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Abstract 
 

Karlsson, S. 2007: Att äga rum. En undersökning av skogsägande och lokal 
utveckling i tre värmländska församlingar. (Ruling Spaces. An Investigation of 
Forest Ownership and Local Development in Three Parishes in Värmland) 
 
 
This thesis explores the present ownership structure of forest estates in the province of 
Värmland, and in particular three parishes in Värmland and attempts to explain how the 
ownership structure has evolved to its present state. The purpose is to reveal the 
importance of this ownership structure for the development potential, expressed as the 
local population’s prospects of earning a living in forest regions. 
 
The empirical material is based on registers/databases from the tax authorities, Swedish 
Forest Agency and the County Administration Board. The thesis includes a survey among 
forest owners (landowners) in the region in focus for the thesis as well as living outside this 
region. Finally, interviews have been the basis for the work. The survey and the interviews 
were based on theories of property rights and institutional economy.  The primary 
theoretical framework was based on local development theories.  
 
The ownership structure of forest estates in the province of Värmland is characterized by 
variation within the region. In the Western parts, small scale private ownership is 
dominant, where a majority of owners live near the estate/property, while in the Eastern 
parts, that historically has been a base for significant industrialized processing of natural 
resources, a very large share of the forest land is owned by a single corporation, Bergvik 
Skog AB. The Northern parts of Värmland are a mosaic of different owners where a large 
portion of the owners live in cities or regions far away. Another noteworthy actor is the 
Svenska Kyrkan (Church of Sweden) that locally has a dominant position in Värmland. 
 
The evolution of the ownership structure to its present state can be explained in terms of 
market economy that has nurtured rationalization acquisitions with the purpose of reducing 
the number of estates to instead arrive at a small number of larges estates. It is concluded 
that the number of forest owners that does not live near the estate/property has increased 
in the post-war era. This relationship relates to the urbanization caused by, among other 
factors, well developed rationalization within the agricultural and forestry sectors in the 
region. It is also pointed out that the legislation around acquisition of land has influenced 
the development. 
 
The survey together with the interviews conclude that the ownership structure does not 
have a significant impact on the local population’s development strategies. Nor does the 
locally high share of owners not living near the estate seem to be an important factor. The 
thesis is concluded by raising questions around the aspect of obligations when forests are 
owned by others than the local population. 
 
 
KEY WORDS: Forest owners, property rights, rural development, the province of 
Värmland, Sweden 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förord 
 
 
Skog, skogsbruk, utveckling och förändring intresserar många. I föreliggande avhandling 
presenteras en undersökning som behandlar skogsägandet och den lokala utvecklingen 
med exempel från Värmland. Under arbetet med avhandlingen har jag kommit till många 
nya platser, träffat nya människor och lärt mig mycket nytt. Det har inte alltid varit lätt 
eller inspirerande, men i efterhand alltid berikande.  

Jag vill tacka mina kollegor vid Karlstads universitet som på många sätt bidragit till 
att denna avhandling blivit verklighet. Ett särskilt tack riktar jag till Sune Berger, Gerhard 
Gustafsson och Bertil Lundberg som väglett mig i forskningsprocessens snårighet, och 
förstås mina doktorandkollegor som inspirerat till många goda samtal. Ett särskilt tack 
riktas också till kollegorna i RIS-projektet, Regionala Innovationssystem, som visat stor 
förståelse när tankarna fokuserat på skogsägande i stället för innovationer inom pappers- 
och förpackningsområdet. I miljön runt universitetet har Bengt Dahlgren och Leif Kåpe 
funnits. Leif har med sin skarpa blick bidragit till att språket antagit anständiga former och 
Bengt har på många sätt bidragit med perspektiv på olika lokala och regionala 
utvecklingar. Jag vill också tacka kollegor och vänner vid Høgskolen i Lillehammer, 
Høgskolen i Hedmark och Østlandsforskning i Hamar.  

Ett särskilt tack riktas också till Länsstyrelsen i Värmlands län som inte minst med 
finansiella medel bidragit till genomförandet av avhandlingen. 

Utanför universitetet finns Jösse Filosofiska och Geografiska sällskap, med 
relaterade verksamheter vid Institutet för flexibel livsstil, som ett universitet i sig självt. 
Mina vänner i den miljön har berikat tillvaron och inspirerat till många nya uppslag och 
infallsvinklar och under sena kvällar och vandringar i det värmländska skogslandskapet 
skapat perspektiv på tillvarons outgrundlighet. Avhandlingen bör kunna fungera som en 
karta när riksrösen, lokomobiler, fallande rotnetton och andra kulturyttringar under 
kommande expeditioner skall ägnas intresse. Ett särskilt tack till Anders Borg, Anders 
Robertsson, Anders Tväråna, Johan Pütz, Martin Tunström och Niklas Stake för många 
trevliga samtal. Nu behöver ingen längre fråga när avhandlingen är klar. 

 
 

 
Svante Karlsson 
 
Karlstad, 2007-05-10 
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1. Några introducerande utgångspunkter 

 

Att inta fönsterplats 

 
När kulturgeografin skall introduceras kan det ibland vara fruktbart att tala om 
en resa där vi som resenärer, om vi är kulturgeografer, intar fönsterplats och 
nyfiket iakttar det passerande landskapet. Vi blickar ut genom fönstret och lägger 
kanske märke till än det ena och än det andra beroende på vilket slags bagage i 
form av olika förförståelser och intressen vi bär med oss. Den uppmärksamme 
resenären kommer under resan troligen att förundras över, eller intressera sig för 
det som dyker upp, och med kulturgeografen som vägledare ställs förmodligen 
den för oss bekanta frågan; varför så just här?1 Vi kan också ”ha med oss” olika 
bilder från andra resor när vi sitter på våra kontor eller seminarier och då kanske 
frågan mer korrekt blir formulerad; varför så just där? 

I föreliggande avhandling kommer resan att gå till Värmland där 
skogsägandet skall belysas i ett sammanhang av lokal och regional utveckling, 
särskilt förstått som lokalbefolkningens möjligheter att själva påverka sina 
försörjningsmöjligheter i skogsbygder. Utgångspunkten är att skogen är en möjlig 
försörjningskälla för de boende i skogsbygderna, men skogsägandet är ojämnt 
fördelat samtidigt som det finns en rad restriktioner som omgärdar skogsägandet 
och den lokala och regionala utvecklingen. Uppmärksamheten riktas därför mot 
vilka som äger skogslandskapets naturresurser, framförallt skogsmarken, var de 
bor och vad det betyder för de i skogslandskapet (kvar)boendes försörjnings-
möjligheter och handlingsutrymme. Det antas i sammanhanget att skogsägandet 
spelar roll och då särskilt det fysiska avståndet mellan skogen och skogsägaren. 
Det närmare syftet med avhandlingen presenteras i kapitel två. 

Undersökningsområdet utgörs av Värmland och då särskilt de tre utvalda 
församlingarna Gustav Adolf i Hagfors kommun, Ny i Arvika kommun och 
Södra Finnskoga i Torsby kommun. Tidsperspektivet gäller i huvudsak samtiden 
och undersökningarna är gjorda under början av 2000-talet och frågan varför så 
just där relateras framförallt till utveckling och ägande av skogsmark. 

                                                 
1 Om vi istället varit sociologer hade vi kanske funderat över vilka resenärerna är och vilka 
olika grupper de tillhör och om vi var ekonomer kanske vi hade funderat på servicenivån 
hos tågpersonalen och då kanske lagt märke till att man numera kan betala med kort. 
Utgångspunkten är att seendet är viktigt även om det inte är nödvändigt för kulturgeografen 
(som naturligtvis kan ta utgångspunkt i andra sinnen också). 
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Att göra en resa i kulturgeografin 

 
I avhandlingen låter jag er inte följa med på en resa i ordets ursprungsbetydelse. I 
stället skall jag inledningsvis visa prov på mina egna intryck från några resor i 
Värmland. Förhoppningen är att på något vis ge en bild av mina utgångspunkter 
och förförståelser, men också skapa ett intresse för det som under en tid 
upptagit mig; utvecklingen2 och de förändringsprocesser som kan relateras till 
den och som ägt rum på den värmländska landsbygden. På sätt och vis handlar 
det om en resa som startar med iakttagelser av ytstrukturer som övergår i en resa 
med destination att blottlägga djupstrukturer. Inledningsvis är således ansatsen 
påtagligt induktiv för att sedan övergå till att vara mer deduktiv. Det handlar 
därför om en resa som startar med seendet och avslutas med tänkande och 
skrivande. 

Resorna gjordes med bil och gick kors och tvärs genom Värmland, och här 
och där gjordes stopp och kortare promenader till fots. Ibland var jag ensam, 
ibland hade jag med mig ciceroner med försänkningar i det lokala eller 
följeslagare från närbesläktade ämnen. Det jag förundrades särskilt över var de 
olika materiella uttryck av olika lokala utvecklingar som jag kunde lägga märke 
till, och som på något sätt verkade vara beroende på var i länet de låg och 
relaterat till det geografiska läget; hur bosättnings- och sysselsättningsstrukturen 
såg ut. Dessa iakttagelser är på intet sätt unika utan flera med mig har tidigare 
påpekat de inomregionala skillnaderna och förundrats över dem3. Det är bland 
annat detta som föreliggande avhandling diskuterar.  

 

Det föränderliga skogslandskapet 

 
En färd genom Värmland blir en resa på dammiga grusvägar och lappade 
asfaltsträckor med tjälskott och kurvor, backar och krön. Under färden reser vi 
genom milsvida skogar, längs långsträckta sjöar och här och var genom en liten 
bygd eller ett litet samhälle som tycks ligga i träda eller åtminstone lämnat sina 

                                                 
2 Med utveckling avses här en eller flera samverkande förändringsprocesser i vid mening 
som kan inkludera såväl positiva som negativa värden. 
3 Se t.ex. Karlsson, S. (m.fl.) (1999) Visst blåser det olika! En studie av företagsklimat i fyra 
värmländska kommuner. Arbetsrapport. GRF. Karlstads universitet, och Kåpe, L. (2006) 
Kommun- och regionindelning, befolknings- och näringslivsutveckling. En studie i ett 
nationellt och värmländskt perspektiv. Forskningsrapport. Karlstad University Studies 
2006:9. Karlstads universitet. 



 

 3

glansdagar bakom sig4. Nästan överallt dominerar naturen över kulturen, skogen 
och myren över åker och äng, kullar och berg över tillrättalagda slätter och fält. 
Färden blir till mil efter mil i ett landskap täckt av skog, en färd i ett 
skogslandskap där bebyggelsen är spridd och likt små öar eller fläckar tittar fram 
ur den mörka omgivningen5. På höjderna ges tillfälle till milsvid utsikt över de 
blånande bergen och de glittrande vattnen. På sätt och vis ett vackert landskap 
men i mångas smak nog rätt så öde (bild 1).6 
 

 
Bild 1. Finnskogen i Nyskoga, Torsby kommun. Foto: Svante Karlsson 

 
 
I öster passerar vi Kilsbergen och Bergslagen i skogar med blockrika 
moränmarker och inslag av kalkstråk där granen dominerar7. Här ser vi de stora 
nästan oändliga skogarna som breder ut sig mil efter mil. I centrala Värmland 

                                                 
4 För den som tvivlar på det igenväxande värmländska kulturlandskapet kan en enkel 
okulär besiktning genomföras i jämförelse med Hedmark och Østfold på den andra sidan 
riksgränsen i väster. Den norska sidan kan bland annat tack vare den norska 
jordbrukspolitikens innehåll uppvisa en kontinuitet av ett hävdat kulturlandskap till skillnad 
från delar av Värmland som istället uppvisar talrika granplanteringar på gammal åkermark. 
5 Att Värmland är ett skogslandskap hör väl till den gängse bilden av landskapet. Ibland kan 
vi också höra om brukens Värmland. Senare tids forskning har gjort försök att visa att 
Värmland inte bara är skog och bruk utan också uppvisar slättbygder med talrika 
storbondegårdar och herrgårdar. Ett exempel på sådan forskning är Olausson, P. (2004) 
Rikedom, makt och status i bondesamhället. Karlstad University Studies 2004:30. Karlstads 
universitet. 
6 Gidstam, B. (2005) Värmland. Bygden, skogen, vattnen. Prisma. 
7 Skogsvårdsstyrelsen (2000) Aktionsplan för biologisk mångfald och uthålligt skogsbruk. 
Skogsvårdsstyrelsen Värmland-Örebro.                                                                                                                        
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med en dragning mot väster finner vi Fryksdalen och Nordmarken i en 
småkuperad sprickdalsterräng8. Många sjöar och branter och lokalt påfallande 
inslag av lövträd9. I norr tar bergkulleterrängen vid med stora vidder och till 
synes ändlösa barrskogar som ger ett intryck av att vi är i Norrland.  

 

 
Bild 2. Inlandsbanan mellan Rämmen och Oforsen strax öster om Gustav 
Adolfs församling. Foto: Svante Karlsson 

 
 
Med andra ögon blir resan genom Värmland till en färd genom den svenska 
modernitetens föränderliga landskap. Vi kan då lägga märke till 
stationssamhällen och gamla bruksorter, miljonprogrammets bostäder både 
liggande och stående. Genom landskapet sveper den nya vägen fram bred och 
fin och här och där ligger en gammal nedlagd järnväg (bild 2). En gammal kvarn 
och resterna av en stångjärnshammare vid en torrlagd fors är också något att 
lägga märke till. Bredvid ligger kanske ett kafé som bara är öppet på sommaren. 
Vid ingången vajar en flagga med reklam för söt dricka och utanför står kanske 
några pensionärer eller turister. 

Modernitetens föränderliga landskap karakteriseras av industrier i det gamla 
folkhemmets vardagsrum10. Numera väl mest som ett rum med kokvrå på nedre 
botten? Gamla bruk och verkstadsindustrier gediget byggda i rött tegel i centrum 

                                                 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 För en ingående diskussion av folkhemsbegreppet se t.ex. Dahlqvist, H. (2002) 
Folkhemsbegreppet: Rudolf Kjellén vs Per Albin Hansson, i Historisk Tidskrift nr. 3. 
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av orter. Stora byggnader och höga skorstenar. Röken har för länge sedan lagt 
sig vid de flesta men där det fortfarande ryker, där ryker det desto mer. Låga, i 
det närmaste skjulliknande vita plåtlokaler likt ringar runt städerna är nyare 
inslag. Bakom plåtfasaderna ryms lågprisbutiker, köpcentra och småskalig 
tillverkningsindustri. Norrmän i kö för att köpa tobak, fläsk och billig sprit.  

Platser, orter och samhällen ständigt i stöpsleven. Det ena decenniet på 
toppen av det svenska näringslivet, det andra förpassat till ett kanske 
regionalpolitiskt bidragsberoende?11  

I öster bruksorter på tillbakagång med reveterade ”barnrikehus” och 
pampiga kommunhus med koppartak som punkter i centrum. Platser insprängda 
i skogslandskapet. Arbetarbostäder med eternit på väggarna står uppradade i 
givakt för den nya tiden. Tiden som vi väl väntar på än? Sågen hängdes upp på 
uthusväggen. Skogsarbetet ersattes med jobb på bruket eller kanske en god 
pension. Kanske också en enkel biljett till Stockholm eller Karlstad? Här och var 
står ännu en rostig ÖSA-traktor eller VSA-Bruunett och vittnar om skogsbrukets 
mekanisering12. Nedlagda fabriker dit uppbrutna järnvägsspår leder. Krossade 
fönster och vittrande tegel vid gamla bruk transformerade till gigantiska duvslag 
eller i bästa fall nya näringar i gamla lokaler. En åldrande befolkning och ett på 
sina håll påtagligt underskott på unga kvinnor13. Här och var fortfarande rök ur 
skorstenarna. Några bruk lever trots allt alltjämt kvar med utländskt kapital som 
garant för fortsatt framgång, om än en oviss sådan.  

I väster industriorter insprängda i dalgångarna. Småbruk med rostiga 
plåttak och ett garage nere vid vägen. På åkern granar i rader som reser sig mot 
skyn i kapp med bygdens förmodligen ende (stor)bonde. Tätt mellan gårdarna 
men inte särskilt mycket av resursutnyttjande. Åkrar i träda och sly i dikena. 
”Hade farfar sett detta hade han blivit galen”. Med EU som bidragsgivare tycks 
en förändring på gång som åter ger bilden av det hävdade landskapet (bild 3). Ett 
mångfacetterat näringsliv där stora och små företag agerar sida vid sida. Flera 

                                                 
11 Karlsson, S. (2001) En bruksort i förvandling!. Arbetsrapport 2001:13. GRF. Karlstads 
universitet. 
12 ÖSA (Östbergs Smidesfabrik Alfta) och VSA (Värmlands Skogsarbetarstudier) var 
pionjärer inom skogsbrukets mekanisering och lanserade under 1950- och 1960-talet en 
rad innovationer som till exempel så kallade halvbandare och traktorer med ramstyrning. 
För en utförligare genomgång av innovationer inom skogsbrukets mekanisering se till 
exempel Östberg, M. (1990) En smedjas förvandling – ÖSAs historia. Nyströms Tryckeri 
AB, Bollnäs, och Staaf, A. (1972) Drivning – avverkning och transport i skogsbruket. LTs 
förlag-LTK. 
13 Karlsson, S. & Niedomysl, T. (2000) Den mobila kohorten. Om värmländsk 
ungdomsmigration. Arbetsrapport GRF Oktober 2000. Institutionen för samhällsvetenskap., 
Karlstads universitet. Sid. 53, och Berger, S., Grip, L. & Råbock, I. (2003) Demografiska 
och infrastrukturella aspekter på sjukhusplaneringen i Värmlands län.  Cerut. Institutionen 
för samhällsvetenskap, Arbetsrapport 2003:1. Karlstads universitet, och Länsstyrelsen 
Värmland (2000) Unga flyttar! En studie av ungdomars flyttning till och från Värmland 1999. 
Rapport 2000:12. 
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bruksorter har lyckats överleva upprepade kriser14. IT och upplevelseindustrin är 
med och förnyar.15 Turismen skall göra underverk och ta de marginaliserade 
bygderna in i den nya ekonomin där upplevelser och konsumtion är ledorden. 

 
 

 
Bild 3. Hemmanet Myre i Ny församling, Arvika kommun. Foto: Svante 
Karlsson 

 
I norr i det närmaste oändliga vidder som breder ut sig mot horisonten. En 
gigantisk kraftverksdamm och en torrlagd älv. Gamla kalhyggen i dalsidorna av 
närmast ofattbar storlek och här och var skarpa kanter i terrängen mellan 
gammelskog och hyggen som omedvetet markerar fastighetsgränserna. Nere vid 
vägen en lanthandel som drivs som ett kooperativ med knagglig ekonomi. Även 
här norrmän i kö för att köpa billigt kött och utan sommarmånadernas turister 
hade affären säkert tvingats att stänga för länge sedan. En lastbil som far förbi 
lämnar ett dammigt moln och lukten av förbränd diesel efter sig under 
barmarksperioden.  Annars ligger timmret i rader utmed vägarna och väntar på 
tjällossning så att lastbilarna kan gå som skyttlar genom skogslandskapet till den 
väntande industrin i söder. 
 

                                                 
14 Karlsson, S. (2001) En bruksort i förvandling! Arbetsrapport 2001:13. GRF. Karlstads 
universitet. 
15 Karlsson, S. (m.fl.) (1999) Visst blåser det olika!. En studie av företagsklimat i fyra 
värmländska kommuner. Arbetsrapport. GRF. Karlstads universitet. 
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Bild 4. Klart till leverans! Förädlad värmländsk skog. Foto: Svante Karlsson 

 
I söder Karlstadsregionen med universitet, trender och traditioner. Timmerbilar 
från öster, väster och norr lastar av. Ett tåg fyllt med timmer från Norge är på 
väg ut mot Skoghall och ute på Vänern stävar ett fartyg med prima 
björkmassaved från öststaterna. Ett annat är på väg söderut med kartongrullar 
(bild 4). Röken och lukten från Skoghall breder ut sig in över Karlstad när 
vinden ligger på ifrån söder. Det luktar pengar och kaffe, men som Bengt Berg 
och Per Helge funderar: 

 
”Men det är inte doften från Löfbergs rosterier i Karlstad som lockat 
nordvärmlänningarna söderut. Det är den strukturomvandling som 
hela skogsbruket genomgått efter motorsågens genombrott i början 
på 50-talet och framåt. De nya tekniska ”framstegen” ställde 
människan off side i många fall. Tunga trädslukarvidunder drog in i 
skogarna, drev slätt och ryckte undan jobben på ett effektivt sätt. Det 
kom att sätta djupa ärr i såväl natur som människor. Medan folk 
bittert fick uppleva ”tidens gång” in på bara skinnet slog ansvariga 
politiker medlidsamma åkarbrasor i luften för att hålla skenet uppe: 
något kan man i alla fall göra” 16 

 
I skogen är det för det mesta tyst. Några fåglar och vindens sus. När det hörs 
något ljud är det däremot rejält. Ljudet från knackande dieselmotorer. 

                                                 
16 Berg, B. & Helge, P. (1980) Vårt Värmland – en sannsaga. Liber. Sid. 27-28. 
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Hydraulkolvar som pressas samman. Ett sågsvärd som går genom en stam. 
Sågspånet yr. Ett träd som faller. Grenar som knäcks. En skotare kör ut virket 
till vägen. En lastbil hämtar. Sedan allt tyst. En tid senare finns pengarna på 
skogskontot. ”Det blev några hundra tusen”.  

Ljudet från skogen kanske finns någon annanstans? Kanske pengar som 
klirrar, räkneapparater som surrar, en hårddisk som väser? Ettor och nollor i det 
digitala suset. Skogens ljud men inte i skogen. Skogens ljud i staden? 

 
 

Olika lokala utvecklingar 

 
Vad jag beskrivit är något av det vi kan se och låta oss undra över under en färd 
genom olika platser i det värmländska landskapet. Konkreta iakttagelser i ett 
yttre landskap som blir till funderingar i ett inre. Natur och kultur om vart annat. 
Den ställda frågan varför så just här?, blir till ett varför så just där?, när intrycken bärs 
med som ett nytt bagage och vi sitter inne på kontoret eller någon annan stans 
och funderar eller skriver17. På sätt och vis kulturgeografi på klassisk mark där 
Vidal de la Blaches mer än hundraåriga regionalgeografiska funderingar kan ses 
som en bland många inspiratörer. 
 

”Ett geografiskt områdes identitet är inte ett enkelt resultat av geologiska 
och klimatologiska förhållanden. Identiteten är inte heller given av 
naturen på förhand. Man måste i stället ta som utgångspunkt en idé om 
att en plats, en region, ett land är en reservoar av latenta energifält där 
naturen har lagt spåren till en utveckling, men där utnyttjandet av 
reservoaren är beroende av människans val. Det är människan som 
genom sitt naturresursutnyttjande skapar områdets individualitet. 
Människan etablerar en relation mellan naturförhållanden, överväger de 
lokala förutsättningarna och skapar ett systematiskt samarbete mellan 
dem. Endast då får ett land eller ett landområde sin speciella karaktär 
som särskiljer det från andra områden tills det blir som en medaljong 
formad som en kopia av folket och den lokala kulturen”. 18 

                                                 
17 Denna i någon mening ontologiska transformation från här till där är i sig inte alldeles 
oproblematisk utan skulle säkert för den intresserade vara utgångspunkt för en särskild 
avhandling. Det viktiga för mig är att jag varit här men att jag senare förflyttat mig varför det 
som var här nu är där. 
18 Vidal de la Blache, P. (1903) Tableau de la Géographie de la France. Tome premier; 
Historie de la France (Ernest Lavisse edit.) Hachette. Min översättning från norska, se 
Holt-Jensen, A. (2006) Vidal de la Blache´s regionalgeografiska modell. Om hvorfor 
regioner aldri blir like, i Ugelvik Larsen, S. (red.) (2006) Teori og metode i Geografi. 
Fagbokforlaget. 
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Det vi sett handlar på många sätt om platser på uppgång och platser på fall och 
intryck som kommer till uttryck. Därvidlag blir det naturligt att tala om 
utveckling som något som innebär förändring över tid, men inte nödvändigtvis 
en förändring som kan värderas utan mer som en ständigt pågående rörelse i 
såväl tid som rum19. Därmed kan vi låta oss förstå att det finns olika utvecklingar 
beroende på var eller när vi betraktar något, samtidigt som det alltid tycks finnas 
andra utvecklingar som utgör alternativ till modernitetens strömfåra. Vid vår resa 
lägger vi kanske också märke till de stora inomregionala skillnaderna eller just de 
olika lokala utvecklingarna som landskapets skilda platser uppvisar? Inte bara vid 
en bestämd tidpunkt utan också vid skilda tidpunkter. Vi kan mot en sådan 
bakgrund med andra ord inte tala om ett Värmland eller ett skogslandskap utan 
bilden är mer komplex än så. Vi har däremot att göra med ett komplext Värmland 
och ett sammansatt skogslandskap. Ett skogslandskap i förändring eller kanske 
mer relevant i denna avhandling; ett skogslän i förändring.20  

Tillsammans med Bertil Lundberg kom några funderingar om platsers 
dynamik, med utgångspunkt i just Värmland till uttryck i ett gemensamt kapitel i 
antologin Arvegods och nyodlingar. Då skrevs:  
 

”När vi färdas genom ett gammalt industriland som Sverige, är det 
påfallande hur olika skilda platser och bygder berörts och präglats av de 
skeenden och förändringsprocesser som vi förknippar med 
industrisamhällets utveckling. Vissa bygder verkar aldrig riktigt ha fångats 
in i den industriella ekonomin, medan andra varit helt inordnade i den för 
att, i somliga fall, liksom stötas ut ur den. I den omstöpning av ekonomin 
som nu pågår, och som ofta tillskrivs processer förknippade med begrepp 
som ”globalisering”, ”post-industrialism” och ”fondkapitalism”, är det 
också påtagligt hur en del platser och bygder förmår att ömsa skinn och 
finna en ny roll och position i ”den nya ekonomin” medan andra verkar 
ha betydligt svårare att ställa om till en ny försörjningsbas när den gamla 
fallerar.”21  

 
Under en färd genom Värmland, eller i och för sig genom andra regioner i 
Sverige kan den uppmärksamme se skillnader och ana att vi har att göra med en 
geografisk utvecklingsdynamik, och visst; vi kan förklara skillnaderna på både det 

                                                 
19 Se t.ex. Smukkestad, O. (1994) Den innviklete utviklingen. Ad Notam Gyldendal och 
Lundberg, B. & Karlsson, S. (2002) Lokala utvecklingsstrategier – perspektiv, resurser och 
beroenden, i Lundberg, B. (m.fl.) (red.) (2002) Arvegods och nyodlingar. Karlstad University 
Studies 2002:47. Karlstads universitet.  
20 Olika värmländska utvecklingar diskuteras vidare i kapitel 4 och utvecklingsbegreppet och 
därtill relaterade teorier i kapitel 7. 
21 Lundberg, B. & Karlsson, S. (2002) Lokala utvecklingsstrategier – perspektiv, resurser 
och beroenden, i Lundberg, B. (m.fl.) (red.) (2002) Arvegods och nyodlingar. Karlstad 
University Studies 2002:47. Karlstads universitet. Sid. 149. 
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ena och andra sättet. Inte sällan blir förklaringarna och kanske också 
funderingarna ett resultat av var vi står när vi betraktar landskapet eller vilka 
”glasögon” vi har på. Själv har jag väl avslöjat något av det under den lilla 
framställningen ovan men det kan ändå vara lämpligt att delge att jag själv är 
skogsägare, landsbygdsboende och försiktigt skeptisk till den förda jordbruks- 
och skogspolitiken.  

När färden pågått ett tag kan vi stanna upp. Sätta oss ner och fundera vad 
som ligger bakom de olika bilder eller intryck av skilda utvecklingar vi upplevt. 
Kort sagt; att låta våra konkreta iakttagelser bilda underlag för fortsatta 
funderingar och studier. På sätt och vis är det just det vi skall göra nu. Således 
kulturgeografi på klassisk mark; Varför så just här? 

 

Bosättningsmönster och försörjningsmöjligheter i obalans 

 
I svunna tiders värmländska samhälle, som mycket präglades av självhushållning 
och byteshandel, formades bosättningsmönstret i hög grad av tillgången på 
skogsanknutna naturresurser som fisk och vilt. Näringarna var därmed 
territoriellt bundna till de platser där sådana resurser var representerade. Ett 
utspritt ruralt bosättningsmönster blev naturligt nog ett resultat av detta 
självhushållets ekonomi.22 Emellertid kom Värmland att tidigt ingå i en ekonomi 
med timmerhandel där norrmän och engelsmän var centrala aktörer23. När 
senare penningekonomi och gryende industrialisering blev en del av såväl 
svenskars som värmlänningars vardag kom bosättningsmönstret att något 
förändras. Skog mer generellt och närhet till vattenkraft eller andra råvaror var 
avgörande liksom tillgång till goda transporter när industrierna skulle lokaliseras. 
Grunden till de flesta värmländska tätorter och bygder ligger just i de 
naturresurser som var grunden för det tidiga industrisamhället. Arvika och 
Hagfors utgör goda exempel med lokaliseringsgrund i råvarutillgång (Hagfors) 
och goda transportmöjligheter (Arvika), eller en kombination av båda 
(Filipstad).24 Näringarnas lokaliseringar gav således upphov också till 

                                                 
22 Se t.ex. Vatne, E. (2004) Lokalisering av næringsaktivitet. Fra naturresurser til 
kunnskapskapital, i Lindkvist, K. B. (red.) (2004) Ressurser og omstilling – et geografisk 
perspektiv på regional omstilling i Norge. Fagbokforlaget. Sid. 55. 
23 Jörnmark, J. (2005) Norsk och svensk skogsindustriell utveckling under 1800-talet, i 
Olausson, P. (red.) (2005) Naboliv. Arkiven berättar. Värmlandsarkiv. Region Värmland. 
24 Även om Webers lokaliseringsteori är nog så ofullständig kan den mycket väl tjäna som 
en ingång när det gäller att förklara lokaliseringsval för den tidiga värmländska industrin 
och det bosättningsmönster som kan relateras till den samma. Håvard Teigen gör i boken 
Regional økonomi og politikk en god genomgång av Weber. Se Teigen, H. (1999) Regional 
økonomi og politikk. Universitetsforlaget. För en mer specifik genomgång se t.ex. 
Furuskog, J. (1924) De värmländska järnbruken. Kulturgeografiska studier över den 
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bosättningarnas lokaliseringar eftersom en stor del av befolkningen flyttade till 
arbete när inte längre den egna gården gav utrymme till behovstillfredsställelse.    

