyser särskilt påtagligt förhållandet och temat människanatur. Jag har här sorterat ut framträdande perspektiv och betydelser på
skogens innehåll under rubriker som refererar till själva skogen, naturlandskapet
och viltet. Återkommande skildringar av upplevelser av skog och vilt i
förhållande till jakten handlar oftare om rena naturupplevelser och
läroprocesser än om spänning.
6.3.1

Skogen - jaktarena och kunskapsförmedlare

När det gäller betydelsen av skogen och naturen i sig för jakten upplever jag
inga direkta skillnader mellan fastboende och fritidshusboende. Det handlar om
tystnad, renhet, autenticitet och frihet. Och om utmaningar som sätter
kunskaper på prov. Skogslandskapet bjuder på många lärorika upplevelser och
genom just jakten ges ett särskilt tillträde till skogslandskapet. Carvalhedo Reis
(2009) lyfter i sin studie från Nya Zeeland fram landskapets roll för
jaktupplevelsen; naturen förkroppsligas genom de känslor och utmaningar
landskapet ger upphov till under praktiserande av jakten:
My argument is that it is not only necessary to go hunting as a sport practice, it is
crucial that the performance takes place in an environment that provides the physical
sense of being connected to a sublime and supposedly untamed landscape
(Carvalhedo Reis 2009: 582).

Flera intervjuade berättar om hur de lärt sig hitta och upptäcka nya stigar och
platser, hur djuren rör sig, och att förstå samband av olika slag. Det är en i
huvudsak förkroppsligad kunskap bortom litteraturen som beskrivs – ”learning
by doing and walking” (se exempelvis Carvalhedo Reis 2009).
”Jag upptäckte landskapet genom jakten, och när du har ett hus här och inte är
jägare tror du att du känner platsen, men du känner inte platsen… nu genom jakten känner
jag till platser… jag har lärt mig veta var de är, hur ta sig dit… och det har ett stort
värde… jag förväntade mig det inte, men att jakten… ah, jag kan inte säga att jag vet allt,
men jag känner landskapet, jag känner till platser och relationer mellan platser… och det
har en stor betydelse.” (Fritidsboende, Holland).
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”Ja, rent allmänt i skogen är det ju skönt att komma ut i skogen och plocka svamp
eller vad man nu gör… och sen har vi ju jakten här som tar en ut i skogen och det är ju
roligt att man lär känna skogen och hittar runt, det tycker jag är roligt bara det, och gå nya
vägar och tänka åh, kunde man hitta den vägen också, man lär sig mer om skogen… men
det som jag tycker är speciellt här uppe är ju höjderna med myrarna, för det blir liksom ännu
mer vildmark på något sätt… det finns ju inte så där vi bor annars, det är speciellt här
tycker jag då… det är ändå 600-700 meters höjder här och det är lite speciellt då.”
(Fritidsboende, Sverige).
“Det är två saker, det ena är tystnaden i sig själv som är så otrolig och så viktig,
men det är också allt det andra du har, du ser fåglar, du ser älg, du ser allt som rör sig
omkring dig, lägger märke, du ser hur långt multkarten36 har kommit… allt det där.”
(Fastboende).
Det framkommer trots allt i några intervjuer att det krävs något mer än rena
naturupplevelser för att komma sig ut i skogen som just jägare. En fastboende
jägare beskriver det här i mer humoristiska ordalag:
”Jag brukar skoja i jaktlaget och säga att det är ju dödandet som är det viktiga,
därför att annars så, man pratar om kamratskap och naturupplevelser och det här, men om
det var det som var det viktiga då skulle vi ju sitta också en dag i maj i hällande regn med
våra små radioapparater och så kunde vi säga att nu hör jag lärkan på pass sju - kom
[skratt] – och nu blommar tussilagon, och så vidare, men det gör vi inte, utan det vill till
någonting lite extra där för att vi skall komma iväg ut, och det är väl det här
spänningsmomentet.”
Det indikerar att flera av djur- och naturupplevelserna också blir till någon slags
lägesinventering för just jakten. En lägesinventering med betydelse i sig, som
ger jakten ett upplevelsemässigt värde men också faktiskt mervärde. Mycket av
det som iakttas och som det byggs kunskap kring är till nytta för jakten, vilket
visar att det finns många aktiviteter som ryms inom praktiken jakt. Det kan
handla om iakttagelser av större rovdjur som uppehåller sig inom området och
som då ofta styr hur jakten skall bedrivas (med eller utan löshund), och det kan
handla om att behöva förhålla sig till fysiska landskapsförändringar till följd av
skogsbruket. Flera intervjuade ser skogsbruket som en svårighet för jakt i
skogslandskapet, eftersom viltet ofta förändrar sitt rörelsebeteende när skogen
försvinner. Efter hand blir dock hyggena populära uppehållsplatser för viltet då
det växer upp lövsly. I Bladh et al. (2005) identifieras skillnader mellan två olika
jaktturismföretagare hur de uppfattade gästjägares estetiska upplevelser av
skogslandskapet. Den ene företagaren menade att det är en total
vildmarksupplevelse som söks och att man då i så stor utsträckning som möjligt
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”Multer” är dialektalt och är det samma som hjortron. Hjortronen har för övrigt ett högt värde bland
särskilt lokalbefolkningen (och betingar dessutom ett högt pris i butik) och är ett vanligt
diskussionsämne under försommaren och tiden fram till dess de är mogna. Många har sina hemliga
hjortronmyrar (eller snarare stråk av myrar) och håller god koll på hur långt på väg blomning och kart
kommit för att hinna plocka dem före någon annan och för att hjortronen inte skall falla av på grund
av övermognad eller hårda regnskurar.
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helst ”gömmer” hyggen och lokaliserar jakten till myrmarker och annan
impediment som skogsbolagen låter vara, medan den andre företagaren (som
parallellt bedriver också skogsbruk) inte har märkt av någon besvikelse över
hyggen hos sina gästjägare.
Vilka pass som upplevs som mer eller mindre attraktiva att få sitta på är
parallella med många av de beskrivna djur- och naturupplevelserna. Om jag
skall försöka mig på att summera och tolka idealbilden av ett pass så handlar det
om platser med god (skytte-)sikt och gärna också en vacker utsikt, pass där det
är känt att älgar har sina vandringsstråk och där det ges säkra skottillfällen
(öppet, fritt från sly, och bra kulfång), och höglänta myrar och myrholmar är
exempel på sådana platser i skogslandskapet. Pass som ingen av de intervjuade
vill ha är vägpass, där det ofta råder sämre sikt och det är starkt begränsat med
bra och säkra skottillfällen. Dessa ger heller inga naturupplevelser i form av
vackra vyer och känsla av vildmark. Tillfällen till att få se djur är få och vid de
tillfällen de ses går det väldigt snabbt när de passerar över vägen. Vägpassen
tilldelas ofta särskilt äldre jägare som har svårt att ta sig fram i skog och mark,
men de kan också tilldelas andra jägare när ”kortleken37” tas fram. Följande
citat belyser sammanfattande beskrivningar av ett väl placerat pass:
”Pass som är högst upp på berget och man har först lång väg dit man måste
anstränga sig, sen sitter man ensam, det är tyst, och man väntar där, och man ser bra, bra
sikt, och kan förvänta sig att det kommer någonting, det är bästa passet.” (Fritidsboende,
Tyskland).
En intervjuad uppger att han föredrar att jaga ensam eftersom det är lugnast så
och att han aldrig skulle ha jagat älg om det inte hade varit för att han hade
älghund. Den intervjuade säger också att han aldrig skulle kunna tänka sig att
sitta på pass. Just jakt med hund återkommer bland de fastboende i intervjuerna
som särskilt spännande och det beror väl säkerligen på att det är lättare att ha
jakthund när man bor i hus på landsbygden. Särskilt populära är älghundsraser
som jämthund, gråhund och Väst- eller Östsibirisk laika, eftersom de är särskilt
lämpade för såväl terräng som klimat och för att de tillskrivs efterfrågade
egenskaper så som spårsäkerhet och uthållighet på ståndskall. En jägare som jag
intervjuat i en tidigare studie (Bladh et al. 2005) menade att hunden inte har så
stor roll för själva jakten, men däremot för eventuella eftersök vid
skadskjutning38:
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Lottning om pass med en vanlig kortlek är vanligt förekommande inom hela studieområdet. Ibland
skämtas det om fusk med denna, när äldre jägare tilldelas vägpass: ”Nej, bäst är ett pass dit det inte
kommer någon älg, så slipper man skjuta bom… [skratt]… Ja, vi väljer pass efter väg vi som är
gamla… vi har kortleken… [skratt].”
38
Det är också enligt lag från1988 ett krav att det finns tillgång till speciellt tränade eftersökshundar
vid klövviltjakt, en lag som utsträckt sig till att omfatta även jakt på annat vilt (Christoffersson 2004). I
den tidigare studien som jag medverkade i lyftes också fram en oro för hur avfolkningen påverkar
möjligheterna att söka upp och avliva trafikskadat vilt, då det inte finns folk som kan söka efter dem
och lokalkännedomen om markerna försvinner (Bladh et al. 2005).
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”Man kan skjuta älg utan en enda hund, men inte leta upp en skadskjuten älg som
gått ett par kilometer.”
Enligt Ekman (1983) är samspelet mellan jakthunden och hundföraren av
avgörande roll för hur väl älgjakten kommer att lyckas. Det verkar dock råda
delade meningar om detta, då två jaktlag i min studie förespråkar och bedriver
så kallad drevjakt 39 och som då betecknar denna som den mest effektiva
jaktformen. Jakt med hund innebär emellertid också ofta en extra köttlott.
Framträdande i intervjuerna är dock upplevelsevärdet av samspelet med hunden
ute i skogslandskapet, att uppleva landskapet genom att aktivt förflytta sig
genom det tillsammans med hunden (se figur 19). Det handlar om att lyssna
och spana sig fram, att upptäcka spår och tolka hundens ljud, rörelser och
beteenden, som man lärt sig känna igen efter ofta många års erfarenheter. Det
förutsätter en välutvecklad kommunikation, en bra lokalkännedom och bra
kondition hos såväl hund som förare. Egenskaper som värderas högt även
bland icke hundförare. Följande citat är belysande för hundens roll i
jaktupplevelsen.
”Det är det roligaste man kan göra… ja, men tänk dig om du släpper hunden och
så får du höra när den börjar skälla, lugnt och metodiskt så där, [viskar] och så skall du ta
dig dit, det får inte prassla, du får inte trampa på någon kvist, du måste gå rätt i vind och…
det är ju skitspännande! Det är annat än att spela Tv-spel det [skratt]! Och framför allt så
är det ju ett fantastiskt samarbete mellan hund och förare och det är väl kanske det som är
det roligaste. Jag pratade med någon häromdagen som sa, vi pratade om jakt i Afrika, och sa
den har du aldrig varit intresserad av det, nja… det är säkert jättehäftigt, men för mig är det
samarbetet med hunden, det är det som är det viktiga, vi är ett arbetslag vi… och att hunden
får rätt att jobba på rätt förutsättningar, det är liksom viktigast av alltihop, skjuter man en
älg mer eller mindre var väl inte hela världen liksom.” (Fastboende).

Hundens betydelse för upplevelser av jakten och skogslandskapet belyser också
särskilt ofta den känsliga frågan om vargens närvaro och konkurrens om samma
jaktmarker. Genom åren har det rapporterats i olika media om flera fall av
vargrivna hundar och särskilt vanligt är det att jakthundar blir vargrivna
eftersom de söker ut och ofta tillryggalägger långa sträckor genom skog och
mark. Under deltagande observationer av älgjakten fick jag vid ett par tillfällen
uppleva hundförares oro för vargen även när det inte var vad som skulle kunna
betecknas som ”skarpt” läge, alltså vetskap om att varg eller spår av varg
observerats i området, eftersom det trots allt inte går att utesluta helt. En av
hundförarna som jag gick med satte på sin hund GPS-halsbandet när den skulle
släppas i dagens första såte och satte sig sedan på huk, strök hunden över
huvudet och talade förtroligt till den: ”Nu är du rädd om dig idag.” Det går också
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Drevjakt bedrivs vanligtvis på klövdjur och brukar skiljas från så kallad klappjakt som bedrivs på
småvilt. Drevjakten går till på så vis att älg eller annat större klövvilt drivs fram genom terrängen en
kedja av drevfolk (som inte nödvändigtvis behöver vara jägare) som sakta och med ljud rör sig i linje
mot passkyttar som sitter posterade på skyttekedja. Jaktformen kräver god kännedom om markerna,
hög säkerhet och planering; de många förberedelserna gör det svårt att ta hänsyn till vindriktning,
vilket annars är avgörande vid jakt med hund. (Bengtsson & Karlsson 2004).
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att se att det råder motsvarande uppskattade kunskaper om jakthunden som om
jägaren, det vill säga att kunna orientera sig i landskapet. Bland de intervjuade
ses hundpejl/GPS som viktigt och som en trygghet, samtidigt som några
upplever att dessa tekniska hjälpmedel orsakar längre sök då hunden inte längre
behöver hitta tillbaka i sina egna spår (något som berättas om även i Bladh et al.
2005). Det omfattande skogsbilvägnätet underlättar ytterligare för hunden att
söka ut allt längre, eftersom hundföraren kan komma efter hunden och plocka
upp den. Gemensamt för åsikterna om bra jakthundar och jakthundsmetoder/hjälpmedel är dock ofta att de sker i en kontext av jämförelser med äldre tider. I
något fall speglar de även konflikter om vems kunskaper och metoder som bör
gälla, och som har förankringar i tid och rum:
”… jag har ju haft älghundar i alla dagar och vet hur en älghund skall
vara… de kom med fyra, fem hundar och släppte i skogen… det går inte när du har en bra
älghund vet du, när det är en massa hundar där… det var inga älghundar inte, en riktig
älghund skall vara jämte eller gråhund om man skall jaga med dem. Och du vet de
bestämmer ju detta, så jag sa ingenting… jag såg väl att det var bort i tok… Det var en viss
episod… man skall ju sträcka från ett visst håll med hunden, mot vinden och de gick med
vinden i ryggen, de gick ju tvärs ifrån vad man ska, de kunde ju inte detta, så jag sa… det
här ska jag inte vara med på längre. Då slutade jag.” (Fastboende).

Figur 19: Jaktkamrater: hundförare och jämthund. Foto: Camilla Berglund (2010).
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6.3.2

Älgen - symbol och ekonomi

	
  

Viltet älg visar sig i mina empiriska studier i området ha såväl en visuell
betydelse som bytes- och symbolbetydelser. Utifrån studier i området
framträder människans relation till älgen i skogslandskapet som en komplicerad
väv av betydelser med ett inte helt självklart aktörsskap (se exempelvis Urbanik
2012). Älgen betraktas idag inte utifrån helt enkla betydelser så som jaktbart vilt
eller kött, eftersom det jaktbara viltet och köttet som sådana är fyllda med
betydelser och intentioner från vad som kanske kan betecknas som ett djupare
plan. Betydelserna kan beskrivas som fyllda av symbolik för ett sätt att leva och
förhålla sig till livet40. Älgjakten som praktik blir för många till en symbolik för
frigörelse från storsamhället och inrutade vardagsstrukturer41. Inte minst utgör
älgen en symbol för skogslandskapet, vilket framkommer i intervjuer där den
rika förekomsten av älg varit det som lockat till fastighetsförvärv i området.
Symboliken tar sig också fysiskt manifesterade uttryck. Älgens symboliska värde
återfinns i så gott som samtliga hem där jag genomfört intervjuer, liksom i och
kring själva jakten. De symboliska betydelserna tar sig främst uttryck i
avbildningar i olika former så som i bilder och bruks- och prydnadsföremål (se
figur 20). Vanligt är det också att utsmycka någon vägg, inom- eller utomhus,
med antingen fällhorn eller troféhorn från älg (jämför med Ekman 1983). Det
blir till en slags markör eller varumärke för platsen i sig, landskapet generellt
och för dem som jagar också för rollen som jägare. Älgen och älgjakten visar sig
i flera av intervjuerna vara främsta orsaken till att man skaffat sig en fastighet i
området. De visuella betydelserna tenderar dock också att bli större än
bytesvärdet med stigande ålder på jägaren. Flera av de äldre jägarna säger i
intervjuerna att det inte är lika viktigt för dem längre att få skjuta. Det roligaste
som jakten ger är möjligheterna att få iaktta viltet och deras beteenden i deras
naturliga miljö.
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Älgens och särskilt älgkons stora betydelse och symbolik kan sättas in i ett vidare tid- och
rumsperspektiv, vilket kan bevittnas inte minst utifrån de många hällristnings och hällmålningslokaler
som återfinns i norra Eurasien där älgen dominerar som motiv; flertalet av dessa vittnar om en
gemensam syn på älgkon som skapare och livsuppehållare och som trots långa avstånd måste ha
uppkommit genom kontakter mellan olika folkgrupper (Lofterud 2002). Det här kan kanske i viss mån
jämföras med de fortsatta möten mellan människor från olika platser som sker kring älgjakten idag,
och de gemensamma uppfattningar som uppstår i samband med detta.
41
Intressant att jämföra med Johansson (2000) som beskriver hur brytningstiden mellan
jordbrukarsamhället och industrialismen ledde till kulturella skillnader i hur skogslandskapet
tillägnades, då skogarna blev till privata egendomar istället för allmänningsmark. Bönderna
identifierade sig mer med att vara just bönder och ett sådant liv kännetecknades av att upprätthålla
ett prydligt och respektabelt hushåll, att få saker och ting uträttade, vilket stod i kontrast till
skogslandskapets brokiga skara av människor och mångsyssleri. Detta förhållande skildras på
följande sätt av Johansson (2000: 46): ”Böndernas jägarberättelser om ryggradslösa och fega karlar
som flyr från det strävsamma vardagslivet för att stryka omkring med bössan, berättar om en skräck
för att tappa kontrollen över sig själv och sitt liv. Kontrollen över livet och självet hängde intimt
samman med förmågan att ta itu med det regelbundet återkommande och oglamorösa
vardagsslitet.” I Ekmans (1983) studie från slutet av 1970-talet har även jakten kommit att präglas av
föreställningar och förväntningar på jägaren som arbetsam, strävsam och kompetent, egenskaper
grundade i sådant som uppskattas även i andra sammanhang i lokalsamhället.
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”Ja, jakten tycker jag inte så mycket om idag som jag gjorde… nej, jag vill hellre se
på djuren nu… än att skjuta dem. Man tänker väl annorlunda när man blir äldre… man
blir mer djurvän då, vet du.” (Fastboende).
Skillnader i ”bytesmedvetenhet”, det vill säga vikten av att få skjuta älg, vågar
jag nog påstå är ytterst tabubehäftat (se exempelvis Aagedal 1999: 40, som
menar att jakten skiljer sig från annat uteliv på så sätt att det handlar om att
utöva våld, ”… å bruke vapen og å drepe”, handlingar som annars är förbjudna
och tabubelagda i samhället). Jag har inte mött någon under vare sig
observationstillfällen eller intervjuer som öppet uttrycker att det viktigaste med
jakten är att få skjuta i bemärkelsen lägga ner ett djur, att döda. Det uttrycks
snarare i termer av spänningsmoment (jämför med Gunnarsdotter 2005: 156157).
Till denna diskussion kan också tillföras överläggningar som förs om hur många
älgar som skall skjutas och vilka djur inom populationen som skall tas. I
intervjuer och under observationer (under främst jaktstämmor) framträder
tydligt skilda åsikter om avskjutningens storlek och urval. Grovt uppskattat
utifrån olika intressegruppers åsikter i frågan kan jag urskilja att älgen har
följande motsatta betydelser: a) ett vilt som inte kan beskattas mer än att det ges
möjlighet till jakt även kommande år (hållbarhet); b) ett vilt som måste
beskattas hårt eftersom den utgör ett hot mot skogsnäringen (ekonomi):
”… markägare som har skog där älgarna vistas på vintern vill ju ha mindre med
älg än de som inte är berörda så, det är ju helt naturligt det. Sedan kan det ju finnas de som
ger sig in i dessa diskussioner utan att ens ge sig ut i skogen och titta.” (Fastboende).
”När det gäller jakten finns det ju hur många viljor som helst, som man får försöka
jämka ihop då… markägarna har ju sina synpunkter på att det är för mycket älgtillgång
som äter tallplantor, jägarna tycker det är alldeles för lite älg… det klassiska. Man försöker
lägga sig mitt emellan någonstans, så alla blir lika nöjda.” (Fritidsboende, Sverige).
Det är med andra två olika förvaltande perspektiv som framträder, förvaltning
av älgen respektive skogen. Utifrån dessa perspektiv anpassas och förvaltas
älgen och skogslandskapet, beroende på vilka betydelser dessa ger upphov till
och tillskrivs. Älgen och skogslandskapet är så att säga i sig själva avsändare av
betydelser vilka återspeglas och omsätts i praktiker som återverkar på älgen och
skogslandskapet. Det här förhållandet mellan människa och djur kan beskrivas
som relationellt och multiriktat, men det är dock ofta ett mer antropocentrisk
perspektiv och trots allt ojämna maktförhållanden som råder i relationen
människa–djur (se exempelvis Urbanik 2012). Här tycker jag mig dock urskilja
en ambivalens bland dem som är både (större) skogsägare och jägare - skogens
ekonomiska värde gentemot upplevelse- och bruksvärdet av jakten. Intervjuade
upplever också att tillfälliga jaktturister på grund av brist på förankring i bygden
endast är intresserade av att få skjuta så mycket som möjligt och helst så
attraktiva djur (särskilt då kapitala älgtjurar) som möjligt.
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Vit älg (se figur 21) intar en särställning i diskussioner om avskjutning och har
också funnits med på dagordningen på samtliga jaktstämmor som jag deltagit i.
Här råder en enstämmig inställning till att det inte skall göras någon åtskillnad
mellan vit och brun älg och en vanlig kommentar är ”älg som älg”. Att frågan
om den vita älgens bevarande kommer upp på jaktstämmor handlar sannolikt
om känsligheten för omvärldens bevarandesyn på den. Under observation i ett
jaktlag sista dagen på jaktveckan, var ett av de dominerande samtalsämnena en
vit älgko och hennes bruna kalv som observerats under älgjaktsveckan. Den
vita älgkon hade fredats, och flera av jägarna uttryckte entusiasm över att ha fått
se henne. Det finns uppenbarligen ett högt förväntans- och spänningsvärde i att
få se en vit älg. I ett jaktlag som jag följde under en dag i älgjaktsveckan rådde
en märkbar förväntan när vi skulle in i dagens andra såte. Området var känt för
att där brukade uppehålla sig vita älgar, och nyligen hade en vit kapital älgtjur
observerats där.
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Figur 20: Älgen har ett stort symbolvärde och återfinns ofta avbildad i olika former.
Foto: Camilla Berglund (2012).