Det nuvarande bosättningsmönstret i Värmland för den yrkesverksamma 
delen av befolkningen sammanfaller i hög utsträckning med näringslivets 
lokaliseringar25. Detta innebär förenklat att där det finns jobb bor det också folk, 
och i fallet Värmland kan det konstateras att under den industriella epoken har 
folket flyttat till arbetsplatserna.  

En ökad pendling pekar emellertid idag på att många väljer att bo kvar på 
en ort efter att de blivit arbetslösa eller väljer bostadsort före arbete och således 
kanske prioriterar en god livsmiljö eller billigt boende framför närhet till 
arbetsplatsen. Vad vi också kan se idag är att på flera av de orter som tidigare 
präglades av tung och konkurrenskraftig industri under folkhemsepoken 
(Filipstad, Hagfors, Munkfors och Storfors) är en betydande del av befolkningen 
arbetslös och beroende av staten i fråga om försörjning, samtidigt som det 
omgivande landskapet runt just dessa industriorter uppvisar betydande 
råvarutillgångar i form av produktiv skogsmark och åtminstone lokalt också 
vattenkraft26. Emellertid tycks inte denna skogsmark och vattenkraft förmå att 
generera vare sig sysselsättning eller försörjningsmöjligheter i någon större 
omfattning trots att Sverige och Värmland i hög grad har ett näringsliv som är 
baserat på förädling av skogsråvara och därtill relaterad verksamhet. Det är 
därför av intresse att närmare studera lokalbefolkningens försörjningsmöjligheter 
sett i ljuset av tillgång (eller brist på tillgång) till just naturresurser. Ett 
angreppssätt eller ingång kan därvidlag vara att studera ägarstrukturen av 
naturresurserna vattenkraft (dammrättigheter) och skogsmark och resa frågor 
kring eventuella samband mellan just ägarstruktur och lokalbefolkningens 
försörjningsmöjligheter och därmed också lokal utveckling.  

En grundläggande utgångspunkt i det projekt som resulterat i denna 
avhandling är att lokal utveckling är beroende av tillgång till resurser och det 
antas att samhällets institutioner, det vill säga de restriktioner för mänskligt 
handlande som satts upp, är en väsentlig komponent i sammanhanget. Detta 
synsätt innebär inte att andra perspektiv inte har sin giltighet eller skulle vara 
mindre relevanta utan snarare kan den lokala utvecklingsproblematik som 
avhandlingen tar upp till behandling ses som en del av ett komplext 

                                                                                                                                                         
värmländska järnhanteringen under dess olika utvecklingsskeden. A.-B. Bronnelska 
bokhandelns tryckeri. Filipstad och Nordenberg R. (red.) (1986) Om Arvika. Arvika 
kommun. 
25 Se t.ex. Berger, S., Forsberg, G. & Ørbeck, M. (2004) Atlas över Inre Skandinavien. 
Befolkningsutveckling, näringsliv och livsmiljö. Karlstad University Studies 2004:66. 
Karlstads universitet. 
26 Se t.ex. Håkansson, S. (2005) Utsikter för arbetsmarknaden i Värmland. April 2005-juni 
2006. Länsarbetsnämnden Värmlands län. 
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sammanhang där flera samverkande faktorer tillsammans avgör och påverkar 
utvecklingen på en bestämd plats vid en bestämd tid. 

Att hög arbetslöshet och förmodade försörjningsproblem geografiskt, och 
lokalt på flera håll i framförallt östra och norra Värmland sammanfaller med en 
riklig förekomst av produktiv skogsmark är intressant. Detta är inte bara 
intressant mot bakgrund av nuvarande bosättningsmönster, näringslivsstruktur 
och sysselsättningsnivåer utan också mot bakgrund av en förmodad framtida 
råvarukonkurrens (och möjlig intressekonflikt) när det gäller vedråvara från 
skogsmarken. Detta eftersom det är rimligt att anta att den omställning som sker 
i riktning mot ett förment mer hållbart samhälle kommer att öka 
behovet/framställningen av förnyelsebart bränsle som till exempel etanol och 
bränslepellets. I Värmland har ännu inga mer storskaliga satsningar initierats när 
det gäller biobränslen men i till exempel Västernorrlands län (BioFuel Region) 
har ett flertal organisationer kommit igång med såväl försöksverksamhet som 
kommersiell produktion av etanol framställd ur vedråvara27. 
 

Ägarstruktur i förändring 

 
Ägandet av de naturresurser vi förknippar med skogslandskapet har under lång 
tid varit fall för dynamiska förändringar. Således har vi när det gäller ägandet av 
naturresurser generellt inte att göra med något statiskt förhållande utan snarare 
något dynamiskt där varje fastighet rymmer ett stycke historia uppbyggd kring 
generationer av familjer och deras livsgärningar och livsförlopp28. Detta kan 
uppmärksammas om vi till exempel följer ägarlängden på ett genomsnittligt 
hemman eller skogsskifte i Värmland under de senaste århundradena. Vi 
kommer då att finna att de lagfarna ägarna skiftat både när det gäller kön, social 
tillhörlighet och geografisk hemvist även om det generellt handlat om bönder 
eller bolag med huvudsaklig inriktning på skogsbruk som ägare29. Även om 
ägarna skiftat har de ändå varit mer eller mindre lokala, det vill säga de har bott i 
anslutning till fastigheten och vanligen har deras egendom gått i arv eller på 
annat sätt övertagits från en nära släkting30. På senare tid har emellertid 
ägarstrukturen, som ett resultat av urbanisering och de möjligheter gällande 

                                                 
27 Se t.ex. Christensen, L. & Kempinsky, P. (red.) (2004) Att mobilisera för regional tillväxt: 
regionala utvecklingsprocesser, kluster och innovationssystem. Studentlitteratur. 
28 Flygare, I. A. & Isacson, M. (2003) Jordbruket i välfärdssamhället 1945-2000. Natur och 
kultur. Sid.49. 
29 Ett bra exempel på dynamiken i skogsägandet i västra Värmland ges i bygdeboken En 
bok om Gunnarskog. Gunnarskogs kommun (1962). Sid. 203-421. 
30 Flygare, I. A. & Isacson, M. (2003) Jordbruket i välfärdssamhället 1945-2000. Natur och 
Kultur. Sid. 49. 
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lagstiftning ger, generellt allt mer kommit att kännetecknas av att ägarna bor 
långt bort från den ägda skogsmarken. Törnqvist menar att omvandlingen från 
lokalt ägd skog till större inslag av utboägd eller fjärrägd skogsmark kunde 
skönjas redan vid 1950-talets slut31. Orsaken till den ökande andelen utbor har 
att göra med att de nya ägarna inte längre är vare sig jord- eller skogsbrukare 
utan snarare urbana (”trottoarbönder”) och således flyttat bort från gården. 
Många av ägarna har därmed ärvt själva skogsmarken men nödvändigtvis inte 
yrket att vara jord- eller skogsbrukare, åtminstone inte aktiva sådana.  

 En ökande andel av de svenska skogsägarna utgörs således i dag av så 
kallade utbor (fjärrägare), det vill säga ägare av skog som bor på en annan plats 
än där deras skog finns. Andelen utboägda skogsfastigheter år 1992 var 22 % 
och år 2000 hade den ökat till 34 %32. Detta förhållande blir intressant att 
studera av flera olika skäl.  

I ett övergripande sammanhang utgör för det första skogen och dess 
vedråvara en av de viktigaste råvarubaserna för svensk industri33. Således är 
skogen och den relaterade industrin utomordentligt viktig för att förstå 
välfärdsutveckling och ekonomisk tillväxt i Sverige, särskilt betraktat över en 
längre tidshorisont34. Men skogens betydelse berör inte bara själva vedråvaran 
utan också den energi som kan tas ut ur skogslandskapets biomassa, älvar och 
vattenfall och naturligtvis också de indirekta effekter skogsindustrin har på andra 
industrigrenar35. Lägger vi därtill skogen betraktad som ett rekreationslandskap 
och grund för identitetsskapande processer ökar dess betydelse ytterligare36.  

För det andra är de svenska skogsbygderna på många sätt att betrakta som 
någon slags förlorare när det gäller just välfärdsutveckling och ekonomisk tillväxt 
trots de rika naturtillgångar som de omgivande skogarna trots allt ändå utgör. 
Skogsbygderna representerar i dag i många avseenden nämligen en slags 
välfärdssveriges baksida med i vissa fall stora strukturella problem, generellt hög 
arbetslöshet och såväl en stor som en snabb befolkningsminskning37. Emellertid 

                                                 
31 Törnqvist, T. (1995) Skogsrikets arvingar. En sociologisk studie om skogsägarskapet 
inom privat, enskilt skogsbruk. Forskningsrapport nr. 6. SAMU. 
32 Hofstedt, K. (2003) Skogsägare på distans. Utvärdering av SVO:s riktade insatser för 
utbor. Rapport 2003:9. Skogsvårdsstyrelsen. Sid. 2. 
33 Se t.ex. Nilsson, N.-E. (red.) (1990) Sveriges Nationalatlas. Skogen. Bra Böcker. 
34 Se t.ex. Törnqvist, G. (red.) (1989) Svenskt näringsliv i geografiskt perspektiv. Liber, och 
Skogsstyrelsen (2004) Skogsstatistisk årsbok 2004.  
35 Se t.ex. Holm, S., Hugosson, M. & Olsson, E. (1990) Vad betyder skogen?, i Nilsson, 
N.-E. (red.) (1990) Sveriges Nationalatlas. Skogen. Bra Böcker. 
36 Se t.ex. Kaldal, I. (m.fl.) (red.) (2000) Skogsliv. Kulturella processer i nordiska 
skogsbygder. Historiska Media. 
37 Se t.ex. Israelsson, T. (m.fl.) (2004) Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004 och 2005. 
Ura 2004:4. Arbetsmarknadsstyrelsen, Glesbygdsverket (2004) Årsbok 2004, och 
Lundmark, L. (2005) Forest-related employment in the European North: current trends 
and future development. FENNIA, International Journal of Geography 2005 183:2 pp. 
81-95.  
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är det viktigt att påpeka att landsbygden (och därmed skogsbygderna) som 
problem eller om man så vill, en marginaliserad del av storsamhället, ofta är 
något som tas för givet. En huvudorsak till detta är dessa bygders geografiska 
avlägsenhet men också för att någon annan (än de landsbygdsboende) tagit sig 
rätten att definiera just dessa områden som någon sorts utkanter38. Kjell Hansen 
menar att marginaliseringen av landsbygden i själva verket är att betrakta som en 
social och kulturell företeelse39. 

Sedan mitten av 1990-talet har befolkningsförändringarna inneburit att 
befolkningen generellt minskat i alla områdestyper i skogslänens inland och 
skogslänen i övrigt, samtidigt som allt färre av de kvarboende i skogsbygderna 
får sin utkomst av vad skogen ger40. Skogen är således utomordentligt viktig i det 
nationella tillväxt- och välfärdsprojektet men tycks inte skapa förutsättningar för 
en hållbar (välfärds)utveckling där skogen själv växer. I SOU 2001:38 Ägande och 
struktur inom jord och skog framkommer: 
 

”Den del av Sveriges landsbygdsbefolkning som för sin försörjning till 
stor del är beroende av jord- och skogsbruket har länge minskat. I Sverige 
liksom i flertalet andra länder pågår en omställningsprocess på 
landsbygden, som innebär att sysselsättningen i jordbruket och i 
skogsbruket minskar samtidigt som näringslivet där blir alltmer 
mångsidigt. I Sverige har denna process kommit långt. Fortfarande är 
dock näringslivet på landsbygden starkt beroende av jord- och 
skogsbruket och därtill knuten industri- och tjänsteproduktion.” 41  

 
På sina håll ute i skogslandskapet är dessutom företagandet inom skogs- och 
träbranschen inte särskilt omfattande och den lokala förädlingsgraden är 
generellt sett låg. Värmland som helhet uppvisar därför ett fåtal verksamheter 
inom träförädlingsbranschen och det är utomordentligt få yrkesverksamma inom 
skogsbruk och småskalig träförädling42. Detta gäller för Värmlands 
vidkommande särskilt de östra länsdelarna som ingår i den gamla 
industriregionen Bergslagen, även om länet som helhet också framförallt 
uppvisar och gjort sig känt som de stora pappers- och massabrukens landskap. 

                                                 
38 Ardener, E. (1987) ”Remote areas”: some theoretical considerations, i Jackson, A. (red.) 
Anthropolgy at Home. ASA Monographs 25. Tavistock Publications. Sid. 50. 
39 Hansen, K. (1998) Välfärdens motsträviga utkant. Lokal praktik och statlig styrning i 
efterkrigstidens nordsvenska inland. Historiska media. Sid. 23. 
40 Glesbygdsverket (2004) Årsbok 2004. 
41 SOU 2001:38 Ägande och struktur inom jord och skog. Betänkande av 
Jordförvärvsutredningen. Statens offentliga utredningar. Sid. 28. 
42 Se t.ex. Berger, S., Forsberg, G. & Ørbeck, M. (2004) Atlas över Inre Skandinavien. 
Befolkningsutveckling, näringsliv och livsmiljö. Karlstad University Studies 2004:66. 
Karlstads universitet, och Karlsson, S. (m.fl.) (1999): Visst blåser det olika! En studie av 
företagsklimat i fyra värmländska kommuner. Arbetsrapport. GRF. Karlstads universitet. 
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Casten von Otter skriver om Bergslagens näringslivsstruktur och träindustri 
följande: 
 

”Bergslagen är en mycket skogsrik region med ett skogsbruk som är 
präglat av stordrift och storskalighet. Samtidigt är huvuddelen av 
förädlingen förlagd utanför regionen. I jämförelse med andra regioner i 
landet är den lokala förädlingsgraden särskilt låg i Bergslagen, t ex är 
uttaget av sågtimmer flera gånger högre i Småland. Näringsstrukturen 
är präglad av de historiska villkoren för lönsamhet i skogsnäringen, 
stordrift och prioritering av vedråvara för massaindustrin. Resultatet 
har blivit en ensidig företagsstruktur inom sektorn. I dagens läge är den 
klart suboptimal, inte minst beroende på att skogsnettot vid låga 
massavedspriser är för lågt för att effektivt motivera ett aktivt 
skogsbruk.”43 

 
Det är någonstans här avstampet tas när skog och utveckling skall studeras 
närmare i föreliggande avhandling. Nämligen det faktum att en stor del av de 
boende i Sveriges skogsbygder av olika orsaker inte erbjuds möjlighet, eller 
griper chansen att ta del av de rika naturtillgångar som skogslandskapet bjuder 
på, och detta samtidigt som just skogen fortfarande utgör en hörnsten i den 
svenska samhällsekonomin.  

Utgångspunkten i denna avhandling är att äganderätten spelar en central 
roll i sammanhanget. Därtill kan vi addera de geografiska och ekonomiska 
beroendeförhållanden som råder och påverkar skogsbygderna genom att resurser 
och förädlingsanläggningar ofta är fjärrägda, samt alltså det låga 
resursutnyttjandet på den lokala nivån44. Ronnby menar att kontrollen över 
lokala resurser är särskilt viktigt när lokal utveckling och lokalt utvecklingsarbete 
kommer på tal. 
 

”Utvecklingen i lokalsamhället är bl.a. beroende av vem som har makt 
över resurserna. Väljer vi ett lokalt perspektiv som utgångspunkt, blir 
det intressant att söka svar på frågan hur människorna i lokalsamhället 
kan få nödvändiga resurser av typ: land, kapital, infrastruktur, 
människor och know-how.”45 

 

                                                 
43 von Otter, C. (1999) Småskalig virkesförädling – en idépm för affärsutveckling i 
Bergslagen. Forskarstation Bergslagen. Sid 4. 
44 Lundberg, B. (1991) Industriella beroenden – Rumslig och strukturell förändring i ett 
värmlandsperspektiv. Meddelanden från Göteborgs universitets geografiska institutioner, 
Serie B nr 81. Göteborgs universitet. 
45 Ronnby, A. (1995) Samhällsarbete i glesbygd, i Sundh, K. & Turunen, P. (1995) Social 
mobilisering. Om samhällsarbete i Sverige. Publica. Sid. 151. 
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Det är emellertid inte någon enkel problematik eller något lättorienterat 
forskningsfält vi beger oss in i, för ytterst handlar det om värderingar och 
prioriteringar om vilka utvecklingar vi skall tillåta i samhället och var de 
geografiskt skall äga rum, och hur äganderätten och nyttjanderätten till 
naturresurser därmed skall tillämpas. På sätt och vis beger vi oss i och med 
denna avhandling därför in i ett problemområde som kännetecknas av 
ideologiska skiljelinjer.   

I ett historiskt perspektiv tycks detta inte varit särskilt problematiskt 
eftersom det moderna folkhemsbygget i många avseenden har handlat om att 
bortprioritera vissa platser till förmån för en viss utveckling av andra. Detta 
gäller både direkt och indirekt, och det finns skäl att redan så här inledningsvis 
påpeka att den genomgångna utvecklingen inte är något som lättvindigt kan 
förklaras i termer av kapitalism eller marknadsekonomi utan i stället handlar det 
om en komplex process där den förda politiken i tillägg till de 
företagsekonomiska och rumsliga förklaringarna utgör en central 
förklaringsvariabel. Man kan utan vidare överdrifter i sammanhanget säga att 
man i Sverige låtit satsa på storskalig industri baserad på billig och rikligt 
förekommande råvara hämtad från koloniliknande skogsbygder långt från 
maktens centrum46. Vad de boende i skogsbygderna önskat sig är det nog inte 
många som frågat sig. Och ofta är det väl också så att de ofta varit med på 
”noterna”, även om det naturligtvis förekommer tongivande undantag47. I och 
för sig kan detta förhållande betraktas och diskuteras från flera olika håll och 
avsikten är inte här att i postmodernistisk anda kritisera det moderna, utan 
snarare handlar det om att uppmärksamma ett geografiskt problem som på sätt 
och vis är ett arv från folkhemsbygget.  

Synen på våra skogar och skogsbruket har dessutom förändrats på ett 
genomgripande plan under de senaste hundra åren. Almered och Bladh menar 
att synen på skogen förändrats från att ha varit en del av jordbrukets ekosystem, 
med utmarker för bete och andra resurser för självhushållningens ekonomi, till 
en syn som innebär att skogen blivit reducerad till att främst producera just 
vedråvara (till industrins behov)48. De menar vidare att vi åter börjat tala om 
mångbruk i skogslandskapet, något som bland annat kommer till uttryck i 1994 

                                                 
46 Berggren, C. (m.fl.) (1998) Från Italien till Gnosjö. Nutek-rapport nr 2 i serien Nya jobb & 
företag. Nutek. 
47 En del litteratur, såväl akademisk som skönlitterär från framförallt 1970-talet ger exempel 
på just sådant motstånd. Se t.ex. Torpe, U. (1977) Utmaningen. En skröna från västra 
Värmland. LTs förlag, och Daun, Å. (1969) Upp till kamp i Båtskärsnäs. Verdandi-debatt, 
som förövrigt blev i det närmaste stilbildande i den nya etnologin som intresserade sig för 
samtidsanalys i olika lokalsamhällen under 1970-talet. 
48 Almered Olsson, G. & Bladh, G. (2004) Människan i skogen, i Almered Olsson, G. (m.fl.) 
(red.) (2004): Inte bara träd –hållbart mångbruk av skogslandskapet. Carlssons. 
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års skogsvårdslag49. Även synen på skogen som ett produktionslandskap har 
kommit att förändras då allt fler tycks betrakta skogen som ett 
konsumtionslandskap. I det sammanhanget handlar skogsbruket inte om att 
brukaren har ett råvaruförhållande till marken utan det handlar i stället om 
upplevelsen och känslan av skog50. 

Intressant när skog kommer på tal är också de förändringar som ägt rum 
när det gäller ägandet av skogen. Ägandet är intressant därför att det har visat sig 
finnas samband mellan ägande och näringslivsutveckling och därmed i 
förlängningen också försörjningsmöjligheter51. Äganderätten, så som den 
tillämpas i Sverige ger också just ägaren möjligheten att i stor utsträckning ta del 
av avkastningen från en skogsfastighet och i övrigt påverka markanvändningen, 
något som blir svårt för den som inte är ägare52. Ägandet kan därför betraktas 
som en slags inträdesbiljett till ett handlingsrum där ägaren i Martin Gren och 
PO Hallins termer blir, eller åtminstone har en juridiskt sanktionerad möjlighet 
att bli en slags jordristare, det vill säga en person som har makt och möjlighet att 
göra avtryck på jordytan53.  Glete visar i avhandlingen Ägande och industriell 
omvandling hur böndernas äganderätt till skogsmark gav dem möjligheter att ingå i 
det framväxande industrisamhället genom att de investerade avkastningen från 
sitt skogsägande i den framväxande sågverksnäringen54. Böndernas äganderätt 
gav dem således möjlighet att öka sin välfärd baserat på egna handlingar som 
möjliggjordes av just äganderätten. De som ingen skog ägde blev därför i många 
avseenden lämnade utanför eller åtminstone hänvisade till ett 
beroendeförhållande till ägarna.  

Att skogsmark och skogsägande också historiskt spelat roll när det gäller att 
förstå utveckling på skilda platser har också visats av Westholm. I avhandlingen 
Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna studeras markägande och 
skiftesreformer sett i ljuset av geografisk utveckling55. Westholm skriver:  
 

”Markägandets fördelning har genom historien utgjort en viktig grund 
för de sociala systemens utveckling. Den som har haft mark har också 
varit mäktig och kunnat bestämma över utvecklingen och över andra 

                                                 
49 Almered Olsson, G. & Bladh, G. (2004) Människan i skogen, i Almered Olsson, G. (m.fl.) 
(red.) (2004): Inte bara träd –hållbart mångbruk av skogslandskapet. Carlssons. 
50 Fredriksson, C. (1997) ”Ursäkta, var är skogen?” Konsumtionslandskapets kulturella 
konstruktion, i Saltzman, K. & Svensson, B. (red.) (1997) Moderna landskap. Natur och Kultur. 
Sid. 180. 
51 Pipes, R. (2002) Ägande och frihet. Natur och Kultur. 
52 Skogh, G. & Lane, J.-E. (2000) Äganderätten i Sverige. En lärobok i rättsekonomi. Andra 
upplagan. SNS Förlag. Sid. 13. 
53 Gren, M. & Hallin P. O. (2003) Kulturgeografi. En ämnesteoretisk introduktion. Liber. 
54 Glete, J. (1987) Ägande och industriell omvandling. SNS Förlag. 
55 Westholm, E. (1992) Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna. 
Geografiska regionstudier Nr 25. Uppsala universitet. 
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människor. De areella näringarnas minskande andel av 
produktionsvärde och sysselsättning har bara delvis reducerat markens 
ställning som nyckelresurs på landsbygden. I de olika sociala och 
ekonomiska förändringsprocesser som nu pågår spelar marken en 
viktig roll, t.ex. i förskjutningen av verksamheter från produktionssfär 
till konsumtionssfär, i strukturomvandlingen inom jord- och 
skogsbruket, i flyttningsrörelser osv. En stor del av politiken för 
landsbygden bygger också på insatser som riktar sig mot individer och 
organisationer som äger eller brukar. Tillgången till, och kontroll över 
mark är, är således fortfarande en viktig aspekt av landsbygdens sociala 
och ekonomiska förändringar.” 56 

 
För de boende i skogsbygderna kan försörjningsmöjligheterna te sig 
problematiska mot bakgrund av de strukturella förhållanden som blivit ett 
faktum som ett resultat av marknadsekonomi och gällande juridiska ramverk så 
som det kortfattat beskrivits ovan. Ägarstrukturen av skogsfastigheter har 
generellt sett nämligen genomgått omfattande strukturella förändringar genom 
åren och antalet lokalt ägda företag blir allt färre. Från att i många fall varit ägda 
lokalt har många skogsfastigheter kommit att ingå i stora bolag som ibland är 
börsintroducerade eller kontrolleras av andra bolag på någon av världens börser. 
Ett annat markant kännetecken för den nuvarande ägarstrukturen av 
skogsfastigheter för såväl Sverige som Värmland är inslaget av utboägande eller i 
mer geografiska termer fjärrägande, det vill säga ett förhållande där det råder ett 
geografiskt avstånd mellan ägaren och fastigheten57. Dessa förändringar kan ses 
som ett resultat av en övergång från ett traditionellt samhälle till ett modernt 
industrisamhälle. I det traditionella jordbrukssamhället utgjorde ägandet av mark 
en förutsättning för försörjning och var så gott som uteslutande lokalt förankrad. 
Undantag utgjordes av kyrkans och statens skogar liksom av vissa större gods 
som inte sällan ägdes av stormän som innehade flera jordegendomar på 
varierande platser58.  På många håll i Sverige utgjordes böndernas fastigheter av 
relativt små brukningsenheter när försörjningen i hög grad baserades på lokal 
förädling av naturtillgångar. Lagstiftningen har gjort att ägandet inte på samma 
sätt som tidigare är relaterat till själva brukandet. Således kan man i dag bo långt 
bort från en skogsfastighet och i egentlig mening inte heller vara brukare. I stället 
har brukandet i likhet med ägandet också blivit koncentrerat till ett mindre antal 

                                                 
56 Ibid. 
57 Lindgren, U. (m.fl.) (2000) Skogsbruket i den lokala ekonomin. Rapport 2000:4. 
Skogsstyrelsen. 
58 Heimbürger, P. (1979) Markägande – Vad är det?, i PLAN 4-5 1979. 
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specialiserade aktörer. Till stor del sköts det svenska privatskogsbruket av 
tjänstemän och inlejda skogsmaskinsentreprenörer59. 

Problematiken, så som den tas upp i avhandlingen, har på sätt och vis att 
göra med att skogens betydelse för försörjning fått en förändrad betydelse 
genom det moderna samhället som bland annat kommer till uttryck i att det är 
fler människor som lever av skogen utanför skogsbygderna än människor i själva 
skogen. Detta förhållande beror bland annat på skogsbrukets mekanisering och 
de centraliseringar som skett inom de trädförädlande näringarna. Detta brukar  
vanligen förklaras i termer av kapitalism som i sin tur antas leda till att 
monopolliknande situationer uppstår. Inom kulturgeografin finns i 
sammanhanget flera teoribildningar som förklarar industriföretagens 
lokaliseringsval i en marknadsekonomi.    

Tyngdpunkten i framställningen behandlar betydelsen av den nuvarande 
ägarstrukturen (ägande) av skogsfastigheter när det gäller att skapa 
försörjningsmöjligheter för lokalbefolkningen. Utgångspunkten är att utveckling 
i ett lokalsamhälle bland annat är beroende av vem som har makt över de 
platsspecifika och platsbundna resurserna och som ett resultat av det var 
avkastningen från resurserna investeras (eller konsumeras)60. Detta innebär bland 
annat att ett institutionellt perspektiv anläggs. En ytterligare utgångspunkt är att 
lokalt ägda företag investerar lokalt och därmed stabiliserar skatteunderlag och 
sysselsättning61. I vissa fall uppvisar också lokalt ägda företag en högre 
ekonomisk multiplikatoreffekt eftersom de köper mer varor och tjänster lokalt62. 

 

Avhandlingens disposition 

 
Avhandlingens disposition är i någon mening en återspegling av den 
forskningsprocess som legat till grund för arbetet, och i sin tur de förhistorier 
som påverkat forskningsprocessen. Detta innebär att teoretiska avsnitt växelvis 
varvas med redovisningar av de genomförda empiriska undersökningarna. 
Försöket att i dispositionen återspegla forskningsprocessen återspeglar i sin tur 

                                                 
59 Mattson, L. (m.fl.) (2003) Privatägd skog: Värden, visioner och forskningsbehov. SUFOR. 
Brattåsstiftelsen. 
60 Detta har tidigare uppmärksammats av bland andra den norske sociologen Ottar Brox. 
Se t.ex. Brox, O. (2000) Vår felles eigendom. PAX Forlag, och i ett mer specifikt 
värmländskt sammanhang av Jacobsson G. & Wizelius, T. (1972) Ack, Värmeland du 
sköna…Prisma/Verdandi-debatt och i uppföljaren med samma titel Jacobsson G. & 
Wizelius, T. (1984)  Ack Värmeland du sköna… Sekretariatet för framtidsstudier. 
61 Logue, J. (2004) Arbete och pengar måste förankras lokalt, i NUTEK B 2004:3 Lokal 
ekonomi för hållbar tillväxt. NUTEK. 
62 Logue, J. & Yates, J. (2001) The Real World of Employee Ownership. Cornell University 
Press. 
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en idé om hur forskning kan gå till, eller i mitt fall gått till; yttre upptäckter blir 
till inre tankar i en process där det kan vara svårt att skönja en början och ett slut 
eller vad det ena givit det andra. Således är ansatsen i ett helhetligt perspektiv 
abduktiv även om processen i början dominerats av ett induktivt anslag. Ur det 
perspektivet är det svårt att dra en klar gräns mellan teori och empiri eftersom 
det ena antas påverka det andra och vice versa och således kan betraktas som 
något dubbelt. 

Avhandlingens två inledande kapitel är tänkta att fungera som en slags 
riktningspil eller markör av det anslag som legat till grund för den fortsatta 
framställningen och det arbete som legat till grund för den bok som är att 
betrakta som det materiella utfallet av en forskarutbildning. En förhoppning 
med inledningen är också att den skall skapa ett intresse för det problemområde 
som tas upp i avhandlingen genom att knyta an till tidigare forskning, något som 
också görs i andra avsnitt. I kapitel två presenteras avhandlingens syfte och 
frågeställningar, avgränsningar och det ges dessutom perspektiv på 
lokalsamhället och platsen som studieobjekt. 