Figur 21: Vit älgko, Norra Finnskoga. Foto: Camilla Berglund (2011).
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6.3.3

Rovviltet – hot och spänning

	
  

En stor och ofta känslig fråga i området är rovdjurens vara eller icke vara, och
särskilt då vargens närvaro och inverkan på jakt- och landskapsupplevelser.
Frågan har såväl politiska som ekonomiska och kulturella aspekter, och belyser
också människans makt och behov av att ta bort och tillföra landskapet
innehåll. Vad landskapet förväntas innehålla och hur detta innehåll konstrueras
som någonting önskvärt eller icke önskvärt beror av tid och rum sammanhang,
hur och till vad landskapet används under en viss given tid (se exempelvis
Saltzman et al. 2011; Urbanik 2012). I några intervjuer beskrivs exempelvis inte
allt vilt som en positiv upplevelse att träffa på ute i markerna, eftersom det
upplevs utgöra ett hot mot upplevelsen av landskapet och jakten:
”… jag känner inget tvång att behöva jaga, jag tycker det är roligt, tycker det är en
bra sysselsättning… och ju äldre man blir ju mindre bytesmedveten blir man ju… en bra dag
för hunden, eller fint väder… ja, sett en del vilt som man skrämt iväg och sådär… sluppit
möta någon varg och inte haft någon örn som försökt ta hunden.” (Fritidsboende,
Sverige).
Den vanliga bilden av varg- och rovdjursfrågan är det duala och polariserade
förhållandet mellan stad och land (se exempelvis diskussion i Svensk Jakt av
Mörner 2010). I mina fältstudier och intervjuer framträder ingen märkbar
polarisering i varg- och rovdjursfrågan. Flertalet jägare från olika mer eller
mindre tätbebyggda eller urbana områden i och utanför Sverige liksom
fastboende jägare uttrycker i olika grad, skepsis och oro för särskilt vargens
närvaro i skogslandskapet. Särskilt oroade är dock hundförare. Det är då
intressant att fundera över huruvida polariseringen helt entydigt står enbart
mellan urbana och rurala värderingar tillskrivna människor boendes i den ena
eller andra miljön, eller om uppfattningarna följer också med olika praktiker.
Jakten i sig rymmer dessutom olika praktiker, så som att sitta på pass, gå med
hund, eller gå i drevkedja. Vad man gör i och med skogslandskapet och dess
innehåll. Vargfrågan kommer också upp i andra sammanhang än kring just
jakten och ger då ofta uttryck för maktlöshet (se exempelvis Lisberg Jensen,
Sveriges Radio P1 OBS 2013). Det kan bland annat handla om upplevelser av
att vargen ges större uppmärksamhet än människors livssituation i området.
En by i det nordvärmländska skogslandskapet kan kanske betraktas lite som ett
epicentrum för vargfrågan, eftersom det var här som en varg sköts sommaren
1985 när en fårägare försvarade sina får mot en varg som uppehöll sig i
fårhagen. Detta ledde till en stundtals intensiv debatt lokalt, regionalt och
nationellt, och som jag menar markerade två polariserade intressen: det
nationella och det lokala, det innanför och det utanför. Inte ens inom jakten i
sig finns emellertid ett självklart vi, utan här kan rymmas olika uppfattningar.
Det som vanligtvis framkommer i mina intervjuer, fältstudier och deltagande
observationer är emellertid att vargen upplevs som en svårighet för att kunna
bedriva jakt. Vargen orsakar framför allt upplevelser av otrygghet, framför allt
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när det gäller löshundsjakten, men det finns också konkurrensaspekter i och
med att det blir mindre med älg i de områden som vargen uppehåller sig i. Det
senare är dock i betydligt mindre utsträckning diskuterat, och kommer mer som
en fundering och reflektion över exempelvis minskat kalvantal eller mindre med
älg överlag. Det tror jag har att göra med att man ofta vet att det finns så många
andra aspekter som spelar in, så som omfattningen av avskjutningen och
förändringar inom skogsbruket. Det är vid de tillfällen som det går att se en
snabb markant nedgång och förändring i älgstammens storlek och
sammansättning under de närmaste föregående ett till två åren, som vargen
(och ibland björnen) säkrare anges som orsakandes denna. Vargen är oavsett
åsikter om den högst påtaglig i landskapsbilden och den väcker känslor av olika
slag. Jag har dock märkt att många haft ambivalenta känslor av osäkerhet inför
att lyfta rovdjursfrågan, trots att detta är någonting som jag inte ens haft med i
min uppsättning av frågeteman. Vargfrågan är uppenbarligen så pass viktig att
den trots allt i flera intervjuer sipprar fram i förhållande till landskap och
praktiker, men det är ibland både samstämmiga och kluvna bilder som ges,
vilket citaten ur intervjuer med jägare här nedan ger exempel på:
”Ja, det har man ju här med vargproblemet nu och det är ett stort problem tror jag.
Och det är inte bara därför att hunden är i fara, det är ju också om en stor tradition som
försvinner i Sverige. Och jag tror man måste prata om det, viktigt att man säger att då kan
man inte längre jaga med löshundar.” (Fritidsboende).

”Ja, det största hotet, som jag ser det, är ju vargen då, för då… jakten är ju väldigt
förändrad sen vi fick varg då, och tyvärr, det är bara så, och jag jagar med hundar, men det
är inte bara det att de tar hundarna och inte heller det att de tar bytesdjur, det är liksom inte
det som är den stora grejen, utan allt kring jakten har blivit så förändrat sen vi fick varg då,
och jag tror… ja, vi kommer inte kunna jaga älg på det sättet som vi gör så länge till… Och
det är ju trots allt så att det är ett fritidsintresse, men också det mest naturliga sätt att få hem
sin mat, för oss som bor så här och hämtar i skogen och det mest högkvalitativa kött vi kan
få tag på också, men det skall vi inte kunna nyttja i framtiden.” (Fastboende).
”Jag är ju riktigt förtjust i vargen, på grund av hela vargens beteende, sätt att
förhålla sig till sitt familjeliv och så där... jag är ju inte lika intresserad av björnen, men jag
är ju ingen motståndare till björn eller lo, men vargen intresserar mig, det är en skillnad. Jag
tycker den har ett fascinerande sätt, jag ser inte på den som en slaktare i en fårhage... Jag har
skaffat mig kunskapen därför att jag tror att om du är rädd för någonting, eller hatar
någonting, så är det bristande kunskap. Dessutom båda djuren, både mamman och pappan
tar ju hand om sina barn, äldre syskon tar hand om småsyskon i en senare kull… alltså jag
tycker de har ett fascinerande familjeliv och är fullständigt ofarliga för oss... och sen är det ju
så, och det gäller ju alla de här rovdjuren, att de tar ju de djur som är sämst... de sjuka
djuren och de svaga djuren, och det skapar ju också bättre stammar. Om vi accepterade det
här och inte sköt bort alla älgar så skulle vi få en fantastisk älgstam, på sikt."
(Fritidsboende).
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Björnen är vårt största rovvilt, men väcker till skillnad mot vargen inte samma
känslor av oro och otrygghet. Inte heller kommer den upp till diskussion i lika
stor utsträckning som vargen, och de gånger den kommit upp under mina
intervjuer och deltagande observationer är det oftare fastboende som för upp
björnen på tal. Särskilt äldre fastboende berättar insiktsfullt och med beundran
och respekt om nära möten med björnen ute i markerna, men också om
björnmöten hemma på tomten. Jag får uppfattningen att björnen blir till något
exotiskt och exklusivt som man gärna berättar för besökare om, något som
trots allt hör hemma i skogslandskapet. Björnen uppges inte utgöra samma fara
för hunden och beskrivs till skillnad mot vargen som att oftast hålla sig undan
människan. Det finns en intressant tendens till kontinuitet i det här, och
Forsberg (2009) beskriver hur människor i den värmländska Finnskogen förr
betraktade björnen med respekt och vördnad till skillnad mot vargen som
betraktades med fruktan och avsky42.
Även om björnen inte upplevs som ett hot på samma sätt som vargen så är
uppfattningen generellt sett att det inte får det bli för många av dem. Björn i
viltvårdsområdet sägs göra älgen mer rörlig och orolig och under en deltagande
observation under älgjakten angavs just björn som trolig orsak till att det var så
lite älg i området. I Värmlands län är det endast de nordligaste kommunerna
Torsby och Hagfors som har licensjakt på björn och sedan 2001 har den årliga
tilldelningen från Naturvårdsverket varit två björnar sammanlagt för de två
kommunerna (Naturvårdsverket 2012). Inom Norra och Södra Finnskoga har
sannolikt majoriteten av dessa tilldelade björnar fällts under denna tioårsperiod.
Det är dock en jakt som kräver mycket kunskap, mod och sinnesnärvaro hos
såväl skytt som eventuell hund. Sådant som ”björnpasset” för skytten och
björnhundstest av hunden är näst intill obligatoriskt för att tillåtas av jaktlaget
och viltvårdsområdet att delta i jakt på björn (se också under
Rekommendationer, Naturvårdsverket 2012). På jaktstämmor som jag deltog i
var björnpasset en viktig punkt på dagordningen och som det beslutades om att
det skulle vara obligatoriskt. I intervjuer och under framför allt deltagande och
icke deltagande observationer framträder oftare den fastboende jägaren än
övriga jägare som den med störst erfarenhet och kompetens för jakt på björn.
En fastboende jägare har också oftare tillgång till en bra björnhund med vana
av att vara ute mycket i markerna (en bra björnhund springer heller inte tillbaka
till sin ägare när den fått upp björn, vilket kan riskera att björnen springer efter
och utsätter hundägaren för en svår situation och en stor risk, inte heller går
den för nära björnen och utsätter sig själv för fara). Det finns en relativt
utbredd respekt och vördnad för björnjakten och för viltet björn, och som
framträder i observationer och intervjuer. Bara att veta att björnen finns där
väcker känslor och har ett förväntansvärde hos såväl jägare som icke jägare:
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De vilda djuren hade förr stort inflytande över människors vardag, som resurs men också som hot,
och i den värmländska Finnskogen var björnen länge särskilt föremål för respekt och ritualer
(Forsberg 2009: 12): ”Respekten för björnen, som i många kulturer tros ha himmelskt ursprung, är
väl utbredd i den norra hemisfären från Europa via de finsk-ugriska länderna till Asien och Amerika
och har en lång historia.”
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“Ibland har jag gått helt själv… när vi röjer passen för jakten, så kan det vara så
att vi åker ut några stycken och så går de en passvända och så kanske jag går tillbaka för att
ta bilen och hämta dem på andra änden av sträckningen då… och så tänker jag så här, här
går jag i skogen, tänk om jag möter en björn, har jag tur eller otur då… jag har nog tur
[skratt].” (Fritidsboende, Sverige).
”… och det är också ett äventyr när du vandrar runt här, du måste vara försiktig
och någon gång har min fru sett spår efter björn, väldigt färska… vi tog ett kort på hennes fot
och björnspåret som var enormt… det är också väldigt speciellt, det handlar om överlevnad
mer eller mindre, men mesta tiden när du är här är du ute mer än vad du är van vid i
Holland där du måste se upp för bilar och inte för björnar som här.” (Fritidsboende, icke
jägare, Holland).
	
  
	
  

6.4

Gemenskaper och (in-)ordningar

	
  

Det är väl känt att många kulturer har sina egna tideräkningar utifrån specifika
årscykler. Älgjakten och även jakten i stort beskrivs ofta som en kultur, som
något kollektivt och rituellt, och detta har nog mycket av sin förklaring i den
omfattande lagstiftning som idag reglerar jakten i såväl tid som rum. Och som
naturligtvis har sin grund i annan och ökad kunskap om vilt och ekologi, och
också i förändrad syn och värdeperspektiv på de samma. Förändringar som
följer samhällsförändringar i stort. Denna reglering har gett upphov till det som
benämns jaktår och som i enlighet med Jaktförordningens andra paragraf
sträcker sig mellan 1 juli och 30 juni 43 . Jaktåret inleds med jaktstämma i
viltvårdsområdena, vilken utgör det högsta beslutande organet i dessa. ”Livet
före och efter älgjakten” är en återkommande och mer eller mindre skämtsam
kommentar bland jägare och ofta också bland lokalbefolkning i övrigt som lever
nära denna stora händelse (se exempelvis Aagedal 1999)44. Älgjakten bedrivs i
regel som en kollektiv jaktform, och karaktäriseras av en gedigen organisering
med ett tydligt ledarskap, men också av sociala relationer med hierarkier
omvända dem som råder annars i samhället (se Ekman 1983; Brottveit 1999).
Det är betydelser av dessa aspekter som skall behandlas under avsnittet
”Gemenskaper och (in-)ordningar”, utifrån fältstudier, deltagande observation
och intervjuer.
Sommaren 2010 deltog jag i jaktstämmorna för fyra viltvårdsområden som
ingår i det geografiska området för min studie och som det aviserades om i det
lokala Torsbybladet. Jag följde upp jaktstämmorna med fältstudier och viss form
av deltagande observation under själva älgjakten i oktober 2010 och 2011.
Under dessa tillfällen har jag suttit på pass, gått med hundförare och gått i
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För att få jaga krävs att man betalar en statlig viltvårdsavgift, eller jaktkort som det också kallas,
och detta gäller för ett jaktår. Vissa undantag finns dock, bland annat vid skyddsjakt och jakt för
vetenskapliga behov. (Weberyd 2004: 26).
44
Detta är för övrigt ett stående tema i Lars Mortimers humoristiska tecknade serie Hälge, och som
speglar livet i glesbygd även i stort.
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drevkedja (se figur 22). Något av dessa fältstudier och deltagande
observationstillfällen återges i avsnitten som följer här under. Avsnitt 6.4.1, med
fältanteckningar från deltagande observation i ett viltvårdsområde under
älgjakten, syftar till att skapa en upplevelsekontext motsvarande den som
skildras av informanterna i intervjuer. Informanternas berättelser återges ju
emellertid inte i sin helhet, då de plockas isär, tematiseras och sätts in i specifika
forskningsproblemrelaterade sammanhang. Det autoetnografiska inslaget i
avsnitt 6.4.1 fungerar därför som en ansats för att dels återge en jaktsituation i
sin helhet, dels återge individuella upplevelser, känslor och förkroppsligande
som uppstår i praktik, kollektiv och landskap (jämför med Ellis & Bochner
2003).

Figur 22: Att gå med hund och att sitta på pass hör till de vanliga deltagandeformerna under
älgjakten. Foto: Camilla Berglund (2010).
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6.4.1

Anteckningar från fältet: På pass och i rörelse i älgmarker

	
  

”Det var en vacker och kall höstdag som jaktdagen skulle bjuda på. Jag
hänfördes längs den långa grusvägen fram till byn, över den minst sagt vackra
naturen och vildmarken. Klockan var cirka halv sju på morgonen och solen
hade så sakta börjat titta upp och sträcka sig över trädtopparna öster om tjärnen
strax intill byn. Det var några minusgrader och det låg en lätt dimma över
tjärnen som de få solstrålarna och den ljusstrimmiga himlen redan speglade sig
i. Stannade till där för att få en snabbfika och lite friskluft för att piggna till,
innan jag skulle träffa jaktlaget. Det rådde fullständig, nästan lite kuslig tystnad,
förutom ljudet som hördes från någon strömmande å eller bäck med in- eller
utflöde från tjärnen. Jag minns att jag funderade över att det skall vara så svårt
att kunna bo och leva på en plats som denna året om. Jag upptäcker i alla fall
med mig själv, att jag inte blir så fokuserad på mig själv i sammanhanget, utan
all uppmärksamhet går åt till alla emotionella och förkroppsligade upplevelser.
Uppmärksamheten riktas istället på det jag har runt omkring mig och jag
märker att jag utnyttjar särskilt väl sinnen som syn, hörsel och lukt för att skapa
mig bild av min omgivning, en landskapsbild och landskapsuppfattning. En
liten vit bil for förbi mot byn och jag blev påmind om att jag inte sett någon
mer bil efter vägen. Var alla redan på plats?