Kapitel tre behandlar avhandlingens material och metoder och inleds med 
ett resonemang kring hur frågeställningarna är relaterade till val av metod(er). 
Kapitlet presenterar också tre genomförda delstudier och avslutas med att ge 
perspektiv på avhandlingens samhälleliga förankring och teoretiska 
utgångspunkter. Därefter, i kapitel fyra, diskuteras skogens betydelse för 
sysselsättning och försörjning i Värmland med syfte att ytterligare sätta in 
problematiken i ett sammanhang. I kapitlet får läsaren också stifta bekantskap 
med de tre undersökta församlingarna genom att kapitlet beskriver en generell 
värmländsk utveckling och dels mer specifikt tar sig an utvecklingen i de tre 
värmländska församlingarna Gustav Adolf (Hagfors kommun), Ny (Arvika 
kommun) och Södra Finnskoga (Torsby kommun). Kapitlet innehåller också en 
liten berättelse som illustrerar utvecklingen på det lokala planet. De tre 
församlingarna har valts ut mot bakgrund av att de var för sig är varandras 
motsatser i fråga om ägarstruktur av skogsfastigheter.   I kapitel fem presenteras 
den första delstudien som omfattar en registerstudie över den värmländska 
skogens ägarstruktur. Kapitlet omfattar också en redogörelse för 
fastighetsbegreppet och därtill relaterade företeelser. Kapitel fem kan betraktas 
som en avstamp för avhandlingens första egentliga teorikapitel, kapitel sex, som 
redovisar teorier om ägande i allmänhet och markägande i synnerhet. Kapitel sex 
ger också ett sammanhang åt de äganderättsliga teorierna genom att innehålla 
några brottstycken ur den värmländska skogsägarstrukturens framväxt. Avsnittet 
behandlar också delar av den förda jord- och skogsbrukspolitiken liksom det 
juridiska ramverk som omgärdar markägandet i Sverige. 
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När teorier om ägande och framväxt av den nuvarande värmländska 
ägarstrukturen av skogsmark presenterats följer kapitel sju som behandlar 
utvecklingsperspektiv och perspektiv på utveckling anpassat till den i 
avhandlingen aktuella problematiken. Kapitlet kan ses som en plattform för det 
därefter följande kapitlet, kapitel åtta, som utgörs av en redovisning av en enkät- 
och intervjustudie. Detta är att betrakta som avhandlingens andra empiriavsnitt. 
I kapitel åtta diskuteras ägarstrukturens betydelse mot bakgrund av resultat från 
de genomförda undersökningarna. I kapitel nio vävs teori och empiri ytterligare 
samman i en redovisning av sammanfattande utvecklingsdrag. I kapitel tio 
presenteras de huvudsakliga slutsatserna. Avhandlingen avslutas med en utblick 
mot framtiden. 
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2. Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

 

Inledning 

 
När det gäller syfte och frågeställningar görs i denna avhandling ett försök att 
anknyta till centrala delar av kulturgeografin. Martin Gren och PO Hallin 
behandlar kulturgeografisk ämnesteori och menar då att: 
 

”Centralt inom kulturgeografi är att påvisa och förklara rumsliga mönster, 
variationer och skillnader, och hur olika samhällsprocesser påverkar och 
påverkas av rumsliga förhållanden.”63 

 
Ett delvis annorlunda perspektiv på kulturgeografi ges av en grupp norska 
forskare som menar att ändamålet med regionalvetenskaplig forskning, som 
kulturgeografin kan sägas vara, är att belysa hur platser och regioner på jordytan 
utvecklas olika och förstå skillnaderna och studera konsekvenserna av dem64. 
Därmed är det rimligt att det inom kulturgeografin finns ambitioner att beskriva, 
klassificera och förklara hur natur och människor interagerar när bosättning 
etableras, kulturlandskap växer fram och identiteter relaterade till plats 
etableras65.  

Den centrala frågan i denna avhandling gäller mot denna bakgrund ett 
tänkbart samband mellan den nutida ägarstrukturen av skogsfastigheter och 
lokalbefolkningens utvecklings- och försörjningsmöjligheter i skogsbygder. 
Ansatsen präglas således både av systematik med ägande och ägarstruktur och 
integration med avseende på utvecklingen i de tre valda församlingarna som 
exempel66. 

Den övergripande teoretiska utgångspunkten tas inom det för 
kulturgeografer inte särskilt välutnyttjade fältet samhällets institutioner eller mer 
informellt uttryckt, de restriktioner, eller om man så vill; de spelregler, som 
människor satt upp för att ange formerna för mänsklig samverkan, som i det här 

                                                 
63 Gren, M. & Hallin, P. O. (2003) Kulturgeografi. En ämnesteoretisk introduktion. Liber. Sid. 
17. 
64 Gunnerud Berg, N. (m.fl.) (2004) Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir 
akademisk forlag. Sid. 9. 
65 Lindkvist, K. B. & Vatne, E. (2004) Ressurser, verdiskaping og regional omstilling, i 
Lindkvist, K. B. (red.) (2004) Ressurser og omstilling – et geografisk perspektiv på regional 
omstilling i Norge. Fagbokforlaget. Sid. 9. 
66 För en fördjupad diskussion om integrativ respektive systematisk ansats se t.ex. Gren, M. 
& Hallin, P. O. (2003) Kulturgeografi. En ämnesteoretisk introduktion. Liber.   
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fallet exemplifieras med äganderätten (property rights)67. Det är ingalunda något nytt 
fält men dock generellt outvecklat inom kulturgeografin även om angränsande 
samhällsvetenskaper på senare tid ägnat fältet intresse68. Nobelpristagaren i 
ekonomi Douglas C. North menar att bristen på omfattande forskning berott på 
avsaknaden av analytiska ramar. 
 

”Att institutionerna påverkar ekonomiernas funktion är ett påstående 
som knappast är omstritt. Att ekonomiernas olika funktion under olika 
tider på ett avgörande sätt påverkas av det sätt på vilket institutionerna 
utvecklas är inte heller omstritt. Ändå uppvisar varken den ekonomiska 
teorin eller den ekonomiska historievetenskapen särskilt många tecken på 
att rätt värdera institutionens roll för ekonomins funktion, eftersom det 
hittills inte funnits några analytiska ramar för att integrera en analys av 
institutionerna i nationalekonomin och den ekonomiska historien.”69 

 
Skälet till att institutionerna har stor betydelse är att de i hög grad påverkar den 
enskildes beteenden genom att möjliggöra och premiera vissa handlingar eller 
försvåra och fördyra andra70. Buchanan uttrycker institutionernas betydelse för 
människors handlingar så här: 
 

”Constitutional rules have the effect of increasing the costs of taking 
certain actions. It is more costly to take action in violation of a rule than 
it is to take the same action in the abcence of the rule. If this much be 
acknowledged, then rules must matter if the basic law of economics is 
accepted. An increase in the cost of any choice alternative will reduce the 
resort to that alternative.”71 

 
Berggren med flera menar att samhällen som lyckas utveckla en välfungerande 
demokrati och rättsstat och som därtill uppvisar ett visst mått av välstånd i regel 
är samhällen som dessförinnan har lyckats utveckla ett visst slags institutioner. 
På motsvarande sätt kan stagnation och mer eller mindre avsaknad av demokrati 
eller välfungerande folkstyre ofta förklaras av just avsaknaden av vissa spelregler 
eller att andra blivit bestående. Berggren med flera menar vidare att: 

                                                 
67 North, D.C. (1993) Institutionerna, tillväxten och välståndet. SNS Förlag. Sid. 16. 
68 Arealens och tidens knapphet och påverkan på människans handlingsval är en 
uppsättning restriktioner som studerats inom kulturgeografin. Se t.ex. Carlestam, C. & 
Solbe, B. (red.) (1991) Om tidens vidd och tingens ordning. Texter av Torsten Hägerstrand. 
Statens råd för byggnadsforskning. 
69 North, D.C. (1993) Institutionerna, tillväxten och välståndet. SNS Förlag. Sid. 16. 
70 Berggren, N. & Karlsson, N. (2005) Institutioner och äganderätt, i Berggren, N. & 
Karlsson, N. (red.) (2005) Äganderättens  konsekvenser och grunder. Ratio. Sid. 7. 
71 Buchanan, J. M. (2002) Why do constitutions matter?, i Berggren, N., Karlsson, N. & 
Nergelius, J. (red.) (2002) Why Constitutions Matter. Transaction publishers. Sid. 14. 
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”Det är t.ex. inte i första hand brist på naturresurser som gör att många 
afrikanska länder förblir fattiga; och det är heller inte främst 
naturresurser som har gjort länder som Taiwan, Sydkorea och Singapore 
rika. Det är istället i hög grad institutionerna i dessa länder, såväl de 
formella som de informella, som förklarar tillbakagång respektive 
framgång.”72 
 

 
Utgångspunkten i föreliggande avhandling är att äganderätten utgör en av flera 
möjliga restriktioner som påverkar lokalbefolkningens handlingsutrymme och 
därmed utvecklingen på den lokala nivån i värmländska (och andra)  skogs- och 
landsbygder. Äganderätt är därmed en viktig komponent i vad som kan 
omnämnas som det lokala utvecklingskomplexet, det vill säga de faktorer och 
förhållanden som påverkar utvecklingen på en specifik plats. Flygare & Isacson 
uttrycker det så här om äganderätt och tillgång till jord- (och skogs-)bruksmark i 
sin studie om jordbruket i välfärdssamhället: 
 

”Tillgången till jordbruksmark och omständigheterna för hur jord ärvs 
och ägs har betydelse för hur sociala relationer utvecklas, hur 
maktförhållanden uttrycks, liksom hur relationen mellan könen skapas 
och återskapas. Detta sker i samspel mellan lagar rörande arv och 
äganderätt, kulturella och moraliska föreställningar.”73 

 
 
Därmed har det också fallit sig naturligt att teoretiskt hämta inspiration inom 
det för samhällsvetare omfattande fält som på olika sätt behandlar lokal (och 
regional) utveckling och då särskilt olika landsbygders utvecklingar där 
platsperspektivet är centralt. I sammanhanget har Knox och Agnew´s modell 
rörande förhållandet mellan utveckling av platser och organisation av 
näringsverksamhet varit vägledande74. Modellen fokuserar på 
beroendeförhållanden mellan strukturella ramvillkor (överordnade globala 
utvecklingsförlopp) och lokala handlingsmöjligheter (kontextuella förhållanden). 
 

                                                 
72 Berggren, N. & Karlsson, N. (2005) Institutioner och äganderätt, i Berggren, N. & 
Karlsson, N. (red.) (2005) Äganderättens konsekvenser och grunder. Ratio. Sid. 8. 
73 Flygare, I. A. & Isacson, M. (2003) Jordbruket i välfärdssamhället 1945-2000. Natur 
och Kultur. Sid.50. 
74 Knox, P. & Agnew, J. (1998) The Geography of the World Economy. An Introduction to 
Economic Geography. Arnold. 
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Syftet 

 
Avhandlingen tar utgångspunkt i skärningspunkten mellan den politiska 
geografin och den ekonomiska geografin, även om sådana disciplinära 
indelningar ibland kan vara nog så vilseledande när man intresserar sig för 
samhällsfenomen som inte enkelt låter sig avgränsas. I avhandlingen studeras 
bland annat hur politiska beslut, som i det här fallet operationaliserats av just 
äganderätten, indirekt påverkar möjligheter till försörjning inom de valda 
undersökningsområdena. Fokus ligger på det geografiska perspektivet även om 
anknytningar görs till andra näraliggande ämnen. 

Syftet med avhandlingen är tvåfaldigt. För det första är syftet att 
identifiera, beskriva och karaktärisera förändringen när det gäller ägarstrukturen 
av skogsfastigheter i Värmlands län (rumsliga mönster). För det andra är syftet 
att analysera ägarstrukturens roll när det gäller lokalbefolkningens 
handlingsutrymme och försörjningsmöjligheter. En grundläggande utgångspunkt 
är därvidlag att blottlägga betydelsen av geografisk utveckling och 
lokalbefolkningens handlingsutrymme i relation till ägande av naturresurser, och 
då särskilt skog och institutionen äganderätt (samhällsprocesser). Därmed kan 
avhandlingen spela en roll i den diskussion som förs på olika håll angående lokal 
och regional utveckling generellt och lokal förvaltning av skog. Frågan gäller 
också om platser som kan betraktas som marginaliserade i det moderna 
samhällsbygget, ändå uppvisar stora naturgivna kapitaltillgångar75. Ytterst 
handlar det om vilka olika utvecklingar som skall tillåtas var och vem eller vilka 
som skall ha inflytande över dessa utvecklingar.  

I ett mer övergripande sammanhang handlar avhandlingen om att 
försöka att undersöka sambandet mellan de ytstrukturer uttryckta som de olika 
lokala utvecklingar som något beskrevs i inledningen och de ägarstrukturer och 
djupstrukturer eller fenomen som kan relateras till desamma76. Detta innebär att 
avhandlingen på ett tydligt sätt tar utgångspunkt i empirin och de förhållanden 

                                                 
75 Se t.ex. Emery, M. & Pierce, A. (2005) Interupting the telos: locating subsistence in 
contemporary Us forests. Environment and Planning A 37, 981-93, McCarthy, J. (2005) 
Devolution in the woods: community forestry as hybrid neoliberalism. Environment and 
Planning, A 37, 995-1014, McCarthy, J. (2006) Neoliberalism and the politics of alternatives: 
community forestry in British Columbia and the United States. Annals of the Association of 
American Geographers 96, 84-104 och Holmlund, L. (2006) Forest Ownership and Taxation 
in a Swedish Boreal Municipality Context. Doctoral Thesis. Swedish University of Agricultural 
Sciences. Umeå, och Sandström, E. & Tivell, A. 2005. Lokal naturresursförvaltning i 
Västerbottens län – förutsättingar och möjliga former. Working paper No. 7. SLU och 
Länsstyrelsen i Västerbotten. 
76 För en mer ingående diskussion om yt- och djupstrukturer se t.ex. Alvesson, M. & 
Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 
Studentlitteratur. Sid. 48. 
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på den lokala nivån som antas påverka de enskilda människornas 
försörjningsmöjligheter.  

 

Forskningsfrågorna 

 
Det görs i avhandlingen ett försök att besvara tre huvudsakliga frågor för att på 
ett godtagbart sätt uppfylla syftet enligt ovan. Dessa frågor ligger i sin tur till 
grund för utformandet av dispositionen, men kan också betraktas som en slags 
kronologi över hur forskningen i det här fallet har bedrivits; det vill säga att 
forskningsprocessens inledning har dominerats av fråga ett som i sin tur fört 
fram till fråga två och slutligen fråga tre. Forskningsprocessen har på så sätt i sin 
inledning karakteriserats av en induktiv ansats med deduktiva inslag. Således kan 
vi tala om att forskningen i det här fallet inletts med iakttagelser av ytstrukturer 
för att sedan övergå till avtäckande av djupstrukturer.  Forskningen anknyter till 
det klassiska problemet om form och process, utan att för den skull fastna i 
rumslig reduktionism genom att till exempel låta ägarstrukturens geografi i sig 
utgöra den enda förklaringen till ett utvecklingsförlopp eller tillstånd. Ej heller 
betonas på något sätt endast de eventuellt bakomliggande processerna, utan i 
stället betraktas form och process i det här fallet som två delar av samma helhet. 
Vi kan därmed tala om formens process och processens form, eller enklare 
uttryckt om de beroendeförhållanden och samband mellan strukturen och de 
krafter och skeenden som verkat. 

Den första frågan har uppkommit dels som ett resultat av de resor i 
Värmland som något beskrivs i avhandlingens inledning, men kan också ses som 
ett försök att utveckla bilden av de kartor över ägarstruktur av skogsfastigheter i 
Värmlands län som producerats av bland annat Lantmäteriverket, Karlstads stift 
och på sin tid skogskoncernen Billerud77. Dessa kartor uppvisar en mosaik av 
olika ägarkategorier som i generella termer ger vid handen att östra Värmland 
domineras av bolagsskog medan västra Värmland karakteriseras av privatägd så 
kallad ”bondeskog”.  Kartorna har hos mig väckt förundran över de stora 
inomregionala skillnaderna (skillnader inom Värmlands län). Eftersom 
bolagsskogen, och då främst nuvarande Bergvik Skog ABs skogsfastigheter är 
mycket starkt koncentrerade i framförallt länets Bergslagsdel (figur 1)78. En stark 
koncentration av bolagsägda fastigheter återfinns också i öster, norra 

                                                 
77 Lantmäteriet (1984) Markägarekarta Värmlands län. 
78 Bergvik Skog AB har ursprung i bland annat Billerud och Uddeholm inom Värmland och 
utanför i bland annat Korsnäs med verksamhet i gränstrakterna mellan Dalarna, 
Gästrikland och Hälsingland. 
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Klarälvdalen och på västra sidan av Glafsfjordens dalgång i Gillberga och Glava 
samt Gunnarskogs och Bogens församlingar i västra Värmland79.  

 

 
 

Fig. 1. Bergviks skogsfastigheter är koncentrerade till Svealand och södra Norrland. 
Källa: Bergvik Skog AB 

 
 
Enkelt uttryckt kan vi säga att där det historiskt funnits en omfattande 
bruksverksamhet och avsaknad av en omfattande bondebefolkning återfinner vi 
idag stora sammanhängande skogsområden som ägs av Bergvik Skog AB (se 
figur 1). Jag har därtill också både i och utanför universitetet växt upp med 
berättelser om hur skogsbolag och bolagsmän ”lurat” till sig skog från intet ont 
anande hemmansägare och otaliga berättelser om företagsnedläggningar och 
fientliga uppköp inom den värmländska basnäringen inkluderat 

                                                 
79 Bergviks fastighetsinnehav i Värmland bygger på Stora Kopparbergs Bergslags 
Aktiebolag tidigare innehav som i sin tur framförallt är ett resultat av uppköpen av de båda 
bolagen med tydlig värmlandsanknytning genom Billerud och Uddeholm. För en 
genomgång av utvecklingen inom de båda bolagen Billerud och Uddeholm se t.ex. 
Jörnmark, J. (2004) Skogen, staten och kapitalisterna. Studentlitteratur. Sid. 181-211. 
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kraftproduktion80. Detta är något som väckt intresse och skapat funderingar 
kring skogsägandet i sig, skogsägandet och den geografiska utvecklingen och 
olika lokala utvecklingar. Otaliga resor och längre tids vistelser i Norge har också 
skapat perspektiv på den värmländska skogsägarstrukturen genom förståelsen av 
att riksgränsen mellan Norge och Sverige på sätt och vis är en gräns mellan det 
traditionella och det moderna, genom att den norska lagstiftningen när det gäller 
förvärv av jord- och skogsegendomar i betydligt högre grad än i Sverige betonat 
vikten av familjeägda fastigheter81. 

På sätt och vis har jag således som ett slags resultat av kartbilderna och 
upplevelser i resor ute i skogslandskapet funderat över om ägarstrukturen på 
något sätt kan tänkas ha att göra med de olika lokala utvecklingar som jag kunnat 
uppfatta med blotta ögat, eller återfinner som nedtecknade tabeller, diagram eller 
texter i olika skrivna dokument82. Det är naturligtvis ingen enkel problematik 
eftersom det i det aktuella sammanhanget kan vara utomordentligt svårt att 
urskilja vad som egentligen är hönan och vad som är ägget. Med det menar jag 
att det kan vara svårt att se vad som är orsak och verkan när det gäller eventuella 
samband mellan ägarstruktur och lokal utveckling, men förhoppningsvis skall 
föreliggande avhandling bidra till att något belysa svaret. Den första frågan i 
avhandlingen lyder därför enligt följande: 
 

1. Hur ser ägarstrukturen av skogsfastigheter i Värmlands län 
ut? 

 
Med frågan önskar jag få fram ett faktaunderlag som kan ligga till grund för de 
fortsatta studierna av ägarstrukturens betydelse. Detta tror jag hjälper till att 
tydliggöra något av det som diskuteras i avhandlingens inledande kapitel, men 
också ge ett exempel på hur ett offentligt register i förlängningen får en sorts 
spegelbild i landskapet. Det kan emellertid kanske tyckas förlegat att i 
positivistisk anda utgå från ”fakta”, och det kan jag i vissa avseenden hålla med 
om, samtidigt som jag betonar att ett offentligt register av det slag som reglerar 

                                                 
80 För en mer ingående diskussion om strukturell utveckling inom näringslivet i Värmland 
och Bergslagen med bäring på bruksverksamhet och naturresursutnyttjande, se t.ex. 
Axelsson, B. (m.fl.) (1980) Vikmanshyttan: Lära för framtida bruk. En bok om studiearbete, 
frigörelser och Stora Kopparberg. Verdandi-Debatt. Prisma och Berger, S. (1973) 
Företagsnedläggning – konsekvenser för individ och samhälle. Geografiska regionstudier 
Nr 9. Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet, samt Bäck-Wiklund, M. & 
Lindfors, H. (1990) Landsbygd, livsform och samhällsförändring. Daidalos. 
81 Se t.ex. Jörnmark, J. (2005) Norsk och svensk skogsindustriell utveckling under 1900-talet, i 
Olausson, P. (red.) (2005) Naboliv. Arkiven berättar. Värmlandsarkiv. Region Värmland. Sid. 96-
97. 
82 Något om denna utvecklingsproblematik och de inomregionala skillnaderna i Värmland 
behandlas i Karlsson, S. (m.fl.) (1999) Visst blåser det olika! En studie av näringslivsklimat i 
fyra värmländska kommuner. Arbetsrapport, Februari 1999. Gruppen för 
regionalvetenskaplig forskning (GRF). Karlstads universitet. 



 

 30

och stadfäster ägandet ”inte är att leka med” i ett modernt västerländsk samhälle 
där den privata äganderätten utgör en av samhällsbyggets grundvalar. 
Äganderätten och de institutioner och register som bidrar till att upprätthålla den 
finns spridda inom ramen för flera olika myndigheter där Lantmäteriet och 
Inskrivningsmyndigheten är att betrakta som de viktigaste. 

Bilden av ägarstrukturen har jag valt att uttrycka med hjälp av kartor, 
tabeller och diagram baserade på uppgifter från Skatteverket, 
Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen i Värmlands län. Som ett alternativt 
perspektiv representeras ägarstrukturens spegelbild i landskapet av ett fotografi 
från ett av undersökningsområdena. De uppgifter som behandlats antas spela en 
roll och ha relevans mot bakgrund av de teorier om ägande som tas upp till 
behandling i kapitel 6. Således tas bland annat fastigheternas antal och storlek 
upp, liksom något om ägarnas kön och ålder, även om fokus i detta 
sammanhang ligger på ägarnas adress, det vill säga avståndet eller närheten 
mellan ägaren och det ägda.  

När ägarstrukturen av skogsfastigheter i Värmlands län studerats 
närmare och ett svar på fråga ett utkristalliserats känns det angeläget att resa 
frågan om hur och varför denna struktur växt fram? En sådan fråga är emellertid 
att betrakta som mycket komplex och således svår att besvara i sin helhet, men 
jag har valt att försöka fånga denna problematik genom att framförallt utgå från 
den politik som på olika sätt berört skogsägandet och skogsbruket. Detta 
innebär att jag inte försöker att specialstudera de krafter utanför politiken som 
har påverkat såväl ägande som brukande och vidareförädling, i stället görs försök 
att indirekt belysa detta med hjälp av olika offentliga utredningar och specifika 
forskningsrapporter. Ej heller undersöker jag hur den förda politiken fört fram 
till strukturella förändringar specifikt genom att till exempel följa ägarlängden på 
särskilda fastigheter. Ett sådant angreppssätt skulle säkert däremot visa sig 
fruktbart varför det diskuteras vidare längre fram i samband med en utblick mot 
fortsatt forskning inom området.  Exempel på krafter utanför politiken är bland 
annat olika effekter av marknadsekonomin så som stordriftsfördelar som ger 
upphov till centralisering av produktions-anläggningar83. Jag är medveten om att 
det på sätt och vis finns samband mellan politiken och de krafter som finns 
inom marknadsekonomin, men det har inte varit aktuellt att närmare studera den 
problematiken84. Behandlingen av den andra frågan är i huvudsak baserad på 
litteraturstudier. Avhandlingens andra fråga lyder:  
 

                                                 
83 Se t.ex. Teigen, H. (1999) Økonomi, politikk og handel. Universitetsforlaget. 
84 Något av problematiken diskuteras emellertid av t.ex. Aanesland, N. & Holm, O. (2000) 
Offentlig regulering av markedet for landbrukseiendomer – virkninger for verdiskaping og 
bosetting. Landbruksforlaget. 
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2. Hur kan framväxten av den nuvarande ägarstrukturen av 
skogsfastigheter i Värmlands län beskrivas och förklaras? 

 
När fråga ett och två besvarats står vi kvar med ett och?, som i mitt fall fört fram 
till funderingar kring vad ägarstrukturen av skogsfastigheter kan tänkas spela för 
roll när lokal och regional utveckling diskuteras. Frågan om ägarstrukturens 
betydelse kan relateras tillbaka till mina iakttagelser i och funderingar över de 
olika lokala utvecklingarna i det värmländska skogslandskapet så som jag beskrev 
det inledningsvis. På sätt och vis är frågan också avhandlingens viktigaste, men 
såväl beroende av som ett resultat av de båda föregående frågorna.  Den tredje 
frågan har besvarats med hjälp av en enkätundersökning och en 
intervjuundersökning som närmare beskrivs i kapitel åtta. Undersökningarna i 
anslutning till fråga tre relaterar teoretiskt, framförallt till kapitel sju. Fråga 
nummer tre är att betrakta som en syntesfråga varför även resultaten från de 
föregående frågorna är viktiga att beakta i samband med svaret på frågan.   
Avhandlingens tredje fråga lyder således: 
 

3. Vad betyder den nuvarande ägarstrukturen av skogsfastigheter i 
Värmlands län för lokal-befolkningens handlingsutrymme och 
försörjnings-möjligheter? 

 

Avgränsningar i tid och rum 

 
Avhandlingen behandlar i huvudsak den samtida ägarstrukturen av 
skogsfastigheter i Värmlands län även om det alltså också görs försök att besvara 
frågan om vilka krafter som ligger bakom framväxten av denna ägarstruktur. 
Således finns ett historiskt perspektiv med i framställningen även om 
tyngdpunkten framförallt ligger på samtiden. De historiska inslagen kan också 
ses som en återspegling av ett personligt intresse för lokal- och skogshistoria, 
men framförallt som ett försök att från trender i förändringsförlopp ge en 
orientering mot den fortsatta framställningen.  

Att i huvudsak betona den samtida ägarstrukturen, med utblick mot 
framtiden, kan motiveras med att den generellt är en trögförändrad struktur 
(även om, som jag påpekat ovan; ägarstruktur av skog varierat över tid) eftersom 
skogsägandet i många avseenden är att betrakta som en långsiktig 
näringsverksamhet till skillnad från till exempel aktiemarknaden, som kan ge 
upphov till snabba köp och försäljningar. Vanligen äger man en skogsfastighet 
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under en lång period av livet och inte sällan går skogsfastigheter i arv85. I och för 
sig har det på senare tid, genom förändringar i skogslagstiftningen, uppkommit 
situationer även inom skogsbruket som pekar i riktning mot kortsiktig 
”klipparekonomi”. Detta innebär att köpare förvärvar ett virkesrikt skogsskifte 
med avsikt att på kort tid göra stora virkesuttag för att därefter sälja den 
kalavverkade restposten. I Värmland har detta förhållande inte blivit särskilt 
vanligt utan gäller snarare norrlandslänen. Möjligen kan det tänkas att 
ägarstrukturen av skogsfastigheter kan komma att förändras i väsentlig grad av 
bland annat följande två faktorer. Å den ena sidan har vi på senare tid fått in nya 
ägargrupper på vissa håll på den svenska landsbygden, som bland annat utgörs 
av norrmän86 och vad som kan omnämnas som en urban medelklass (utan 
välförankrad bakgrund i jord- och skogsbruk). Detta har uppmärksammats av 
bland andra Amcoff, Forsberg och Stenbacka genom studier av 
”moturbanisering” i mälardalsregionen87. Å den andra sidan kan vi möjligen 
förvänta oss att kommande generationsskiften kommer att bidra till ett utökat 
fjärrägande eftersom det är rimligt att anta att endast en liten del av de ”nya” 
skogsägarna (som ärvt en fastighet) kommer att välja att bosätta sig i anslutning 
till fastigheten88. Intresset för den nutida ägarstrukturen kan också tas som ett 
tecken på mitt intresse av att placera in avhandlingen i något som kan betraktas 
som relevant för de problem och utmaningar som föreligger i områden utanför 
större tätorter och andra tillväxtområden.  

Att framförallt fokusera på samtiden, med utblick mot framtiden, när 
skogsägandet studeras kan också motiveras med de möjligen kommande stora 
förändringarna som kan komma att inträffa när det gäller skogsägandet. Bland 
annat har oljebolaget Shell, som en helt ny aktör inom skogsnäringen, kommit in 
som en storägare i vissa regioner89. Skogen kan också tänkas att få en allt större 
betydelse i fråga om nya former av resursutnyttjande där besöksnäringen, 

                                                 
85 Se t.ex. Flygare, I. A. & Isacson, M. (2003) Jordbruket i välfärdssamhället 1945-2000. 
Natur och Kultur, Lidestav, G. & Nordfjell, T. (2002) Med skogsägaren i fokus. LRF 
Skogsägarna och Lidestav, G. & Nordfjell, T. (2005) A conceptual model for understanding 
social practices in family forestry. Small-scale Forest Economics, Management and Policy, 
4 (4):391-408. 
86 Det norska ägandet av fastigheter i Sverige har framförallt inriktats på fritidshus eller 
fastigheter där användande under fritid kan antas vara en väsentlig bevekelsegrund för 
förvärv. Se t.ex. Berglund, C. (2005) ”Ja vi elsker dette landet…og”. En studie kring 
norskägda fritidshus i svenska delen av Inre Skandinavien. Arbetsrapport 2005:15. Cerut. 
Institutionen för samhällsvetenskap. Karlstads universitet. 
87 Se t.ex. Amcoff, J. (2000) Samtida bosättning på svensk landsbygd. Geografiska 
regionstudier Nr 41. Uppsala universitet, och Forsberg, G., Amcoff, J. & Stenbacka, S. 
(2001) Dynamisk landsbygd kräver ny planering. Miljöforskning, 47-49. Formas. 
88 Något av problematiken kring övertagande av jord- och skogsbruksfastigheter diskuteras 
av Flygare, I.A. & Isacson, M. (2003) Jordbruket i Välfärdssamhället 1945-2000. Natur och 
Kultur. Sid. 49-68. 
89 ATL, Lantbrukets Affärstidning, dec -05. 
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upplevelser och livsmiljö i vid mening och certifierade skogsprodukter kan sägas 
utgöra det nya skogsbruket, något som inte självklart gynnar lokalbefolkningen 
och småskogsägarna. Detta har uppmärksammats av bland andra Taylor som 
pekar på att certifiering som från början var avsett att gynna lokalbefolkning i 
regnskogsområden snarare har visat sig gynna de stora bolagen90. Även nya 
former av förädling av traditionell skogsråvara inom det växande 
bioenergiområdet kan tänkas påverka ägarstruktur och 
utvecklingsförutsättningar i skogsbygder (åtminstone om ökad råvarukonkurrens 
leder till höjda fastighetspriser som i sin tur kan tränga undan kapitalsvaga 
grupper). I avhandlingens avslutande kapitel diskuteras några framtidsrelaterade 
frågor där skog och lokal utveckling är utgångspunkten. 

När det gäller valet av geografisk avgränsning för avhandlingens 
undersökningar utgörs den av Värmlands län och specifikt av församlingarna, 
Gustav Adolf i Hagfors kommun, Ny i Arvika kommun och Södra Finnskoga i 
Torsby kommun.  Valet av Värmland beror dels på den geografiska närheten, 
vilket i viss utsträckning underlättat det praktiska genomförandet av de 
empiriska undersökningarna, och dels på de specifika ägarstrukturella 
förhållanden som länet uppvisar. Med detta menar jag de stora inomregionala 
skillnaderna som generellt innebär en omfattande utbredning av bolagsskog i 
öster och privatskogsbruk i väster91. En bidragande orsak till valet av Värmland 
har också att göra med en forskningstradition vid dåvarande Högskolan i 
Karlstad och nuvarande Karlstads universitet inom fältet lokal och regional 
utveckling som ofta tagit utgångspunkt i just värmlandsempirin och ett 
underifrånperspektiv92. Värmlands län har också en historia som på många vis är 
en del av och innehåller många av de krafter som gett upphov till den nuvarande 
ägarstrukturen eftersom det är ett län som är att betrakta både som ett skogslän 
och ett industrilän. Vid tiden för industrialiseringen under 1800-talets senare 
hälft stred till exempel många olika intressenter om makten över utvecklingen 
inom den värmländska basindustrin och i centrum för spekulationerna befann 
sig just vattenkraften och skogstillgångarna. Jan Jörnmark menar att intensiteten 
i spekulationen förstärktes sedan staten blandat sig i ”the run for resources”, vilket 
kan ses som en anledning att intressera sig för politikens roll när det gäller just 

                                                 
90 Taylor, P.L. (2005) A fair trade approach to community forest certification? A framevork 
for discussion. Journal of Rural Studies 21. Sid. 433-47. 
91 Lantmäteriet (1984) Markägarekarta. Värmlands län. 
92 Se t.ex. Gustafsson, G. (1986) Etik och lokala utvecklingsstrategier. Bevaring eller 
förändring av människans livsvillkor. Meddelanden från Göteborgs universitets 
Kulturgeografiska institutioner Serie B. Nr 78, och Wahlström, L. (1984) 
Geografiutveckling och Geografisk utveckling… som om platser betydde något. 
Meddelanden från Göteborgs universitets Geografiska institutioner. Serie B. Nr 76. 
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skogen och den lokala utvecklingen i skogsbygderna93. Således finns en koppling 
till historien i fallet Värmland även om det alltså är den nutida ägarstrukturen 
som i denna avhandling är av huvudsakligt intresse.  

Det värmländska skogsägandet är också intressant att studera mot 
bakgrund av att den värmländska skogsindustrin, eller om man så vill 
”storskogsbruket”94, tidigt kom att säkra sina råvarubehov genom egna 
skogsinnehav, som kom till genom uppköp av mindre bruk som tidigare 
förvärvat skog av framförallt bönder. Egil Akre visar att den tidiga värmländska 
skogsindustrin med träsliperierna kom att lokaliseras i jordbruksbygder varför 
det var just böndernas skogar som kom att ingå i det framväxande industriella 
systemet95. Billerud är i sammanhanget ett bra såväl värmländskt som svenskt 
exempel på strategiskt tänkande och territoriell expansion genom till exempel 
förvärvet av Hillringsberg i Glafsfjordens dalgång96. Att skogsindustrin i 
Värmland i hög grad kom att äga och kontrollera råvaran ledde till att bönderna 
och andra privata skogsägare redan under 1920-talet organiserade sig i 
skogsägarföreningar för att säkra goda priser, försäljningskanaler till industrin 
och acceptabla mätningsbestämmelser för virket97. Flera av dessa 
skogsägarföreningar lever i dag kvar inom Mellanskog. En liknande utveckling 
med bönder som organiserade sig i föreningar eller allmänningar skedde också i 
Norge98. I norra Värmland återfinner vi en mosaik av stora fastigheter med 
omväxlande privata (enskilda) ägare och bolagsskog. Liknande förhållanden 
återfinns i till exempel Dalarna och Hälsingland99. Även i Norge finns stora 
regionala skillnader när det gäller ägandet av skog som återspeglar olika 
ekonomiska system. I till exempel Gudbrandsdalen i Oppland återfinns en hög 
andel småfastigheter som är såväl privata som lokalt ägda, medan den parallella 

                                                 
93 Jörnmark, J. (2004) Skogen, staten och kapitalisterna. Skapande förstörelse i svensk 
basindustri 1810-1950. Studentlitteratur. Sid. 181. 
94 Med storskogsbruket eller det storskaliga skogsbruket menas (enligt SCB) företag med 
minst tio anställda i skogsarbete (arbete med avverkning) eller med stort 
skogsmarksinnehav. Gränsen för skogsägande företag är ca 5000 ha men varierar mellan 
olika delar av landet. 
95 Akre, E. (2004) Några sekler i Värmlandsskogen. Vad har vi gjort av den och med den. 
Bild, Text & Form. Sid. 49. 
96 Se t.ex. Österlöf, B. (1982) Storskogsbruket, i Beskow, J. (m.fl.) (red.) (1982) Skogsbruk i 
omvandling. Värmlands och Västra Bergslagens Skogsarbetsgivarförening. Sid 39-55, och 
Jörnmark, J. (2004) Skogen, staten och kapitalisterna. Skapande förstörelse i svensk 
basindustri 1810-1950. Studentlitteratur. Sid. 206. 
97 Lindqvist, N. A. & Mandorf, B. (2003) Två hundra år för värmländsk landsbygd. 
Hushållningssällskapet i Värmland 1803-2003. Hushållningssällskapet i Värmland. Sid. 27 
och Aronsson, G. (1982) Skogsägarrörelsen, i Beskow, J. (m.fl.) (red.) (1982) Skogsbruk i 
omvandling. Värmlands och Västra Bergslagens Skogsarbetsgivarförening. Sid. 50. 
98 Se t.ex. Syversen, O. M. (1999) Romedal almenning. Romedal almennings historie. Bind 
1-2. Hagen Offset. Brumundal. 
99 Se t.ex. Westholm, E. (1988) Mark och människor i Gagnefs socken. Om markägandets 
betydelse i en ägosplittrad bygd. DFR-rapport 1988:3. Dalarnas Forskningsråd. 
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dalen Østerdalen i Hedmark uppvisar få men stora fastigheter100. Därmed är det 
rimligt att anta att den aktuella problematiken inte är något som är unikt för 
Värmland utan snarare något av mer generell karaktär. Emellertid krävs mer 
omfattande studier av ägarstruktur av skogsfastigheter i skilda geografiska 
miljöer, än vad som presenteras i denna avhandling, för att kunna dra mer 
långtgående slutsatser.   

De undersökta församlingarna har valts ut mot bakgrund av att de var 
och en för sig utgör en slags ytterligheter beträffande ägarstruktur av 
skogsfastigheter i ett värmländskt sammanhang. Gustav Adolfs församling ligger 
i vad som kan omnämnas som en kärna i den värmländska delen av Bergslagen 
med rester av gammal bruksverksamhet i bland annat Geijersholm och 
Gustavsfors. Dessa tidiga bruksanläggningar kom sedermera att ingå i 
Uddeholmsbolaget (UHB) varför de omgivande skogarna genom uppköp och 
sammanslagningar numer ingår i Bergvik Skog AB. Andelen privat enskild 
skogsmark i Gustav Adolfs församling i förhållande till andelen bolagsskog är i 
det närmaste försumbar. Således är det också utomordentligt få av församlingens 
invånare som är skogsägare och därmed skulle församlingen mot bakgrund av de 
teoretiska utgångspunkterna som redovisas senare uppvisa tydliga geografiska 
beroendeförhållanden mellan kapital och befolkning och det ägda och ägarna. 

I Ny församling i Arvika är förhållandena i det närmaste omvända i 
jämförelse med Gustav Adolf. Detta gäller dessutom flera av församlingarna i 
västra Värmland, som till exempel Västra Fågelvik och Töcksmark i Årjäng och 
Högeruds församling i Arvika. I Ny församling har aldrig någon 
bruksverksamhet i större skala bedrivits även om bruksverksamheter 
förekommit i de angränsande församlingarna Arvika, Eda, Köla och 
Gunnarskog. Däremot finns några, i ett värmländskt sammanhang, stora 
herrgårdar med omfattande skogsinnehav som emellertid fortfarande är att 
betrakta som lokalt ägda101. När det gäller Södra Finnskoga församling i Torsby 
kommun så representerar den församlingarna i Klarälvdalen (och resten) av den 
så kallade Finnskogen. Detta innebär att fastigheterna överlag är stora, eller 
åtminstone större än såväl läns- som riksgenomsnitt. Ägandet i sin tur uppvisar 
en slags mosaik med bolagsskog och privat enskild mark om vart annat. Ett 
flertal av de större fastigheterna är dessutom att betrakta som fjärrägda. Södra 
Finnskoga hör till den del av Värmland som drabbades särskilt hårt av de 
strukturrationaliseringar som bland annat skogsbrukets mekanisering gav 
upphov till. Norra Värmland har studerats i flera olika sammanhang och i en 

                                                 
100 Se t.ex. Berger, S., Forsberg, G. & Ørbeck, M. (2004) Atlas över Inre Skandinavien. 
Befolkningsutveckling, näringsliv och livsmiljö. Karlstad University Studies 2004:66 och 
Pedersen, R. (1974) Seterbruket på Hedemarken. Hedmarksmuseet. 
101 Eriksson, C. (2006) Säterier i Värmland. Lavinia. 



 

 36

rapport som uppmärksammade problem i samband med strukturrationalisering 
framkom följande: 

 
”Den snabba strukturomvandlingen inom svenskt näringsliv under 1960-
talet fick stora efterverkningar i norra Värmland med sin traditionellt 
starka inriktning på jord- och skogsbruk. Antalet sysselsatta inom dessa 
näringar sjönk kraftigt. Utvecklingen inom andra näringsgrenar kunde 
inte tillnärmelsevis kompensera denna nedgång vilket medförde en 
omfattande utflyttning från området”102 

 
  
Vi har således här att göra med några församlingar som sinsemellan är olika både 
vad gäller historia och nuvarande situation. Det gemensamma är att de ligger i 
Värmland och uppvisar mycket skog. Något som ytterligare framkommer i 
kapitel fyra. 
 

Lokalsamhället och landsbygd/glesbygd som studieobjekt 

 
Det problemområde som behandlas och de frågor som tas upp i föreliggande 
avhandling handlar om det lokala uttryckt genom tre församlingar. Det är därför 
av intresse att här närmare diskutera det lokala, platsen och landsbygden (som 
skogsbygderna är en del av) och några närliggande begrepp även om en 
ytterligare och fördjupad diskussion om det lokala och då särskilt lokal 
utveckling sker längre fram i avhandlingen.  

Att studera utvecklingen på landsbygden kan ses som särskilt viktigt i en 
tid när de urbana kulturerna alltmer tycks stå för det normala och normgivande i 
samhället och när det rurala med automatik framstår som det annorlunda. 
Därmed kan studier av landsbygden ses som antingen något otidsenligt eller 
något högst relevant.   

Sedan 1960-talet har en samhällsvetenskaplig forskning med intresse för 
landsbygdsutveckling etablerats i Sverige (även om vissa pionjärarbeten gjordes 
långt innan). Denna forskning har i hög grad kännetecknats av ett fokus på 
lokala och regionala gemenskaper, något som i engelskpråkliga länder hade sin 
motsvarighet i så kallade community studies.  En bärande idé var uppfattningar 
om att det småskaliga, lokala, homogena och närliggande stod i en sorts kontrast 

                                                 
102 Arbetsgruppen för jordbruket i norra Värmland (1974) Jordbruk i norra Värmland 1974. 
Lantbruksnämnden Värmland.  Sid. 5. Arbetsgruppen gjorde en utredning på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Värmlands län och bestod av representanter från Länsstyrelsen, 
Lantbruksnämnden, Hushållningssällskapet och från vart och ett av de nybildade så kallade 
kommunblocken i området. 
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till en slags utvecklingens strömfåra som var dess motsats103. En viktig 
inspirationskälla var Ferdinand Tönnies verk Community and Society (Gemeinschaft 
und Gesellschafft) som kom redan 1887104. Tönnies såg lokalsamhället som 
innehållande sociala fenomen som verkade i en gemensam riktning inom en 
avgränsad geografisk enhet eller grupp. Den så kallade community-forskningen 
lyckades på många sätt fånga upp positiva värden i landsbygdens små platser och 
påverkade dessutom, eller kanske just därför, många lokala utvecklingsgrupper 
och politiker och tjänstemän som tog landsbygdens parti105. Ronnby utvecklar en 
diskussion om det lokala och som han omnämner det; lokalsamhället, och menar 
i likhet med Tönnies att ett lokalsamhälle är en väl avgränsad geografisk enhet 
som normalt karaktäriseras av långsamma förändringar106. Ronnby menar också 
att lokalsamhället står i ett slags motsatsförhållande till något större mer 
överordnat som kan omnämnas som storsamhället107. I det perspektivet handlar 
det i hög grad om något som förhåller sig till något annat eller om man så vill en 
plats som förhåller sig till andra platser.  

 
”Lokalsamhälle refererar alltså till den lilla enheten eller 
mikrostrukturen av materiella, kulturella och sociala förhållanden. Vi 
tänker nog i första hand på ett litet avgränsat samhälle, till exempel den 
klassiska byn på landet. I motsats till storsamhället är alltså 
lokalsamhället en mera avgränsad geografisk enhet. Där har 
människorna något slags gemenskap med ”ansikte-mot-ansikte-
relationer”. Invånarna har ett visst mått av gemensam kultur.”108 

 
En klassisk, om än kanske föråldrad, socialantropologisk definition av begreppet 
lokalsamhälle ges av Hannerz som betonar att lokalsamhället är mer eller mindre 
självständigt och självförsörjande109. En sådan definition hade i ett svenskt 
avseende större giltighet längre tillbaka i tiden när till exempel invånarna i en 
skogsbygd ägde och brukade marken. Emellertid kan det vara på sin plats att 
fundera på om några lokalsamhällen enligt Hannerz och Ronnbys definitioner 
verkligen existerar i Sverige i dag.  De utvalda församlingarna ingår naturligtvis 
genom länkningar och ömsesidiga beroenden till omvärlden eller om man så vill 

                                                 
103 Se t.ex. Hettne, B. (1982) Strömfåra och kontrapunkt i västerländsk utvecklingsdebatt. 
Naturresurs- och miljökommiténs bakgrunsrapport, No. 8, Stockholm. 
104 Tönnies, F. (1887 & 1963) Community and Society. Harper & Row. 
105 Se t.ex. Delanty, G. (2003) Community. Routledge. 
106 Ronnby, A. (1991) I skogarnas land. Om socialt arbete i glesbygd. Ljunglöfs offset AB. 
Stockholm och Ronnby, A. (1995) Samhällsarbete i glesbygd, i Sundh, K. & Turunen, P. 
(red.) (1995) Social mobilisering. Om samhällsarbete i Sverige. Publica. 
107 Ronnby, A. (1995) Den lokala kraften. Människor i utvecklingsarbete. Liber Utbildning. 
Sid. 196. 
108 Ibid. Sid 196. 
109 Hannerz, U. (1978) Lokalsamhället och omvärlden. Stockholm.  Sid. 35. 
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med Ronnbys termer storsamhället. Emellertid tycks de fortfarande uppvisa en 
relativt stark avgränsning genom församlingsterritoriet, men många forskare 
menar att plats, platsbundna identiteter och därtill relaterade sociala relationer 
har ersatts av diskussioner om identiteter och gemenskaper som resultat av icke 
platsbundna sammanhang110. Därmed tycks platsen och lokalsamhället i vissa 
avseenden ha försvunnit ur synfältet till förmån för idéer om globala flöden och 
förflyktigande materialiteter.  

Ronnby menar att det svenska/nordiska begreppet lokalsamhälle har en 
starkare syftning på det geografiskt avgränsade området till skillnad från 
engelskans community. Således handlar studier av lokalsamhällen och det lokala 
inte enbart om studier av en social eller kulturell enhet.111 Detta framgår av att 
begreppet lokalsamhälle är sammansatt av två ord, nämligen lokal och samhälle. 
Därmed åsyftas just ett geografiskt avgränsat område (lokal) och ett rumsligt 
sammanfallande nätverk av sammanvävda sociala relationer och ett socialt 
samspel mellan invånarna som ger en mer eller mindre stark sammanhållning 
och gemenskap.112 Brox menar att det är just de sammanvävda sociala 
relationerna som utmärker lokalsamhället113. Föreställningen om just denna nära 
gemenskap har legat till grund för en slags samhällskritik kontrasterande till 
storsamhällets alienation och gemenskapssplittring114.  

Även om Ronnbys definition av lokalsamhället är att betrakta som 
välfungerande har försök gjorts att definiera annorlunda eller komplettera. Ett 
sådant försök görs av Mattson som uppfattar lokalsamhället enligt följande: 

 
”Det är ett avgränsat geografiskt område, det präglas av hög grad av 
territoriell integration, det utgör ett handlingssystem, det står för 
gemenskap, det har en urskiljbar historia och det har en viss grad av 
självständighet”. 115 

 
Bäck-Wiklund & Lindfors intar en liknande position och framhåller 
homogeniseringskriteriet116 samtidigt som de menar att lokalsamhället är en 
teoretisk idealtyp som fungerar för att beskriva och analysera en lokal enhet med 

                                                 
110 Se t.ex. Hannerz, U. (1996) Transnational Connections: Culture, people, places. 
Routledge. 
111 Ronnby, A. (1995) Den lokala kraften. Människor i utvecklingsarbete. Liber Utbildning. 
Sid. 197. 
112 Ibid. 
113 Brox, O. (1971) Socialpolitiska följder av lokalsamfunnets förfall, i Börjeson, B. (1971) 
Samhällsmyter. Verdandi debatt.  Sid. 50. 
114 Ett sådant exempel är den lokala mobiliseringsrörelsen Rädda Kynnefjäll i Bohuslän. 
115 Mattson, M. (1996) Vinter i folkhemmet. En studie av den svenska modellen på 
lokalplanet. Skriftserie 1996:2. Institutionen för socialt arbete. Göteborgs universitet. Sid. 
43. 
116 Bäck-Wiklund, M. & Lindfors, H. (1974) Lokalsamhället som livsform. Idé och verklighet. 
Sociologiska institutionen. Göteborgs universitet. 
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sammanhållen produktion och reproduktion. Det innebär en betoning av det 
specifika ofta uttryckt som just det lokala117. Bäck-Wiklund & Lindfors menar att 
begreppet lokalsamhälle och de teoribildningar som omfattar detsamma ofta har 
en lätt idealiserande överton och menar att studier av ett lokalsamhälle kan leda 
till att det lokalt specifika tar överhanden vilket i sin tur medför att det 
omgivande samhället får en underordnad roll i analysen. Således kan analysen bli 
vilseledande.118 Ett liknande problematiserande perspektiv presenteras av Berger 
som menar att begreppet lokalsamhälle har otydliga konturer beroende på att 
skilda ämnesföreträdare genom olika infallsvinklar påverkat begreppets 
innehåll119. Berger menar vidare att flera andra närliggande begrepp kan vara 
lämpliga att använda när det lokala skall studeras och inte sällan återspeglar de 
begrepp vi använder också den tidsanda forskningen är en del av120.  
 Definitionen enligt ovan indikerar att såväl olika landsbygder som mer 
urbana områden kan studeras som ett lokalsamhälle. Emellertid är det vanligare 
att studera områden på landsbygd när lokalsamhällen och lokal utveckling 
kommer på tal.  Det kan därför vara fruktbart att närmare betrakta det 
angränsande begreppet glesbygd. SCB definierar glesbygd, eller snarare 
glesbygdskommun som en kommun med en tätortsgrad mindre än 70 % och 
med mindre än fem invånare per kvadratkilometer. Enligt denna definition fanns 
det 23 glesbygdskommuner i Sverige 2004.121 SCB använder sig också av 
begreppet tätort som definieras som områden med mer än 200 invånare och 
mindre än tvåhundra meter mellan bostadshusen. Det som ligger utanför 
tätorterna, eller tätortsgränserna blir antingen lands- eller glesbygd.122 
Glesbygdsverket tar utgångspunkt i SCB:s definitioner men har i tillägg utformat 
en komplettering som utgör en modell för tillgänglighet till service där hänsyn 
tas till restid. Modellen delar därmed in landsbygden i olika kategorier som 
försöker fånga olika områdens särart med avseende på tillgänglighet. Tätortsnära 
landsbygd utgörs enligt Glesbygdsverket av områden med 5-45 minuters körtid 
till en tätort med mer än 3000 invånare. Landsbygd omfattar tätorter med 1000-
3000 invånare utanför tätortsnära landsbygd samt med ett omland inom 30 
minuters restidsavstånd kring dessa tätorter. Övriga områden definieras av 
Glesbygdsverket som glesbygd123. 

                                                 
117 Bäck-Wiklund, M. & Lindfors, H. (1990) Landsbygd, livsform och samhällsförändring. 
Daidalos. Sid. 36. 
118 Ibid. 
119 Berger, S. (1985) ”Upp till kamp”, ”Hem till byn” och ”Starta eget”. Om tendenser och 
yttringar i samhällsvetenskaplig lokalsamhällesforskning. Särtryck ur Kulturgeografiska 
perspektiv. Geografiska regionstudier Nr 15. Uppsala universitet. 
120 Ibid. 
121 SCB (2005) Statistisk årsbok 2005. Statistiska centralbyrån. 
122 Ibid. 
123 Glesbygdsverket (2001) Årsbok 2001. Glesbygdsverket. Sid. 25-27. 
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 Mot bakgrund av ovanstående kan de tre utvalda församlingarna 
betraktas som varianter av landsbygd. Ny i Arvika är i sin helhet att betrakta som 
tätortsnära landsbygd genom närheten till tätorterna Arvika, Charlottenberg och 
Åmotfors. För Gustav Adolf gäller däremot begreppet landsbygd eftersom 
tidsavståndet till Hagfors understiger 30 min. Södra Finnskoga är däremot att 
betrakta som glesbygd genom det långa avståndet till kommunens centralort 
Torsby. Däremot är det tveksamt att renodlat använda begreppet lokalsamhälle 
eftersom de tre församlingarna ingår i komplexa nätverk som inkluderar 
relationer till andra platser och ekonomier som involverar hela världen. 
Emellertid kan lokalsamhälle fungera som en sorts tankefigur att ha med i 
bakgrunden under den fortsatta framställningen och då särskilt de 
globaliseringskritiska antydningar som ligger i begreppet124.   
 

Platsen som studieobjekt 

 
Ett begrepp som anknyter till studiet av det lokala är plats som enligt Antonsen 
fått ett ökat intresse bland geografer under senare tid mot bakgrund av 
beaktandet av de materiella aspekterna125. Emellertid varierar platsbegreppets 
meningsinnehåll i likhet med många andra ord, uttryck och begrepp beroende på 
i vilka sammanhang det används126. I vardagsspråket används plastbegreppet 
relativt oproblematiskt till skillnad från i de vetenskapliga sammanhangen127. 
Således är platsbegreppet komplext med ett meningsinnehåll som spänner från 
konkreta områden på jordytan till mer abstrakta användningsområden som gäller 
omdömen om personers eller föremåls rumsliga eller sociala utbredning, till 
exempel kan vi säga ”skåpet var så stort att det inte fick plats” eller ”han pratar 
mycket och tar så stor plats”. Duncan gör ett försök att fånga platsbegreppets 
komplexitet och mångfald. 
 

”A portion of geographic space. Space is organized into places often 
thought of as bounded settings in which social relations and IDENTITY 
are constituted. Such places may be officially recognized geographical 

                                                 
124 Murdoch, J. (2003) Co-constructing the countryside: hybrid networks and the 
extensive self, i Cloke, P. (red.) (2003) Country Visions. Pearson Prentince Hall. 
125 Antonsen, K. M. (2001) Sted. En teoretisk tilnærming til stedsbegrepet i nyere 
geografisk litteratur. Menneske – sted. Nr. 2/2001. Regional utvikling. Norges 
forskningsråd. 
126 Se t.ex. Cresswell, T. (2004) Place - a short introduction. Blackwell Publishing. 
127 Gunnerud Berg, N. & Dale, B. (2004) Sted – begrepper og teorier. I Gunnerud Berg, N. 
(m.fl.) (2004) Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir akademisk forlag. Sid. 39. 
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entities or more informally organized sites of intersecting social relations, 
meanings and collective memory.”128 

 
Inom kulturgeografin kom inte platsbegreppet att inta någon särskild ställning 
förrän den humanistiska idéströmningen inom ämnet under 1970-talet gav 
upphov till teoretiska diskussioner om plats. Istället hade regionbegreppet varit 
dominerande i de geografiska analyserna129. Några av de mer betydelsefulla 
inslagen under 1970-talets humanistiska geografi kom från Relph och Tuan130. 
Det viktigaste med deras forskningsbidrag var att de med hjälp av begreppet sence 
of place betonade det subjektiva i fråga om upplevelser av platser. Därmed 
förmådde de också att markera ett avstånd från den dominerande strömfåran 
baserad på ett positivistiskt vetenskapsideal där matematiska modeller för bland 
annat avståndsfriktion ingick. 
 Agnew menar att åtminstone tre sätt att studera platser kan identifieras 
och att dessa i många avseenden kompletterar varandra131. För det första kan 
plats enligt Agnew ses som en sorts bakgrundsram mot vilken platser värderas i 
fråga om till exempel fördelar respektive nackdelar med avseende på lokalisering 
av en specifik verksamhet132. Det kan då handla om lokaliseringsfaktorer som 
tillgång till råvaror, kompetent arbetskraft eller priser på mark. När plats 
betraktas som en bakgrundsram för lokalisering eftersträvas i någon mening ett 
objektivt förhållningssätt när platsen skall beskrivas för att förklara existerande 
lokaliseringsmönster eller för att värdera attraktiviteten i fråga om etablering av 
en verksamhet133. Priser på skogsfastigheter och vedråvara kan i vårt fall vara ett 
exempel på förhållande som kan påverka den trädförädlande industrins 
lokaliseringsval. 

Det andra sättet tar utgångspunkt i den så kallade humanistiska 
geografins traditioner som poängterar den inre, upplevda och subjektiva 
dimensionen när platser betraktas. Särskilt Relph har poängterat att det tenderar 
att uppstå relationer mellan människor och platser och där platsen ger 
människorna en identitet, men också omvänt, det vill säga människorna påverkar 

                                                 
128 Duncan, S. (2000) Place, i Johnston (m.fl.) The Dictionary of Human Geography. Sid. 
582. 
129 Lysgård, H. K. (2004) Region i forskning, politikk og hverdagsliv, i Gunnerud Berg, N. 
(m.fl.) (2004) Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir akademisk forlag. Sid. 31. 
130 Relph, E. (1976) Place and Placelessness. Pion, och Tuan, Y.-F. (1977) Space and 
Place: The Perspective of Experience. Edward Arnold. 
131 Agnew, J. (1987) Place and Politics: the Geographical Mediation of State and 
Society. Allen & Unwin. 
132 Cresswell, T. (2004) Place - a short introduction. Blackwell Publishing. Sid. 7. 
133 Gunnerud Berg, N. & Dale, B. (2004) Sted – begrepper og teorier, i Gunnerud Berg, 
N. (m.fl.) (2004) Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir akademisk forlag. Sid. 
41. 
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platsens identitet134. Just detta perspektiv blir intressant när lokal utveckling och 
ägande av skog skall studeras eftersom mark och fastighet i någon mening kan 
ses som synonymt med plats och att ägarna av marken låter marken spela roll i 
skapandet av sin personliga identitet. Som stöd för detta menar Christodoulo att 
människan har ett instinktivt behov av att befästa territorialitet och således 
förbinder det ägda territoriet med identitet135. Även Hägerstrand menar att en 
människas identitet kan vara relaterad till ett territorium eller en plats136.  

Den humanistiska förståelsen av plats förefaller i linje med 
Christodoulo och Hägerstrand vara en rimlig förklaring till att plats uttryckt som 
en skogsfastighet ägs av någon som inte bor i anslutning till den just därför att 
ägaren har särskilda relationer till platsen som den inte vill göra sig av med 
(genom till exempel försäljning). Affektionsvärde framför monetära värden kan 
vara en rimlig bevekelsegrund för att inte sälja en fastighet som ärvts trots att 
ägaren kanske bor långt bort från den. Således är det rimligt att anta att 
fastigheten just kan vara en del av identitetsskapande processer där fastigheten 
inte bara knyter ägaren till platsen utan också skapar relationer i tiden såväl bakåt 
som framåt (genom att ägaren kanske ärvt fastigheten/platsen av äldre släktingar 
och själv planerar att överlåta egendomen till barn eller barnbarn). 

Inom den humanistiska traditionen har plats definierats som ett 
begrepp nära relaterat till hem eller grannskap, det vill säga ett stycke av jordytan 
som människor just har starka relationer till.  

Tuan gör, när han diskuterar plats, en skillnad mellan engelskans 
”place” och ”space”. Rummet, som är den vanliga svenska översättningen av 
engelskans space, ses av Tuan som något som genererar välstånd och makt och 
som något som skapar prestige. Space övergår enligt Tuan till plats när det ges 
ett meningsinnehåll skapat av människans förtrogenhet till avgränsade delar av 
jordytan.137  

 
”…place is an archive of fond memories and splendid achievements that 
inspire the present; place is permanent and hence reassuring to man, who 
sees frailty in himself and chance and flux everywhere.138 

 

                                                 
134 Relph, E. (1976) Place and Placelessness. Pion. Sid. 37. 
135 Christodoulo, D. (1990) The Unpromised Land. Agrarian Reform and Conflict Worldwide. 
Zed Books. Sid. 2. 
136 Hägerstrand, T. (1993) Region och miljö: ekologiska perspektiv på den rumsliga närings- 
och bosättningsstrukturen. Nordisk Institut for Regionalpolitisk forskning. Köpenhamn. Sid. 
22. 
137 Tuan, Y.-F. (1977) Space and Place: The Perspective of Experience. Edward Arnold.  
138 Ibid. Sid. 154. 
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 Således kan en plats innehålla minnen samtidigt som den består av människor 
och artefakter, något som ytterligare indikerar spänningsfältet mellan plats och 
ägarna av platsen (fastigheterna).  