Jag svängde fram till gården och mötesplatsen (som också fungerar som
slaktbod) för jaktlaget och förvånades över att så få bilar stod parkerade
utanför, trots att jag vare sig var försenad eller för tidigt där. När jag kom in i
möteslokalen fanns där endast fem personer, inklusive ordförande och tillika
jaktledare för byns viltvårdsområde. Tre av dem visade sig vara hundförare.
Samtliga hade rasen jämthund. Jag fick paradoxalt nog frågan om jag ville sitta
på pass eller gå med hundförare, trots att alla redan gett sig ut på sina pass. En
hundförare hade dock sin son med och menade att det räcker. Det blir för
mycket ljud i skogen annars. Jag valde då slumpartat att gå med en hundförare i
cirka 40-årsåldern och boendes i bygden, dock inte i byn, och som hade två
jämthundar. Vi satt kvar ganska länge i möteslokalen och inväntade att jägarna
kommit på sina pass. Det blev prat om att en varg dödat en jämthund dagen
innan i ett viltvårdsområde i Dalby socken. Händelsen kommenterades med att
varg observerats också i byn av någon på pass under älgjaktens första dag.
Andra diskussioner som fördes under väntan på att ge sig ut i såten rörde sig
om stövlar och kängor och att undvika att bli kall och blöt, och om turism och
fiske. Som en replik på kommentarer från hundförarna om deras vedermödor,
svarade ordförande lite skämtsamt att så ont sliter hundförare inte som de vill
göra sken av. Jag tog mig en närmare titt på en stor, men till synes relativt
gammal, karta i lokalen över området, utklippt efter viltvårdsområdets gränser
och uppspänd på troligtvis en masonitskiva. Kartan var full av knappnålar i
olika färger, som markerade passen längs såtesgränserna och med en särskild
knappnål som markerade gården och möteslokalen.
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Så var det dags att ge sig ut i dagens första såte, vars lokala namn anspelar på
rovdjuret björn. Jag fick en karta i plastmapp över viltvårdsområdet, att kunna
förhålla mig till. Kartan hade tyvärr ganska så dålig upplösning och det var
mycket svårt att urskilja namn på sådant som myrar och bäckar. Däremot gick
det bra att se hur såtarna avgränsades och såtarnas namn förtydligades också i
en särskild ruta längst upp på kartan. Vi for iväg norröver längs en skogsbilväg
till område B på kartan (utefter vilken jag på ett par ställen observerade
passkyttar) och parkerade strax söder om en sjö. Jag råkade glömma bort mig
och slå igen bildörren, men hundföraren såg mycket förstående och inte alls
förebrående ut. En äldre jägare som satt pass i kanten av såten där vi skulle gå
in såg dock något mer irriterad ut. Hundföraren valde den yngre hunden för
dagens första såte, och utrustade henne med ett GPS-halsband av märket
Garmin Astro. Trots att det var kallt ute var det viktigt att redan vid start inte
vara för varmt klädd på särskilt överkroppen. En tjockare undertröja, eller
skjorta, och en tunnare väst i fluorescerad orange för att synas. Det var en svår
balansgång mellan värme och kyla under hela dagen. Hundförare går ju inte
hela tiden, utan stannar till och lyssnar och tittar efter spår efter både hund och
älg. Ibland stegar hundföraren på snabbt och ibland smyger denne fram. Som
en fortsatt passus här måste jag också konstatera att det långt ifrån alltid är de
lättaste vägarna som väljs, när hundförare kliver fram i markerna. Hundföraren
växlade några ord med den äldre mannen som satt på pass intill vägen. Jag
upplevde honom som lite kärv och som om han egentligen inte tyckte det var
särskilt roligt att sitta på pass.
Vi började sakta gå upp över en svagt sluttande fast och fin myr med små
holmar av kortväxt tall och småvuxen gran. Hundföraren gjorde sig inte
bråttom, eftersom han sade sig vara lite osäker på om alla hunnit ut på sina
pass. Tiken skuttade till en början till synes mest planlöst och nästan lite valpigt
runt våra fötter och kanske berodde det på att husse hade sällskap.
Hundföraren stannade med jämna mellanrum och lyssnade av jaktradion med
hörsnäckan han hade instucken i ena örat och tittade samtidigt efter tiken på sin
GPS. Han berättade viskande, för att inte röja sin närvaro för eventuellt vilt, att
han hade kontakt med den ene av de två andra hundförarna, som i sin tur via
jaktradion beskrev hur hans hanhund börjat söka sig genom såten. Det gick
också att följa den andra hunden via hundförarens GPS, därför att de bägge
använde sig av samma system. Den tredje hundföraren hade tydligen en vanlig
hundpejl. Jag frågade lite närmare om GPS-systemet för hund, och hundföraren
berättade att räckvidden är ca två kilometer, men att det kunde variera beroende
på hur starkt kuperad terrängen är. Vi fortsatte vandringen uppåt mot
skogskanten av en riktigt gammal skog, kantad av en smalare zon av ungskog
med planterad ungtall. Uppe vid skogskanten pekade hundföraren ut sjön som
vi stod parkerade strax söder om och som det gick att skönja en svag strimma
av längre bort, en utsikt som annars zonen av drygt manshög ungskog dolde
väl. Hundföraren berättade att vi var på väg in i ett naturreservat, rikt på
fornlämningar som järnframställningsplatser. Jag gav tiken en bit hundgodis
som jag hade i fickan, men jag upplevde att det kanske inte var så uppskattat av
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hundföraren. När vi väl var inne i skogen gjorde tiken längre sök och försvann
under längre stunder. Hundföraren trodde dock att det rörde sig om hare som
hon drev, eftersom hon rörde sig i korta slalomliknande svep genom markerna.
Om hon haft älg skulle hennes rörelselinje på GPS: n varit rakare, eftersom
älgen springer fort. Haren buktar ofta och gör så kallade avhopp som kan vara
på flera meter för att lura hunden eller andra förföljare. Skogen vi gick igenom
var mörk och fuktig och bestod i huvudsak mest av grov gran. Den var
förhållandevis svår att gå i till en början, mycket beroende på nedfallna träd
både över och under marktäcke. Här fanns dock flera tecken på att älgar brukar
uppehålla sig, som spillningshögar och brunstgropar. Till slut kom vi fram till
en mindre och långsmal myr och som blev till en välkommen ljus och öppen
glänta. Här blev det uppflog av skogsfågel i myrens kanter. På andra sidan
myren blev landskapet lättare att ta sig fram i, med något glesare och gammal
och mager kortvuxen skog. På ett ställe stannade hundföraren och visade mig
en relativt osynlig gammal stig, som han sa kallades för ”Fiskevägen” och som
gick mellan byn och ett större äldre torp intill en av de större sjöarna i området.
Idag är det ingen som orkar vandra den långa vägen över skogen, påpekade
hundföraren.

Figur 23: Deltagande observation under älgjakt. Författaren med älghund inne i såte. Foto:
Hundförare (bilden har inte anknytning till observationstillfället) (2010).
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Den allra sista biten kopplade hundföraren upp tiken och vi strålade samman
med de andra två hundförarna ute på en stor och mycket blöt myr. Långt bort
syntes den branta och toppiga profilen av ett berg där det finns ett naturreservat
på sydsidan, och med en vidsträckt myr med finskklingande namn nedanför.
Bergets namn är en äldre benämning för tjädertupp fick jag berättat för mig.
Vackert och storslaget skall erkännas. Vi kom fram till en vändplan där en så
kallad älgdragare och bil av typen pickup stod parkerad. Älgdragaren såg
ålderstigen ut och hade påmålats namnet ”Hulken” (troligtvis på grund av sin
gröna färg). Väl framme här var jakten i denna såte att anse som avslutad. Den
ene av hundförarna såg mycket trött och varm ut efter promenaden över den
sista myren. På vändplanen väntade också en äldre man och en äldre kvinna,
som bägge verkade vara med i älgjakten men inte lokalt boende i bygden. Där
fanns också en fastboende man och dennes yngre son. Mannen hade låtit sonen
få vara med en dag, och menade att det skulle vara för jobbigt för pojken att
vara med flera dagar. Det konstaterades att det varit svårt för hundarna att få
upp älg och för passkyttar att få se någon. Hundföraren och jag åkte
tillsammans med mannen tillbaka till platsen där hundförarens bil stod parkerad
(vilket innebar att åka runt tillbaka, förbi byn och tillbaka på stickvägen mot
platsen där hundförarens bil stod parkerad). Hundföraren satt fram och hade
tiken på golvet. Hundföraren beskrev för bilföraren att jag forskar om
glesbygdsutveckling, varpå bilföraren kommenterade detta med att det inte
finns någon framtid och utveckling i norra Värmland om det inte kommer
någon större industri och etablerar sig. Bilföraren vände sig mer till
hundföraren än till mig i sin kommentar. Hundföraren kommenterade dock
inte bilförarens åsikt. Väl framme vid möteslokalen igen var det dags för lunch.
Solen sken och det var vindstilla, men ganska kallt. Jägarna satt samlade på sina
stolsryggsäckar utanför det stora boningshuset och åt av sina medhavda
matsäckar. Flera stod också runt en grill gjord av ett gammalt oljefat och
grillade korv. Jag fick låna en grillpinne till min medhavda ostkorv. Det var en
trevlig och lättsam stämning, dock med viss besvikelse över att man inte fått
skjuta någon älg ens den andra dagen på älgjaktveckan. Det spekulerades både
lite på skämt och på allvar om orsaker till att det var så ont om älg. Björn i
området nämndes som en orsak.
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Figur 24: Den välkomna mat- och fikastunden, efter dagens slut eller i pausen mellan två såtar.
Foto: Camilla Berglund (bilden har inte anknytning till observationstillfället) (2010).

Efter lunchpausen var det dags för dagens andra såte, som jag är osäker på
vilken det var av två såtar som angränsar till varandra. De bägge såtarna gränsar
till varandra och den ena av dem gränsar också till dagens första såte som jag
var med och gick i. Passen lottades på sedvanligt vis ut med hjälp av en kortlek.
En jägare fick ett pass som uppenbarligen gjorde denne upprörd, och som inte
ville ta det. Jag fick uppfattningen att jägaren fick byta pass med en annan
jägare. På väg ut i såten följde vi en mycket brant och dålig skogsbilväg. Jag gick
med samma hundförare som under dagens första såte, och han kommenterade
den dåliga vägen med att det är bra att ha en gammal bil att slita på: vägarna
förstör särskilt växellådorna, menade han. Vägen slutade vid en vändplan med
halvt uppvuxna ungtallar runtom, och där stod redan samlade 3-4 bilar med
jägare som skulle ut på pass. Jägarna intog sina pass utefter några myrar, medan
hundföraren och jag gick i nordlig riktning efter en ås som löper strax öster om
en myr. Hundföraren pekade ut myrstråket nedanför, och som vetter mot ett
berg, som ett ställe där älg ofta uppehåller sig. Han pekade upp mot
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bergkammen och informerade att där satt också några passkyttar. En av dessa
var tydligen en av hundförarna från morgonen, som inte orkade med att gå
igenom ytterligare en såte – både han och hunden var uttröttade – och valde
därför att sitta på pass under eftermiddagen. De hade gått mycket även dagen
innan. Den tredje hundföraren från morgonen, var dock inne i såten norrifrån
med sin hund.
Hundföraren hade denna gång valt att ta den äldre tiken och satte på henne
GPS-halsbandet. I skrivande stund minns jag inte helt säkert vilken av tikarna
som var den bättre älghunden, men jag fick uppfattningen att den äldre tiken
hade många lyckade jakter bakom sig. Hundföraren hade dock valt att inte ta
några kullar efter henne, eftersom hon var ojämn i lynnet och sådana anlag
skulle man inte sprida vidare, menade han. Att ha hund i jakten är dock av stort
värde för en som enskild jägare, menade hundföraren: ”Hunden är en köttlott”.
Landskapet vi förflyttade oss igenom var förhållandevis lätt att gå i till en
början. Fast skogsmark och inte så kuperat. Senare blev det riktigt stora
blötmyrsområden och i ganska så rask takt, eftersom tiken fick upp och drev en
älgtjur över myren och i riktning mot en annan myr där passkyttar satt utsatta.
Radiotrafiken blev intensivare när upptaget kom, och hundföraren hade god
kunskap om både var passkyttar satt och vilka som satt var. Strax innan
upptaget hade tiken målmedvetet sökt av en ås i kanten av myren. Jag kunde
följa hennes sökande genom min kikare, eftersom det var sparsamt med
växtlighet där efter någon avverkning längre tillbaka i tiden. Älgtjuren kom i
god fart över myren, med tiken tyst i hasorna på behörigt avstånd från dess
klövar. Hundföraren verkade oroa sig för att den gamla tiken inte skulle orka
följa älgen så långt. Detta orkade hon tydligen inte heller, eftersom det inte blev
något ståndskall, som ju betyder att älgen står stilla för hunden. Tiken kom
tillbaka till hundföraren efter en stund. Fram till upptaget hade tiken stött upp
en hel del skogsfågel, något som inte hundföraren föreföll intressera sig för i
någon större utsträckning. Hundföraren visade mig dock på ett par
fångstgropar för älg, och jag skämtade med honom och föreslog att de kanske
skulle återgå till den formen av jakt för bättre utdelning och mindre slitsamt
traskande i skogen. Efter det tappade upptaget vände vi åter dit där bilen stod
parkerad, och därmed var jakten över i den här såten. Vi åkte tillbaka till gården
och mötesplatsen och jag tackade för mig och åkte därifrån.”
Den här skildringen från en oktoberdag under älgjakten belyser mycket av det
som framträder i informanternas berättelser om jakt och jaktmarker, vilka
betydelser och hotbilder som omgärdar dem. Den belyser också kollektiva
aspekter så som roller, organisering och gemenskap och som behandlas i
avsnitten som följer här nedan.
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6.4.2

Jaktlag och jaktmarker: makt och organisering

	
  

Älgjaktsveckan föregås av grundliga förberedelser ute i jaktmarkerna och inne i
jaktstämmans lokaler. Förberedelser ute i jaktmarkerna handlar bland annat om
att röja så kallade siktgator och märka upp vägar till pass. Sådana uppgifter
utförs oftast under sommaren när många befinner sig i området på semester
och kan delta tillsammans med fastboende i det gemensamma arbetet.
Viltvårdande åtgärder, som exempelvis utsättning av saltstenar, sker vid behov
och då främst av fastboende som har möjlighet att rycka ut. Informanterna
beskriver ofta det här arbetet som ytterligare ett tillfälle till social gemenskap
under någon sommardag, och det ses inte med blida ögon på dem som försöker
hålla sig undan arbetet. Det framträder också ibland en mer eller mindre oro
här för avfolkningens följder för viltvård och annat som måste skötas i
förhållande till jakten:
”… många av de här som kommer hit kommer för bara älgjaktsveckan och
de har inga möjligheter egentligen att bedriva någon viltvård under resten av året, och det är ju
tråkigt, jag menar om man drar det till sin förlängning att ingen bor här resten av året och
bara kommer hit för att jaga, det fungerar inte…”. (Fritidsboende, Sverige).
”Mestadels görs det av de som bor här, men sen så brukar de lämna saker
som de gör när de kommer upp… det vet de om när de kommer att nu finns det jobb åt mig,
så nu kommer de till exempel, vi skall börja jaga på måndag till exempel, då kommer de på
lördag och då vet de att på lördag och söndag då måste vi ut och göra en del, det har de sparat
då… sen är de med och hjälper till under veckan också.” (Fastboende).
Jaktstämman kan nog närmast jämföras med den ideella föreningens årsmöte.
De jaktstämmor som jag har deltagit i för observation har samtliga legat i juli
och början av augusti, vilket sannolikt har att göra med Jaktförordningen och
det så kallade jaktåret 1 juli-30 juni. På jaktstämman dras upp riktlinjer för
älgjakten och övrig jakt, här diskuteras avskjutningen av antalet och sorts djur
inom populationerna 45 . Andra diskussioner under jaktstämmorna rör bland
annat viltinventeringsmetoder, arrendefrågor, liksom röstning om tillsättning av
ett antal olika roller i styrelse och jaktsammanhang. Framträdande under
jaktstämmorna, men oftare återkommande i intervjuerna, är diskussioner om
avskjutningens storlek och jakträttsupplåtelser. Här återkommer ofta delade
meningar om älgstammens storlek och avskjutning, och som visar på olika
intressen, kunskaper och kunskapsanspråk. Vanligtvis står frågan mellan de som
oroar sig för betesskador på skogen och de som oroar sig för att älgstammen
blir så liten att ingen jakt kommer att kunna bedrivas i framtiden. Det står med
andra ord mellan ekonomiska och upplevelsemässiga betydelser, där emellertid
de senare innehåller även hushållsekonomiska betydelser. En viktig aspekt av
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Vissa föreskrifter kommer naturligtvis från högre ort, som exempelvis länsstyrelsen som tilldelar
viltvårdsområdena så kallade licenser, det vill säga antalet älgar som får skjutas. Länsstyrelsens
bedömning bygger dock mycket på rapporteringen från viltvårdsområdenas egna inventeringar av
älgbeståndet.
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dessa konkurrerande perspektiv på avskjutningens storlek handlar om
bedömningen av älgstammens storlek. Flyginventering förefaller vara den
vanligaste metoden i viltvårdsområdena, men under en jaktstämma diskuterades
också för- och nackdelar med en eventuell övergång till spillningsinventering.
Den senare metoden beskrevs som billig, men tids- och motionskrävande och
svårbedömd bland annat på grund av vandringsälgarna som karaktäriserar
mycket av älgstammen i norra Värmland. Ytterligare en svårighet som togs upp
är vilka som skulle ha möjlighet att delta, vilket belyser situationen med
fritidsboende och mer tillfälliga vistelser i området. Jaktstämman kan
sammantaget upplevas som en plats där individuella kunskaper och värden
konkurrerar, också med målbilder och kunskaper från institutionell nivå. Under
en jaktstämma nämndes exempelvis hur länsstyrelsen gett viltvårdsområdet
bakläxa för dålig vinterstam, medan Skogsstyrelsen ansett att området haft för
stor vinterstam. Följande två citat illustrerar ofta återkommande
kunskapsperspektiv och värdebeskrivningar när det gäller älgstammens storlek
och avskjutning.
”Ja, det är ju avskjutningen då… hur många och vad som skall skjutas…
markägare som har skog där älgarna vistas på vintern vill ju ha mindre med älg än dem som
inte är berörda så, det är ju helt naturligt det. Sedan kan det ju finnas de som ger sig in dessa
diskussioner utan att ens ge sig ut i skogen och titta.” (Fastboende).
”Det jag har synpunkter på i jakten är att jag är angelägen om att vi skall
skjuta rätt djur och rätt antal djur... och du vet när det gäller jakten så finns det lika många
åsikter som jägare och alla är jättebestämda och vet exakt hur det skall se ut. Och jag vill
inte påstå att jag vet hur det skall se ut, men jag vill att vi skall göra inventeringar, och vi har
gjort inventeringar två år i rad, vi ser att det minskar... och då när man väl har flyginventerat
vill man inte ens en gång acceptera flyginventeringen utan vänta nu de kanske inte såg alla
djur... eller det kanske vandrar in från andra områden... och så vidare... och jag menar, att
om det flera år i rad minskar antalet älgar, då skall vi skjuta färre. Om vi sköt alla dem
som länsstyrelsen tycker vi skall skjuta, då skulle vi inte ha i stort sett någon älg kvar här.
Jag tycker dessutom att dessa [som vi beslutat om] är för många och jag tycker det är viktigt
att vi har rätt storlek på älgstammen, där både markägare och jägare är nöjda och att vi inte
skjuter ner älgstammen så att vi inte har någon jakt här om några år. Det vore väl synd. Det
är bättre att vi får jaga och inte skjuter så många, det är ändå en naturupplevelse, en social
upplevelse.” (Fritidsboende, Sverige).
Älgjakten präglas mycket av tydliga roller och ofta lite omvända hierarkier. Ute i
fält under älgjakten lade jag främst märke till den minutiösa organisationen
kring jakten, som är av praktisk och säkerhetsmässig karaktär och förutsätter väl
förankrade rutiner bland deltagarna och ett mycket tydligt ledarskap. Detta
avgör skillnaden mellan liv och död, inte enbart för älgen utan också för
älgjägaren. Du skjuter exempelvis inte åt vilket håll som helst på passet och som
hundförare (eller som drevkarl i drevkedja) måste du ha god koll på var
passkyttar sitter placerade i terrängen. Jaktledarens roll och status är mycket
uppenbar och framträdande, i såväl intervjuer som i deltagande observation
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under älgjakten. Jaktledaren besitter oftast ett mer eller mindre formaliserat
mandat att utmäta straff när allvarliga överträdelser sker och förutsätts också
kunna visa myndighet att verkställa dem. I skriftliga instruktioner för
älgjaktsdeltagare i ett viltvårdsområdes jaktlag, fanns följande bestämmelse:
Jaktledarens order kan ej ifrågasättas. Om given order bryts, kan bestraffning
utfärdas i form av jakt utan vapen i två (2) dagar. Bestraffning som ej fullföljs
under jaktåret framflyttas till nästa års jakt. (Instruktion för älgjaktsdeltagare
inom (X) viltvårdsområde, 2011).