Paul Tage Halberg ger ett intressant exempel på en människas relation 
till plats (och ägande) när han återger hur en av de legendariska 
vandringsmännen från Södra Finnskoga, Nittahon Jussi uttalade ”Detta är mina 
skogar, fast jag äger dom inte”139. Halberg menar att denna relation till skogarna 
var särskilt relevant i områden som präglades av opersonligt ägande (orsakat av 
dominerande inslag av bolagsskog). Således ett slags platsrelationer utan 
inblandning av äganderätt. I områden som däremot dominerades av privatägd 
bondeskog var skogsägandet, och är sannolikt så fortfarande, förknippat med 
social prestige proportionellt ökande i förhållande till fastighetens storlek140. 
Vilket skulle kunna förstås som att också platstillhörigheten i ett socialt 
sammanhang också ökade i takt med den ägda fastighetens storlek141. 

Det tredje sättet att närma sig plats enligt Agnew tar utgångspunkt i 
Giddens begrepp ”locale” som definieras så här:  
 

”Locales refer to the use of space to provide the settings of interaction, 
the settings of interaction in turn being essential to specifying its 
contextuality.”142 

 
Giddens poängterar att “locale” skall förstås som en slags mötesplats eller nod i 
vilken skilda individers vardagsaktiviteter överlappar varandra i tid och rum. 
Typiska platser blir för Giddens då ett köpcentrum eller ett universitet, men i 
vårt fall kan mycket väl det lokala vara den plats eller sammanhang där mötet 
mellan lokalbefolkning och fjärrägande skogsägare äger rum. Cresswell menar att 
Agnew ser de materiella platsepecifika förutsättningarna i begreppet locale143.  

För Giddens utgör begreppet ”disembedding” den centrala 
tankegången när han menar att det sociala livet på en plats blir mer och mer 
uttunnat när det konfronteras med globala impulser. Därmed sammanflätas den 
lokala världen med den globala genom människors handlingar på olika 
geografiska nivåer. Människors liv präglas enligt Giddens därför av 

                                                 
139 Halberg, P. T. (2000) Sosial status i bondeskog och bolagsskog, i Kaldal, I. (m.fl.) (red.) 
(2000) Skogsliv. Kulturella processer i nordiska skogsbygder. Historiska Media. Sid. 195. 
140 Ibid. 
141 Under 1990-talet växte ett intresse fram för att studera sociala relationer i samband med 
platsanalys. Se t.ex. Hansen, J. C. (2004) Ungdoms forhold til sted: Er Rjukan et blivede 
sted?, i Gunnerud Berg, N. (m.fl.) (2004) Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir 
akademisk forlag. Sid. 110. 
142 Giddens, A. (1984) The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. 
Polity Press. Sid. 118. 
143 Cresswell, T. (2004) Place - a short introduction. Blackwell Publishing. Sid. 7. 
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motsättningar mellan ontologisk trygghet och otrygghet, mellan förändring och 
kontinuitet där individualitet blir ett reflexivt projekt och där livsstil blir centralt. 
Giddens använder begreppet locale för att visa att en plats i vår tid är något som 
utsätts för kontinuerligt omskapande som ett resultat av människors handlingar i 
tid och rum144. Med andra ord är platser enligt Giddens, senare utvecklat av till 
exempel Pred och Johnston, något som är fall för kontinuerlig förändring 
orsakad av människors handlingar samtidigt som platserna är medskapare av 
människornas aktiviteter145. Plats utgör då just en mötesplats för olika sociala 
aktiviteter som både ger möjlighet till nya handlingsmöjligheter och inverkar 
begränsande på handling.146 Det under efterkrigstiden ökade fjärrägandet av 
skogsmark är ett exempel på hur olika platser vävts in i ett större geografiskt 
sammanhang (även om många platser redan under industrialiseringens första år 
kom att ingå i såväl nationella som internationella nätverk genom skogsägande 
och marknad147).  

Att platser påverkas och förändras av människors aktiviteter och 
platsers relation och förhållande till omvärlden diskuteras av bland annat Massey 
i hennes arbeten om ”a global sence of place”148. Hon ser platser som 
nätverksbaserade mötesplatser av materiella, sociala och kulturella relationer som 
sträcker sig långt utanför det som kan ses som det (absolut) lokala. Detta 
exemplifierar hon med att skildra myllret av gatuliv i London där människor, 
företag, etniska butiker och restauranger samsas med kulturelement från världens 
alla hörn och tillsammans skapar platsens särart. 

 
”These things tie one locality to many others in a myriad of different 
ways. Moreover, they are more than links, they are part of the 
constitution of the place, part of what gives it its own particular 
character.”149   

  
I det aktuella fallet med skogsägande och platser i det värmländska 
skogslandskapet kan Masseys myllrande gatuliv i London bytas ut mot det inte 
fullt så myllrande livet (med möjligt undantag i den årliga älgjakten) i olika 

                                                 
144 Giddens, A. (1984) The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. 
Polity Press. Sid. 118. 
145 Se t.ex. Pred, A. (1984) Place as historically contingent process: structuration and the 
time-geography of becoming places. Annals of the Association of American Geographers, 
74, 279-297, och Johnston, R.J., (1991) A Question of Place: Exploring the Practice of 
Human Geography. Blackwell. 
146 Giddens, A. (1991) Modernity and Self-Identity. Polity Press. 
147 Se t.ex. Halberg, P. T. (2000) Sosial status i bondeskog och bolagsskog, i Kaldal, I. 
(m.fl.) (red.) (2000) Skogsliv. Kulturella processer i nordiska skogsbygder. Historiska Media. 
148 Massey, D. (1995) The conceptualisation of place, i Massey, D. & Jess, P. (1995) A 
Place in the World? Places, Cultures, and Globalization. Oxford University Press.  
149 Massey, D. (1993) Questions of locality. Geography, 78, 142-150. Sid. 144. 
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hemman och på skogsfastigheter i Värmland. Relationerna kommer då kanske 
till uttryck i den finskproducerade skogsmaskinen (med amerikanska ägare)150 
som kanske körs av en ung man från Litauen och som vägleds av koordinater 
från den japanska GPS-mottagaren på instrumentpanelen som står i förbindelse 
med satelliter i världsrymden. Virket säljs troligen till någon av 
skogsägarföreningarna, till exempel till Mellanskog som har kontor i Torsby, 
som i sin tur säljer vidare till regionala sågverk och pappers- och massabruk. De 
sågade och hyvlade trävarorna och den färdiga kartongen eller pappret säljs 
sedan till stor del på export. Kanske kommer något tillbaka till den ursprungliga 
platsen som möbler, böcker eller emballage? Pengarna från avverkningen, efter 
att kostnader för drivning och transport dragits av, går via fiberoptisk kabel från 
köpare till säljare och registreras på skogsägarens konto. Beroende på 
företagsspecifika förhållanden kanske det blir vinst på avverkningen som i så fall 
beskattas där ägaren är folkbokförd. I teorin kan dessa skattepengar via en runda 
till Bryssel komma tillbaka till skogsbygden som del i EUs strukturfonder till 
något projekt i besöksnäringen som kanske drivs av en lokal utvecklingsgrupp. 
Således ett myllrande liv på sitt sätt som fungerar som ett exempel på att även 
landsbygdens platser ingår i komplexa system där sociala relationer och 
förflyktigande materialiteter är en verklighet. 

Sedan Agnew pekade på de tre förståelserna av plats har ytterliggare 
bidrag till teorierna om plats lanserats. Kännetecknande för dessa är att de 
försöker att bygga en bro mellan subjektiva och objektiva förhållningssätt151. En 
kritiker av förståelsen av plats som locale är Entrikin som hävdar att det 
föreligger en grundläggande motsättning mellan det subjektiva och objektiva när 
en plats skall förstås152. Kärnan i kritiken går ut på att begreppet locale inte 
förmår att överbrygga motsättningen mellan subjektivitet och objektivitet utan 
snarare utgör en slags dimridå som inverkar försvårande på förståelsen av 
plats153. Entrikin menar att det kan vara fruktbart att kombinera de enligt Agnew 
två förstnämnda huvudförståelserna av plats, den objektiva (lokalisering) och 
den subjektiva (sence of place) för att förstå folks förhållanden till platser och 
hur de påverkar handlingar. Bakgrunden till detta ställningstagande har att göra 
med uppfattningen om att människor har en förmåga att både se sitt hem från 
insidan och från utsidan. Insidan blir för Entrikin hemmet som skapar 
sammanhang och anknytning där en stor del av livet äger rum. Utsidan blir 

                                                 
150 Skogsmaskinen skulle kunna vara en Timberjack som tillverkats i finska Joensuu. 
Företagets ägs av amerikanska John Deere.  
151 Gunnerud Berg, N. & Dale, B. (2004) Sted – begrepper og teorier, i Gunnerud Berg, N. 
(m.fl.) (2004) Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir akademisk forlag. Sid. 46. 
152 Entrikin, J.N. (1991) The Betweenness of Place: Towards a Geography of Modernity. 
The Johns Hopkins University Press. 
153 Ibid. 
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däremot hemmet som del av ett område med bland annat hus, gator och 
grannar. Plats betraktas enligt Entrikin bäst utifrån en position mitt emellan den 
objektiva och subjektiva dimensionen.154  

Möjligen har Entrikin rätt i sin kritik men samtidigt finns det skäl att 
mena att han bortser från en del i Giddens angreppssätt. Till exempel bortser 
Entrikin från den kollektiva och sociala dimensionen liksom dynamiken mellan 
struktur och aktör, något som utvecklas av Gunnerud Berg (m.fl.)155.  

I föreliggande avhandling används platsbegreppet i vid mening men det 
antas i likhet med Entrikin att det är fruktbart att arbeta för att överbrygga 
subjektiva och objektiva förhållanden i fråga om förståelsen av plats. I någon 
mening bygger min förståelse av platsbegreppet, så som det används i 
avhandlingen, på en nordisk landskapstradition som har en tydlig förlängning av 
plats ut i landskap. Detta kommer något till uttryck i de möjliga lokala, 
platsspecifika praktiker som kan relateras till bland annat äganderättens 
restriktioner som äger rum som handlingar i skogslandskapet, där till exempel 
allemansrättens (lokala) tillämpning kan utgöra en restriktion156. Alternativa 
tolkningar av äganderätten knyter också ihop plats, landskap och ägande. 
Framförallt handlar det om tillägnelse, det vill säga ett slags informellt ägande 
där tillit och förtrogenhet till plats och landskap kan bytas ut mot den relation 
som den formella äganderätten genererar mellan ägaren och det ägda.  
 

                                                 
154 Ibid. 
155 Gunnerud Berg, N. (m.fl.) (2004) Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir 
akademisk forlag. 
156 Se t.ex. Sandell, K. (1997) Naturkontakt och allemansrätt: Om friluftslivets naturmöte 
och friluftslandskapets tillgänglighet i Sverige 1880-2000. svensk Geografisk årsbok 1997, 
Vol. 73, Sid. 31-65. 
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3. Metoder och material 

 

Med frågorna som utgångspunkt 

 
En grundläggande utgångspunkt i mitt forskningsarbete är föreställningen om att 
ett specifikt problem, en forskningsfråga, vanligen kan angripas och besvaras på 
olika sätt och med olika metoder och att valet av metod(er) i mer eller mindre 
stor utsträckning också påverkar det eller de svar som förhoppningsvis erhålls. 
Således är valet av metod viktigt för vilka svar som uppnås på de frågor som 
skall besvaras och också något som måste anpassas till det som skall studeras.157 
I denna avhandling är det frågorna som varit överordnade och påverkat valet av 
metod(er). Enkelt uttryckt är det därför mitt intresse för den aktuella 
problematiken och de frågor som den aktualiserat som framtvingat de sätt 
genom vilka jag hoppas finna tillförlitliga svar. Emellertid har jag mot bakgrund 
av problemområdet och frågorna valt att ta utgångspunkt i en fallstudiemetod 
där kvantitativa och kvalitativa metoder tillämpas158. Således har jag valt att 
avgränsa mig till några få geografiska områden, eller om man så vill platser för 
att genom fördjupade studier belysa viktiga företeelser och kännetecken när det 
gäller ägarstruktur och lokal utveckling159. Ett problem med fallstudier kan vara 
att de är allt för kontextbundna vilket för till att det inte med nödvändighet råder 
representativitet och generaliserbarhet för en större mängd existerande fall. 
Detta förefaller rimligt även om jag menar att i det aktuella fallet med 
ägarstruktur och lokal utveckling trots allt ändå finns ett visst utrymme för 
generaliserbarhet genom att liknande förhållanden såväl geografiskt som 
historiskt uppträder på andra håll. 
 Även om det kan finnas anledning till tveksamhet mot fallstudier mot 
bakgrund av representativitets- och generaliserbarhetsproblem föreligger det 
trots allt förtjänster genom att det tillsammans går att hantera flera olika 
empiriska material som på olika sätt relaterar till det valda geografiska 
studieobjektet. Därmed ger fallstudiemetoden möjligheter till fördjupning. 
Konkret kan fallet i den aktuella studien också utgöras av flera olika geografiska 
nivåer, det vill säga syfta på såväl Värmland som de tre utvalda församlingarna. 

                                                 
157 Widerberg, K. (2002) Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur. Sid. 65. 
158 Tashakkori, A. & Teddlie, C. (1998) Mixed Methodology. Combining Qualitative and 
Quantitative Approaches. Applied Social Research Methods. Volume 46. Sage.  
159 Merriam, S. B. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur. 



 

 60

Avhandlingen bygger huvudsakligen på olika empiriska 
undersökningar. Avsikten är att analysera ägarstrukturen av skogsfastigheters 
betydelse när det gäller lokala utvecklingsförutsättningar just där skogen växer. I 
mitt fall, med föreliggande avhandlings frågor i beaktande har jag funnit det 
lämpligt att ta till flera olika metoder för att få frågorna allsidigt belysta. Vanligen 
kallas användandet av flera olika metoder för att uppnå svar på en 
forskningsfråga för triangulering, men i det aktuella sammanhanget handlar det 
om kompletterande studier för att uppnå både en bred och djup förståelse. I 
forskning som genomförs med en multipel metodansats ingår användandet av 
kombinationer av metoder och källor när man närmar sig problemområdet. En 
multipel metodansats är i sig inte problemfri utan kräver reflektion och ett 
kritiskt förhållningssätt.160 I detta kapitel redogörs det för de olika studierna och 
de metoder som använts. En mer detaljerad beskrivning av material och metod 
återfinns i inledningen till de kapitel som behandlar respektive delstudie.161 

På ett övergripande plan kan avhandlingen betraktas som explorativ i 
meningen att de valda metoderna inte medger möjligheter till långtgående 
generaliseringar, men istället ger upphov till nya uppslag och infallsvinklar. 
 

Avhandlingsarbetet 

 
I sammanhanget kan det vara relevant att betrakta avhandlingsarbetet eller om 
man så vill forskningsprocessen, både själva skrivandet och arbetet som för fram 
till det, som ett projekt. Vi är ibland vana vid att uppfatta projekt som något med 
en tydlig början och ett tydligt slut och däremellan ett väldefinierat innehåll som 
kan uttryckas med en tids- och aktivitetsplan som löper på en kronologisk linje. 
Snarare rör det sig här om en process med en förhistoria och en avslutning som 
blir otydlig eftersom det uppstår nya uppslag och infallsvinklar till ny 
angränsande forskning, detta särskilt mot bakgrund av mitt utgångsperspektiv 
som mycket präglas av att vara någon sorts ”in-sider”. I vilket fall som helst kan 
forskningsprocessen ses som ett samspel mellan den teoretiska 
kunskapsbildningen å den ena sidan och det empiriska materialet å den andra 
sidan, som påverkas av ständigt närvarande influenser från omgivningen. Det 
kan därmed vara svårt att tydligt skilja tankar från handlingar och handlingar från 
tankar. Horton och Freire talar om att: ”We make the road by walking” när de 

                                                 
160 Valentine, G. (1997) Tell me about…: using interviews as a research methodology, i 
Flowerdew, R. & Martin, D. (red.) (1997) Methods in Human Geography. A guide for 
Students Doing a Research Project. Longman. Sid 112. 
161 Kitchen, R. & Tate, N. J. (2002) Conducting Research into Human Geography: Theory, 
Methodology and Practice. Pearson. 
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fångar filosofin kring idén att tanke och handling är förenade och ej kan skiljas 
åt162. På liknande sätt resonerar Senge ”I den femte disciplinen”163. Intressant med 
detta perspektiv är att det är tillämpbart inte bara i ett avhandlingsprojekt utan 
också i ett kollektivt lokalt utvecklingsarbete.  

Ronnby menar att människan utvecklar sina tankar kring sin 
verksamhet under det att hon utvecklar verksamheten, och vice versa164. Således 
menar Ronnby att själva processen innehåller villkoren för både själva 
tankeverksamheten och det praktiska handlandet165.  

Avhandlingen är resultatet av resor och upptäckter som pågått under 
en längre tid i det värmländska skogslandskapet. Denna verksamhet har varvats 
med litteraturstudier och samtal med seniorforskare. Vad som egentligen lett till 
vad är så här i efterhand svårt att rekonstruera. I vilket fall som helst kan jag 
konstatera att i min levda verklighet är uppdelning av teori och empiri inte 
självklar. Jag talar således inte om någon särskild ämnesteori. Däremot finns 
stunder i tillvaron och platser i avhandlingen som mer präglas av tankar, 
resonemang och funderingar medan andra mer präglas av avskalad saklighet där 
olika undersökningsresultat redovisas. På sätt och vis skulle vi här kunna tala om 
att handlingar och tankar bildat en helhet. Denna helhet är i sin tur en enhet i 
praxis, det medvetna, genomtänkta handlandet i en konkret praktisk verksamhet. 
Den att skriva sin avhandling.  

Ambitionen under processen har varit att agera på ett etiskt försvarbart 
sätt och i det aktuella fallet kommer detta till uttryck genom valet av 
forskningsfält och forskningsperspektiv. Detta innebär att bygder, platser och 
människor bortom etablerade tillväxtområden står i fokus.166  

Avsikten med att inledningsvis presentera några olika värmländska 
utvecklingar, och redogöra för den värmländska ägarstrukturen av 
skogsfastigheter bygger på en idé om att läsaren måste ges en chans att orientera 
sig i avhandlingens tema för att ha något att relatera avhandlingens fortsatta 
innehåll till.  

I någon mening kan avhandlingens empiri och metod delas in i en slags 
resa från något deskriptivt och kvantitativt till något mer analytiskt kvalitativt. På 
detta sätt finns en förhoppning att avhandlingen på ett godtagbart sätt bidrar till 
förståelsen av ägarstruktur av skogsfastigheter och lokal utveckling i 
skogsbygder. Ett övergripande personligt önskemål med föreliggande avhandling 

                                                 
162 Horton, M. & Freire, P. (1991) We Make the Road by Walking: Conversations on 
Education and Social Change. Temple University Press. 
163 Senge, P. M. (1995) Den femte diciplinen. Nerenius & Santérus Förlag.  
164 Ronnby, A. (1995): Den lokala kraften. Människor i utvecklingsarbete. Liber utbildning. 
165 Ibid. 
166 Något om förekommande forskningsetiska problemen och ställningstaganden diskuteras i 
Cloke, P. (2004) Practising Human Geography. Sage Publications. 
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är därmed att bidra till kunskapsproduktionen, men också ge underlag för 
enskilda människors handlingsalternativ, erfarenhetsutbyte och kunskaps-
överföring.  

Avhandlingens undersökningar och relation till frågeställningarna så 
som de behandlas i avhandlingen framgår av figuren (figur 2) nedan. 

 
 

 
    

 FORSKNINGSINTRESSE 
  

MATERIAL 
     

PRESENTATION 
Den värmländska skogens 

ägarstruktur 
Registermaterial Kap. 5 

Ägarstrukturens 
utveckling/framväxt 

Litteratur/Teorier Kap. 4 och 6 

Ägarstrukturens betydelse Enkät/intervjuer Kap. 8 

 
Fig. 2. Uppläggning av de genomförda undersökningarna 

 
 

Delstudie 1: Registerstudien 

 
Avhandlingens första delstudie är empirisk och har genomförts i form av en 
registerstudie. Avsikten med studien är att besvara frågeställning nummer ett 
som avser kännetecken gällande ägarstrukturen av skogsfastigheter i Värmlands 
län. Frågan lyder: Hur ser ägarstrukturen av skogsfastigheter i Värmlands län ut? 

Som underlag för studien har 2003 års fastighetstaxering tjänat. 
Materialet har tillhandahållits av Skatteverket. Ur materialet har data lagts in i 
Excel och tabeller och diagram har därefter tagits fram. Variabler som använts 
har bland annat varit ägarens hemvist, fastighetens storlek och fastighetens 
taxeringsvärde. För att komplettera bilden av ägandet av naturresursen skog har 
även det så kallade Dammregistret för Värmlands län inkluderats. Detta innebär 
att uppgifter från 1984 och 2000 års damminventeringar bearbetats geografiskt. 
Att inkludera studier av dammar har att göra med att de i likhet med 
skogsmarken utgör en resurs som har ägare med särskilda rättigheter (och 
skyldigheter). Dammregistret har tillhandahållits av Länsstyrelsen i Värmlands län. 
För att ytterligare komplettera bilden av den värmländska skogsägarstrukturen 
har några valda kartor granskats närmare i syfte att bland annat se hur linjer på 
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kartor (och i offentliga register) genomgår en ontologisk transformation och får 
en sorts spegelbild i landskapet. Registerstudien bildar också underlag för 
funderingar kring hur politik genomgår en ontologisk transformation och får ett 
utfall i de studerade församlingarna. 

Studien av skogsägarstrukturen har genomförts som en 
totalundersökning av alla fastigheter över 5 ha (som vanligen är gränsen för att 
räknas som jordbruksfastighet) i de aktuella församlingarna. Studien av 
dammregistret behandlar samtliga upptagna (i registret förekommande) 
dammanläggningar i undersökningsförsamlingarna.  

 

Delstudie 2: Litteraturstudien 

 
Avhandlingens andra delstudie är att betrakta som teoretisk och försöker att 
besvara fråga två som gäller framväxten av den nuvarande ägarstrukturen. Hur 
kan framväxten av den nuvarande ägarstrukturen av skogsfastigheter i Värmland beskrivas 
och förklaras? Delstudie två är att betrakta som en litteraturstudie där framförallt 
två typer av material har använts. Dels har generell litteratur som på ett teoretiskt 
plan behandlar äganderätt använts och dels mer specifik litteratur som statliga 
offentliga utredningar (SOU) och rapporter från myndigheter som på olika sätt 
berör den aktuella problematiken. Den generella litteraturen ger en teoretisk 
referensram som tjänar som underlag för förståelsen av det utvecklingsförlopp 
den värmländska ägarstrukturen genomgått. De statliga utredningarna ger en mer 
specifik förklaring till förloppet.  
 När det gäller urvalet av litteraturen som ligger till grund för delstudie 
två har ambitionen vara att fånga en bredden i den omfattande litteratur som på 
olika sätt tar sig an skog och skogsindustriell utveckling samt därtill relaterad 
verksamhet.  
 
 

Delstudie 3: Enkät och intervjustudien 

 
Avhandlingens andra empiriska studie svarar på fråga nummer tre, Vad betyder 
den nuvarande ägarstrukturen av skogsfastigheter för lokalbefolkningens handlingsutrymme 
och försörjningsmöjligheter?  Studien har genomförts som en enkätundersökning (för 
enkätformulär se bilaga) ställd till ägare (oberoende av bostadsadress) med ett 
fastighetsinnehav över 5 ha i de tre aktuella församlingarna. Enkäten har skickats 
till en ägare över 18 år per fastighet för samtliga fastigheter över 5 ha. Vilken av 
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ägarna som fått en enkät i de fall där det förekommit flera olika ägare har 
avgjorts av slumpen (att det kan vara svårt att jämföra antalet fastigheter med 
antalet ägare har att göra med att en fastighet kan ha många olika ägare). För Ny 
församling uppgick antalet svar till 101 stycken, vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på cirka 55 % . För Södra Finnskoga uppgick antalet svar till 70 
stycken, vilket motsvarar en svarsfrekvens på cirka 72 %. I Gustav Adolfs 
församling uppgick antalet svar till 6 stycken, vilket motsvarar en svarsfrekvens 
på 60 %. Att svarsfrekvensen var lägst i Ny har tolkats som att den relativt sett 
högre andelen fjärrägare i något lägre grad än de boende i församlingen 
respektive kommunen besvarat enkäten. När det gäller kön och ålder förelåg 
inga skillnader som kan antas påverka resultaten. Ingen fördjupad bortfallsanalys 
har genomförts. 

Enkätens frågor relaterar till teorier om utveckling och geografiska 
beroendeförhållanden. I huvudsak ligger frågornas fokus på ekonomiska 
förhållanden vilket bland annat innebär att fastighetens betydelse för 
privatekonomin tas upp till behandling liksom vem eller vilka som utför 
eventuellt arbete på fastigheten. Enkäten försöker också ge svar på var 
avkastningen från fastigheten återinvesteras. 

Enkätstudien genomfördes under hösten 2003 och baserades på 
erfarenheter från en ytterligare enkätstudie (se bilaga 1) ställd till ett urval av 
totalbefolkningen i Torsby kommun och Hagfors kommun. Resultaten från den 
enkätstudien redovisas ej i föreliggande avhandling men delar av den redovisas i 
avhandlingen Platser för rovdjursturism?167. Frågorna från den 
enkätundersökningen fungerade som en provundersökning för utformandet av 
den i föreliggande avhandling genomförda studien. 

För att få en fördjupad bild av ägarstrukturens betydelse och 
komplettera enkätundersökningen har en intervjuundersökning genomförts. De 
intervjuade personerna har utgjorts av företrädare för lokala utvecklingsgrupper i 
de aktuella församlingarna, företagare inom träförädling/turism och några 
representanter för dominerande skogsägare.  
 Avhandlingens forskningsfrågor är att betrakta som förhållandevis vida 
varför semistrukturerade intervjuer baserade på en intervjuguide utan preciserade 
frågor genomförts. Tanken med den kvalitativa intervjun är att minska 
styrningen och därmed ge ökat utrymme för intervjupersonen att själv påverka 
samtalets utveckling. Det centrala verktyget under genomförandet har varit den 
semistrukturerade intervjuguiden (se bilagorna 2 och 3). Enligt Widerberg skall 

                                                 
167 Ednarsson, M. (2005) Platser för rovdjursturism. Vargar, människor och utveckling i 
Norra Värmland. Karlstad University Studies 2005:16. Karlstads universitet. 
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intervjuguiden i konkret form vara det översatta uttrycket för det man senare i 
studien önskar att analysera168.  

Att beskriva ett samhälle i förändring  

 
Ett samhälle i förändring kan beskrivas och utforskas på många olika sätt. 
Grundläggande i föreliggande avhandling har varit att ta utgångspunkt i ett 
aktuellt problemområde som på olika sätt berör många människor och platser. 
En ambition med avhandlingen är därmed att försöka återspegla ett intresse för 
den lokala nivån i och på skogs- och landsbygder när det gäller geografisk 
utveckling. Ett sådant intresse finns både i och utanför de akademiska miljöerna 
och i och utanför skogsbygderna. Intresset ter sig olika beroende på perspektiv 
och utgångspunkter och det förändras över tid. Jag skall i det följande avsnittet 
göra ett försök att redovisa några av mina utgångspunkter och valda perspektiv 
och samtidigt anknyta något till tidigare forskning med inriktning mot den 
aktuella problematiken (anknytningar till tidigare forskning görs också i andra 
avsnitt).  

När det gäller forskningen om lokalsamhällen och utveckling 
etablerades den med styrka från slutet av 1960-talet efter att en slags 
modernitetens baksida fått ett geografiskt uttryck169. Således faller 
avhandlingsämnet in i en lång ämnestradition inom kulturgeografi och andra 
relaterade samhällsvetenskaper. Detta gäller såväl intresset för den lokala nivån 
som skogs- och landsbygder mer specifikt. När det gäller intresset för lokal 
utveckling utanför de akademiska miljöerna förefaller det emellertid vara i 
skuggan av det mer dominerande intresset för regional utveckling, något som 
inte minst återspeglas i de pågående diskussionerna om framtida regionindelning 
i Sverige170. Detta gäller särskilt inom statens centrala och regionala myndigheter 
liksom inom EU-administrationen171. Emellertid är det inte alldeles enkelt att på 
ett entydigt sätt avgöra vad som är ett intresse för lokal eller regional utveckling 
eftersom såväl vad som är lokalt och/eller regionalt som vad som är utveckling 
är problematiskt. Emellertid kan det finnas skäl att mena att forskningen om 
lokal utveckling intagit en utvecklingskritisk utgångspunkt medan forskningen 

                                                 
168 Widerberg, K. (2002) Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur. 
169 Se. t.ex. Brox O. (1971) Socialpolitiska följder av lokalsamfunnets förfall, i Börjeson, B. 
(1971) Samhällsmyter. Verdandi debatt. 
170 Se t.ex. SOU 2003:123 Utvecklingskraft för hållbar tillväxt. Ansvarskommitténs 
delbetänkande, och Hallin, G. (2004) 370 Years of Governance Coming to an end. Sweden 
Reviews in Political Administration, i Journal of Nordregio. No. 1 March Volume 4-2004. 
Sid. 13-14. 
171 Veggeland, N. (2000) Den nye regionalismen. Europeisk integrasjon og flernivåstyring. 
Fagbokforlaget. 
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om regional utveckling snarare varit mer framtidsorienterad inom ramen för 
modernitetens strömfåra.  

Beträffande lokal utveckling som det förstås i denna avhandling är det 
trots allt så att det representerar något viktigt eftersom de lokala perspektiven, 
och då särskilt skogs- och landsbygder, lätt kan glömmas bort i den dominerande 
regionala tillväxtdiskursen. På något vis har intresset för den lilla människan och 
de lokala utvecklingarna, och därmed underifrånperspektivet tappat mark i 
förhållande till mer det tillväxtorienterade och kanske av den så kallade 
nyliberalism präglade tillväxtdiskursen. Det förhåller sig nämligen så att den 
dominerande utvecklingsdiskussionen i stor utsträckning är inriktad på 
ekonomisk tillväxt och regionförstorning. Att tala om lokal utveckling är därför 
inte bara att tala om utveckling på olika geografiska skalnivåer utan det handlar 
också i hög grad om vem som har initiativet till vart utvecklingen skall leda och 
hur den skall genomföras (således en fråga om rättvisa som emellertid inte 
utvecklas annat än indirekt i föreliggande avhandling)172.  

De naturresursbaserade näringarna, som skogsägandet och skogsbruket 
är en del av, kan på sätt och vis karakteriseras som tillhörande det förgångna, 
åtminstone i vissa sammanhang. Tor Selstad menar att forskningen i många fall 
intresserar sig för det som samhället i övrigt intresserar sig för173. När det gäller 
studier av olika näringar är de klassiska lokaliseringsteorierna talande. Under 
tidigt artonhundratal när utvidgningar och effektiviseringar inom jordbruket var 
aktuellt tillkom till exempel von Thünens teorier om markanvändning inom 
primärnäringen. När industrisamhället var i full expansion kom Weber med sin 
stora teori rörande industrilokalisering och senare, 1933, lade Christaller fram sin 
teori om tjänsteföretagens lokalisering.174 Mest dominerande är väl kanske 
globaliseringen. Kanske är det just därför denna avhandling kommit till? 
Intresset för lokal utveckling och då särskilt på landsbygden förefaller stort, även 
om det nog ändå inte är som det var på 1970-talet. Det är väl i och för sig svårt 
att jämföra utbredningen av intressen för landsbygdsutveckling men på något 
sätt känns det som att intresset intar olika perspektiv. 1970-talets debatt 
handlade mycket om de små platserna och den lilla människan som kördes över 
av de stora aktörerna inom såväl stat som näringsliv. Lars Molins filmer 
illustrerar en slags tidsanda när det gäller synen på landsbygden liksom flera av 

                                                 
172 Se t.ex. Lundberg, B. & Karlsson, S. (2002) Lokala utvecklingsstrategier – perspektiv, 
resurser och beroenden, i Lundberg, B. (m.fl.) (red.) Arvegods och nyodlingar. Karlstad 
University Studies 2002:47. Karlstads universitet. 
173 Selstad, T. (1997) Mat og materialer. Ressurser, regulering og regional omstilling. 
ØF-rapport nr. 32/1997. Østlandsforskning, och Selstad, T. (1997) Ressurser, regulering 
og regional omstilling, i Asheim, B. T. (m.fl.) (1997) Omstilling og regional utvikling. NF-
rapport nr. 21/97. Nordlandsforskning. 
174 Teigen, H. (1999) Regional økonomi og politik. Universitetsforlaget. 



 

 67

Stig Claessons litterära verk. Det tydligaste exemplet är kanske boken Vem älskar 
Yngve Frej som också filmatiserats175. I ett värmländskt sammanhang utgör Lena 
Torpes skröna Utmaningen ett tydligt exempel på en tidsanda när det gällde synen 
på landsbygdens utveckling i allmänhet och lantbruksnämnden i synnerhet176. 
Torpes skröna handlar om en grupp människor i en västvärmländsk by som 
vaknat till insikt om hur illa människorna och bygden de lever i behandlats av en 
byråkratisk överhet.  

Samtidens intresse för det lokala och landsbygden är mer svårfångad 
även om det nog kan konstateras att några särskilt kritiska perspektiv inte 
föreligger, med undantag för diskussionen om biologisk mångfald och 
igenväxande kulturlandskap. Snarare handlar intresset för landsbygden mer om 
någon sorts romantiserad tanke om en idyll där livsmiljö och personlig 
utveckling står i fokus177. Moderna tidskrifter som Lantliv och Gods och Gårdar 
bär vittnesbörd om detta, liksom forskning som inte på annat sätt än att 
uppmärksamma aktuella fenomen, tar ställning för eller emot landsbygden. Ett 
kritsikt undantag är Aanesland och Labugt som studerat det komplexa 
bidragssystem som riktar sig till utveckling av landsbygden i Norge178. De menar 
att landsbygden trots massiva bidrag inte utvecklats (i riktning mot den moderna 
strömfåran). I stället är det i fallet Norge oljeverksamhet och fiskodling, som 
utan stora bidrag uppvisat en enastående ekonomisk utveckling179. Edman och 
Lindvall menar att bilden av det lokala är dubbel eftersom den å ena sidan 
kännetecknas av dysterhet där det lokala utmanas av starka ekonomiska krafter 
och politisk handlingsförlamning, och å den andra sidan kännetecknas av 
entusiasm, framtidstro och engagemang180. De menar delvis tvärtemot 
Aanesland och Labugt att särskilda insatser krävs för att ta till vara de resurser 
som landsbygden representerar181. 

Även om lokala utvecklingar inte tycks intressera särskilt många yngre 
kulturgeografer är flera kritiska samhällsforskare som gjorde entré under 
framförallt 1970-talet fortfarande verksamma. Bland dessa märks bland andra 
den norske sociologen och samhällsdebattören Ottar Brox som menar att det 
finns skäl att slå vakt om de värden som omfattas av allemansrätten182. Även 
andra norrmän har under senare år ägnat såväl jord- och skogsbruksfastigheter 

                                                 
175 Claesson, S. (1972) Vem älskar Yngve Frej. Bokförlaget Aldus/Bonniers. 
176 Torpe, U. (1977) Utmaningen. En skröna från västra Värmland. LTs förlag. 
177 Se t.ex. Woods, M. & Goodwin, M. (2003) Applaying the rural: governance and policy 
in rural areas, i Cloke, P. (red.) (2003) Country Visions. Pearson Prentince Hall. 
178 Aanesland, N. & Labugt, I.-L. (2000) Bygdeutvikling – til nytte for hvem?. 
Landbruksforlaget. 
179 Ibid. Sid. 124. 
180 Edman, S. & Lindvall, J. (2002) Siste man släcker ljuset. Kan hela Sverige leva? Atlas. 
181 Ibid. Sid. 166-175. 
182 Se t.ex. Brox, O. (2000) Vår felles eiendom. PAX Forlag. 
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som lokal utveckling intresse. Vid Norges landbrukshøgskole har flera forskare 
publicerat intressanta bidrag till förståelsen av det lokala och äganderättsliga 
frågor i relation till jord- och skogsbruk på den lokala nivån183. På den 
europeiska nivån märks bland annat Eland184. Även i Sverige märks intresset för 
olika lokala utvecklingar även om det kanske blir mest tydligt i fråga om 
företagsnedläggningar eller rovdjursfrågan och kanske framträder en polarisering 
mellan stad och land. Författaren och samhällsdebattören Göran Greider har i 
sammanhanget betytt mycket för att lyfta fram de utvecklingsproblem 
landsbygden representerar. Hans bok Fucking Sverige är ett exempel på hur 
samtiden speglar lokala utvecklingsproblematiker utanför den akademiska 
diskursen185.  

Ofta framstår de små platsernas existens i skogsbygderna också som 
ifrågasatta. Den med jämna mellanrum uppdykande diskussionen om tärande 
och närande regioner där landsbygden och kanske framförallt Norrlands 
skogsbygder framställs som tärande och Stockholm som närande är ett tydligt 
exempel.  Diskussionen om landsbygdens roll får dock nya reflekterande bidrag 
av och till som skapar nya perspektiv och frågor. Från Uppsala har det till 
exempel under senare år kommit ett par avhandlingar som belyser ett delvis 
oväntat utvecklingsförlopp karakteriserat av en utflyttning från storstäderna till 
vad som omnämns som tätortsnära landsbygd186. I sammanhanget är 
landsbygden och de små platserna representanter för kanske något postmodernt 
där livsmiljö blir ett centralt inslag. 

Från slutet av 1980-talet kom studier av lokal utveckling och lokala 
utvecklingsprocesser att få förnyad styrka genom etablerandet av 
Glesbygdsdelegationen och sedermera Folkrörelserådet.   

Från Glesbygdsverket har ett flertal rapporter kommit som ger bilden av 
en sorts nytändning på landsbygden även om det samtidigt återfinns en viss oro 
över landsbygdens utvecklingsförutsättningar. Ronny Svensson uttrycker oron så 
här:  
 

”Det är med stark oro man måste inse att Sverige håller på att delas på 
ett nytt sätt. Inte som tidigare mellan storstäder och glesbygd, Norrland 

                                                 
183 Se t.ex. Aanesland, N. & Holm, O. (2000) Offentlig regulering av markedet for 
landbrukseiendommer – virkninger for verdiskaping og bosetting. Landbruksforlaget. 
184 Elands, B. & Wiersum, K. (2001) Forestry and rural development in Europe: an 
exploration of socio-political discourses. Forest policy and economics 3:8 2001. Sid. 5-
16. 
185 Greider, G. (2001) Fucking Sverige. Byn, bruket, skogen – en modern Dalaresa. 
Ordfront.  
186 Amcoff, J. (2000) Samtida bosättning på svensk landsbygd. Geografiska regionstudier 
Nr 41. Uppsala universitet, och Stenbacka, S. (2001) Landsbygdsboende i inflyttarnas 
perspektiv. Intention och handling i lokalsamhället. Geografiska regionstudier Nr 42. 
Uppsala universitet. 
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mot Sydsverige eller inlandsregionerna mot kustområdena. Den nya 
vattendelaren går istället mellan växande högskole- och 
universitetsorter å ena sidan och övriga Sverige å den andra.”187  

 
Även från mer centralt håll inom statens förvaltning diskuteras landsbygden 
ingående. Ett exempel är den utredning, som på före detta statsrådet Ulrika 
Messings uppdrag genomförts av Erik Westholm. I utredningen, Mot en ny 
landsbygdspolitik, ges förslaget att:  
 

”En politik för landsbygdens utveckling behöver formuleras. 
Utgångspunkten ska vara det nationella intresset av en landsbygd som 
är ekonomiskt livskraftig, som har höga natur- och kulturvärden och 
socialt välfungerande och levande byar, bygder och orter.”188  

 
 
Även om det alltså föreligger ett intresse för svenska landsbygder som kommer 
till uttryck i såväl framtidstro som oro framstår nog ändå landsbygden i vid 
mening som något som behöver särskild hjälp för att utvecklas. Underförstått 
verkar också utveckling på landsbygden mer eller mindre handla om att ta efter 
något som tidigare genererats i städer. I sammanhanget talas det särskilt om en 
kunskapsdriven utveckling. Inom strukturfondsprogrammen som Sverige fick ta 
del av i och med inträdet i EU märks detta särskilt tydligt. I till exempel 
målbeskrivningen för Mål-1 Södra Skogslänsregionen 2000-2006  (i vilken Södra 
Finnskoga ingick) betonas att det i första hand handlar om att utvecklingskraften 
skall stärkas med en kunskapsdriven tillväxt. 

Sammanfattningsvis, när det gäller intresset för det lokala i allmänhet 
och utveckling i synnerhet kan det nog konstateras att det i de breda lägren 
rådde ett vidare intresse under framförallt 1970-talet än vad det gör nu. Detta är 
väl i och för sig något som kan behandlas i en separat avhandling men kanske 
kan man med fog hävda att vår tid mer handlar om individuell utveckling och 
tillväxt på världens börser än kollektiv utveckling av platser. I avhandlingens 
teoretiska avsnitt diskuteras detta delvis ytterligare.   

Även avhandlingens andra fält, som behandlar ägande sett i ljuset av 
geografisk utveckling, tycks ha fått ett förnyat intresse under senare år. Från att 
nog mest varit av intresse för politiskt medvetna forskare på vänsterkanten har 
äganderättsliga frågor kommit att intressera en bred skara kulturgeografer. Ett 
exempel är den forskningsmiljö med intresse för Baltikum som byggts upp i 

                                                 
187 Svensson, R. (1998) Det nya Sverige byggs underifrån. Glesbygdsverket. Sid. 12. 
188 SOU 2003:29 Mot en ny landsbygdspolitik. Betänkande från utredningen om 
Glesbygdsverket. Näringsdepartementet. Sid. 143. 
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Uppsala runt professor Göran Hoppe. I den miljön verkade Ann Grubbström189 
och Sigrid Hedin190 som båda i sina respektive avhandlingar behandlat 
jordägande i Estland. Hedin indikerar efter genomförandet av ett antal empiriska 
studier att:   
 

”…”mark” kan ses i egenskap av en plats som innehåller minnen och 
historia och som markägaren och hans familj identifierar sig med. 
Markåtertagandet kan i detta fall ses som en viktig symbolhandling i den 
bemärkelsen att man återtar ägandet av en plats som inte bara fysiskt utan 
också mentalt gått förlorad”191.  

 
Hedins avhandling kan ses som ett bidrag till förståelsen av post-sovjetiska-
processer men också markägandets betydelse för personlig identitet och lokal 
utveckling. Ett ytterligare exempel på förnyat intresse för äganderättsliga frågor 
är Lennart Stenmans arbeten om bland annat avvittringen i lappmarkerna och 
problematik kring rättsäkerhet i fråga om ströängar192. Stenmans arbeten har 
kommit att användas som underlag för ägarrättsliga tvister mellan samer och den 
svenska staten. Även när det gäller ägarstrukturella frågor har staten visat 
intresse under senare år. Ett exempel är SOU 2001:38, Ägande och struktur 
inom jord och skog193. Ett bidrag till diskussionen om äganderätt kommer från 
SNS författningsprojekt. Karl-Göran Algotsson konstaterar i publikationen 
Äganderätt och demokrati att bestämmelserna om äganderätten tillhör de mest 
omstridda delarna av det svenska statsskicket. För en del innebär till exempel en 
grundlagsfäst äganderätt en inskränkning av demokratin. Andra menar däremot 
att äganderätt är grundläggande för ett demokratiskt samhälle194. I denna 
avhandling ansluter jag mig till idéen att äganderätt är viktigt såväl när det gäller 
kulturgeografisk forskning och geografisk utveckling som samhällsutveckling i 
allmänhet. 
 

                                                 
189 Grubbström, A. (2003) Sillar och mullvadar. Jordägande och etnicitet i Estlands 
svenskbygder 1816-1939. Geografiska regionstudier NR 55. Uppsala universitet. 
190 Hedin, S. (2003) Åter till släktens mark? En studie av markåterlämningen i Estlands 
svenskbygder efter Sovjetunionens sammanbrott. Geografiska regionstudier NR 54. 
Uppsala universitet. 
191 Sid. 215. 
192 Se t.ex. Stenman, L. (1998) Rätten till land och vatten ur ett svedjefinskt perspektiv. 
Forskningsrapport 98:6. Avdelningen för geografi och turism. Högskolan i Karlstad, och 
Stenman, L. (2001) Rätten till land och vatten i lappmarkerna i historisk belysning. Karlstad 
University Studies 2001:3. Karlstads universitet och Stenman, L. (2004) Ströängar – ett 
svenskt exempel på rättsäkerhet. Karlstads University Studies 2004:37. Karlstads 
univeristet. 
193 SOU 2001:38 Ägande och struktur inom jord och skog. Betänkande av 
Jordförvärvsutredningen. Jordbruksdepartementet. 
194 Algotsson, K.-G. (2001) Äganderätt och demokrati. SNS Förlag. 
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4. Skogens betydelse för sysselsättning och 
försörjning i Värmland 

 

En värmländsk basnäring 

 
Under de senaste två hundra åren har skogsbruket och de relaterade industrierna 
inom träförädling (sågverk, papper och massa) spelat en central roll när det gäller 
sysselsättningsnivå och försörjningsmöjligheter i stora delar av Sverige. Detta 
gäller särskilt skogslänen till vilka Värmland brukar räknas och detta kan 
tillskrivas goda tillgångar på råvarorna skog och vattenkraft, samt möjligheten att 
på ett rimligt sätt nå marknaden.195 Rötterna till den industriella verksamhet som 
kan relateras till skogen kan dateras bakåt till 1500-talet då viss timmerhandel 
etablerats196. Den värmländska skogsindustrins geografiska utveckling har 
beskrivits av bland andra Erling Andersson. I antologin Värmland skriver han 
om förändringar inom den Värmländska pappers- och massaindustrin. 
 

”Under mellankrigsperioden fick slipmassefabrikerna svårt att hålla stånd i 
den ökande konkurrensen. Maskinparken slets ned och produktionen 
upphörde.”197  

 
Andersson fortsätter om utvecklingen i västra Värmland:  
 

Av pappersbruken återstår endast Åmotfors. Basindustrierna har sålunda 
lämnat scenen nästan totalt i vårt område. Västvärmlands virke har blivit 
råvara som transporteras till industrierna i Dalsland, vid Vänern och till 
Norge för att förädlas.”198  

 
En stark koncentration av såväl ägande som produktionsenheter, liksom en hög 
rationaliseringsgrad genom långt driven mekanisering under senare decennier har 

                                                 
195 Se t.ex. Nilsson, N-E (red.) Sveriges Nationalatlas. Skogen. Bra Böcker  och Andersson, 
B. & Hultman, S. G. (1980) Skogens värden - skogsbrukets roll. Sveriges 
Lantbruksuniversitet. LTs förlag. 
196 Värmlandsutställningen (1929) Värmlands skogsbruk. Fordom och nu. Sid. 45-61, och 
Behm, C. L. (m.fl.) (red.) (1929) Värmlands jordbruk. En utredning rörande dess allmänna 
ståndpunkt och ekonomiska förutsättningar, verkställd av Lantbruksavdelningens grupp 6 
vid den av Värmlands hushållningssällskap anordnade utställningen i Karlstad 1929. 
197 Andersson, E. (1985): Ett Värmland vid sidan av allfarvägen, i Värmland, Svenska 
Turistföreningens årsskrift 1985. 
198 Ibid. 
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emellertid i hög grad lett till att skogens betydelse som basnäring kommit att 
minska i stora delar av de värmländska skogsbygderna199. Detta gäller särskilt när 
det handlar om att generera sysselsättning200. Sedan 1972 har till exempel den 
skogliga sysselsättningen långt mer än halverats i riket som helhet201. För 
Värmlands vidkommande var sysselsättningsminskningen särskilt stor i norra 
länsdelen under 1960-talet sedan en omfattande mekanisering friställde 
skogsarbetarna som ej heller fann ersättningsjobb lokalt202. När det gäller 
produktivitet klarar sig skogsindustrin dock fortfarande väl och förtjänar 
fortfarande att benämnas som en såväl regional som nationell basnäring. Skogen 
står alltjämt kvar men den förmår inte att generera sysselsättning eller 
försörjningsmöjligheter i någon större skala, annat än indirekt203.  

I det följande avsnittet ges en kontextuell bild när det gäller 
sysselsättningen i skogsnäringen och den relaterade trädförädlande industrin i 
framförallt de kommuner i vilka de tre valda församlingarna ingår. Syftet med 
kapitlet är att teckna en kontextuell bild som kan göra den fortsatta 
framställningen mer begriplig och skapa en djupare förståelse för det aktuella 
problemområdet. Framställningen är baserad på en rad verk om Värmlands 
näringsliv och värmländsk utveckling204.  

 

En värmländsk utveckling 

 
Värmland har en förhållandevis lång industriell historia som i många avseenden 
kommit att prägla länets utveckling205. I den följande framställningen ges en kort 
beskrivning av dagens värmländska näringslivsstruktur och utvecklingsprocesser 
och bakgrunden till dess framväxt.   

                                                 
199Näringsdepartementet (2001) Svensk basindustri. Konkurrenskraft och hållbar utveckling.  
Ds 2001:63. Regeringskansliet. Sid. 180-181. 
200 Skogsstyrelsen (2003) Skogsstatistisk årsbok 2003. 
201 Till skogsarbete räknas enligt SCB avverkningsarbete såsom virkesmätning, utsyning, 
stämpling, taxering, skogsvägsarbete, inventering, skogsdikning och rågångsarbete. 
202 Arbetsgruppen för jordbruket i norra Värmland (1974) Jordbruk i norra Värmland 1974. 
Lantbruksnämnden Värmland. Sid. 5-9.  
203 Förändringar i skogens indirekta sysselsättningseffekter bör vara intressanta att studera 
mot bakgrund av nedläggningen av Timberjacks produktionsanläggning i Filipstad som 
sommaren 2003 flyttades till finska Joensuu. Fabriken i Filipstad var ett resultat av 
Värmlands skogsarbetarstudier (VSA) som i slutet av 1930-talet etablerades av några 
större skogsindustriföretag i Värmland och Bergslagen. Verksamheten vid såväl VSA som 
Timberjack via Bruun System var mycket innovativ och förtjänar uppmärksamhet. 
204 Se t.ex. Kolmert, G. (1961) Värmländska industribilder. Gebers. 
205 Se t.ex. Andersson, E. (1985) Ett Värmland vid sidan om allfarvägen, i Svenska  
Turistföreningens årsbok 1985 om Värmland. STF. 
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Det värmländska bergsbruket började redan under 1500-talet etableras, 
och när senare efterfrågan på sågade trävaror ökade under 1800-talets första 
hälft representerade de värmländska skogstillgångarna ytterligare en värdefull 
råvarutillgång. Sågverksindustrin växte i betydelse men kom senare i hög grad att 
avlösas av pappers- och massaindustrin. Såväl järnbruken som skogsindustrin 
kom i sin tur att under 1800-talets senare hälft bidra till framväxten av en 
regional verkstadsindustri.206  

Värmlands tidiga industrialisering innebar att en betydande del av 
regionens industri kom att inriktas mot råvaruförädling. Denna industrigren, 
som växte snabbt och uppvisade stor dynamik under perioden runt sekelskiftet 
1900, mognade förhållandevis tidigt i industrialiseringsprocessen. Tillväxttakten 
sjönk dock påtagligt under början av 1900-talet och regionen blev för sin 
fortsatta expansion beroende av en fortgående breddning av den industriella 
basen. Den industriella basen kom emellertid att breddas långsamt varför länets 
befolkning, likt industrin, uppvisade en långsam tillväxt i termer av produktions- 
och sysselsättningsökning. Under andra hälften av 1900-talet var dessutom 
Värmland ett av sju svenska län som kunde uppvisa en minskande befolkning. 

Befolkningsminskningen har under 1900-talet varit störst i länets norra 
och östra delar. Befolkningen i brukskommunerna Hagfors och Munkfors i östra 
Värmland minskade till exempel med runt 30 procent under andra hälften av 
1900-talet. I de västvärmländska kommunerna minskade befolkningen i särskild 
hög grad under perioden 1950-1975. Detta återspeglar att västra Värmland har 
karaktären av en landsbygdsregion, en typ av regioner som drabbades hårt av 
strukturrationaliseringarna inom jord- och skogsbruket under 1950- och 1960-
talen.  

De östligaste kommunerna Filipstad, Kristinehamn och Storfors kunde 
under perioden 1950 till 1975 tvärtemot västra Värmland, visa upp en i det 
närmaste marginell befolkningsminskning, vilken dock kom att följas av en 
mycket kraftig minskning under de efterföljande tjugofem åren. Orsaken till de 
senaste tjugofem årens minskning hänger samman med kommunernas 
näringslivsstruktur som drabbades särskilt hårt av den kraftiga tillbakagång för 
svensk industri som på allvar påbörjades i mitten av 1970-talet. De kommuner 
som under perioden mellan 1950 och 2000 svarat för en befolkningsökning 
ligger samtliga i Karlstadsregionen. I dag bor ungefär en tredjedel av länets 
befolkning i Karlstad och utvidgas geografin till Karlstads lokala arbetsmarknad 
utgör befolkningen närmare 50 procent av länets totala.     

                                                 
206 Ramberg, K. (1991) Värmländskt skogsbruk 1945-1980 - en intervjudokumentation och 
metoddiskussion. Rapport NR 54. Kungl. Skogs- och lantbruksakademien. Sid. 19-27. 
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Den tidiga industrialiseringen har satt tydliga avtryck särskilt i de östra 
delarna av det värmländska landskapet i form av bruksorter som Hagfors, 
Munkfors och Storfors. På dessa orter råder fortfarande ett visst 
storföretagsberoende med företag som huvudsakligen befinner sig i traditionella 
branscher. I öster återfinns också en ägarstruktur när det gäller skogsmark som i 
mycket hög utsträckning präglas av fjärrägd bolagsskog. I västra Värmland, där 
järnbruk och annan råvarubaserad industri aldrig riktigt fick något ordentligt 
fotfäste, är landskapet i stället karakteriserat av en varierande industri med 
många småföretag. Ett flertal av dessa företag har rötter inom produktion av 
jordbruksmaskiner som senare inriktat verksamheten mot fordonsindustri207.  

De gamla brukskommunerna uppvisar i likhet med övriga svenska 
bruksregioner en svag tillväxt. Mer överraskande är den, i jämförelse med andra 
delar av Värmland, förhållandevis höga tillväxten i de västvärmländska 
kommunerna Arvika och Årjäng. I Karlstadsregionen är dock tillväxttakten 
förhållandevis svag när den jämförs med andra universitetsorter i landet. Med sin 
svaga tillväxttakt hamnar Karlstadsregionen bara på 28:e plats av de åttioen 
lokala arbetsmarknader som finns i Sverige. 

I dag präglas länets näringsliv fortfarande av en råvarubaserad industri i 
form av pappers- och massaindustrier. I Karlstadsregionen finns Billerud AB 
med Gruvöns Bruk och Stora Enso med Skoghallsverken. Båda dessa 
anläggningar har rötter som sträcker sig tillbaka till det sena 1800-talet. Det 
historiska ursprunget märks inte särskilt tydligt utan tvärtemot döljs det ganska 
väl bland hypermoderna maskiner och automatiserade tillverkningslinjer. I västra 
Värmland återfinns Åmotfors bruk (bild 5), Nordic Paper i Säffle och Rottneros 
AB som också har på rötter tillbaka till 1800-talet. Samtliga är att betrakta som 
världsledande inom sina speciella nischer.  I nära relation till de råvarubaserade 
produktionsenheterna, återfinns en rad verkstadsindustriella företag som är 
särskilt inriktade på produktion av pappersmaskiner och olika kringutrustningar. 
Bland underleverantörerna till såväl de verkstadsindustriella som de 
råvarubaserade företagen finns en rad IT-företag med särskild inriktning mot 
processindustrin. En majoritet av företagen som ingår i vad som med fog kan 
omnämnas som ett skogsindustriellt kluster med Värmland som bas samverkar 
inom organisationen The Paper Province. Organisationen är en ekonomisk 
förening som inriktat sin verksamhet mot marknadsföring och 
kompetenshöjande åtgärder för medlemsföretagen. The Paper Province 

                                                 
207 Se t.ex. Fransson, S. & Rehn, J. (1985) Från Per till Pher. 
Metallindustriarbetarförbundets Avdelning 18 1895-1985. metall avd. 18. Arvika Grafiska 
AB och Nordström, A. (2004) Järnbruk Pappersbruk Glasbruk i Arvikabygden. Arvika 
kommun. Arvika Grafiska AB. 
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samverkar inom forskning med Karlstads universitet och har stöd av bland 
andra Länsstyrelsen och Region Värmland208.  

Det skogsindustriella klustret i Värmland kan på sätt och vis betraktas 
som ett innovationssystem där såväl företagsintern forsknings- och 
utvecklingsverksamhet som näringslivsanknuten forskning vid Karlstads 
universitet ingår. Inom regionen finns också utbildningar med särskild inriktning 
mot branschen. 

 

 
Bild 5. Åmotfors Bruk. Foto: Svante Karlsson 

 
 

Även om delar av regionens näringsliv på sätt och vis är att betrakta som 
tillhörande solnedgångsnäringar209 återfinns en, mot bakgrund av regionens 
storlek, stor mängd IT-företag. Många av dessa, ofta nystartade verksamheter, 
har sina rötter i Ericsson Infotech som i sin tur kan spåras tillbaka till 
dataavdelningen vid det anrika företaget Uddeholm i Hagfors som sedermera 
blev Värmlandsdata. IT-företagen är huvudsakligen lokaliserade i 
Karlstadsregionen och företräds i regionala utvecklingssammanhang av stiftelsen 

                                                 
208 Christensen, L. (2005) The Packaging Arena. Framväxten av ett innovativt kluster. Visanu 
2005:6. ISA, Nutek och Vinnova. 
209 För en diskussion om solnedgångsnäringar och dess innebörd Selstad, T. (1997) Mat og 
materialer. Ressurser, regulering og regional omstilling. ØF-rapport Nr 32/1997. 
Østlandsforskning, Lillehammer.  



 

 76

Compare Karlstad. Initiativet till Compare togs av några av regionens största IT-
företag för att bland annat markera sin vilja att spela en aktiv roll i det regionala 
utvecklingsarbetet för mer tillväxt. Compare stöds av regionala myndigheter och 
har i likhet med The Paper Province forsknings- och utbildningssamarbete med 
Karlstads universitet.210 

I Sunne återfinns branschklustret Graphic Valley i miljön runt 
utbildningsanordnaren BrobyGrafiska med huvudsaklig inriktning mot 
förpackningstryck och förpackningsdesign. Lokalt omfattar klustret företag med 
tillsammans 600 anställda. Inom klustret finns utbildningsanordnare och 
inkubatorverksamhet för nystartade företag. Graphic Valley kan på sätt och vis 
betraktas som en del av klustret The Paper Province. Graphic Valley har i olika 
sammanhang erhållit stöd från det omgivande samhället som till exempel EU 
Mål 2. I Sunne finns en KY-utbildning med inriktning mot grafisk industri och 
förpackningsdesign som en del av det framväxande innovationssystemet The 
Packaging Arena (TPA).211 

Denna lilla beskrivning av den värmländska utvecklingen ger vid 
handen att regionen bär på ett industriellt arv som i vissa avseenden kan 
betraktas som en belastning och i andra avseenden som en tillgång.  

Beskrivningen ovan är ett sätt att ge en bild av en värmländsk 
utveckling. Det är också en bild som är ganska vanlig när regional utveckling 
kommer på tal i sammanhang som kan gälla till exempel Regionala 
Tillväxtprogram (RTP) eller programunderlag för strukturfonder. Oftast rör det 
sig då om gediget genomförda underlag baserade på utredningar av för 
ändamålet relevanta problemställningar. Inte sällan handlar det om tillväxt och 
utveckling som något som föreställs som en slags i det närmaste oändlig resa på 
väg mot något slags nirvanaliknande tillstånd. Att tillväxt och utveckling på en 
plats skulle kunna leda till avveckling på en annan är inte alltid oproblematiskt, 
något som denna avhandling lyfter fram.  