Jägarens ålder visar sig ibland kunna vara föremål för diskussioner, dock mycket
känsliga sådana och långt ifrån alltid öppet diskuterade. Två jägare från två olika
jaktlag beskriver denna prekära situation, som i grunden handlar om
säkerhetsaspekter (jämför också med Ekman 1983, som beskriver jaktledarens
roll och förmåga att hantera dylika situationer):
”Ålder… det är svårt. Bra om man kan få personen själv att inse… Annars
kanske man måste säga att man sätter honom på en post där det vare sig kommer folk eller
djur… Det är dock så sällsynta händelser, men jag vet att det har hänt… men det är sådant
som man inte pratar om.”
”Det som är svårt är det här med säkerhet och du är mer trygg om du känner
personen som kommer… det som är den svåra biten är att, den juridiska att har du mark så
skall få lov att jaga, oavsett vilket skick du är i. Och att berätta för en markägare att ok du
har mark, men jag tycker inte att du borde jaga något mer, det är det allra svåraste.”
Fördelningen av älgköttet sker vanligtvis sista dagen av älgjaktveckan (se figur
25). Delningen är ingenting som (i alla fall explicit) diskuterats under intervjuer
och istället har jag försökt få närmare insikt i detta genom ett
observationstillfälle i ett av viltvårdsområdena. Där fick jag berättat för mig att
älgköttet delas utifrån jakträtt. Det framgick dock inte huruvida det handlar om
jakträtt som brukas, eller om även den som inte brukar sin jakträtt genom att
delta i jakten har del av köttet46. Som jämförelse kan nämnas Brottveit (1999),
som beskriver hur det i Norge finns två olika principer som styr fördelningen
av älgköttet, jakträtten (grunneierretten) och deltagarprincipen, och vilken som det
läggs störst vikt vid varierar mellan olika jaktlag. Jaktens själva ideal är
likhetstanken, att arbeta tillsammans som team och få ut lika mycket av detta
arbete, medan verkligheten och det ofta outtalade och underkommunicerade
handlar om strikta ägarhierakier (Brottveit 1999). Att köttet idag delas utifrån
jakträtt innebär också enligt uppgift att alla får lika mycket, men däremot kan
själva innehållet i köttbaljan se olika ut beroende på att alla delar på älgen inte
kan delas precis lika. Filéerna är exempel på detta och som enligt uppgift under
observationstillfället delas enligt principen vilka som inte fick filéer föregående
år. För den som har hund med i jakten blir det en extra köttlott, den så kallade
”hundlotten”, och här fanns fyra sådana lotter som skulle fördelas.
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Viltvårdsområden brukar annonsera i det lokala Torsbybladet om så kallat markägarkött.
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Vid slaktboden pågick en febril aktivitet av välorganiserad styckning och
delning. Alla såg ut att veta vad de hade till uppgift att göra och arbetet med
älgköttet gick väldigt snabbt och effektivt. Jag fick veta att det ofta är samma
personer som har samma uppgifter från år till år, därför att de känner sig trygga
med det. Tre personer gick runt och fördelade köttbitarna i baljorna: en drog
skottkärran med köttbitarna i, en pekade på vilken låda det skulle läggas i och
en tredje lade i köttet. Förfarandet har sannolikt utöver att vara snabbt och
effektivt även en funktion av kontroll av fördelningen. Andra tog hand om
själva styckningen med köttsåg och med knivar, några kokade ren köttkrokarna
som älgarna hängt på i slaktboden. Ytterligare någon lade slutligen en
nummerlapp i varje köttbalja, som utgjorde lottnummer. Det fanns ingen med
särskilda styckkunskaper och som hade detta till sin återkommande uppgift,
utan någon menade att detta är någonting som alla bör lära sig genom att delta i
det. Sammanlagt var det ett femtiotal personer vid slaktboden och jag fick inte
klart för mig huruvida samtliga hade någon uppgift, om det kanske fanns något
rullande schema så att alla fick något att göra.

Figur 25: Sista dagen på älgjakten – köttdelning. Foto: Camilla Berglund (2012).
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6.4.3

Den svårtolkade gemenskapen

	
  

Trots att tidigare studier pekar på det kollektiva, gemenskapen och det rituella i
detta som primära drivkrafter för att delta i älgjakten (se exempelvis Ekman
1983; Brottveit 1999; Gunnarsdotter 2005), så pekar inte mina resultat från
fältet och i intervjuer lika tydligt i den riktningen. Gemenskapsaspekten
framträdde likväl under mina fältstudier under fika- och matpauser, när man
väntade på passlotter för dagens andra (eller kanske till och med tredje) såte. Då
togs fram och jämfördes (ofta skämtsamt) matlådor och eventuella medhavda
husgeråd för tillagning över öppen eld. Här samtalades det särskilt ofta om vad
man sett och älgar som skjutits under dagen, om observationer av rovdjur och
annat vilt. Samlingen kring den öppna elden fyller såväl en social som värmande
och torkande funktion. Oktober i Nordvärmland bjuder ofta på minusgrader
och säsongens första snö, men kan också bjuda på ihållande regn. Och precis
som annars i andra sammanhang i samhället upptäckte jag vid dessa samlingar
grupperingar inom det stora kollektivet jaktlaget, liksom individer som såg ut att
föredra att hålla sig på sin egen kant. Ekman (1983) och Brottveit (1999)
beskriver hur detta maskeras i idealbilden av jaktlaget och älgjakten som enande
och jämlikhetssträvande och där ingen är något förmer än någon annan. Det
här förhållandet har framträtt oftast mer implicit under mina observationer
under älgjakten. I Bladh et al. (2005) uttrycktes det här dock mer explicit av en
jägare, som beskrev jakten som i avsaknad av traditionella samhälleliga
klasshierarkier, där en högutbildad kan få underordna sig exempelvis en
arbetslös jaktledare. Jämlikhetsaspekten tenderar dock enligt min tolkning i
huvudsak upplevas av dem som i något avseende själva har en upphöjd
samhällelig status, eller status inom jaktlaget. Jaktlaget och älgjakten kan snarare
beskrivas som en veckas imaginärt undantagstillstånd av klass- och
statusskillnader (se Ekman 1983) där man inordnar och underordnar sig någon
form av rollspel. Den förmögne finansmannen, den framgångsrike
företagsledaren, advokaten, banktjänstemannen, läkaren, för att nämna några, är
roller som inte har någon betydelse för själva praktiken älgjakt (se exempelvis
Brottveit 1999: 63). Det som betyder något ute i jaktmarkerna är kunskaper och
färdigheter om vilt, marker och skytte, men också andra kunskaper av betydelse
för jaktlaget (jämför exempelvis med Ekman 1983). Följande citat ur en intervju
med en fritidsboende med ledande position inom sitt yrke i vardagen belyser
föreställningen om jakten och jaktlaget som ett undantag i klassamhället:
”… och sedan så är det ju de här udda kompetenserna, alltså det som är roligt med
ett jaktlag är ju att man tillhör alla samhällsskikt, det tycker jag är väldigt positivt, och i och
med att vi har vår slaktbod och vi har ju byggt den själva, vi tar hand om området själva, så
behöver vi ju snickarhjälp och vi behöver lite annan typ av hjälp… man tar olika delar,
hjälper till med det man kan… […]… jag menar, jag vill inte nämna några yrken om de är
finare eller fulare, för jag tycker inte om sådant, men alla typer av yrken är ju representerade
och det kan vara de som man kallar ”white collar” eller om de är praktiska och så vidare och
alla jobbar med samma mål och det är väldigt fascinerande att få vara en del av det.”
(Fritidsboende, Sverige).
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Livet i landsbygder handlar ofta om betydelsen av omfattande sociala nätverk
där vänner, grannar och bekantas bekanta står i någon form av beroendemässig
relation till varandra. Även jakten skapar sina informella utförarnätverk där
olika kompetenser kompletterar varandra:
Alle er i stor grad avhengige hverandre, både for jaktresultatet og for den individuelle
sikkerheten (Brottveit 1999: 64).

När jag sätter mina iakttagelser från fältstudier och observationer i relation till
vad människor har berättat för mig i intervjuer, är det trots allt inte helt entydigt
det sociala, kollektiva och rituella som är viktigaste orsaken till att delta i
älgjakten. Det framträder enligt min tolkning en viss skillnad mellan (kanske
särskilt äldre) fastboende och fritidsboende vad gäller betydelsen av den sociala
gemenskapen. Flertalet fastboende i intervjuerna säger sig föredra jaktformer
som sker på egen hand, så som älgjakt med löshund och småviltjakt (framför
allt hare och tjäder), medan fritidsboende faktiskt förespråkar just den sociala
dimensionen kring älgjakt, även om bilden inte är helt entydig här heller.
”… när man jagar över många år tillsammans då får man många nya vänskaper
också… och det är ju verkligen en höjdpunkt i Sverige under året för alla som jagar och det
känns direkt att alla väntar bara, åh, älgjakt, vi ska träffas och det är en ansträngande och
gemensam vecka…”. (Fritidsboende, Tyskland).
”För mig är jakten ett sinnestillstånd… älgjakten är trevlig… du är ute i en vecka
och leker som barn och skjuter någonting och… grilla korv och prata skit och… men jag
gillar det, det är en trevlig jaktform här i Sverige, men i Holland har jag upptäckt att det
lilla också är trevligt. Men älgjakten, ja, den har någonting särskilt…”. (Fritidsboende,
Holland).
“Älgjakten är ju en stor social happening, där man har funnit dem man vill vare
tillsammans med och ha det väldigt skoj, och så har jag också väldigt mycket goa kompisar
som är med och jagar här på fågeljakten, det är två helt skilda ting… om jag skulle ta bort
en av de två så har jag ett problem, det är så stor skillnad… jag sätter bägge två väldigt
högt.” (Fritidsboende, Norge).
Undantaget bland fritidsboende är en äldre man född och uppvuxen i området,
utflyttad men med fritidshus och täta vistelser i hembygden sedan många år
tillbaka:
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"Det är jakt med trädskällare. Det är en helt annan jakt än älgjakt… skjuta en
älg… jag har ju ingen egen älghund då, men gå in på ett älgstånd och skjuta för en… alltså,
det ju inte svårt… har man lite vett i huvudet så man går i motvind och sådär ... men att
upptäcka en tjäderkyckling, eller en orrkyckling i en gran det kräver ju lite synskärpa så att
säga. Och så är man ensam och behöver inte ta hänsyn till några andra som är med... Fast
det blir ju mest älgjakt nu då... därför att vi har haft kravet att vi skall skjuta älg... så att...
det är ganska lite folk på efterjakten så man får ställa upp, men som pensionär kan man
jaga fågel under veckorna och älg under helgerna. Men så är ju älgjakten social verksamhet
också... träffa en del gubbar som man nästan aldrig ser då en vecka på hösten."
Varför intervjuade fastboende i flera fall förefaller se annorlunda på älgjakten
har säkert många förklaringar och bland dessa tycker jag mig urskilja känslor av
alienation gentemot många nya inslag i älgjakten. Särskilt då rörligheten av nya
jägare utifrån som upplevs göra jaktlagen stora, svårorganiserade och mer
opersonliga. Jag får trots allt en uppfattning att älgjaktens sociala dimensioner
varit av större betydande funktion för de äldre fastboende och dem med längre
förankring i bygden längre tillbaka i tiden. Många har berättat om detta i
informella samtal utanför intervjusituationerna. ”Det var annat och roligare förr i
tiden…”, är en återkommande kommentar som jag fått. Paradoxalt är dock att
jaktlagen blivit så pass mycket större idag när det det är färre fastboende kvar,
än förr när befolkningen var större. En äldre fastboende beskriver sina känslor
över dessa skillnader mellan dåtidens mindre kollektiva grupperingar och de
större informella kollektiva sammanhang som präglar älgjakten idag:
”När vi började var vi sju stycken, och nu är det bortåt femtio… nej, då var det
roligt att vara med, även om det var slitsamt så var det roligt.”
Det här är intressant att jämföra med Gunnarsdotter (2005: 162-163) och
Locknevi i Småland, där den sociala aspekten av jakten får större betydelse med
åldern och jaktlaget präglas starkt av jägare med rötter i bygden. Ekman (1983:
75) betonar också vikten av att förstå jakten som betingad av lokala
omständigheter. Betydelsen av det sociala omnämns i mina intervjuer med
fastboende oftare där dessa ingår i jaktlag som jag har identifierat som
beståendes av en förhållandevis stor andel fastboende jägare. Det finns dock
exempel på hur social gemenskap kan återupprättas genom förändringar i den
fysiska miljön. Oftast handlar det om större iordningställda eldstäder att samlas
vid för att värma sig själv vid eller den medhavda maten. Så här beskriver en
äldre och fastboende jägare hur han fick till en bättre social gemenskap i
jaktlaget:
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“Förr när jag jagade småvilt var det ju den som var mest intressant… älgjakten idag
har jag för den sociala gemenskapen, var inte den med gick jag aldrig med i jakten. Sitta på
ett pass och aldrig få träffa en människa... Förr när vi jagade hade vi intresse för att skjuta
och så... men idag... för många, många år sedan, jag var jaktledare i södra laget här, och då
var det på det viset att när vi samlades, vi jagade olika drev på dagen, två eller tre drev på
dagen, varje gång då som vi samlades då gick folk och satte sig i bilarna och åt, men jag
tänkte att det här skall jag göra slut på, för jag gick in på Arbetsförmedlingen och frågade
om jag kunde få någon arbetslös person och så skulle vi sätta upp sådana här grillstugor,
sådana stora, och det fick jag och jag fick några slantar till hjälpen så att det skulle gå runt...
och då händer saker, för då är vi samlade och vi sitter där... de har stekpannor med... och
alla tycker det är toppen."
Den annars upplevda förändrade sociala gemenskapen kan indikera någon form
av kontinuitetsbrott, där jakten blir till en praktik urplockad och fragmenterad
från andra sociala och historiska sammanhang. När älgjakten är över ses man
kanske inte förrän nästa år igen i de jaktlag som har en stor andel icke
fastboende jägare. Det bjuds idag inte i samma utsträckning som förr på några
spontana efterträffar över en kopp kaffe hemma hos varandra, där
älgjaktsveckan återges, diskuteras och bearbetas. (Älg-)jakten som en viktig
beståndsdel av livet i skogslandskapet reduceras till ett individuellt fritidsintresse
som inte är i behov av den omgivande samhällskontexten. Den sociala
gemenskapen visar sig likväl vara relativt svårtolkad och sannolikt råder en
ganska komplex bild och också nya former för vad som upplevs som en social
gemenskap i jakten.
6.5

Summering av resultat

	
  

Det här kapitlet har behandlat människors förhållande till praktiken jakt och
jaktmarkerna där jakten sker. Förhållandet till jakten och jaktmarkerna har
studerats utifrån betydelser kopplade till den egna bebyggda fastigheten,
boendeformen, jaktlaget och skogslandskapets natur. Frågor som väglett
sammanställningen av resultaten berör svårigheter, möjligheter och tidrumsliga
sammanhang kopplade till dessa. Vad är det för innehåll i jakten som skapar
betydelser? Hur ser förhållandet till jakten ut och hur påverkar den relationer till
torp eller gård, bygd, skog och människor? Vilka utmaningar och spänningsfält
framträder i förhållande till jakten och jaktmarkerna?
De intervjuades upplevelser av jakten och jaktmarkerna i förhållande till det
egna, det vill säga till den bebyggda fastigheten, rymmer betydelser främst av
närhet, kontroll och trygghet. Det handlar då om betydelser av det lokala
greppbara och överskådliga, tryggheten i att förstå sammanhang i naturen och
att förfoga över kunskaper att ta till vara på det som hämtas ur naturen. Det
handlar då också om tryggheten att veta varifrån köttet kommer som man äter.
Samma betydelser går att återfinna bland de intervjuade också i praktiker så
som bärplockning och fiske. Viltköttet är det yttersta resultatet och betydelsen
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av den totala jaktupplevelsen och också av den representativa bilden av livet på
landet. Jakten blir till en viktig markör i förhållande till det egna torpet eller
gården, till upprätthållande eller återupprättande av vad som kan beskrivas som
en självständighetens livsform. Platsen i sig förefaller dock i flera fall vara av
underordnad betydelse för älgjakten, utan det är de möjligheter skogslandskapet
och dess innehåll ger för utövande av praktiken älgjakt. Samtida och framtida
orosämnen kring jakten och jaktmarkerna kopplar till de intervjuades
beskrivningar av dessas betydelser. Återkommande orosämnen i berättelserna är
rovdjuren (och då framför allt vargen), vikande älgstam, skogsbruket och
avskogningen, avfolkningen och bristen på lokal förankring bland flera av
jaktens deltagare. Jakträtten fungerar som ett medel för att förverkliga jaktens
betydelser och innebär makt, status och självständighet, men också upptagning i
jaktlagets samfällda gemenskap. Även om de intervjuade ser tendenser till en
ökad kommersialisering av jakten och ser det ekonomiska värdet i det, är det
viktigare för dem med tryggheten i kontinuitet och mindre rörlighet i jaktlaget.
Kontinuitet och stabilitet i jaktlaget upplevs som viktigt för att upprätthålla
kontroll över jaktkamraters kunskaper om jakt, säkerhet och tillvaratagande av
det fällda viltet, men också för det sociala och kollektiva. För jaktlaget innebär
det en otrygghet att inte veta hur en ny jägare fungerar i jakten och i det sociala
som omgärdar jakten. Det är likväl en svårtolkad gemenskap som framträder i
de intervjuades berättelser om betydelser av det kollektiva. Den sociala
gemenskapen uppges ofta vara en viktig drivkraft för deltagande i älgjakten,
men tenderar här att skilja sig åt mellan särskilt äldre fastboende och
fritidsboende. Äldre fastboende uppger sig oftare föredra jaktformer som sker
på egen hand, medan fritidsboende oftare förespråkar älgjakten på grund av
dess sociala sammanhang. Orsaker till det här går kanske att finna i intervjuades
upplevelser av en anonymare älgjakt, med större jaktlag, större rörlighet och
brist på lokal förankring bland deltagare i jakten. Förankring i någon form av
fast- eller fritidsboende upplevs som positivt bland de intervjuade, eftersom
jakträtten då sannolikt kommer att nyttjas av någon som återkommer från år till
år och som känner ansvar för gemensamma uppgifter som exempelvis viltvård.
Fritidsboendet ger emellertid oftast inte samma möjligheter till tid och närvaro
året runt i skog och mark, som fastboendet, och det finns också oftast en
respekt för särskilt äldre fastboendes erfarenheter av att kunna ”läsa”
landskapet och orientera sig i det. I de intervjuades berättelser framträder att det
skett förändringar när det gäller hur mycket tid som tillbringas i skog och mark,
vilket innebär ett kontinuitetsbrott i kunskapsinhämtning, kunskapsöverföring
och narrativ kring jakten. Förändringarna har att göra med omställningar av
såväl arbete och fritid, som förändrade boende- och vistelseformer. Lokala och
nedärvda kunskaper och berättelser samsas och konkurrerar här med nya
litteratur- och erfarenhetsbaserade kunskaper utifrån.
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Oavsett förändringar av vistelser i skog och mark är det i naturen som
kunskaper och betydelser kring jakten omsätts och skapas. Upplevelser av
naturen uppstår i symbios mellan föreställningar och praktiserande av jakten,
och i de intervjuades berättelser framträder skog och mark som en lärosal där
kunskaper förkroppsligas. Kunskapsinhämtning genom att gå och göra skapar
betydelser av frihet, autenticitet och utmaningar och skogslandskapet kan i det
sammanhanget liknas vid ett upptäckts- och upplevelselandskap. Och det är
framför allt möten och förväntan om möten med vilt som skapar betydelser,
vilket också påverkar upplevelser av själva landskapet. Det estetiska intrycket av
skogslandskapet har visserligen betydelse för jaktupplevelsen, men det är starkt
kopplad till förväntade upplevelser av möten med vilt. Viltet älg framstår som
särskilt fyllt av positiva betydelser bland de intervjuade och som en symbol för
skogslandskapet. Det rör sig om såväl visuella som ekonomiska och symboliska
betydelser, det vill säga om iakttagelser, kött, troféer och avbildningar. Älgjakten
blir för många en symbol för det autentiska livet, rötter tillbaka till naturen, en
frigörelse från storsamhället och inrutade vardagsrutiner. Älgens betydelser
bland de intervjuade innebär därför oftast att det anses som viktigare att
upprätthålla en livskraftig och hållbar viltstam, än ökad avskjutning för att
skydda skogsråvarans ekonomiska värden. Berättelser om rovvilt spänner
mellan upplevelser av hot och spänning, där vargen vanligtvis återkommer som
ett orosmoment och björnen som spännande och ibland lite mytisk.
Förhållandet till rovviltet betraktas vanligtvis enbart som en fråga om urbantruralt och om centrum-periferi, men visar sig här inte stanna enbart vid dessa
representationer. Upplevelser och betydelser av rovviltet tenderar att kunna
följa också med praktiken jakt, oavsett om jägaren kommer från stad eller
landsbygd.
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Kapitel 7: SKOGSLANDSKAPETS PRAKTIKER, BETYDELSER
OCH TOPOLOGIER – EN ANALYS OCH SYNTES
	
  

7.1

Inledning

	
  

De empiriska beskrivningarna och resultaten i kapitel 5 och 6 har initialt vuxit
fram ur vad som kan beskrivas som ett delvis induktivt förfarande, i det att de
intervjuades berättelser först behandlats explorativt och deskriptivt utifrån mina
forskningsfrågor och begreppen landskap, praktiker och betydelser. Det vill
säga beskrivningar av upplevelser och betydelser av landskap och aktiviteter
som utförs där, så som möjligheter och svårigheter, men också beskrivningar av
tidsrumsliga relationer till landskap och aktiviteter. Resultaten har sedan
analyserats vidare i ett andra steg (jämför avsnitt 3.5). I de intervjuades
beskrivningar framträder mer eller mindre explicit uttryckta teman kring vilka
beskrivningarna kretsar och sätts i relation till, så som: estetik-praktik, stad-land,
urbant-ruralt, centrum-periferi, närhet-distans, individ-kollektiv, förankringrörlighet, bevara-förändra. Dessa teman uttrycks oftare som komplementära än
som dikotomier, det vill säga det finns medvetenhet om och känslor för
sammanhangen dessa ingår i (jämför med Ehn & Löfgren 2001). Temana
speglar de intervjuades berättelser i förhållande till större och omgivande
samhälls- och kulturkontexter där människor tänker och agerar individuellt och
kollektivt. De här samhälls- och kulturkontexterna återfinns i olika men samtida
tid och rum i informanternas liv och bildar topologier (i betydelsen förenande
beröringspunkter) med det nordvärmländska skogslandskapet. Särskilt
återkommande samhälls- och kulturkontexter som följer med in i människors
berättelser, är gemensamma berättelser kring miljö, hållbar utveckling och
urbanisering. De innehåller vad som kan beskrivas som normativa och
värdeladdade ”metaberättelser” till exempel om historia, samtid och framtid,
eller om vad som utgör det äkta, hälsosamma och fria livet och var det går att
finna. Det nordvärmländska skogslandskapet blir så att säga nod i ett större
betydelsesammanhang av miljöer i människors liv. I det här kapitlet skall
sammanfattade empiriska resultat analyseras och diskuteras utifrån relationerna
individen, skogen och det kollektiva och de tidsrumsliga topologier som förenar
dem. Dessa skall också diskuteras i förhållande till det som beskrivs som olika
moment i en samhällsprocess (se Harvey 1996: 78), i det här fallet
skogslandskapet som ny ruralitet. Det innebär att det är studiens
forskningsfrågor som skall besvaras här: första forskningsfrågan i avsnitt 7.2
och andra forskningsfrågan i avsnitt 7.3.
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7.2

Individen, skogen och det kollektiva: praktiker och
betydelser

Under det här avsnittet sammanställs, analyseras och diskuteras sådant som
framträder som gemensamt och sådant som skiljer sig åt i människors
berättelser kring boendet, skogen, och det kollektiva i det nordvärmländska
skogslandskapet. Det vill säga vilka upplevelser och betydelser som beskrivs i
förhållande till praktiker och det bebyggda och obebyggda landskapet. Avsnittet
avser på så vis att främst behandla avhandlingsarbetets första forskningsfråga
och utgår från diskussioner i kapitel 2 om praktiker och betydelser, eller
aktivitetssammanhangen och medvetandekroppen. Kropp och tanke står i
ofrånkomlig relation till varandra och till en materiell och sambefolkad och
även more-than-human omvärld (se exempelvis Bloor 2001; Spinosa 2001;
Lorimer 2005). Landskapets olika arenor återspeglas både materiellt och
immateriellt i människors individuella och kollektiva praktiker och betydelser.
(O-)bygden och fastigheten i kapitel 5, och jakten och jaktmarkerna i kapitel 6,
utgör olika arenor och sammanhang varifrån skogslandskapet levs och upplevs.
Avsnitten avser belysa framträdande övergripande teman i förhållandet till
boendet, skogen, och det kollektiva, och representerar olika delar av den
samlade arenan skogslandskapet. Att temana beskrivs som övergripande
innebär att de rymmer underteman som kan sammanföras kollektivt för att
sammanfatta det nordvärmländska skogslandskapets betydelser. Rubriken ”Det
nära och avlägsna skogslandskapet” är exempelvis ett övergripande tema som
rymmer underteman så som stad-land, urbant-ruralt, centrum-periferi, historiasamtid-framtid. Dessa underteman kan emellertid också återfinnas även i de
andra övergripande temana, vilket indikerar att det finns en uppsättning
betydelser gemensamma för relationerna till torpet eller gården, skogen och det
kollektiva.
De övergripande teman som utkristalliserats i analysen rymmer de intervjuades
upplevelser och betydelser i relation till landskap och praktiker, så som
möjligheter och svårigheter, men också beskrivningar av deras topologier, i
betydelsen tidsrumsliga relationer till praktiker och betydelser. De rymmer
samtidigt berättelser om större och omgivande samhälls- och kulturkontexter,
eller ”metaberättelser” som används här för att betona det större
betydelsesammanhang individers tankar ingår i. Det kan jämföras med Harveys
(1996) förståelse och tillämpning av diskursbegreppet som ofrånkomligt
inbäddat i materialitet och sociala praktiker. I den kognitiva kartan (se figur 26)
har de övergripande temana placerats vid de olika ”moment” som Harvey
(1996: 78-79) använder sig av, då diskussionen kring temana anknyter särskilt
mycket till just dessa. Ramen för kartan är det nordvärmländska
skogslandskapet i perspektiv av processer kring nya ruraliteter. Således rymmer
exempelvis det övergripande temat, och tillika de intervjuades berättelser, om
förhållandet mellan det privata och det gemensamma, upplevelser och
betydelser kring särskilt makt och sociala relationer. Dessa står dock också i
relation till förhållandet mellan det vilda och det funktionella, liksom till det
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nära och avlägsna. Det är oundvikligt att temanas innehåll relaterar till och
återfinns i samtliga ”moment”, det är ju också en tanke med kartan att visa på
samhällets komplexitet och sammansatthet. Kartan fyller här en illustrativ och
topologisk funktion, att förena det återgivna landskapet, det choros där
människor uppehåller sig (se Olwig 2008; 2011), med deras tidsrumsliga
utsträckningar utan beaktande till position i och avstånd till det som förbinds
(se Rose & Wylie 2006). Det är en tänjbar tillämpning av kartan och som skulle
ta sig fler och andra tematiska uttryck om även andra aktörer och praktiker
skulle ha studerats inom ramen för det här arbetet. Kartan illustrerar med andra
ord här ett avgränsat snitt av en samhällsprocess, i det här fallet nya ruraliteter i
det nordvärmländska skogslandskapet, sett till både geografi och medverkande
aktörer.
Skogslandskapet och nya ruraliteter

(”metaberättelser”: modernitet, urbanisering, hållbar utveckling)

Det privata och
det gemensamma
(makt, sociala relationer)

Det vilda och
det funktionella
(tro, värden, behov,
institutioner)

Det nära och det avlägsna
(materiella prakiker)

Figur 26: Arenan: det nordvärmländska skogslandskapet i perspektiv av processer kring nya
ruraliteter (modell baserad på Harvey 1996: 78, kognitiv karta över samhällsprocesser).

7.2.1
	
  

Det nära och det avlägsna skogslandskapet

Gemensamt för aktivitetssammanhangen och betydelser kopplade till praktiker
knutna till boendet, lyfter särskilt fram temat närhet och distans. Detta anspelar
på upplevelser av kontroll, trygghet och egenmakt. Gården eller torpet skapar
närhet till ett upplevt eller verkligt ursprung i rurala miljöer och till idéer om hur
livet där bör vara. Närhet innebär på så vis också möjligheter till insyn i och
förståelse för materiella processer, varifrån någonting kommer, hur det kommer
i varande och vad som kan hota dess existens. Historia, samtid och framtid är
med andra ord parallellt närvarande i människors förhållande till det egna och
livet i skogslandskapet (jämför med Lagerqvist 2013, och balansgången mellan
praktiker för torpets förändring och bevarande). Det är en
kunskapsgenererande process, som äger rum genom förkroppsligade praktiker i
skogslandskapet och som skapar känslor av kontroll och egenmakt. Det kan
handla om underhåll och om- och tillbyggnad av hus och andra byggnader på
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fastigheten, om jaktmetoder och tillvaratagande av vilt, fisk och bär. I praktiker
kring egna torpet eller gården och markerna omkring, liksom i jaktsituationen
och jaktmarkerna, prövas och utvecklas kunskaper. Den här närhetsupplevelsen
av skogslandskapet och betydelser den renderar, vilar mycket på en kritik mot
det moderna och särskilt urbana storsamhällets alienerande strukturer och
anonymitet. Den vilar också på en kritik mot inrutade vardagsmönster styrda av
planeringsinstrument så som klockan och almanackan (jämför exempelvis med
Asplund 1985, och diskussionen om allmogetid och klocktid). Jaktårets cykel
och naturens årstidsbestämda skiftningar och processer är exempel på
tidsrelationer som de intervjuade mer eller mindre explicit ställer i kontrast till
det annars inrutade vardagslivet. Tillämpningen av tid och rum är intimt
relaterade till organisering av specifika sociala sammanhang och blir till ett
”språk” som delas och förstås av dem innanför sammanhanget (Harvey 1990:
223-224). Modernismens och det kapitalistiska systemets begrepp och uttryck
kring tid är anpassat till en ekonomisk och rationell organisering av samhället
som förutsätter mobilitet och rumslig uppdelning av produktions- och
konsumtionsaktiviteter. Relph (1981: 98-100) benämner det moderna
storsamhällets mandat att kontrollera och planera för ordning och bekvämlighet
en ”benevolent environmental authoritarianism”, och menar att ett sådant förhållande
vuxit fram ur ett allt större expertberoende allteftersom fler domäner av
samhället detaljplaneras:
In fact the elimination of effective participation in landscape-making has been
so complete, with total house and streetscape designs and the breadth and
minuteness of hyperplanning controls, that the suburban house owner cannot
modify his place in anything other than trivial cosmetic ways. If someone
wants their environment to be arranged differently they have to move
elsewhere. (Relph 1981: 99).

I det här sammanhanget framträder också i intervjuerna temana centrum-periferi,
stad-land och urbant-ruralt, som rymmer både positiva och negativa betydelser av
distans. Distans i förhållande till det egna handlar om ett önskat och oönskat
avstånd till urbana och storsamhälleliga miljöer som upplevs kontrollerande,
hämmande och anonyma. Det finns bland särskilt fritidsboende ett behov av att
distansera sig från de urbana miljöer de annars lever i, samtidigt som både fastoch fritidsboende upplever konsekvenser av det nordvärmländska
skogslandskapets samhälleliga marginalisering i förhållande till landets
stadscentra. Förankringens omfattning i form av tid påverkar här i stor grad hur
glesbygdens problem och utmaningar upplevs och hanteras: ju mer tid som
tillbringas på torpet eller gården desto fler beröringspunkter med, och
erfarenheter av, samhälleliga strukturers påverkan på livet i skoglig glesbygd.
Det är levda och förkroppsligade erfarenheter, men också lokala berättelser,
som framträder i informanternas beskrivningar av glesbygdens marginalisering.
Anammande av lokala berättelser visar också på ytterligare en dimension av
temat närhet, där tidsrymden skapar djupare relationer till den omgivande
bygden och samhället. Vistelsernas längd i det nordvärmländska
skogslandskapet för människan närmare såväl samhälle som natur, vilket belyser
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temat individ-kollektiv och individers institutionalisering in i kollektiva
sammanhang. Genom medvetandekroppen förrumsligas så att säga
aktivitetssammanhangen till någonting gemensamt, det som Harvey (1990: 213214), refererande till De Certau, beskriver som en väv av individuella stigar.
Fritidsboendets innehåll av samtidig rörlighet och förankring gör det dock
otydligt vem som påverkar vem och i vilka sammanhang i förhållandet mellan
fast- och fritidsboende. Påtagligt dock utifrån intervjuer och fältdata är
upprätthållandet av praktiker som utövats i området sedan generationer tillbaka,
så som aktiviteter kring jakt, fiske, bärplockning och småskaligt skogsbruk för
hushållsbehov (jämför med Vepsäläinen & Pitkänen 2010). Idag sker dock
aktiviteterna i ett helt annat tekniskt sammanhang, där bilen, skogsbilvägarna,
snöskotern, terrängfordon, mobiltelefonen och GPS:en blir en del av dessa
praktiker. Det är ett ”tillbaka till och upprätthållande av rötterna”-perspektiv
som framträder, där äldre fastboendes minnen och kunskaper av
skogslandskapet blir värdefulla. Det händer dock att gamla minnen och
kunskaper konkurrerar om tolkningsföreträde i förhållande till nutida
situationer och kunskapsanspråk, och särskilt så i kollektiva sammanhang. Det
nära och det avlägsna skogslandskapet existerar på så vis samtidigt i människors
liv, och från andra landskap tillförs det nära innehåll från det avlägsna.
Människor strukturerar världen bland annat genom kontraster och
motsatsförhållanden, så som urbant-ruralt, natur-kultur och centrum-periferi,
för att kunna orientera sig i den (Tuan 1974). Dessa motsatsförhållanden får
likväl innehåll och betydelser ur människors levda erfarenheter, i den här
studien ur skogslandskapets upplevda möjligheter och svårigheter.
Rådande samhällskontext påverkar mycket orienteringen i världen, och vi lever
idag med en allt mer tilltagande urbanisering som förändrar en rad förhållanden
till natur och samhälle. Våra organ och sinnen, men också kulturella kontext,
begränsar vad vi ser och upplever. Tystnad och rymd upplever vi visserligen
direkt med våra sinnen, men upplevelserna hämtas också ur jämförelser med
andra landskap och miljöer. Det materiella rymmer på så vis lager av nutida och
historiska betydelser och förkroppsligande, som möter och påverkar
människans aktiviteter i landskapet (Thrift 2007). Upplevelserna blir till
någonting annat och motsatt, eller till någonting likt eller det samma.
Landskapet vi har framför oss blir så att säga en referent för ett innehåll som
väcker känslor inom oss (se Wylie 2006). Skogslandskapets tystnad och rymd
ställs bland de intervjuade i kontrast till stadens buller och trängsel och ger
upphov till känslor av frihet och det ”riktiga”, autentiska livet på landet.
Återigen belysande för det komplementära duala temat närhet-distans. De
empiriska resultaten visar att fast- och fritidsboende i norra Värmland i stort
delar upplevelserna av skogslandskapet och praktikerna i det och också
tillskriver dem samma betydelser. Det är dock inte tydligt platsen i sig som är
det primära, utan skogslandskapet som sådant och de praktiker som landskapet
möjliggör, så som exempelvis jakt, fiske och bärplockning. Den egna
fastigheten i form av torpet eller gården och medföljande jakträtt blir till ett
viktigt medel för förverkligande av vissa praktiker i skogslandskapet, varur
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skapas den betydelsefulla känslan av närhet till tingen och sammanhangen. Det
är upplevelser av det enkla och autentiska livet i skogslandskapets bygd och
natur som framträder som betydelsefullt i intervjuer med fast- och
fritidsbosättare. Genom praktiker och förankrade vistelser i området uppstår
dock lokal och erfarenhetsbaserad kunskap, som tillsammans med lokala
narrativ berättar om upplevda svårigheter, hot och möjligheter med livet i
skogslandskapet. Upplevelser av det enkla och autentiska livet i skogslandskapet
tar sig sällan konkreta nostalgiska uttryck av bevarandeambitioner i det fysiska
landskapet, så som i byggnader eller inägomarker, utan handlar snarare om ett
förhållande till livet och vardagen. Det handlar om som Macnaghten & Urry
(1998) beskriver det, människors upplevelser av hur olika tidshorisonter formar
deras liv, där globala processer i allt större utsträckning fångar dem i en vardag
som de själva är begränsade att påverka:
Such pressure not only threatened people´s aspirations to plan and act for the
future, but also threatened their more everyday ´dwelling` times and spaces,
especially the simple and everyday pleasures which contribute to people´s
quality of life, including local and symbolic spaces of nature (Macnaghten &
Urry 1998: 247).

7.2.2

Det vilda och det funktionella skogslandskapet

I intervjuer med fast- och fritidsboende i det nordvärmländska skogslandskapet
om landskapets betydelser framträder temana estetik-praktik, natur-kultur och
ruralt-urbant. Det är endast i några få undantagsfall som landskapets estetiska
och sceniska betydelser framträder som primära, och då framför allt bland ickejägare från mer urbana områden. Där framträder skogslandskapet mer som en
vy och någonting vackert att vandra runt i (jämför med Tuan 1974; Relph 1981;
Olwig 1996; för diskussion om ontologier om landskapet som observation och
någonting bortom oss). Hit kommer fritidsboende för att göra det man gör
även hemma, men tystare, mer ostört och i en vacker inramning av den
omgivande naturen, så som promenader, läsa och laga mat. Det är oftare
nostalgiska upplevelser av ett vildmarks- och naturnära liv som uppträder på
flera håll i intervjumaterialet, ett liv karaktäriserat av enslighet och
överlevnadsutmaningar (jämför med Vepsäläinen & Pitkänen 2010). Den
oändliga horisonten av blånande berg skapar samtidiga känslor av frihet,
utmaning och utsatthet. Det handlar om att både övervinna vildmarken och
anpassa sig till den. I både äldre fastboendes och i fritidsboendes berättelser
framträder exempelvis en vördnad inför det strävsamma liv och de umbäranden
som förr präglat människors vardag i området. Det blir påtagligt i förhållande
till torpet eller gården där spåren av detta liv i många fall ännu dröjer sig kvar.
De kalla och snörika vintrarna minner särskilt starkt om utsattheten och
utmaningarna med livet i det nordvärmländska skogslandskapet. Det
nordvärmländska skogslandskapet representerar rent generellt bland de
intervjuade inte primärt en gemytlig landsbygdsidyll, utan snarare en form av
”the last frontier”. Sökandet efter det enkla och asketiska livet i vildmarken är
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av gammalt datum och kan inte helt enkelt kopplas till någon tidsspecifik
kulturell kontext, menar Tuan (1974: 51). Evernden (1992: 120-121) skiljer
emellertid på vildhet och vildmark, där det snarare är egenskapen vild som
människan söker än tinget vildmark:
Wildness is the quality of this divine other, and it is wildness that is destroyed in
the very act of ”saving” it. Wildness is not ”ours” – indeed, it is the one thing that
can never be ours. It is self-willed, independent, and indifferent to our dictates
and judgments. An entity with the quality of wildness is its own, and no
other´s. When domestication begins, wildness ends. (Evernden 1992: 120).