Nedan görs ett försök att presentera några andra utvecklingar som 
kanske snarast handlar om någon slags avveckling. Det ger en bild av 
strukturrationaliseringens konsekvenser som inte riktigt framkommer i 
beskrivningar som vill fånga utveckling i termer av tillväxt. Att se på utveckling 

                                                 
210 Karlsson, S. (m.fl.) (2001) Mer än en massa papper? Innovationer och utveckling inom 
Värmlands skogsindustriella kluster – Paper Province. Arbetsrapport April 2001:7. Gruppen 
för regionalvetenskaplig forskning (GRF). Karlstads universitet. 
211 Christensen, L. (2005) The Packaging Arena. Framväxten av ett innovativt kluster. 
Visanu 2005:6. ISA, Nutek och Vinnova. 
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och avveckling som ett slags av varandra beroende dialektiskt par växte fram 
under slutet av 1960-talet212.   
 

Ny församling i Arvika kommun 

 
Ny församling i Arvika kommun är att betrakta som tätortsnära landsbygd 
genom de korta avstånden till tätorterna Arvika och Åmotfors (som ligger söder 
respektive norr om och utanför församlingens gränser). Församlingen 
kännetecknas av att inte ha någon tätort inom gränserna vilket vittnar om att det 
inte heller historiskt förekommit någon omfattande bruks- eller 
industriverksamhet. Däremot vittnar ännu kulturlandskapet om en omfattande 
jordbruksverksamhet som drivits i regi av både bönder (hemmansägare) och 
borgerskap (med vissa undantag av adel). I Värmland har borgerskapet haft ett 
påtaglig inflytande på markanvändning genom etablering av bruk och herrgårdar. 
Två större herrgårdar med skogsarealer betydligt över genomsnittet finns inom 
församlingen. Församlingen har ca 900 invånare. 

I församlingen ligger hemmanet Käringerud som är typiskt både för Ny 
församling och många andra delar av Värmlands och Sveriges landsbygder. 
Nedan presenteras en liten berättelse som kan fungera som illustration för 
förändringar och kontinuitet. Berättelsen bygger på samtal med före detta 
skogsarbetaren Erik Olsson född 1923. Uppgifterna om årtal har kontrollerats av 
författaren i Inskrivningsmyndighetens arkiv. 
 
 

I hemmanet Käringerud i Ny församling i Västra Värmland finns två större 
sammanhängande granplanteringar på vad som tidigare varit åkermark. Båda 
planteringarna ligger på mark som ägs av folk som inte bor i byn. Detta gällde även då 
planteringarna genomfördes. Den ena planteringen ligger på den före detta bondgården 
Skalleruds ägor. Gården var i drift som ett traditionellt lantbruk fram till en bit in på 
1960-talet. På den tiden sysselsatte och födde gården en familj med sex barn. Skogen, 
åkern, ängen och sjön var livsgrundlaget som möjliggjorde försörjning. Åker- och 
ängsarealen uppgick som mest till runt 15 ha och den produktiva skogsmarken till 
ungefär 45 ha. I dag uppgår skogsmarken på fastigheten till i underkant av 60 ha. Av 
äng och åker finns så gott som inget kvar.  

                                                 
212 Lindfors, H. (1995) Lokala samhällsstudier – ett sätt att studera välfärd och 
levnadsvillkor, i Lundberg, B. & Dahlgren, B. (1995) Ditt Värmland. Välfärder och färdvägar. 
Länsstyrelsen Värmland. 



 

 78

Inget av barnen på Skallerud kom att överta driften av gården, men mannen 
till en av döttrarna menade att det mest rationella var att plantera igen åkrarna med 
gran. Så blev det. En bit in på 1980-talet hade granarna växt sig så höga att 
sjöutsikten från husen var borta. Husen revs. I dag kan man bara se resterna av 
stengrunden och några rostiga jordbruksmaskiner där gården en gång låg. I dag ägs 
fastigheten av två kusiner som är barnbarn till de sista brukarna. Ägarna bor långt 
ifrån fastigheten och skogsbruket sker mest med hjälp av telefon. Skogen på fastigheten 
bidrar inte i någon nämnvärd utsträckning till ägarnas försörjning. Däremot ger den då 
och då lite extra inkomster som kan vara välbehövliga.  

På gården Lyckan, lite längre söderut i byn bodde fram till 1960-talets första 
år en barnlös kvinna. Hennes man hade dött några år innan. Fastigheten hade liksom 
Skallerud tillkommit i april 1828 efter att laga skifte förrättats i byn. Bostadshuset på 
Lyckan uppfördes i början på 1830-talet och stod färdigt 1834. Den förste som bebodde 
gården var den sistes farfar. Således kom bara tre generationer att bo på Lyckan. De 
sista levnadsåren tillbringade kvinnan på ålderdomshemmet i stationssamhället 
Åmotfors. Gården testamenterades till en betaniaförsamling i trakten, men försåldes 
senare på auktion 1966. Köpare var en i dagens mening ”klippare” från Arvika. 1969 
såldes gården vidare till dåvarande Billerud AB. Den nya ägaren planterade igen 
gårdens åkermark, och lät riva uthusen. I dag återstår i stort sett bara rester av 
bostadshuset. Granskogen tränger sig allt närmare husväggarna och under golven huserar 
grävlingen.  

Genom att plantera åkermarken med gran kom ett långsträckt 
sammanhängande odlingslandskap att brytas och delas i två. Ovanför och nedanför 
granplanteringen.     

På 1960-talet när de båda gårdarnas åkermark kom att igenplanteras var 
detta något som uppmuntrades av myndigheterna och skogsindustrin. Det fanns ett 
överskott av åkermark och ett underskott av vedråvara till de svenska bruken. 
Ekvationen var lika enkel som genial. Plantera igen åkrarna! Att sjöutsikter försvann 
och kulturlandskap radikalt förändrades påverkade inte besluten att plantera. Det var 
ju ändå ingen som skulle bo kvar på landsbygden i det moderna Sverige. Emellertid får 
man skörda som man sår. 

I dag, när mer än trettio år har förflutit sedan raderna med höhässjor på 
åkrarna förbytts mot vinkelräta rader av granar i givakt ser bilden annorlunda ut. I byn 
Käringerud bor det fortfarande folk. Många har rötter på platsen som sträcker sig upp 
till flera generationer bakåt i tiden. På en gård har nyligen den femte generationen tagit 
över och på en annan, som stått tom i närmare trettio år, lyser återigen ljuset från 
köksfönstret. På de åkrar som inte växt igen självmant eller igenplanterats betar kor 
med stöd från EUs jordbrukspolitik. Det ser ut att vara en levande landsbygd.  

Under åren som gått har emellertid granarna på åkrarna fortsatt att växa 
och antalet skogsfastigheter, och därmed skogsmark som ägs av folk utifrån har ökat. 
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Ingen av de som bor i byn har sin försörjning från det lokala, det platsspecifika. Däremot 
har en i byn sin försörjning från det närbelägna pappersbruket i Åmotfors.   

Åren innan granplanteringarnas tid, på 1950-talet, var det ingen i 
Käringerud som fick sin försörjning utifrån. Samtliga levde av det som platsen gav. Inget 
konstigt med det egentligen. Men när det blir uppenbart att det samlade värdet av skogen 
i hemmanet Käringerud idag uppgår till flera tiotals miljoner kronor så börjar frågorna 
dyka upp, och om man därtill lägger att regionalpolitiken genom EUs strukturfonder i 
många avseenden är riktade till just bygder som Käringerud så förtjänar problematiken 
en egen avhandling.213 

 

Gustav Adolfs församling i Hagfors kommun 

 
I Gustav Adolfs församlig i Hagfors kommun östra Värmland, finns det liksom i 
Ny församling gott om skog. Faktiskt så mycket skog att man får intryck av att 
det bara är skog. Ingen åkermark. Inga ängar. Ingen bebyggelse. En sanning med 
modifikation. I Gustav Adolfs församling bodde det 699 personer årets sista dag 
2001. Så bebyggelse finns det och några mindre åkrar och ängar. Men mest av 
allt är där skog.  Liksom i Ny får de som bor i Gustava, som församlingen kallas 
i folkmun, sin utkomst utanför den egna bygden. Det är många år sedan den 
siste skogsarbetaren ställde ifrån sig sågen ute i skjulet på gården och någon 
matmor har inte synts till i skogshuggarbarackerna sedan 1960-talet. De flesta 
som bor i bygden är emellertid pensionärer så det där med en lokal 
försörjningsbas kanske inte är så viktigt längre. När det gäller skogen i Gustav 
Adolfs församling så kan man anta att en hög andel av skogsmarken ägs av 
någon som bor utanför församlingen. 

Det är i Gustav Adolf som i Ny, skogen är värd tiotals, ja kanske 
hundratals miljoner kronor, men endast rekreationsvärdet och annat som är 
förenligt med allemansrätten tillfaller lokalbefolkningen. Ett och annat fång ved    
från de lokala skogarna bidrar väl i och för sig till att värmen hålls uppe i 
stugorna i kanten av skogen när kvicksilvret kryper neråt. Men att säga att 
befolkningen sitter vid det dukade smörgåsbordet med handbojar är nog inte en 
överdrift.   

Att en övervägande majoritet av skogsmarken i Gustava ägs av folk 
utifrån har att göra med att församlingen ligger i Bergslagen där en rad 
vedkrävande industrier genom åren varit lokaliserade. I och för sig leder inte 
vedkrävande företag till att de omgivande skogsmarkerna nödvändigtvis läggs i 

                                                 
213 Denna framställning har i huvudsak baserats på ett samtal över flera år med före detta 
skogs- och sågverksarbetaren Erik Olsson, Nystuga i Myre, Ny församling (1923-2006). 



 

 80

bolagens kapitalportfölj, och det är också ganska länge sedan industrierna i 
Bergslagen slutade med insatsvaran ved i sin produktion. Men hur som helst föll 
det sig så att en gång i tiden valde företagen att integrera produktionen vertikalt 
så att ett och samma företag kom att kontrollera en hel process från skog till 
papper och massa eller stål. Därmed så var det både naturligt och nödvändigt att 
man ägde skogen. I dag ser det annorlunda ut med företag som likt skalade 
bananer gjort sig av med det som inte är själva kärnverksamheten. 
Nödvändigheter som produktionen kräver köps in utifrån från noga utvalda 
underleverantörer. I en bransch råder dock eftersläpningar och avsteget ifrån 
läroboken är påtagligt. Skogsbolagen, som egentligen är skogsindustribolag, äger 
fortfarande sina råvarutillgångar. Om vi ser vidare in i historiens dunkel så kan vi 
ana att mycket av dagens näringsliv också har relationer till skogen bakåt i tiden. 
Men vad som inte framträder lika tydligt är det mönster av lokala utvecklingar 
som kulturen själv förmått att skapa. Mönster i strukturer skapade i en annan tid 
men som ännu lever kvar. Utvecklingar som är så väsensskilda att det är svårt att 
tro att de är från samma tid. Platser i samma landskap under samma tid, men 
ändå så olika.  

 
 

Södra Finnskoga församling i Torsby kommun 

  
Södra Finnskoga församling i Torsby kommun är en typisk mellansvensk 
skogsbygd där försörjningsmöjligheterna nästan helt har dominerats av 
skogsbruk och traditionellt utmarksbruk eftersom klimat och jordmån begränsat 
möjligheterna till jordbruk. Inte heller har någon industri varit särskilt 
betydelsefull bortsett från Torsby kommuns tätorter som befinner sig på 
pendlingsavstånd. Under perioden med vattenkraftsutbyggnad i norra Värmland 
kunde framförallt män erbjudas jobb inom anläggningsarbete. Bygden kan på 
sätt och vis betraktas som en slags gäst i moderniteten som varade under 
perioden då storskogsbruket dominerades av män med handverktyg och hästar i 
skogen och kvinnor som skötte vardagssysslorna i hemmen. Mekaniseringen 
inom skogsbruket drabbade Södra Finnskoga och liknande skogsbygder särskilt 
hårt eftersom det vanligen inte fanns arbete inom industri, handel eller tjänster 
att tillgå på rimligt avstånd. Flera rapporter från 1960- och 1970-talen 
uppmärksammade de strukturella problemen i norra Värmland. I en av dessa 
rapporter konstaterades just att bygderna i norra Värmland drabbats särskilt hårt 
av strukturrationalisering. 
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”Dessa allmänna utvecklingstendenser äger i viss utsträckning giltighet 
även för norra Värmland. Effekterna av strukturomvandlingen har där 
blivit särskilt framträdande på grund av att jord- och skogsbruket 
traditionellt haft stor betydelse för sysselsättningen under det att 
industrin sysselsatt jämförelsevis få personer. Läget i norra Värmland 
kompliceras ytterligare av att även industri- och servicesektorerna 
uppvisar en tillbakagång i antalet sysselsatta under 1960-talet.” 214 

 
I dag är fortfarande Södra Finnskoga en skogsbygd men med ett delvis 
annorlunda innehåll eftersom få i bygden får sin utkomst av det traditionella 
skogsbruket och få av de fastboende har så stora skogsfastigheter att de kan leva 
på den. Däremot har ett modernare skogsbruk gjort sitt intåg genom turismen, 
och på sätt och vis är bygden tillbaka i ett slags förmodern ekonomi med 
småskalighet framför storskalighet och generalitet framför specialisering. Det 
förefaller därför som om de kvarboende uppövat improvisationsförmåga och 
visar prov på uppfinningsrikedom för att hitta försörjningsmöjligheter som ofta 
är enda alternativet till att flytta från bygden. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
214 Arbetsgruppen för jordbruket i norra Värmland (1974) Jordbruk i norra Värmland 1974.   
Sid. 5. Arbetsgruppen utgjorde en utredning på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands län 
och bestod av representanter från Länsstyrelsen, Lantbruksnämnden, 
Hushållningssällskapet och från vart och ett av de nybildade så kallade kommunblocken i 
området. 
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5. Den värmländska skogens ägarstruktur 

 

Inledning 

 
I detta kapitel skall vi närmare studera den nuvarande ägarstrukturen av 
skogsfastigheter i Värmlands län och genomföra några fördjupade nedslag i de 
tre församlingarna Ny, Gustav Adolf och Södra Finnskoga. Som komplement till 
studien av ägandet av själva skogsmarken studeras i kapitlet också ägandet av 
dammar (kraftverks- och flottningsdammar), som ligger inom länet eftersom de i 
likhet med skogsmarken också utgör en potentiell källa till försörjning. I likhet 
med skogsmarken har dessutom ägarstrukturen av dammar i hög grad också 
kommit att bli fjärrägda.   

Kapitlet inleds med några kritiska reflektioner och kommentarer av 
fastigheter och fastighetsstruktur efter att använd metod och ingående material 
granskats. Syftet med kapitlet är att försöka att finna ett svar på avhandlingens 
första frågeställning: Hur ser ägarstrukturen av skogsfastigheter i Värmlands län ut? 
 

Metod och material 

 
Studien av ägarstruktur av skogsfastigheter och dammrättigheter i Värmlands län 
bygger, där inget annat anges, på 2003 års fastighetstaxering och det senast 
uppdaterade registret över dammar i Värmlands län215. Registermaterialet 
gällande skogsfastigheter har tillhandahållits av skatteverket i Säffle medan 
dammregistret har tillhandahållits av Länsstyrelsen i Värmlands län. 
Dammregistret bygger på 1984 års damminventering som senast kompletterades 
och uppdaterades år 2000. Dammregistret är att betrakta som ett arbetsmaterial 
och kan därför innehålla vissa felaktigheter men bör i sammanhanget ändå 
betraktas som ett fungerande material.  

Uppgifterna rörande ägare i de båda registren har behandlats genom att 
jag gjort geografiska kategoriseringar av ägarnas adresser. I liknande studier är 
det vanligt att endast skilja på de ägare som bor innanför eller utanför 
kommunen, det vill säga åbor respektive utbor216.  

                                                 
215 Flera uppgifter i dammregistret är baserade på 1984 damminventering. Registret är 
uppdaterat och kompletterat år 2000. Flera av uppgifterna kan vara föråldrade. 
216 Se t.ex. Lidestav, G. & Nordfjell, T. (2002) Med skogsägaren i fokus. LRF Skogsägarna. 
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I kapitlet studeras också några valda delar av fastighetskartor i syfte att 
studera upptäcka skillnader i fastighetsstruktur (och därmed också ägarstruktur) 
så som den framträder i kartor. Dessa kartor är att betrakta som en förlängning 
av statens fastighetsregister. Det antas att detta register får en sorts spegelbild i 
landskapet varför också ett fotografi på en fastighetslinje (fastighetsgräns) så som 
den uppträder in terrängen presenteras. Sammantaget ger kartorna och 
fotografiet, med registermaterialet i åtanke, ett exempel på en ontologisk 
transformation.  

 

Källkritik 

 
När det gäller dammregistret kan det anmärkas på att det inte är vare sig helt 
komplett eller helt uppdaterat. Att det inte är helt komplett har att göra med att 
det helt enkelt inte med någon systematik uppdaterats eller att inte dammarna 
varit tillståndspliktiga vid den tid då de uppfördes. Detta gäller särskilt äldre 
flottningsdammar som till och med i vissa fall är att betrakta som ”herrelösa”. 
Mycket pekar dock på att registret är så komplett som det varit möjligt och att 
det bör tjäna sitt syfte som underlag för den aktuella studien. I sammanhanget 
kan det emellertid resas frågetecken kring huruvida dammarna i registret 
överhuvudtaget kan bidra till försörjning och utveckling. Det är helt säkert så att 
ett flertal av dammarna inte i någon större utsträckning kan användas i ett 
hållbart ekonomiskt sammanhang och inget talar väl heller för att vi inom 
överskådlig framtid kommer att återgå till flottning av timmer i bäckar och 
andra mindre vattendrag217. Vissa av dammarna är dock kraftverksdammar eller 
före detta kraftverksdammar som i många fall uppvisar fallhöjder och 
vattenmagasin med betydande kapacitet. Således är det rimligt att anta att de inte 
bara kan bidra till försörjning, utan också i väsentlig grad kan bidra till 
försörjning och utveckling. Kanske kan det också tänkas att gamla kvarn- eller 
flottningsdammar kan ingå i olika former av turistisk verksamhet.  

När det gäller registermaterialet över skogsägarna kan det diskuteras 
om adresserna ger ett bra underlag för kategorisering utifrån en geografisk skala 
från lokalt till globalt. Det är rimligt att anta att en majoritet av skogsägarna 
verkligen bor på de adresser de är folkbokförda på, men det går av adresserna 
inte att utläsa vad ägarna har för relationer bakåt i tiden till den ägda fastigheten 

                                                 
217 Många av de äldre flottningsdammarna ligger just i mindre vattendrag och syftet var 
framförallt att magasinera vatten så att erforderliga mängder fanns att tillgå vid den tidpunkt 
virket avsågs att transporteras (flottas). Några brottstycken i den värmländska 
flottningshistorien som också ger exempel på tillvägagångssätt och tekniker ges av 
Ingman, A. (2000) Minnen från skog och sjö. VF-tryck Karlstad. 
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och i vilken utsträckning de vistas på fastigheten. Det kan mycket väl förhålla sig 
på ett sådant sätt att en ägare vistas på fastigheten (fritidshus/second home) 
flera månader om året men i enlighet med svensk lagstiftning gällande 
folkbokföring är registrerad på den adress där han/hon vanligen tillbringar sin 
tid. En ägare som i följande registerstudie kategoriseras som en ägare utanför 
den lokala nivån (som inte bor i anslutning till fastigheten) kan därför mycket 
väl tänkas ingå i det lokala sammanhanget genom långvarig vistelse, deltagande i 
lokala aktiviteter eller historiska band till lokalsamhället. I den följande 
enkätstudien görs ett försök att något kompensera denna eventuella/möjliga 
felkälla. 

En annan svaghet i registermaterialet har att göra med att det är svårt 
att veta om det verkligen är den formellt registrerade ägaren som också är den 
huvudsaklige brukaren. Det är rimligt att anta att åldersvariabeln kan spela roll i 
sammanhanget, det vill säga pensionärer eller minderåriga kan stå som ägare, 
men den egentliga brukaren kan vara någon helt annan (till exempel en förälder 
eller annan nära anhörig). 

 

Fastighetsstruktur 

 
Ägarstrukturen av jord- och skogsbruksfastigheter har sitt ursprung långt tillbaka 
i tiden, i det förmoderna bondesamhället och i den tidiga industrialismen. 
Strukturen kan liknas vid en mer eller mindre osynlig väv som på sätt och vis 
ligger över landskapet, men mest rör det sig om något vi återfinner som linjer på 
kartor eller siffror i olika register. Fastighetsstrukturen eller väven framträder 
tydligast på lantmäteriets fastighetskartor eller ekonomiska kartor och består av 
linjer som utgör gränser vilka avdelar en fastighet från en annan. Innanför 
linjerna återfinner vi fastighetens beteckning eller nummer. Detta nummer, som 
vanligen omnämns fastighetsbeteckning används i olika statliga register som till 
exempel redovisar koordinater, ägare, kön, ålder, storlek, taxeringsvärde och 
olika fastighetsrättsliga förhållanden. Exempel på myndigheter som använder 
fastighet som utgångspunkt för registrering är Skatteverket, Lantmäteriet och 
Inskrivningsmyndigheten. Genom att studera registermaterial som tar 
utgångspunkt i fastigheter kan vi säga något om storleken och värdet på 
fastigheterna och avståndet mellan fastigheten och ägaren. Vanligen följer 
fastighetsgränserna inte några naturliga linjer i landskapet utan är att betrakta 
som en slags skrivbordprodukter som inte sällan har sitt ursprung i de 
fastighetsgränser som drogs upp i samband med laga skifte. 
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Ett annat sätt att se på fastighetsstruktur är att gå ut i landskapet och 
försöka att upptäcka hur linjerna på kartan får en sorts spegelbild i terrängen. 
Inte sällan kan vi då se hur hyggeskanter går som spikraka linjer längs dalsidor 
eller bildar räta linjer eller rektanglar, trianglar eller andra (onaturliga) 
geometriska former i en annars växande mörk skog. Det hela rör sig då om ett 
slags omvänt förhållande jämfört med till exempel en älv eller en strandlinje vars 
spegelbild ju är den på kartan! I ett kanske mer vardagligt sammanhang 
återfinner vi staket som utgör gränser mellan två fastigheter i ett vanligt svenskt 
villaområde218.  I landskapet kan också ägarstrukturen bli mer synlig för blotta 
ögat i form av så kallade rågångar och skiftesrösen i skogen219. Ofta kan också 
ett hygges storlek eller form relateras till just ägarstrukturen, men då kanske mer 
indirekt.220 I områden där det till exempel förekommer riktigt stora fastigheter 
som ofta ägs av stora skogsbolag är också ofta hyggena stora. I Värmland är 
detta förhållande ganska tydligt i norra Klarälvdalen. Emellertid är det rimligt att 
anta att de strukturer som föreligger i olika register får en slags spegelbild i 
landskapet. Spegelbilden påverkar sannolikt i hög grad också lokala 
utvecklingsförutsättningar och därmed också människors försörjnings-
möjligheter.  

Markägandet och avverkningen illustreras väl i landskapet (bild 6).  På 
dessa ”onaturliga” linjer som alltså är ett slags spegelbilder av fastighetskartans 
fastighetslinjer och som visas i det följande kapitlet om äganderätt är det just 
ägaren som ”äger rätt” att göra dessa avtryck i landskapet och då naturligtvis 
också ta avkastningen från skogsmarken. Vi kan i sammanhanget då tala om att 
skogsägaren är en slags ”jordristare”. 

År 1881 infördes en ny lag som möjliggjorde fri jorddelning. På sina 
håll delades marken helt ohämmat och skogsmark kom att delas upp i långa 
smala skiften.221 I dag är det sannolikt många av dessa gränser som framträder i 
landskapet, något som bland annat Kardell antyder222. Widgren uppmärksammar 
också dessa linjer i landskapet och menar att det är viktigt att närma sig landskap 
empiriskt för att därigenom kunna förstå sociala relationer och maktförhållanden 

                                                 
218 Se t.ex. Lundén, T. (1997) Makten över marken. En politisk geografi. Studentlitteratur. 
219 En rågång är en i skogen upphuggen gata mellan två fastigheter som bildar gräns. Kan 
jämföras med en så kallad gränsgata mellan två nationalstater. Där rågången viker av och 
ändrar riktning återfinns ofta skiftesrösen som är högar uppförda av kallmurad natursten 
traditionellt med en stör av en eller gran men nu mera vanligare av plast eller aluminium. 
Kan jämföras med de så kallade riksrösena som fyller samma funktion längs gränsen 
mellan till exempel Sverige och Norge. 
220 Se t.ex. Kitchen, L., Marsden, T. & Milbourne, P. (2006) Community forests and 
regeneration in postindustrial landscapes. Geoforum 37, 831-43. 
221 Lindqvist, N. A. & Mandorf, B. (2003) Två hundra år för värmländsk landsbygd. 
Hushållningssällskapet i Värmland 1803-2003. Hushållningssällskapet i Värmland. Sid. 23. 
222 Kardell, L. (2004) Svenskarna och skogen. Del 2. Från baggböleri till naturvård. 
Skogsstyrelsens förlag. Sid. 213. 
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och just lägga märke till bland annat fastighetsgränser223. Sevatdal är inne på ett 
liknande resonemang när det gäller att förstå kulturlandskapets framväxt224. När 
landskapet närmas empiriskt kan linjerna som framträder i landskapet 
uppmärksammas som en slags bärare av sociala strukturer. Emellertid föreligger 
inte någon entydig och enkel relation mellan landskap och sociala relationer även 
om fastighetsgränser ändå framträder225. Widgren gör följande konklusion efter 
genomförda studier av just sociala relationer, äganderätt och framträdande 
linjedrag i landskapet. 

 
”A general conclusion may perhaps be drawn that property rights are most 
clearly expressed on the ground during phases of transition when, on the 
one hand, new principles for land division are still straightforward and clear, 
and on the other hand, a new property regime is most likely contested.”226 

 

 
Bild 6. Gräns mellan fastigheterna 1:12 och 3:3 i Käringerud, Ny församling Arvika 
kommun. Fastighetsgränsen har sitt ursprung i det laga skifte som genomfördes i april 
1828. Foto: Svante Karlsson 

 
 

                                                 
223 Widgren, M (2004) Can landscapes be read?, i Palang, H. (m.fl.) (red.) (2004) European Rural 
Landscapes: Persistence and Change in a Globalising Environment. Kluwer. 
224 Sevatdal, H. (1998) Eiendomsforhold, jordskifte og kulturlandskap, i Framstad, E & 
Lid, B. I. (red.) (1998) Jordbrukets kulturlandskap. Forvaltning av miljøverdier. 
Universitetsforlaget. Oslo. 
225 Widgren, M. (2006) Reading property in the landscape. Norsk Geografisk Tidskrift – 
Norwegian Journal of Geography Vol. 60, 57-64. 
226 Ibid. Sid 63. 
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Fastigheter i Sverige 

 
I Sverige uppgår antalet fastigheter som det kan bedrivas jord- eller skogsbruk på 
till ungefär 500 000227. Dessa fastigheter utgör en majoritet av den struktur som 
indelar Sveriges totala landareal om 410 335 km² i fasigheter228. Någon mer exakt 
uppgift om antalet registrerade fastigheter på vilka det bedrivs eller lämpligen 
kan bedrivas jord- och/eller skogsbruk finns inte vare sig för Värmland eller 
Sverige229. I Värmlands län uppgår antalet fastigheter på vilka det bedrivs eller 
lämpligen kan bedrivas jord- och/eller skogsbruk till ungefär 37 500 stycken, 
dessa utgör i sin tur ungefär 22 000 brukningsenheter230. Fastigheter inom 
samma kommun med samma ägare sammanförs i taxeringssammanhang i regel 
som en taxeringsenhet. En fastighet som utgörs av fastigheter för jord- och 
skogsbruksändamål kallas i taxerings- och registersammanhang för 
lantbruksenhet. Vid 1998 års allmänna fastighetstaxering fanns i Sverige omkring 
325 000 lantbruksenheter. I Värmland var motsvarande siffra 12 500. Under 
1990-talet minskade antalet lantbruksenheter i landet med ungefär 500 per år. Av 
det totala antalet lantbruksenheter i riket hade 274 000 minst 1,0 hektar enligt 
1998 års fastighetstaxering.       

Arealen skogsmark har i riket som helhet varit relativt konstant under 
de senaste hundra åren medan antalet fastigheter successivt minskat231. Antalet 
skogsfastigheter minskade särskilt mycket under 1960-talet genom så kallad 
storleksrationalisering då en eller flera intilliggande fastigheter slogs samman 
genom köp och försäljning. Enligt Skogsstyrelsens uppskattningar uppgår 
arealen produktiv skogsmark i Sverige till ungefär 23,3 miljoner hektar i dag. 
Trots att skogens utbredning uttryckt som hektar varit mer eller mindre konstant 
sedan sekelskiftet 1900 har skogen uttryckt som skm3 (volym, skogskubikmeter) 
växande skog ökat från 1920-talet fram till 2003. Intressant är att samtidigt som 
volymen skog ökat har avverkningarna också ökat. Förklaringen ligger i att 
skogstillväxten ökat genom förändrade metoder beträffande skogsskötsel, och 
kanske också genom en förmodad klimatförändring. 

 

                                                 
227 SOU 2001:38 Ägande och struktur inom jord och skog. Betänkande av 
Jordförvärvsutredningen. Jordbruksdepartementet. 
228 SCB (2004) Markanvändningen i Sverige. Fjärde utgåvan. Statistiska centralbyrån. 
229 SOU 2001:38 Ägande och struktur inom jord och skog. Betänkande av 
Jordförvärvsutredningen. Jordbruksdepartementet. 
230 Skogsvårdsstyrelsen (2002) Skog 2001 Värmlands län. Skogsvårdsstyrelsen Värmland-
Örebro. 
231 Gällande orsaker bakom storleksrationalisering i jord- och skogsbruk under 1960-talet. 
Se t.ex. Ledje, I. & Söderberg, S. (1966) Meddelande från jordbrukets utredningsinstitut 3-
66. Lantbrukets framtid i Värmland. Del II. Framtida företagsformer. 
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Fastigheter i Värmland 

 
Ägarstrukturen av skogsfastigheter i Värmland kännetecknas av stora variationer 
inom regionen. De östra kommunerna domineras i hög grad av Bergvik Skog 
AB och på flera håll lokalt av kyrkan genom Karlstads Stift. I västra Värmland 
dominerar det privata ägandet även om det lokalt finns stora fastigheter som ägs 
av olika bolag och kommuner. Länets norra delar uppvisar en ganska jämn 
fördelning mellan privat enskild egendom och bolagsskog, men fastigheterna är 
som regel betydligt större i norr än i väster. I norr är det inte ovanligt med 
fastigheter på 100-200 ha medan det i väster ofta handlar om ca 30-50 ha. Den 
värmländska genomsnittsfastigheten omfattar ca 40 ha och består förutom 
skogsmark också av en del ängs- och åkermark liksom bostads- och 
ekonomibyggnader. 