Upplevelser av de vilda djuren i samband med jakt, vistelser i skog och mark
eller hemma på torpet eller gården, skapar särskilt mycket känsla av vildmark,
men kan inte helt enkelt kopplas till rent estetiska betydelser. Viltet ingår i ett
förkroppsligat vara-i-världen sammanhang, vilket innebär att det förknippas
med vissa miljöer och de praktiker och relationer mellan människa och djur
som råder där (se Philo & Wilbert 2000). Det öppnar för diskussion kring
ytterligare ett framträdande tema i intervjuerna, förhållandet mellan bevaraförändra. Vildmarksupplevelsen vilar framför allt på aktiviteter som denna miljö
förknippas med, och det visar sig vara en inte alltid enkel balansgång mellan
upprätthållande av bilder av vildmark och de förändringar aktiviteter faktiskt
för med sig. Skogslandskapets natur är onekligen av störst betydelse för
samtliga informanter, men från ett praktikerperspektiv. Skog och mark ses som
en arena där möjligheter ges för vissa praktiker som skapar betydelser i livet.
Det här lyfter fram en ursprunglig etymologisk och territoriell betydelse av
landskap som någonting som konstitueras utifrån de ändamålsenliga aktiviteter
som sker inom dessa (Olwig 1996), landskap som förkroppsligade och
materialiserade genom individuella och kollektiva betydelser (Wylie 2005; Wylie
2006). Praktikerperspektivet på landskap bland de intervjuade tar sig bland
annat uttryck i en återkommande ambivalens i förhållande till naturreservat och
skogsbruk, som bägge skapar restriktioner för vissa betydelsefulla praktiker och
aktiviteter som ryms inom dessa. Macnaghten & Urry (1998) beskriver
människans förhållande till naturen som motsägelsefullt, med värden kopplade
till olika sammanhang av tid, rum och praktiker, och inte minst till det
senmoderna samhällets miljödiskurser. Natur framträder i intervjuerna som
någonting som bör skyddas och bevaras, men det råder samtidigt en förståelse
för och inte sällan ett eget behov av att bruka sig av naturens innehåll, så som
skogsråvaran. Det finns ofta en skepsis gällande möjlig samtidighet mellan de
bägge perspektiven. Saltzman (2000) frågar sig utifrån exemplet södra Ölands
odlingslandskap,
huruvida
det
numera
anammade
processuella
landskapsperspektivet är möjligt i praktiken, om bevarande är möjligt när
samhällsutvecklingen trycker på människors vardag och försörjningar.
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Skogen som en specifik resurs och ekonomisk tillgång och, eller, hushållsbehov
har mer eller mindre funktionell betydelse för samtliga informanter oavsett
storlek av skogsinnehav (jämför med Karlsson 2007). För större skogsägare
innebär skogsinnehavet betydelsefulla ekonomiska investeringar för framtiden
och där framträder brukarperspektivet som viktigare i förhållande till
bevarandeambitioner. Brukandet ses också som viktigt för bevarande och det
råder ibland en oförståelse för att skogen bara ska stå och falla ner för sin egen
skull. Människans roll som förvaltare blir tydlig här. De större skogsägare som
intervjuats i det här arbetet premierar dock kanske något paradoxalt en
återhållsam förvaltning av älgstammen än ökad avskjutning, eftersom jakten
som praktik värdesätts högre än ekonomiska bortfall till följd av betestryck på
skogen. Förankring och förkroppsligande av skogslandskapet formar
uppenbarligen i stor utsträckning förhållandet till naturer (jämför med
Macnaghten & Urry 1998). Den individuella äganderätten till skogen framträder
i intervjuer tydligare som varufierad och skild från lokala gemensamheter, än
den bebyggda fastigheten och jakträtten. Skogen avverkas för egen ekonomisk
vinning och oftast utan andra diskussioner i förhållande till det lokala annat än
om avverkningen riskerar komma för nära bebyggd fastighet eller om andra
fastigheter behöver passeras ut och in från själva avverkningsområdet. Däremot
påverkar mer fjärrstyrda relationer skogsägandet och skogsavverkningen, så
som Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelsen, i frågor om bland
annat återplantering, miljöhänsyn och naturreservatsbildningar. Därmed inte
sagt att det inte uppstår reaktioner i lokalsamhället mot skogsavverkningar. I
flera intervjuer berättar informanter om enskilda reaktioner mot avverkningar
och nya skogsbilvägar, och som i vissa fall lett till kontakter med exempelvis
skogsbolag, Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen. Det har då mer handlat om
individuella preferenser i förhållande till skog, så som hot mot praktiker och
estetiska upplevelser, vilket belyser hur skog som natur har olika betydelser för
olika människor, men också för en och samma individ, beroende på tid, rum
och situation (se Harvey 1996; Macnaghten & Urry 1998, vilka menar att vi
istället bör prata om naturer).
Det samtida samhällets miljödiskurser visar sig i några intervjuer skapa
upplevelser av det nordvärmländska skogslandskapet som ren och autentisk
natur i förhållande till en konstlad och resurskrävande urban värld utanför.
Skogslandskapet ger för vissa intryck av viss trygghet mot exempelvis
klimatförändringar, även om kunskapen finns om klimatförändringarnas globala
omfattning. Det urbana, bebyggda och snabbföränderliga stadslandskapet
skapar kontrasten av det oföränderliga skogslandskapet, eftersom oftast
ingenting annat än just skog kommer tillbaka även efter en avverkning. Harvey
(1996: 157) beskriver trygghetsupplevelsen av naturen som meningsskapande i
en annars fragmenterad värld och vardag; naturen har ett permanent
inneboende värde som leder människor till meningsfulla aktiviteter. Upplevda
förändringar av skogslandskapets natur relateras bland flertalet av de
intervjuade till förändringar av praktiker. Uppfattningen om människans roll i
och påverkan på landskapet är tydlig i intervjuerna, men domineras av ett
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förvaltarperspektiv. Beskrivningar av det mekaniserade skogsbrukets negativa
påverkan på landskap och praktiker är allra mest framträdande bland såväl fastsom fritidsboende informanter. Trots det råder ofta en något tillbakahållen
kritik, eftersom skogen varit arbetsplats för flertalet fastboende och fortfarande
innebär inkomst för flera fast- och fritidsboende. Skogen som råvaruresurs
ligger onekligen som ett mycket påtagligt lager av nutida och historiska
betydelser som möter och påverkar människors praktiker i landskapet (jämför
med Thrift 2007: 120).
7.2.3

Det privata och gemensamma skogslandskapet

	
  

Det privata och gemensamma skogslandskapet rymmer underteman som
individ-kollektiv och egendom-gemensamheter. Ytterligare ett framträdande tema i
sammanhanget är förhållandet förankring-rörlighet som påverkar såväl praktiker
som betydelser kring kollektiva angelägenheter (jakten, vägsamfälligheten,
bygdeföreningen, hembygdsgården). Att vara fritidsboende eller fastboende
innebär oftast olika behov av och förutsättningar för det kollektiva livet. Ingold
(2005) beskriver hur det individuella varandet-i-världen (dwelling) präglas av
ständig kamp om utrymme och anpassning till andra människor. Det är en
livsvärld – ett förhållande mellan individ och kollektiv - präglad av
kommunikation och interaktion utifrån en delad horisont (Buttimer 1976).
Förhållandet mellan individ och kollektiv i det nordvärmländska
skogslandskapet handlar oftast antingen om att skapa och upprätthålla
gemenskaper, eller om att administrativt och praktiskt upprätthålla och förvalta
samfällda intressen. Det är emellertid inte alltid primärt en social gemenskap
som söks i det nordvärmländska skogslandskapet, vilket framgår av behovet av
tystnad och rymd och många gånger klart uttryckt som betydelsen av avstånd
till grannar. Trots det finns det anledning att tro att områden där praktiker med
tydliga kollektiva inslag, så om älgjakten och jaktlaget, leder till intresse för och
upptagande även i andra sociala gemenskaper i området. På så vis växer också
platsens betydelse fram med praktikernas påtagliga förankring i natur och
samhälle. Den tidsmässiga omfattningen av vistelser i det nordvärmländska
skogslandskapet ökar av naturliga skäl behovet av deltagande i kollektiva
praktiker. Praktikerna är så pass viktiga att kollektiva ansträngningar kan vara
nödvändiga för att upprätthålla möjligheterna att utföra dem. Det kan också
handla om en strävan efter att bevara minnet av någonting som satt avtryck i
det lokala, ett officiellt eller inofficiellt kulturarv, så som en speciell person eller
händelse. En sådan kollektiv manifestation kan samtidigt göras till en
besöksattraktion och varufieras i en eller annan bemärkelse, även om den
fortfarande bygger på ideella insatser.
Kollektiva praktiker för också med sig kollektiva betydelser, så som synen på
jakträtten som visserligen kopplat till individuell egendom, men också till det
gemensammas bästa. I intervjuer och fältstudier framträder såväl fritidsboendes
anammande av lokala narrativ kring historien, skogsnaturen och jakten, som
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fastboendes anammande av narrativ och praktiker kring det privata ägandet.
Exempel på det förra är ”skogsbolagsnarrativet”, och exempel på den senare är
synen på allemansrätten och allt fler vägbommar i landskapet. Det individuella
ägandets betydelse framträder i intervjuer särskilt väl i förhållande till
fastigheten och jakträtten, dock oftast inte i form av ekonomiskt bytesvärde
utan i första hand som det som brukar betecknas som bruksvärde. Fastigheten
och jakträtten är fortfarande både egendom och gemensamhet i det att de ingår i
samfällda sammanhang, så som exempelvis vägsamfälligheter och
viltvårdsområden. Viltvårdsområdets areamässiga och jaktlagets sociala
sammanhållning prioriteras fortfarande före enskilda vinstintressen. Det belyser
den ännu fortsatta komplexiteten av ägandebegreppet, och svårigheten att
separera individens materiella anspråk från de sociala relationer som såväl
materialitet och individ ingår i (se Granér 2002: 8-12, för en diskussion om
rådighetsbegreppet). Någons språk och text blir likväl dominerande för vilken
materialitet som betyder något och hur den skall användas, det vill säga det görs
maktanspråk på någontings innehåll (Harvey 1996). Här framträder ett
spänningsfält mellan det privata och det gemensamma. Det individuella
ägandets betydelser framträder inte minst i informanternas beskrivningar av
frihetsupplevelser, att själva styra över vad man gör på sin fastighet, när man
gör det och framför allt äga kontroll över saker och tings komma-i-varande
(jämför med Asplund 1985: 149, och föreställningen om rätten till individuellt
beteende inom fastigheten). Inte minst ger allemansrätten upphov till
ambivalens, då många informanter upplever den som viktig att bevara och
någonting som de själva utnyttjar, samtidigt som de anser att den behöver
begränsas och kontrolleras.

7.2.4

Summerande diskussion

Vilka upplevelser och betydelser framträder i fast- och fritidsboendes relationer till boendet,
skogen, och kollektiva i det nordvärmländska skogslandskapet?
Att uppehålla sig i det nordvärmländska skogslandskapet visar sig innebära en
rad ställningstaganden och engagemang i förhållande till såväl det egna boendet,
det kollektiva, som den omgivande skogen. Att vara och uppehålla sig – to dwell
- kan inte strikt förstås som ett enskilt och avgränsat förlopp på väg mot en
slutprodukt, utan snarare som ett oupphörligt livsprojekt som står i relation till
andra och samexisterande livsprojekt (jämför med Ingold 2000; 2005). De
betydelser som ryms i den här sammansatta innebörden av varandet-iskogslandskapet uppstår i samtida praktiker och möten med bygd och obygd,
det vill säga med människor, djur och natur, men också med det förflutna och
framtida. Det är framför all upplevelser av vad som ryms inom begreppen
närhet och avstånd som skapar betydelser av olika slag bland fast- och
fritidsboende. Den positivt upplevda närheten till naturens innehåll och
processer, att veta varifrån kött, bär och fisk kommer ifrån, liksom närheten till
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något som upplevs som ursprungligt och historiskt greppbart, skapar
upplevelser av autenticitet, kontroll och egenmakt. Upplevelser av avstånd
rymmer dock såväl positiva som negativa betydelser. Upplevelser av frihet och
rymd handlar om betydelser av mer eller mindre avstånd till grannar och till
urbana och större samhälleliga miljöer, men rymmer också erfarenheter av
baksidan med skogslandskapets glesa strukturer. De glesa strukturerna
uppenbarar en avfolkningsproblematik som för med sig allt sämre service och
upplevelser av brist på trygghet. Det påverkar i stor utsträckning förhållandet
till kollektiva sammanhang och betydelser av dessa. De kollektiva
sammanhangen får i flera fall betydelser för att dels lösa gemensamma problem,
dels för att upprätthålla kontroll och trygghet över gemensamheter som
påverkar individuella och sociala betydelser, så som ett viltvårdsområde eller en
bygdeförening. Betydelser kring det egna och privata blir så att säga styrande
för förhållandet till det kollektiva och gemensamma. Något som speglas inte
minst i förhållandet också till allemansrätten. Möten med det samtida, förflutna
och framtida i det nordvärmländska skogslandskapet sätts också ofta i
jämförelse med och i relation till andra landskap, platser och tidigare
erfarenheter. Individuella och kollektiva minnen, traderade narrativ och
representationer av skogslandskapet och glesbygden interagerar på så sätt med
människors praktiker där. Det är detta förhållande som skall diskuteras i
relation till den här studiens andra forskningsfråga.
7.3

Topologierna – individ, skog, kollektiv

	
  	
  

En ambition i den här studien har varit att ha ett helhets- och relationellt
perspektiv på människors förhållande till skogslandskapet. Skogslandskapet har
här ur ett forskningsperspektiv betraktats som en totalitet, som allt som är däri
och allt som kopplar det till det utanför och olika tidsdimensioner. Människors
berättelser tenderar dock oftast beskriva skogslandskapet ur ett dualistiskt
perspektiv, där boendet, det kollektiva och skogen jämförs och kontrasteras
med det som finns utanför. I det här avsnittet skall de övergripnade temana i
den kognitiva kartan i avsnitt 7.2 diskuteras i förhållande till varandra och de
samhälls- och kulturkontexter -”metaberättelser” - som framträder i de
intervjuades upplevelser och betydelser av skogslandskapet. Det innebär att
diskutera de intervjuades tidsrumsliga relationer, så som de framträder i de
övergripande temana, med innehållet i de olika momenten. Ambitionen är på så
vis att diskutera processer kring det nordvärmländska skogslandskapet och nya
ruraliteter.
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7.3.1

Materiella praktikers tidsrumsligheter

Syntetiseringen av de övergripande teman som utkristalliserats som beskrivande
för det nordvärmländska skogslandskapet i nya ruraliteter får ta sin början i de
materiella praktikerna, eller aktivitetssammanhangen som de också benämns i den
här studien. Aktivitetssammanhangen belyser kopplingen mellan rum och
praktik, i det här fallet de olika arenor i skogslandskapet där individuella och
kollektiva praktiker utspelar sig. Det är i det materiella som praktiker och
betydelser uppkommer eller pånyttföds, för att återkoppla till Harvey (1996) om
tillstånd och tings relativa beständigheter i flöden. Det ligger i flödens och
förändringars natur att bli till någonting av mer permanent karaktär, och detta
någonting (ting, strukturer, samhällstillstånd) uppkommer ur motsättningen
mellan det som är och det som icke är. Någonting blir till någonting genom att
stå i relation till någonting, vilket är belysande för de topologiska relationerna
mellan det nära och avlägsna skogslandskap som framträder i den här studiens
empiriska material. Det är det förkroppsligade landskapet som varit i fokus i
den här studien, där människors beskrivningar av förhållanden till
skogslandskapets materialiteter och praktiker vilar på erfarenheter och
betydelser av vad som upplevs som nära och långt borta. Kymäläinen &
Lehtinen (2010: 258) beskriver det här som en ”halvvägsplats”, ett landskap
som alltid befinner sig i en process som gör den till någonting annat:
The notions of chora encourage one to think of how place could be studied or
how it could be written without giving it final meening (Kymäläinen &
Lehtinen 2010: 259).

Den egna bebyggda fastigheten i form av torp eller gård, skogen som natur, och
den omgivande bygden utgör arenor för praktiker där förutsättningar och
begränsningar finns i olika tidsrumsliga sammanhang. Det nordvärmländska
skogslandskapets ting och tillstånd sätts i relation till både nära och avlägsna
erfarenheter (andra tider och andra platser och landskap) och får också nära
och avlägsna egenskaper (så som frihet, egenmakt, isolering, utsatthet). De
materiella praktiker som skogslandskapet erbjuder är centrala för de människor
jag mött i studieområdet i intervjuer och under fältstudier. Platsen som sådan
identitetsmässigt sett förefaller av sekundär betydelse, det är innehållet och
tillgängligheten till detta skogslandskapets innehåll som framträder som av
primär betydelse för flertalet av de intervjuade. Även bland de fritidsboende
återflyttare som intervjuats är berättelser kopplade till praktiker och skogen
rikare och uttrycker betydelser än berättelser kring själva gården eller torpet och
platsen. Det här är intressant att fundera på i relation till ”what it means to
dwell”:
For example, what might the conditions of ”dwelling” be in a highly
industrialized, modernist, and capitalist world? We cannot turn back to the
Black Forest farmhouse, but what is it that we might turn to? The issue of
authenticity (rootedness) of the experience of place (and nature in place) is, for
example, a difficult one. Harvey 1996: 301).
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Det materiellas och praktikers betydelser relateras till upplevelser och betydelser
av andra tider och rum, som kopplar det nordvärmländska skogslandskapet
topologiskt till en form av egen plats. De flesta av informanterna har
uppväxtmässiga kopplingar tillbaka i tid till landsbygder i Sverige eller andra
delar av Skandinavien och norra Europa. De yngsta är idag i femtioårsåldern,
vilket indikerar att det här är en kohort som i praktiken upplevt efterkrigstidens
urbanisering och avfolkning av landsbygder (jämför med Vepsäläinen &
Pitkänen 2010). De har så att säga förankring i både urbana och rurala miljöer
och erfarenheter av samhällsförändringar över tid, vilket skapar representativa
uppfattningar av miljöerna. Människans förhållande till livsmiljön beskrivs av
Buttimer (1976) som kopplad till många olika rum relaterandes till varandra,
med olika betydelser och tidsrymd.
Det nordvärmländska skogslandskapet har dock sina givna förutsättningar och
begränsningar utifrån sin specifika historiska och samtida kontext, som
människor har att anpassa sig till eller förändra. Det förflutna dröjer sig kvar i
olika lager i såväl det fysiska som det berättade landskapet, som materialiteter
och lokala narrativ (jämför exempelvis med Mitchell 1996; Thrift 2007). Spåren
efter tidigare brukare på torpet eller gården blir till arkiv av tidigare livsformer
och kunskaper, inte minst byggnadstekniskt sett. Det ger tillsammans med äldre
människors lokalkunskaper upphov till berättelser om hur livet här har gestaltat
sig både i förhållande till egna och till den omgivande samhällskontexten. Ett
framträdande narrativ i intervjuer med fast- och fritidsboende är det som kan
benämnas ”skogsbolagsnarrativet”, och som kan sägas representera upplevelser
av makt, maktlöshet och landskapspåverkan i förhållande till boendet, skogen
och det kollektiva. Det kan handla om exempelvis servitut till fastigheter som
upphävs med nya anspråk på skogens innehåll, om stora avverkningsytor som
förändrar viltets rörelser och därmed också jaktens organisering, eller om
övergång från viltvårdsområden till jaktklubbar. Lokala narrativ visar sig
anammas och förkroppsligas över tid genom relationer till omgivningen och
uppstår ur egna och kollektiva praktiker.
7.3.2

Betydelsers institutionalisering

Skogen och skogens innehåll visar sig centrala för människors vistelser i det
nordvärmländska skogslandskapet. Så som visar sig i avsnitt 7.2.2 rymmer
skogen både estetiska och funktionella betydelser och har framför allt betydelse
för specifika praktiker. Skogen skapar också upplevelser av trygghet sett i
förhållande till en svåröverskådlig och okontrollerbar omvärld. Det är därför av
vikt att skapa förutsättningar för upprätthållande av dessa betydelser i form av
en mer eller mindre permanent och officiell organisering av de mellanmänskliga
relationer som präglar förhållandet till skogen. Det vill säga att människors
kollektivt manifesterade tankar och behov blir till någon form av samhällelig
formering (se Harvey 1996), och som i studieområdet tar sig uttryck i
viltvårdsområden, jaktlag, bygdeföreningar och vägsamfällighetsföreningar.
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Balansgången mellan anpassning till och förändring av det som människor
möter i det nordvärmländska skogslandskapet, återspeglas i vad och hur
någonting görs. Enligt Phillips (2002) kan upplevelser och betydelser av
tillhörighet till rurala miljöer förknippade med vissa estetiska uttryck och
praktiker förstås som en aspekt av gentrifiering. Det tar sig bland annat uttryck
genom deltagande i vissa landsbygdsspecifika praktiker, men också i motstånd
mot förändringar som hotar landsbygdens representationer och praktiker. Ett
förhållande som särskilt präglar det nordvärmländska skogslandskapet och som
bland både fast- och fritidsboende upplevs utgöra ett hot mot det som gör livet
där attraktivt är relationen centrum-periferi, i betydelsen den marginaliserade
positionen gentemot urbana och storsamhälleliga centra och miljöer. Trots
behovet av rurala inslag i livet finns också behov av samma service och trygghet
som erbjuds i urbana miljöer, så som sjukvård inom rimligt avstånd, farbara
vägar, fungerande Internet och (mobil-)telefoni. Den fortgående försämringen
av service i studieområdet mer eller mindre tvingar fram ideella insatser under
mer eller mindre fackmässigt organiserade och uthålliga former. På så vis kan
den fortgående urbaniseringen och avfolkningen av landsbygder förstås som
förändring och flöden som institutionaliserar sig inte bara i nya former av
landskap, urbana och rurala, utan också i nya former av samverkan för att
hantera följderna av förändringarna (jämför med Harvey 1996, och
diskussionen om flödens strävan efter att bli till relativa beständigheter). Nya
former av samverkan möjliggörs med andra ord genom fortsatta och förnyade
behov och betydelser av landsbygders praktiker och innehåll, men formerna
möter också hinder och begränsningar för att bli till hållbara beständigheter.
Begränsningarna och hindren går att återfinna framför allt i förhållandet mellan
det privata och det gemensamma, i slitningarna mellan det ofta uppfattat duala
förhållandet i det gamla begreppsparet Gemeinschaft och Gesellschaft.
7.3.3

Sociala relationers transformationer

Även om det uppstår en institutionalisering av människors kollektiva behov och
betydelser i olika samhälleliga former, främst i form av ideella föreningar,
framträder ibland svårigheter och spänningsfält i de sociala relationer som
behövs för att hålla samman gemensamheter. Ett kollektivt sammanhang och
en kollektiv praktik kan ha olika betydelser och tillämpas på olika sätt av olika
individer (se Barnes 2001), även om det finns en gemensam grundsyn att
förhålla sig till. Det handlar i vissa fall framför allt om mer eller mindre
explicita kunskapsanspråk och tolkningsföreträden, och som har tidsrumsliga
förtecken. Kunskapsanspråken kan i dessa fall tolkas som skillnader i
upplevelser av erfarenhetsbaserade kunskaper förankrade i det lokala. I
engagemangsformer kring det förflutna är olika kunskapsanspråk inte påtagliga,
däremot finns ett uppenbarare problem med att upprätthålla och föra vidare
kunskaper som gör att kulturarven kan leva vidare (jämför med Björkroth 2007:
19). Det räcker inte att det finns ett materiellt kulturarv i form av byggnader
etcetera, utan det behöver även sättas in ett meningssammanhang genom
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berättelser och praktiker. Och för det behövs människor som finner mening
med engagemanget.
Det rörliga och temporära boendet försvårar inte enbart för upprätthållande av
lokala kulturarv och samhällelig service, utan också för kontinuitet i lokala
kollektiva strävanden att upprätthålla servicen som försvunnit. De många
tidsrumsliga utsträckningar som karaktäriserar fritidsboendet gör det svårt att
finna och upprätthålla former för att sköta gemensamma angelägenheter
(jämför med Milbourne & Kitchen 2014). Några få bor där året om, andra
vistas där periodvis och med olika tidslängd, vilket kan utmana samordning av
och solidaritet inom kollektiva angelägenheter. Vem som behöver vad och när,
och vem som kan och bör ta på sig specifika roller och uppgifter, innehåller
ibland spänningsfält av större eller mindre karaktär i olika kollektiva praktiker.
Det här kan på sätt och vis relateras till beskrivningen av förändringen från
traditionella självförsörjande samhällen präglade av liten arbetsfördelning och
förbundna genom kollektiva värdesystem, till det moderna samhällets
omfattande arbetsfördelning och många individuella värderingar (se BäckWiklund & Lindfors 1990: 34-35, och diskussion utifrån Tönnies och
Durkheim). Det traditionella samhället karaktäriserades också av
arbetsfördelning, dock inom ett mer begränsat geografiskt område, så som
hushållet och den omgivande bygden, vilket skapade ett gemensamt
värdesystem och institutioner som upprätthöll dessa. Förändringar i
landsbygders tidsrumsliga gemenskaper beskrivs av Gunnarsdotter (2005: 258)
som en förskjutning från lantbrukets mer eller mindre tvingande
arbetsgemenskaper, till idag frivilliga fritidsgemenskaper, företrädesvis i
föreningsform. Aronsson (2007: 8-9) beskriver exempelvis framväxten av
hembygdsföreningar som en reaktion på kommunsammanslagningarna, vilka
upplöste tusenåriga sockengemenskaper och sammanförde lokalsamhällen till
större geografiskt administrativa enheter, utan hänsyn till komplexiteten inom
dessa. Delar av den här kollektiva och bygemensamma arbetsfördelningsformen
lever vidare även idag i områden så som det nordvärmländska skogslandskapet,
men med den mångfald av värderingar som följer med mer rörlighet och
fritidsbosättningar. Det duala förhållandet mellan stad och land har luckrats
upp och med det också de sociala relationer som karaktäriserat de respektive
miljöerna. Att området idag i allt större utsträckning karaktäriseras av temporära
vistelser visar också att tidigare grundläggande och essentiella aspekter av det
nordvärmländska skogslandskapets livsform är under nyskapande, eller så kallad
neokulturation (jämför exempelvis Forsberg et al 2007). Karlsson & Lönnbring
(2011: 87-89) beskriver livsform som en jordmån för det slags liv man vill leva,
en lokal kultur som vuxit fram som resultat av en lång historisk process, och
genom vilken vi ser och tolkar världen. Det nordvärmländska skogslandskapet
har så som framgår av kapitlet om den regionala kontexten präglats av
självständighetens livsform, typisk för traditionella små jord- och
skogsbrukssamhällen. Självständigheten bygger på en nödvändig kombination
av självtillit och samarbete, av den form som ännu existerar i studieområdet för
det här arbetet, men som utmanas av skogslandskapets glesa strukturer och nya
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tidsrumsligheter, eller landsbygders paradoxala osamtidigheter som Karlsson &
Lönnbring (2011: 88) beskriver det. De sociala relationerna utkristalliserar sig av
nödvändighet till någonting nytt i skärningsfältet mellan det privata och
gemensamma, och mellan det fixa och det rörliga. I sammanhanget är det
intressant med Ferdinand Tönnies gamla begreppspar Gemeinschaft och
Gesellschaft, som Asplund (1991) beskriver som en tankefigur sannolikt på väg
att försvinna med urbaniseringsprocessen. Kommer den att förstås i det
postmoderna samhället när inga varaktiga relationer längre finns kvar att
relatera skillnader till? Sådana relationer dröjer sig dock kvar bland majoriteten
av informanterna i den här studien, då det är en åldersmässigt homogen kohort
med ännu nuvarande eller tidigare kopplingar till landsbygdsmiljöer i norra
Europa, inbegripet Sverige och Norge. Det privata och det gemensamma i
förhållande till fastigheten i det nordvärmländska skogslandskapet blir därför
angelägnare att studera och förstå sociala relationer i utifrån. I andra och
mindre påtvingade sociala sammanhang, utan klara roller mellan deltagarna,
framträder ett mer adaptivt förhållande i de sociala relationerna. Det handlar
bland annat om det som tidigare diskuterats i det här kapitlet, anammande av
lokala narrativ, men också om det som lite vagt brukar gå under benämningen
den informella ekonomin. Den allt mer vikande servicen i området leder
otvunget till att människor allteftersom identifierar och skapar sig nätverk för
att kunna utbyta kunskaper, tjänster och redskap. Det här är också beskrivande
egenskaper för självständighetens livsform.
7.3.4

Summerande diskussion

Hur kan nya ruraliteter förstås utifrån människors praktiker, betydelser och tidsrumsliga
relationer till skogslandskapet?
Nya ruraliteter har i den här studien i vidare bemärkelse utgått från
beskrivningar av det som karaktäriserat av nätverk och flöden, nya
användningsområden av landsbygders innehåll genom förändringar i de areella
näringarna, bättre infrastruktur och nya kommunikationsteknologiska
möjligheter. Det område i det nordvärmländska skogslandskapet som studerats
inom ramen för det här arbetet visar att det inte finns en ruralitet och att den ur
vissa aspekter inte är så särskilt ny heller. Nya ruraliteter visar sig i den här
studien bygga mycket på ”gamla ruraliteter”, det vill säga på samma praktiker
och innehåll som skogslandskapet här alltid har haft att erbjuda, dock under
modernare former och med hjälp av utvecklad teknologi och möjligheter till
mobilitet i landskapet. Det går också att se förändringar där kvinnor i allt större
utsträckning deltar i traditionella manliga praktiker, dock är det svårare att från
mitt material uttala sig om i vilken utsträckning män deltar i traditionella
kvinnliga praktiker.
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Det är generellt sett ett komplementärt innehåll till urbana och storsamhälleliga
miljöer som lockar till fast- eller fritidsboende i det nordvärmländska
skogslandskapet och som bygger på upplevelser och betydelser av ett fritt,
autentiskt och kontrollerbart liv. Det är betydelser som ibland förutsätter också
kollektiva samarbetsformer för att kunna upprätthållas. På så sätt kan den nya
ruraliteten här förstås som både nyskapande och kontinuitet av en
självständighetens livsform. Livsformen, eller jordmånen för människors
praktiker och betydelser i det nordvärmländska skogslandskapet idag, rymmer
samtidigheter av kvarvarande sega strukturer och pågående tidsrumsliga
förändringar. De sega strukturerna framträder bland annat i form av
kvardröjande och tidsanpassade lokala narrativ och i (om än ofta ambivalenta)
förhållandet mellan egendom och gemensamhet. Det nordvärmländska
skogslandskapets komplementära egenskaper rymmer också tydliga tidsrumsliga
kopplingar då de beskrivs i relation till människors upplevelser och erfarenheter
av andra tider och andra platser och landskap. Det är erfarenheter och
upplevelser som kopplar landskapet topologiskt med andra landskap, och
genom praktiker förändrar eller bevarar det. Det levda och genom praktiker
förkroppsligade landskapet tillsammans med nedärvda och lokala narrativ
skapar exempelvis berättelser om glesbygders marginalisering i förhållande till
urbana och storsamhälleliga centra. Tiden och de materiella praktikerna i
landskapet för samman individ, skog, och kollektiv i det nordvärmländska
skogslandskapet. Det är i sammanhanget också viktigt att belysa betydelsen av
motoriserade teknologier och infrastrukturer för att koppla samman det
nordvärmländska skogslandskapet med både urbana och andra världar utanför.
Det handlar om sådant som bilen, skogsmaskiner, skogsbilvägar, snöskoter,
terrängfordon, mobiltelefon, och GPS, som samtliga på olika sätt och
tillsammans kopplar det till både nära och långt borta sammanhang.
De många tidsrumsliga utsträckningar i form av ett i huvudsak rörligt och
temporärt boende i området orsakar också större eller mindre svårigheter att
finna och upprätthålla former för att sköta gemensamma angelägenheter, till
exempel vägsamfälligheter och viltvård. Det här menar jag är en viktig aspekt
att belysa i förhållande till nya ruraliteter i det att sådana förhållanden ytterst
återverkar på det innehåll i landsbygder som människor bor där för och också
söker sig till, och på sikt urholkar möjligheter att överhuvudtaget uppehålla sig i
dessa. Tidsrumsligheter är viktiga att förstå för att också förstå det som brukar
benämnas nya ruraliteter. De säger någonting om varför människor väljer att
fast- eller fritidsbo lands- och glesbygder, de många svårigheterna till trots, de
säger någonting om vad som både sammanför och skiljer dem åt, och de säger
någonting om hur landskap kommer-i-varande och vart de är på väg. Det
nordvärmländska skogslandskapets komma-i-varande vilar på lager av historiska
och samtida nära och längre bort kontexter, som både möjliggör och försvårar
för relationerna mellan individ, skog, och kollektiv.
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Kapitel 8: EPILOG: DET NORDVÄRMLÄNDSKA
SKOGSLANDSKAPET OCH NYA RURALITETER
	
  

8.1

Studiens bidrag och slutord

Närheter och avstånd visar sig vara gemensamma nämnare för praktiker och
betydelser kopplade till det nordvärmländska skogslandskapet, och rymmer
såväl möjligheter som svårigheter. Betydelser så som frihet, gleshet och
oberoende beskrivs av de intervjuade som positiva upplevelser av livet i
skogslandskapet, men uppenbarar samtidigt för dem glesbygdens
avfolkningsproblematik. Ett allt mer vikande fast befolkningsunderlag och med
det försämrad samhällelig service, reser frågor om hur gemensamheter i
skogslandskapet skall förvaltas, sociala relationer upprätthållas och
spänningsfält mellan det privata och det gemensamma hanteras. Studien har
gett ett bidrag till den pågående kulturgeografiska forskningen kring nya
ruraliteters innehåll och tidsrumsliga sammanhang (se exempelvis Formas 2007;
Westholm & Waldenström 2008; Ulver 2012, för en mer övergripande bild; och
Blekesaune et al. 2010; Hedberg & Fuentes-Monti 2013; Pitkänen et al. 2014;
Hedberg & Haandrikman 2014, för exempel på studier av samtida mobiliteter
och förankringar i nordiska landsbygder) genom att belysa hur landsbygders
förändringar samtidigt också vilar på beständigheter och hur dessa skapas och
upprätthålls genom människors praktiker, betydelser och relationer i tid och
rum. Det komplexa förhållandet mellan landsbygders rörligheter och
beständigheter beskrivs också i en artikel av Milbourne & Kitchen (2014), som
ser ett behov av mer forskning kring landsbygders olika former av rörligheter,
däribland etnografier med täta beskrivningar av den sort som utförts inom
ramen för det här arbetet. Woods (2012b) beskriver några utmaningar som
landsbygder runt om i världen står inför och det gemensamma spänningsfältet i
dessa utmaningar, det mellan materiella anspråk på landsbygders landskap, och
vad landsbygders landskap representerar för de människor som bebor dem. Ett
spänningsfält som framträder också i den här studien, och särskilt så i
förhållandet mellan det privata och det gemensamma. Studien har också
bidragit med metodologisk kunskap om landskap som arena och förståelse för
att studera människors praktiker, betydelser och tidsrumsliga relationer till
landsbygder. Landsbygd är ett svårfångat begrepp, eftersom urbana och rurala
strukturer går i varandra idag, och ett relationellt landskapsperspektiv kan
därför vara fruktbart för att operationellt fånga innebörden av landsbygd och
ruraliteter.
De byar som här utgjort fokus och ram för en samlad fallstudie av det
nordvärmländska skogslandskapet har givetvis genom de avgränsningar som
gjorts också begränsningar som påverkar studiens resultat. Att vissa grupper
och praktiker blivit svagt representerade i den här studien (till exempel yngre
familjer) speglar uppskattningsvis väl befolkningsstrukturen och situationen i
områdets småbyar. Som fallstudie med fenomenologisk och etnografisk ansats
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betraktad vill studien främst bidra till att belysa det partikulära, kontextuella och
komplexa i människors relationer till skogslandskapet. Samhällsvetenskaplig
forskning dras dock alltjämt med ett behov av att paketera även det partikulära
och komplexa i generaliseringar (jämför med Flyvbjerg 2001, och arvet efter
Platon), och sådana framträder därför med oundviklighet här och där även i
den här studien. Planering för utveckling av landsbygder förutsätter lokala
kunskaper och lokala förankringar för att hantera det partikulära och komplexa,
och resultaten i den här studien väcker frågor om var denna planering bör
allokeras. Resultaten belyser också vikten av att oftare lyfta in röster också från
det icke fastboende befolkningsunderlaget i olika nationella och regionala
undersökningar, eftersom bilden annars riskerar bli ensidig, en bild av en
avfolkad landsbygd som inte har några röster att ge, att det inte finns någonting
kvar att planera för. Det tenderar råda en diskrepans mellan å ena sidan
teoretiska beskrivningar av samhället idag som mer än någonsin tidigare präglas
av flöden och nätverk, och å andra sidan en acceptans för att i praktiken
underlätta för dem. Det kan kanske tyckas vara en dystopisk bild som tecknas i
den här studien, men det hjälper inte lands- och glesbygder att förneka de
problem som förmörkar det som ändå inger dessa miljöer hopp och möjligheter
– människors starka behov och känslor för landsbygdsmiljöer. En sådan ansats
skulle kunna vara den som Rönnblom (2014) beskriver:
Genom att både benämna stadens och landsbygdens utmaningar utmanas
också stadens bärare av all utvecklingspotential (Rönnblom 2014: 16).

Och det är en sådan ansats som präglat empiriska resultat och analys i den här
studien.
8.2

Vidare forskning

De områden som jag personligen finner särskilt intressanta och relevanta för
vidare forskning, är att utveckla kunskaperna kring förhållandet och
spänningsfälten mellan det privata och det gemensamma. I vilken utsträckning
och med vilka medel och metoder ”privatiseras” det av gammal hävd samfällda
och gemensamma, och hur påverkar det människors relationer till natur och
kollektiv? Ett annat och egentligen angränsande område som jag ser som
angeläget att utveckla kunskaperna kring, är förändringar och kontinuitet i
kollektiva och ideella gemenskaper och vilka nya organisatoriska uttryck dessa
tar sig, inte minst ur demokrati- och jämställdhetsaspekter. Det här är särskilt
intressant att studera i förhållande till när viktiga frågor som har med
samhällelig service i lands- och glesbygder att göra i allt större utsträckning skall
skötas av små lokala föreningar. De bägge områdena av intresse för vidare
forskning rymmer samtidigt ett behov av jämförande studier, mellan olika slags
landskap, med olika dominerande praktiker och olika traditioner av samverkan.
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Sist men inte minst ser jag ett behov av att blicka utåt och göra internationella
jämförelser. Det har sammantaget varit en förhållandevis lång sträcka
tidsmässigt sett för Sverige att förändras från ett land präglat av landsbygd till
ett land där de flesta människor idag bor i städer eller större samhällen. Sverige
är idag beroende av en internationell ekonomi med komplicerade länkningar
inte minst till livsmedel och för matförsörjning. Resultaten i den här studien
kan ses som reaktioner på en utveckling mot ett allt mer urbaniserat liv som
separerar människor från naturens processer, förändrar sociala relationer och
fråntar dem egenmakten att själva styra över tid och rum. I många delar av
världen i det som brukar benämnas utvecklingsländer går urbaniseringen
mycket snabbt idag, framför allt på grund av förändrade
försörjningsmöjligheter för landsbygders befolkningar när länder försöker
inordna sig och ta plats i den globala konkurrensen. Det storskaliga och
industriella blir ofta ledstjärnor i denna utvecklingsagenda som hämtar sin
näring ur stora globala institutioner och deras visioner och villkor för
deltagande på den globala arenan. Fortfarande finns här dock starka band kvar
mellan stad och ett försörjande omland, mellan stad och landsbygd, och som
brukar vara påtaglig i stadsbilden. Kommer dessa länkningar att försvinna ur
stadsbilden när landsbygder avfolkas och hur kommer det på sikt att påverka
den urbana människans syn på landsbygder? (Hur) kommer den urbana
befolkningen att använda sig av landsbygders landskap och vad kommer att
styra den utvecklingen?
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Introduction
In academia as well as among people in general, there is renewed interest in the
countryside and rural areas. With accelerating worldwide urbanisation, the
countryside appears increasingly appealing in several respects, for example,
food supply, recreation and new alternative lifestyles. A majority of the world
population live in the cities and in many western countries the depopulation of
rural areas is already a fact, and people’s ties to such areas are long gone. Still,
many choose to stay on, move there, or become seasonal residents in
countryside settings, and there are indications of a trend break restoring status
and meanings to rural areas. According to Jordbruksverket [The Board of
Agriculture] (2013), 34 per cent of the Swedish population live in municipalities
that are labelled rural areas. What a rural area is by definition, however, varies
from country to country and even within countries in terms of both
quantitative and qualitative variables. The variables defining Sweden’s rural
areas are the physical environment, population density, dominant industries and
livelihoods. This means that an agricultural area near an urban area in Skåne has
a different character compared with woodlands in the north of Sweden. Many
rural areas in Sweden have an increasing number of seasonal residents and the
proportion of second-homes in Sweden is around 20 per cent today
(regionfakta.com). The countryside gets new spatial extension, structure and
content, i.e., a new setting that is sometimes referred to as “the new rurality”.
The result is that new relations to and within rural areas emerge, which are
based on changes in the agricultural and forest industries, new areas of
application of natural resources, improved means of information and
communications, flexible forms of residence and postmodern lifestyles (see e.g.,
Formas 2007; Westholm & Waldenström 2008).
The present study has a focus on the forest landscapes in northern Värmland.
This part of the region is a typical sparsely populated area, characterised by lack
of job opportunities, depopulation and declining public services. The forest as
raw material and livelihood, however, is still of great importance, particularly to
the forest industry, but also to the growing tourism industry. In the area
studied, which is limited to the Parishes of Norra and Södra Finnskoga in the
municipality of Torsby, there are 0.6 inhabitants per square kilometre, and in
the whole municipality, around 3 inhabitants per square kilometre. Yet, the
forest and the forest landscape hold values beyond providing industrial and
manufacturing raw material. Human needs of attractive dwelling environments
and stimulating activities are not only principles underpinning the municipal
vision for the future, but also manifested in the increasing number of secondary
residence. Slightly more than 30 per cent of the taxed small house properties in
Torsby municipality are secondary residence (regionfakta.com). The proportion
of secondary residence is probably higher if the built-on forest properties are
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included, as many of these are combined objects of investment and secondary
residence. In addition, many farms have been turned into secondary residence
in generational turnovers. Presently, the area studied is defined by temporary
dwellings of various lengths of time and geographical scale. The meeting of
permanent and temporary dwellings in the northern Värmland forest landscape
encompasses many time-space experiences and meanings that lend form and
content to the landscape through people and their practices. The relationships
between the individual, the forest and the collective, rest on present conditions
as well as on memories and past residues, and the landscape is formed by and
adapted to these relationships. This process may concern institutionalised
measures for wildlife propagation, architectural preservation, cultural heritage
management, and communities, and also more informal contexts of
maintaining or creating social contacts and networks.
The aim of the thesis is to generate knowledge about human relations to the
Northern Värmland forest landscape and link the knowledge to current
research in human geography, which focus and problematize those time-space
contexts of which countryside people are part of today. The following
questions have informed my work in relation to the aim: I) What experiences and
meanings emerge in the permanent and temporary residents’ relationships to the housing, the
forest, and the collective in the northern Värmland forest landscape? II) How can the new
rurality be understood in terms of human practices, meanings and time-spatial relationships to
the forest landscape?
This doctoral thesis falls in the field of rural geography and landscape
geography and can thus be described as a rural geography study with a
landscape perspective.
Concepts and theoretical frame
Landscape is a central concept in this study and is here understood as an arena
and a totality. This means taking a holistic perspective on landscape, which
includes and combines different perspectives on the concept (cf. Widgren
2004). Regardless of the various definitions of landscape, it is always relational
since viewing it evokes the relationships between body, mind and the physical
environment, and between time and space. Landscape is also relationships
between what is contained within and without. It contains both the ongoing
present and distance controlled practices and meanings (cf. Bladh 1995). Practices
and meanings are foregrounded in this study and based on a more-thanrepresentational landscape ontology (see Lorimer 2005; Wylie 2007; Thrift
2007). This means approaching landscape as something created and adapted in
the very utilisation of a piece of land, thus including embodiment, materiality
and mobility, while requiring observation, thinking and reflection. Landscapes
contains many temporal epochs and spatial areas. In other words, they carries
more or less visible traces of earlier practices and meanings, as well as links to
near and far contexts. At the same time, landscapes are flows and fixtures, and

198
198	
  	
  

Harvey (1996) argues that it is in the nature of flows and changes to transform
into something of a more permanent nature (things, structures, social
conditions). The change or new ruralities of the forest landscape in northern
Värmland is understood in this thesis as something having changed as a result
of changed relations to nature and society and of extended relations to the
surrounding world. With reference to Harvey’s (1996: 78) cognitive map of
“moments” in social processes, I describe the new ruralities in the area studied.
People’s practices, meanings and time-space links to the forest landscape are
discussed in relation to “moments”, such as power, social relations and
institutionalisation. The map primarily serves the function of a mind map, an
illustration of empirical and theoretical results, a map serving as the basis for
discussion.
Methods and demarcations
This thesis is a qualitative study, which methodologically combines
phenomenological
influences
and
ethnographic
perspectives.
A
phenomenological perspective allows insight into individuals’ emotions and
thoughts related to the landscape in which they act, while an ethnographic
perspective places individuals and their meanings and practices in the
interpretative frame of structures and the collective. Field studies, participatory
observations and interviews have been used to collect the empirical material.
Participatory observations, and sometimes only observations, were conducted
during the elk-hunting season, mowing festivities, local heritage society
activities and the meetings of the country road maintenance society. The study
was geographically demarcated to the Parishes of Norra and Södra Finnskoga,
and in relation to the practices studied the activities mention above. The elk
hunting was studied as a special case since it is extremely noticeable in the
landscape and affects the people’s relations to crofts or farms and to the forest
and collective activities in the area.
Empirical results
(Back)woods and the property
The first result chapter deals with the local people’s relations to their own
property, the farm or the croft, the form of residence, the community and the
nature of the forest landscape. Why do people choose to live or be a temporary
resident in this countryside in particular? What are their relationships to the
croft or the farm, to the place and its history? What are they doing here and
what were their motivations? What are the difficulties and challenges? What
does the collective involvement look like, and why do some choose to get
involved and others not? How are collective interests represented – is it
possible to see fields of tension between different interests (e.g.,
preserve/change)?
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It turns out that it is above all experiences of freedom, stillness, tranquillity and
genuineness that appeal to the permanent and temporary residents in northern
Värmland. Freedom, stillness, tranquillity and genuineness are all linked to the
dual and simultaneously complementary relation between proximity and
distance; proximity to the physical and material landscape and the processes of
the material, proximity to the past, to an environment and a landscape with
earlier relations. The forest landscape provides insights into the processes of
nature, which give a sense of control of what is foraged in nature and what is
done at a croft, farm and other houses. Here people feel at the centre of what
gives life meaning, and the urban and large-scale society is contrasted to life in
this Värmland forest landscape. The practices and their contexts are often more
central to experiences than the purely aesthetical ones and the place in itself. In
relation to the past, it is the local history of their own dwellings that is of the
greatest value for permanent as well as temporary residents. It is “touchable”
history that can be turned into something. The knowledge of their own and of
the local community’s history is primarily passed down through the stories of
permanent residents and from old photos and maps. Many respondents’
residential experience of both urban and rural environments often seem to
cause an ambivalent relation to the problems and potentials of the countryside
as well as to the forest landscape’s utilisation and content. The need of peace
and quiet, and distance is often compared with the need of welfare and services,
which becomes more apparent with the time spent in the area. Cellphone and
Internet communications do not function adequately, and also the long distance
to health and sick care facilities is considered a major problem, especially
among the temporary residents. The growing deficiencies in these areas, the
result of the declining population, lead to different forms of collective
involvement to solve common problems and also to establish and maintain
social relations
Hunting and hunting grounds
The residents’ relations to the practice hunting and hunting grounds were
studied on the basis of meanings associated with their own property house, the
form of residence, the hunting team and the nature of the forest landscape. The
compilation of results was done on the basis of the problems, potentials and
time-space connections that appeared as related to this practice. What content
of hunting creates meaning and how do the residents relate to their own croft
or farm, nature and the collective? What experiences of hunting are there in
other regions and times?
Prominent features in the experience of hunting and hunting grounds are the
meanings of proximity, control and reassurance. These refer to the meaning of
the locally tangible and foreseeable, the reassurance of understanding natural
processes and to possess the knowledge to utilise nature’s gifts, for example,
knowing where the meat on the table comes from. It is the same meanings that
emerge in the respondents’ relation to the practices of berry picking and
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fishing. Foraging and hunting become significant signs in relation to the croft
or farm to maintain and recreate the life form of independence. Present and
future concerns regarding hunting and the hunting grounds link to descriptions
of meanings related to these. Recurring concerns in the narratives are predators
(the wolf above all), declining elk numbers, forestry and deforestation,
depopulation and the lack of local affiliation among many hunters. The hunting
rights function as a means of realising the meanings of hunting, the opportunity
to hunt, and entail power, status and independence, but also inclusion in the
hunting team’s shared community. Still, it is a cryptic social communion that is
reflected in the respondents’ narratives as especially the permanent but also the
temporary residents feel that the hunting has become anonymous with bigger
hunting teams, greater mobility and lack of association with hunting team
members. Some sort of affiliation to permanent or temporary residents are
favoured by the respondents since the hunting rights are then exercised by
someone from year to year, who will share in joint tasks such as wildlife
propagation. The elk seems to be particularly associated with positive meanings
among the respondents and as a symbol of the forest landscape. The aesthetic
impression of the forest landscape does impact on the hunting experience, but
it is closely connected with expected experiences of encountering wildlife. To
many the elk hunting is a symbol of authentic life, back to nature roots,
liberation from the large-scale society, and set routines. Because of its symbolic
value, the importance of the elk often means that the respondents value
maintaining viable and sustainable wildlife populations more than increased
shooting to protect the economic value of this forest commodity.
The meanings, practices and topologies: a conclusion
What experiences and meanings emerge in the permanent and temporary residents’
relationships to the housing, the forest, and the collective in the northern Värmland forest
landscape?
Above all, it is the experiences of that which is included in the concepts
proximity and distance that create various meanings among the permanent and
temporary residents. The positive experiences of proximity to the content and
processes of nature, knowing where meat, berries and fish come from as well as
being close to something perceived as a natural state and historically tangible,
create a sense of authenticity, control and empowerment. Experiences of
distance, however, involve both positive and negative meanings. Experiences of
freedom and space are related to the meanings of distance to neighbours and
urban large-scale environments, but also the downside of the sparsely
populated structures of the forest landscape. The low population density reveals
a depopulation problem entailing reduced public services and lack of social
protection. This affects the relationships to collective contexts and their
meanings to a great extent. In several cases, the collective contexts become
important for solving common problems, such as the maintenance of a country
road, but also for maintaining control over and stability in the common
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interests that impact on individual meanings, such as a wildlife area or a rural
community centre. Individual and private meanings govern, as it were, the
relationship to the collective and the common good. This is not least reflected
in their attitude to the public’s right of access. Encountering the present, the
past and the future in the forest landscape studied is also often compared with
and placed in a relation to other landscapes, places, and previous experiences.
Individual and collective memories, passed down stories, and representations of
the forest landscape and the rural area thus interact with human practices.
How can the new rurality be understood in terms of human practices, meanings and timespatial relationships to the forest landscape?
The forest landscape area in northern Värmland studied here shows clearly that
there is no single and obviously new rurality. The new ruralities mirrored in this
study build to a great extent on in many ways the same practices and content
that the forest landscape has always offered. It can rather be defined as a
postmodern expression of ”renewed ruralities”, with extended time-space
relations due to modern technologies and increased mobilities between people
and environments. It constitutes a complementary content to urban and largescale urban environments, attracting both permanent and temporary residents
to the northern Värmland forest landscape, and building on experiences and
meanings of a free, genuine and controllable lifestyle. The complementary
features also have clear time-space connections, as they are described in relation
to people’s connections, experiences and knowledge of other times and places
and landscapes. The importance of the time-space dimension in understanding
new ruralities also involves how urban and rural environments are not only
brought closer but also how experiences of the respective environment create
awareness of actual differences. The landscape as lived and embodied practices,
combined with passed down local stories, generate narratives of the
marginalisation of rural areas in relation to urban and large-scale centres. These
narratives and embodied practices links together the individual, the forest, and
the collective in the northern Värmland forest landscape. It is though
impossible to ignore the significance of motorised technologies and
infrastructures for linking the northern Värmland forest landscape to urban as
well as other worlds beyond it. We are talking about cars, forest machines,
forest roads, snow scooters, off-road vehicles, mobile phones, and GPS. In
different ways and combined, such resources concurrently link the landscape to
contexts near and far. Nonetheless, the many time-space extensions in the form
of the mobile and temporary dwellings in the area lead to increased distance
because it is difficult to find and maintain forms of managing the common
concerns. This is an important aspect to consider in relation to the new
ruralities, as such a situation ultimately impacts on the content of rural areas
and in the long run erode the possibility to dwell in ruralities at all. Temporalspatialities are important to understand if we are to understand the changes of
rural areas and new or renewed meanings. They tell us something about why
people choose permanent or temporary residence in rural or sparsely populated
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areas despite the many problems. They tell us something about how a landscape
is coming-into-being and where it is heading. The coming-into-being of the
northern Värmland forest landscape rests on layers of historical and
contemporary near and far contexts, which both facilitate and aggravate the
relationships between the individual, the forest and the collective.
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Bilaga 1: OBSERVATIONSUNDERLAG
	
  

Följande funderingar har fungerat som observationsunderlag under älgjakt:
" Vilka framträdande diskussioner återkommer under jaktstämmorna och
älgjakten, om landskapet i sig självt och om jaktens utformning och
värde (-n), och skiljer sig dessa åt mellan olika ”grupper” av deltagare
(kanske mellan olika roller)? Motstånd – anpassning, av vem gentemot
vilka?
" Vilka kunskaper om landskapet och praktiken älgjakt framträder och
hur värderas dessa?
" Hur manifesteras älgjakten rent fysiskt/materiellt bland deltagarna och
i landskapet och går det att se någon (tid och rum) relation i detta, som
kan tjäna som beskrivning eller förklaring av landskapets funktion och
värde för sammanhanget? Hur är exempelvis passen fördelade över
landskapet (vad tar man hänsyn till och vad inte: estetik, etik,
säkerhet…)? Hur markeras vägarna till passen? Vilka attribut är mest
iögonfallande hos deltagarna (kläder, vapen, annan utrustning…) och
är det relevant för vistelsen i landskapet? Hur använder man sig av
kartor?
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Bilaga 2: INTERVJUFRÅGOR
	
  

Inledande frågor utgörandes bakgrundsvariabler: Födelseår, familjesituation,
nuvarande (och tidigare?) sysselsättning, utbildningsbakgrund (såväl formell
som mer informell), folkbokföringskommun, nuvarande antal delägare?
Frågeområde	
  I:	
  

Fastigheten,	
  gården	
  och	
  boendeformen	
  	
  

Gårdens/fastighetens historia, användningsområden, del av samfällighet (-er).
Koppling till gården och bygden, syn på ägarbyten av fastigheter.
Frågeområde	
  II:	
  

Finnskogen,	
  skogslandskapet	
  och	
  glesbygden	
  

Frågeområde	
  III:	
  

Praktikerna	
  

Känslor för, perspektiv på, och relationer till skogslandskapet, gården, bygden,
andra landskap.
Svårigheter och möjligheter med livet i bygden och skogslandskapet.
Kunskaper (hur och varifrån) om Finnskogens historia och nutida förhållanden.
Framtiden och ansvaret för bygden och skogslandskapet, vem/vilka, varför?
Vad gör man under vardag och fritid? OM ICKE BOFAST: Skiljer det sig det
man gör i Finnskogen från det man gör på annat håll?
Förutsättningar för att kunna ägna sig åt det man vill göra.
Allemansrätten.
Engagemang på lokal nivå, arrangerande och aktiv eller bara deltagande.
Jakt, fiske, utelivsaktiviteter i övrigt, landskapsvård/landskapsbruk
(skog, ängar, byggnader, vägar…)
Vad gör man? Hur gör man? Varför gör man som man gör (kunskaper och
värden från olika tid och rum)? Upplevda förändringar (i huvudsak utifrån
individens egen tidshorisont)? Möjligheter och hinder?
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Närheter och avstånd i ett
nordvärmländskt skogslandskap
I den här avhandlingen studeras det samtida nordvärmländska skogslandskapet
och nya ruraliteter utifrån praktiker, betydelser och tidsrumslig problematik. I
takt med en tilltagande urbanisering i Sverige och världen får landsbygder nya
rumsliga utsträckningar, strukturer och innehåll. Det uppstår nya relationer till
och inom landsbygder som har sin grund i förändrade villkor och förutsättningar
för försörjning och fritid, något som brukar beskrivas som nya ruraliteter. Vad
innebär då nya ruraliteter i det glesbebyggda nordvärmländska skogslandskapet?
Vilka upplevelser och betydelser framträder i fast- och fritidsboendes relationer
till det individuella, skogen och det kollektiva? Hur kan dessa förstås i människors
tidsrumsliga relationer till skogslandskapet? Närheter och avstånd visar sig som
gemensamma nämnare för vad som ger skogslandskapet betydelser, så som frihet,
gleshet och oberoende, men rymmer samtidigt både möjligheter och svårigheter.
Ett minskande fast befolkningsunderlag, och med det bland annat försämrad
samhällelig service, reser frågor om hur gemensamheter i skogslandskapet skall
förvaltas, sociala relationer upprätthållas, och spänningsfält mellan det privata
och det gemensamma hanteras.
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