Länets utan konkurrens största skogsägare är indirekt det börsnoterade 
Stora Enso genom sitt stora innehav i Bergvik Skog AB (tabell 3).  

Skillnaderna i ägarstruktur syns tydligt på lantmäteriets fastighetskartor 
eftersom den privatägda ”bondeskogen” vanligen utgörs av små, ofta långa och 
smala skiften medan bolagsskogen är större mer sammanhängande enheter. 
Generellt är skogsfastigheterna större i länets norra delar och mindre i anslutning 
till karlstadsregionen och de större orterna. Stora fastigheter finns också generellt 
i de bygder där det tidigare varit omfattande bruksrörelse. 

I Värmlands län finns totalt ca 30 000 personer som är skogsägare. Av 
dessa äger ungefär två tredjedelar skog i Värmland medan övriga har sitt 
fastighetsinnehav utanför länets gränser. Var femte skogsägare med innehav i 
Värmland bor inte i länet.232 Bland skogsägarna dominerar andelen män något 
även om andelen kvinnor som är skogsägare uppgår till drygt 40 % i länet. De 
högsta andelarna kvinnliga skogsägarna finns i Årjäng och Torsby med vardera 
44 %. När det gäller ägarnas ålder är den förhållandevis spridd även om antalet 
pensionärer som äger skog i de flesta kommuner uppgår till ca 30 %, med de 
högsta andelarna pensionärer i Hagfors och Torsby (33 %) - se tabell 1.  

Flest antal skogsägare i absoluta tal återfinns i de skogsrika 
kommunerna Torsby, Årjäng och Arvika. Dessa kommuner hör också till de 
som uppvisar det högsta antalet skogsägare som äger skog i den egna 
kommunen. I Torsby uppgår antalet skogsägare i förhållande till 
totalbefolkningen till något över 40 %. Att många personer i de värmländska 
skogsbygderna är skogsägare innebär att de i genomsnitt uppvisar en betydligt 
högre förmögenhetsgrad än landsmännen i till exempel Karlstad och Hammarö, 

                                                 
232 Skogsvårdsstyrelsen (2002) Skog 2001 Värmlands län. Skogsvårdsstyrelsen Värmland – 
Örebro. 
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där förhållande i stället är omvända, det vill säga befolkningen uppvisar låga 
förmögenhetsnivåer. Sannolikt beror detta på de relativt sett högre 
fastighetspriserna i de stora tätorterna som medför att många tvingas ta stora 
banklån för att kunna ha råd med att bo i en egen villa. En annan orsak till detta 
förhållande är att många skogsägare på landsbygden ärvt sina skogsfastigheter 
och därför inte tvingats till stora banklån. 

Länets produktiva skogsmarksareal ägs till knappt 60 % av 
privatpersoner. Jämfört med övriga Svealand och hela Sverige är det en större 
andel privatägd skogsmark i Värmland. 233 

Antalet skogsfastigheter uppgår i Värmland till ca. 37 500. Dessa utgör 
ungefär 22 000 brukningsenheter vilka uppvisar en medelareal på ca. 60 ha. 
Generellt är de värmländska fastigheterna små vilket innebär att ungefär 40 % av 
fastigheterna är mindre än 10 ha. Endast 1845 stycken fastigheter är större än 
100 ha.234 

 

ANTAL MÄN       % 
ANTAL 
KVINNOR % 

 
 
 
TOTALT 

VARAV 
PENSIO-
NÄRER 

 
 
      
        %

 Arvika 2224 59 1539 41 3763 1060 28
Eda 1317 59 925 41 2242 689 31
Filipstad 477 66 249 34 726 214 29
Forshaga 318 62 198 38 516 119 23
Grums 477 60 316 40 793 213 27
Hagfors 991 58 719 42 1710 562 33
Hammarö 127 60 83 40 210 52 25
Karlstad 1148 63 676 37 1824 427 23
Kil 658 59 461 41 1119 301 27
Kristinehamn 638 63 372 37 1010 253 25
Munkfors 167 63 98 37 265 65 25
Storfors 227 58 162 42 389 97 25
Sunne 2190 60 1435 40 3625 1023 28
Säffle 1493 63 873 37 2366 706 30
Torsby 2828 56 2184 44 5012 1641 33
Årjäng 2324 56 1793 44 4117 1218 30
Värmland 17604 59 12083 41 29687 8640 29

 
 Tab. 1. Antal skogsägare (fysiska personer) i Värmlands län 2001 fördelat på 
respektive kommun. Källa: Skogsvårdsstyrelsen 2001 

                                                 
233 Skogsvårdsstyrelsen (2002) Skog 2001 Värmlands län. Skogsvårdsstyrelsen 
Värmland – Örebro. 
234 Ibid. 
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Fortsättningsvis exemplifieras med några valda kartillustrationer (figurerna 3-7), 
hur den värmländska skogsägarstrukturen kan framträda i olika delar av länet. 
Kartorna är något olika när det gäller skalan, som är ungefär 1:10 000. Att 
skalorna inte sammanfaller exakt spelar i sammanhanget inte någon roll för 
förståelsen, utan det viktiga är att se linjestrukturerna i förhållande till varandra. 

Linjerna kan ofta ses som påtagligt konstruerade, något som i viss mån 
kan jämföras med nations- och statsgränser i till exempel Afrika och 
Nordamerika, och bygger på idéer om det rationella jord- och skogsbruket och 
möjligheterna i fastighetsbildningslagens tillämpningar.  

Grundstrukturen när det gäller fastigheternas form, läge och inbördes 
relationer i Värmland har sitt ursprung i de jordskiften som landsbygden 
genomgick under slutet av 1700-talet och 1800-talets första hälft. Successivt 
genomfördes under en hundraårsperiod tre olika, var och en på sitt sätt 
genomgripande, jorddelningsreformer, nämligen storskiftet, enskiftet och laga 
skiftet. Det övergripande syftet med reformerna var att genom storleks-, form-
och lägesrationalisering öka jordens avkastning. Asplund menar att reformerna i 
många avseenden fick drastiska resultat för landsbygdens utseende och karaktär 
då de i hög grad bidrog till att ekonomin gick från en agrar samhällsordning till 
en annan235. Asplund menar därför att åsikten att den sammantagna 
konsekvensen av skiftena är den största samhällsomvandlingen i svensk historia 
före industrialismens genombrott är försvarbar236. 

Under det sena 1800-talet och hela 1900-talet har förändringarna i 
fastighetsstrukturen framförallt berott på marknadsekonomiska orsaker där 
bolag och privatpersoner genom förvärv och sammanslagningar minskat antalet 
skogsfastigheter men gjort de kvarvarande större.  En orsak har härvidlag varit 
en önskan om att förbättra arronderingen, det vill säga skapa fastigheter med få 
skiften (delar som inte hänger samman men ligger i närheten av varandra), något 
som särskilt kan relateras till skogsbrukets mekanisering. Tankegången är enkel; 
stora maskiner kräver stora ytor för att komma till sin rätt medan extensivt 
småskaligt skogsbruk baserat på människor, handverktyg och häst i det närmaste 
förutsätter små ytor (och relativt korta avstånd).  

En annan orsak till att fastigheterna i många fall ökat i storlek har att 
göra med den politik som reglerat jordförvärv genom att staten helt enkelt 
gynnat rationaliseringsförvärv, det vill säga staten drev igenom vad som kan 
liknas vid en slags planekonomi som syftade till att genom politisk styrning 
bygga upp rationella storgårdar (i privat ägo).  

 

                                                 
235 Asplund, J. (1983) Tid, rum, individ och kollektiv. Liber. Sid. 145. 
236 Ibid. 
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Fig. 3. Skråckarberget i Södra Finnskoga. Källa: Länsstyrelsen Värmland 2006 
 

 
Fastigheterna runt Skråckarberget i Södra Finnskoga uppvisar, som framgår av 
figur 3, en mosaik med avseende på storlek och form. Fastigheterna är i vissa fall 
orienterade nord-syd och består av både byggnader och ren skogsmark liksom 
en liten andel öppen mark. Fastigheternas storlek och form skiljer sig genom de 
geometriska formerna avsevärt från till exempel fastigheterna i Tostebol i Ny 
församling, som i stället för stora breda och oregelbundna former uppvisar långa 
och smala skiften (figur 5).  

Ett flertal av fastigheterna innehåller byggnader som utgör själva byn 
Skråckarbergets morfologiska centrum, även om det handlar om en 
förhållandevis gles bosättningsstruktur. I jämförelse med de naturskapade 
formerna som representerats på kartan framträder fastighetslinjerna som 
jämförelsevis kantiga och ”onaturliga” gränser. Det förefaller endast i 
undantagsfall som gränserna mellan olika fastigheter utnyttjat naturskapade 
gränser, såsom till exempel älvar, dalbottnar, raviner eller andra markant 
framträdande landformer. Det blir därmed uppenbart att gränserna mellan 
fastigheterna i hög grad är ”skrivbords produkter”. En orsak till detta har 
sannolikt att göra med att skogslandskapet runt Skråckarberget vid tiden för 
gränsernas upprättande var ensartat och således gav möjlighet till en rättvis 
fördelning av marken. 
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Fig. 4. Järpliden i Södra Finnskoga församling. Källa: Länsstyrelsen Värmland 
2006 
 

I Järpliden i de norra delarna av Södra Finnskoga (figur 4) framträder de stora 
skogsfastigheterna som kännetecknar såväl Södra Finnskoga som resten av den 
norra delen av Klarälvdalen. Överlag tillhör de stora fastigheterna Bergvik Skog 
AB, men några fastigheter över 100 ha ägs också av privatpersoner. I likhet med 
Skråckarberget innehåller många fastigheter i Järpliden byggnader som 
tillsammans utgör en bybildning. Intressant är att på platser och i bygder med 
magra jordförhållanden, så som just i Södra Finnskoga, är fastigheterna vanligen 
större än i bygder med bättre odlingsförhållanden, som till exempel i Ny 
församling. Således är fastigheter på 100 ha eller mer inte särskilt ovanligt i norra 
Värmland medan medelfastighetens storlek i sydvästra Värmland inte överstiger 
35 ha237. Detta innebär att byggnaderna på många fastigheter i norr är 
förhållandevis oansenliga i jämförelse med en fastighet med motsvarande storlek 
i till exempel Ny församling. Fastigheternas geometriska former är i likhet med 
Skråckarberget (och många andra områden) präglade av kantighet och långa 
linjer som löper genom landskapet utan hänsyn till naturliga förutsättningar. 
 

                                                 
237 Skogsvårdsstyrelsen (2002) Skog 2001 Värmlands län. Skogsvårdsstyrelsen 
Värmland – Örebro. 
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Fig. 5. Ottebols gård och Tostebol i Ny församling.  
Källa: Länsstyrelsen Värmland 2006 
 

I västra Värmland, som här illustreras med ett utdrag från Ottebols gård och 
Tostebol i Ny församling (figur 5), är det vanligt med mycket långa, smala 
skogsskiften. Dessa är ofta ett resultat av delningar efter arv där en 
rättviseprincip varit vägledande. De långa smala skiftena i mitten på kartan är 
bondeskog medan det stora skiftet mot nordväst är bolagsskog i Bergvik Skog 
ABs ägo. En fastighet i västra Värmland består vanligen av många skiften som 
ligger utspridda inom hemmanet. Att det är många skiften kan ha att göra med 
sammanslagningar av flera fastigheter till en efter att arv eller köp genomförts. I 
likhet med norra Värmland ligger det också ofta byggnader på fastigheterna som 
tillsammans bildar en gles bystruktur. Asplund menar att skiftesreformerna gav 
upphov till att inte bara en omarrondering kom till stånd utan de påverkade 
också de enskildas gårdarnas läge och avstånd till varandra238. Ett resultat blev 
därför att många byar kom att splittras varför en stor del av såväl den svenska 
som värmländska landsbygden kännetecknas av en spridd bosättningsstruktur. 
Det är rimligt att anta att avsaknaden av förtätad bebyggelse kan ha fått 

                                                 
238 Asplund, J. (1983) Tid, rum, individ och kollektiv. Liber. 
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konsekvenser för det sociala livet på landsbygden efter att skiftesreformerna 
genomförts239. 

 

 
 
Fig. 6. Dalen, Töresbyn och Gråbol i Töcksmarks församling. Källa: 
Länsstyrelsen Värmland 2006 
 

Ett intressant fall när det gäller fastighetsstruktur i västra Värmland är gränsen 
mellan Dalen och Töresbyn respektive Dalen och Gråbol i Töcksmarks 
församling i Årjängs kommun (figur 6). I Dalen som här ligger västerut gjorde 
det norska bolaget Saugbruksforeningen systematiska inköp vid sekelskiftet 
1900.  Däremot ville inte bönderna i Gråbol och Töresbyn sälja varför 
skogsmarken där fortfarande är lokalt ägd. Den framträder som brukligt är med 
bondeskog med sina karakteristiska långa och smala skiften, i det här fallet 
orienterade i väst-östlig riktning. De byggnader som fortfarande finns i Dalen 
har generellt avstyckats från den ursprungliga skogen varför bostadsfastigheterna 
i det närmaste motsvarar en svensk normal villafastighet.  

                                                 
239 Ibid. 
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Fig. 7. Gustavsfors i Gustav Adolfs församling. Källa: Länsstyrelsen Värmland 
2006 
 

Gustavsfors i Gustav Adolfs församling (figur 7) omges av Bergviks stora skogar 
som allt sedan 1700-talets senare hälft, genom uddeholmsbolaget, varit del in 
den industriella ekonomin240. Bergviks stora skogsinnehav runt Gustavsfors 
hörde tidigare till Uddeholm och senare till Billerud och Stora Kopparberg 
bergslags AB. Bostadsfastigheterna i Gustavsfors utgörs i huvudsak av tomtmark 
och byggnader, vanligen uppförda som arbetarbostäder för skogs- och 
bruksarbetare och deras familjer. Bergviks stora innehav, eller snarare bristen på 
bondeskog bidrar till att landskapsdynamiken i Gustav Adolfs församling blir 
statisk i jämförelse med dynamiken i till exempel Ny och Töcksmark.  

Avsaknaden av bondeskog och därmed förekomsten av en 
mångfacetterad ägar- och brukarstruktur gör att linjestrukturerna så som de 
diskuterades tidigare i detta kapitel inte framträder i annat än undantagsfall i 
Gustav Adolfs församling (och på andra platser som domineras av en stor 
ägare). Detta medför att skogslandskapet i till exempel östra Värmland kan 
framträda som storslaget, vidsträckt och orört (med undantag av vissa större 
kalhyggen). 

 
                                                 

240 Berg, V. (1995) Den svarta piskan. En berättelse om nainsfinnarna och bruket. Malungs 
boktryckeri. 
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Registerstudien 

 
Om man ser till skogsägarnas ålder enligt tabellen nedan (tabell 2) framkommer 
att skogsägarna är en åldrande befolkningsgrupp. I den grupp som bor utanför 
länet kan norrmän (eller andra personer som är folkbokförda utanför riket) 
finnas. Det kan antas föreligga en samvariation mellan graden av fjärrägande 
över tid och utflyttning, därmed kan näringsstruktur spela roll. För att 
uppmärksamma utvecklingsmöjlighet tas i tabellen nedan gruppen 40 år och 
yngre upp. Denna grupp utgör en liten del av det totala antalet skogsägare.   
 

 

BOR 
UTANFÖR 
KOMMUNEN %

BOR 
UTANFÖR 
LÄNET %

40 ÅR OCH 
YNGRE OCH 
BOR I 
KOMMUNEN %

Arvika 532 14 528 14 425 11
Eda 470 20 338 14 219 9
Filipstad 188 17 116 10 147 13
Forshaga 85 16 61 12 101 19
Grums 209 26 92 12 87 11
Hagfors 295 17 203 11 179 10
Hammarö 61 16 34 12 101 19
Karlstad 154 8 156 8 270 15
Kil 59 8 151 20 71 10
Kristinehamn 68 7 157 15 110 11
Munkfors 49 18 24 9 39 15
Storfors 39 10 110 28 39 10
Sunne 724 20 476 13 410 11
Säffle 238 10 383 16 297 12
Torsby 1085 21 1057 21 436 8
Årjäng 783 18 927 21 214 5
Värmland 5012 16 4812 16 3064 10

 
Tab. 2. Antal skogsägare boende på respektive geografisk nivå. Källa: 
Skatteverket 2003 

 
Det konstateras att det bor fler skogsägare i den västra länsdelen, något som 
sammanfaller med att det där också finns fler skogsfastigheter. Intressant är att 
Hagfors uppvisar många skogsägare trots att en stor del av skogsmarken ägs av 
Bergvik. Detta har att göra med att det finns många små fastigheter i framförallt 
Ekshärad, något som mycket väl kan samvariera med den småföretagsamhet 
som finns i Ekshärad. Dessa fastigheter kom aldrig i Uddeholmsbolagets ägo. 
När det gäller skogsägarna i Karlstad är det rimligt att anta att de äger skogsmark 
på annat håll än i hemkommunen mot bakgrund av antalet fastigheter i Karlstad 
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och Karlstad kommuns stora skogsinnehav. Inte oväntat är det de små 
kommunerna med litet befolkningsunderlag som också uppvisar få skogsägare. 
Det totala antalet skogsägare uppgår i Värmland till ca 38 000 personer av vilka 
en majoritet äger skog inom länet. 
 

449 240

32 229 12800 7582 5700 4684
0

50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000

Stora 
Enso

 S
ko

g A
B

Sve
nsk

a k
yrk

an

Ass
iDom

än
 AB

PI S
ko

g AB

Karl
sta

d k
om

mun

Tors
by

 ko
mmun

 
Fig. 8. De sex största skogsägarna i länet 2003  
Anmärkning: Staplarna anger arealen (ha) produktiv skogsmark. Stora Enso blev 
Bergvik Skog AB 2004 och AssiDomän är i dag Sveaskog. 
 

 
ÄGARE ANDEL AV AKTIER 

Stora Enso 43,3 % 

Länsförsäkringar 12,3 % 

SPP Livförsäkringar 8,2 % 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 8,2 % 

Korsnäs 5,0 % 

Tab. 3. Bergviks Skog ABs ägare och deras aktieinnehav. Källa: Bergvik Skog 
AB 2005 

 
I figuren ovan (figur 8) framgår tydligt Stora Ensos (numera Bergvik Skog AB) i 
det närmaste enorma och åtminstone lokalt dominerande fastighetsinnehav i 
Värmland som uppvisar hela 449 240 ha produktiv skogsmark. I tabell tre 
framkommer vilka Bergviks Skog AB fem största ägare är. Stora Enso är den 
dominerande ägaren med sina 43,3 % av aktierna. 



 

 99

Bergviks skogsfastigheter är i huvudsak koncentrerade till länets östra 
delar, men lokalt återfinns fastighetskoncentration även i väster och då särskilt i 
de trakter där det tidigare bedrivits bruksverksamhet. I sammanhanget är 
området väster om Glafsfjorden i Arvika kommun och Säffle kommun 
illustrerande och då särskilt i Gillberga och Glava. Bergvik skogs 
fastighetsinnehav i Värmland är ett resultat av ett flertal företagsuppköp och 
fusioner som påbörjades redan under 1800-talets första hälft241. I huvudsak rör 
sig uppköpen om just företagsförvärv även om det i vissa fall också handlar om 
bolags köp av bondeskog. Bergvik skog AB bildades 2003-12-31 efter att Stora 
Enso AB och Korsnäs AB beslutat om att försälja sina skogsfastigheter och 
bilda det gemensamt ägda bolaget som helt skulle inriktas på förvaltning av 
skogsfastigheter242. Senare har flera ägare till bolaget tillkommit vilket redovisas i 
tabell 3. 

Den näst största skogsägaren i Värmland är Svenska kyrkan som 
genom de lagfarna ägarna Karlstads stift och en rad enskilda församlingar 
tillsammans äger ca 43 000 ha produktiv skogsmark (varav ca. 33 000 ha i 
Värmlands län) och totalt runt 50 000 ha mark. En stor del av denna skogsmark 
är koncentrerad till Hagfors kommun och Torsby kommun, och då särskilt i 
församlingarna Gustav Adolf, Lekvattnet och Norra Ny.  Svenska kyrkans 
skogar tillhörde tidigare formellt den svenska staten genom att denna hade 
lagfarten och därmed den formella äganderätten. Kyrkans roll i det läget var 
endast av förvaltande natur men i samband med delningen av kyrka och stat 
fördes äganderätten formellt över till Svenska kyrkan. I vissa fall var kyrkan även 
längre tillbaka i tiden formell ägare men genom Gustav Vasas försorg kom 
kyrkans skogar att dras in och formellt tillhöra staten. Bakgrunden till kyrkans 
stora skogs- och markinnehav har att göra med församlingarnas 
försörjningsansvar gentemot prästerna. Skogarna omtalades och betraktades då 
som så kallade prästlönetillgångar. Detta förhållande kvarstår men 
prästlönetillgångarna har numera adderats med en prästlönefond bestående av 
värdepapper. I äldre tid ägde kyrkan också stora arealer med jordbruksmark som 
ofta låg i anslutning till de herrgårdsliknande prästgårdarna. Denna 
jordbruksmark har i stor utsträckning försålts och därmed övergått i privat 
ägande. I undantagsfall äger några församlingar mindre fastigheter som donerats 
specifikt. Tillsammans med Härnösand, Växjö och Västerås utgör Karlstads stift 
ett av de största skogsägande stiften i riket. 

Statliga AssiDomän har ett förhållandevis litet skogsinnehav i 
Värmland sett till bolagets totala fastighetsbestånd inom riket. Bolagets 

                                                 
241 Nilsson, M. (1998) Bönder – Bulvaner – Bolag. Uppsats i kulturgeografi 61-80 p. 
Högskolan i Karlstad. 
242 Bergvik Skog AB (2005) Årsredovisning 2005. 
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skogsmark i Värmland är framförallt koncentrerad till länets östra delar och då 
särskilt till Kristinehamns kommun. Den formella ägaren för detta statliga 
fastighetsinnehav är numera det av Näringsdepartementet kontrollerade bolaget 
Sveaskog. Utöver Sveaskogs markinnehav i Värmland har staten via 
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket skogsfastigheter i samband med 
naturreservat och andra liknande skyddsåtgärder. I vissa fall sammanfaller så 
kallade kultur- och naturreservatet, ett sådant exempel är Brattforsheden som 
både uppvisar en kulturhistoriskt skyddsvärd krigsflygplats och intressanta 
geologiska och naturgeografiska miljöer. Ägare av Brattforsheden är 
Länsstyrelsen. Staten äger också skogsmark som placerats i den så kallade 
Jordfonden för att säkerställa tillgången på ersättningsmark att användas som 
intrångsersättning vid till exempel bildande av natur- eller kulturreservat. 
Skogsmarken i Jordfonden köps in på den öppna marknaden efter behov. 

En annan betydande skogsägare är Person Invest AB med 
dotterbolaget Karlstadplattan Gällö såg AB som besitter äganderätt till 7582 ha 
produktiv skogsmark inom Värmlands län. Bolagets ursprung är bland annat 
Karlstadsplattans andelar av Rottneros Bruk AB och fastighetsinnehavet är 
utspritt men med ett visst fokus till Sunne kommun. Under åren 2003 till 2005 
försåldes stora delar av bolagets skogsinnehav i Värmland. Köpare var i vissa fall 
privatpersoner. Bolagets skogsmark ingick som en del av ett regionalt 
produktionssystem från råvara till förädlade produkter. 

När det gäller de värmländska kommunernas skogsinnehav dominerar 
Karlstad och Torsby även om många andra kommuner också har mer eller 
mindre (lokalt) betydande fastighetsinnehav. I Arvika märks detta till exempel i 
hemmanet Sten i Ny socken där kommunen förfogar över ca 450 ha produktiv 
skogsmark. De kommunala skogarna har i vissa fall ursprung i gårdar som 
köptes in för att utgöra grund för fattig- och äldreboende och i andra fall för att 
säkerställa marktillgång för framtida exploatering. Den kommunägda 
skogsmarken är i huvudsak lokaliserad till de tätortsnära församlingarna, vilket i 
fallet Karlstad innebär att kommunen äger mycket skogsmark i Alsters 
församling och Segerstads församling. 

En ägare som lokalt i Årjängs kommun varit mycket dominerande är 
den norskägda konstellationen Saugbruksforeningen med omkring 5000 ha 
produktiv skogsmark. En stor del av denna skogsmark är koncentrerad till 
Töcksmarks församling och då särskilt norr om Hån längs Hurrsjöarnas dalgång 
i den så kallade Långvassdalen. Intressant med Saugbruksforeningens 
koncentrerade innehav är att de boende i Långvassdalen i så gott som samtliga 
fall inte äger skogsmark lokalt utan endast de avstyckade tomterna runt sina 
bostadshus. Detta är ett förhållande som i övrigt är mycket ovanligt i västra 
Värmland som i stället präglas av att de flesta gårdarna på landsbygden också 
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inkluderar skogsmark. Saugbruksforeningen har under senare år försålt sina 
fastigheter i Årjängs kommun till privatpersoner. 

Bland större privata enskilda skogsägare i Värmland märks bland annat 
familjen Blakstad och familjen Hultkrantz. Familjen Blakstad uppvisar betydande 
skogsinnehav i Arvika, Gunnarskog, Ny och Älgå. Ursprunget till familjen 
Blakstads nuvarande skogsinnehav har varit i släkten sedan 1890-talet då bland 
annat egendomen Brättne och Sälboda AB:s fastighetsinnehav i Gunnarskog 
förvärvades. Familjen, med ursprung i Norge, har sedan 1893 bedrivit 
näringsverksamhet där skogen utgjort ett väsentligt inslag.243 Bland annat 
etablerade och utvecklade familjen träsliperier och pappersbruk i till exempel 
Brättne, Kroppstadfors och Åmotfors. Familjen var under en tid också 
innehavare till bruket i Jössefors.244 Numera är verksamheten mest inriktad på 
jordbruk och då särskilt svinuppfödning även om skogen alltjämt svarar för en 
betydande del av omsättningen. Familjen Hultkrantz bedriver jord- och 
skogsbruk med utgångspunkt i gården Björnö i Gillberga församling, Säffle 
kommun. I likhet med Sälboda var Björnö tidigare ett mer mångfacetterad bruk 
med bland annat egen sågverksrörelse. I dag bedrivs liksom i Sälboda framförallt 
jordbruk men med skogsbruk som ekonomisk förstärkning.  

 

Dammar 

 
För att bredda perspektivet med ägande av naturresurser kompletteras materialet 
om skogsfastigheter med en sammanställning av dammregistret för Värmlands 
län. I likhet med skogsägandet har en kategorisering av ägarna mot bakgrund av 
bostadskommun genomförts. 

Dammarna är om de kan relateras till fallrättigheter en betydande 
potentiell försörjningskälla, men i likhet med skogsfastigheterna är ett betydande 
antal ägda av någon som inte bor i närheten av det ägda objektet. Dammarna 
som resurs uppvisar en dubbelhet eftersom de dels utgör en resurs i samband 
med vattenkraftsproduktion men är ett slags hinder för utveckling av turistiska 
aktiviteter, som till exempel sportfiske, eftersom dammar vanligen utgör 
vandringhinder för ett flertal arter (till exempel ål och öring), och vanligen ställer 
till problem i fråga om sträckningen av kanotleder. 

                                                 
243 Se t.ex. Nilsson, M. (1998) Bönder – Bulvaner – Bolag. Uppsats i kulturgeografi 61-80 p. 
Högskolan i Karlstad, och Gunnarskog kommun (1962) En bok om Gunnarskog. Bygdebok. 
244 Gunnarskog kommun (1962) En bok om Gunnarskog. Bygdebok. 
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Dammarna i registret gäller både gamla flottningsdammar som inte 
längre är i bruk, eller åtminstone inte längre underhålls, småskaliga (bild 7) och 
storskaliga (bild 8) kraftverksdammar som del i vattenkraftsproduktion.  

Materialet är delvis svårtolkat eftersom dammar förutsätter vatten och 
då särskilt strömmande vatten, något som är delvis ojämnt fördelat mellan länets 
kommuner. Antalet dammar sammanfaller därför i stort sett med antalet möjliga 
vattendrag, vilket i generella termer innebär att där det varit möjligt att anlägga 
en damm finns det också en. Således finns det gott om dammar i Arvika, 
Filipstad, Hagfors, Torsby och Årjäng kommuner (figur 9).245 

 
 

 
Bild 7. I många av de värmländska mindre vattendragen finns idag småskaliga 
vattenkraftverk. Ett flertal av dessa har, i likhet med Hånsfors (bilden), hört till de 
tidiga järn-, pappers- och massabruken. Foto: Svante Karlsson 
 

 

                                                 
245 För en genomgång av den tidiga svenska vattenkraftsutbyggnaden med avseende på 
elkraftsproduktion se t.ex. Jakobsson, E. (1996) Industrialisering av älvar. Studier kring 
svensk vattenkraftsutbyggnad 1900-1918. Avhandlingar från Historiska institutionen i 
Göteborg, nr 13. Göteborgs universitet. 
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Fig. 9. Dammägarnas geografiska hemvist. Källa: Länsstyrelsen Värmland 2004 
Anmärkning: Den tredje stapeln för respektive kommun utgör antalet kända ägare, den fjärde, 
femte och sjätte redovisar den geografiska fördelningen för dessa. 
 
 
Ett stort antal av de värmländska dammarna är i dammregistret uppförda med 
okända ägare. Att det är många dammar med okända ägare i Arvika, Filipstad, 
Hagfors, Torsby och Årjäng kommuner har att göra med den i historiskt tid 
utbredda timmerflottningen i småälvar som krävde uppdämning för att ge 
tillräckligt med vatten246. Detta är vanligen dammar som använts till småskalig 
timmerflottning i syfte att samla upp vatten under våren för att möjliggöra 
flottning i relativt små vattendrag. Dessa dammar byggdes och underhölls 
vanligen av så kallade flottarlag eller flottarföreningar vilket medfört att de efter 
att flottningen upphört och delvis fallit i glömska och vanligen finns inga 
dokument som styrker de ägarrättsliga förhållandena. Det är tveksamt om denna 
kategori av dammar kan betraktas som en resurs i skogslandskapet, i så fall 
möjligen i turistisk verksamhet med inriktning på till exempel lokalhistoria. Det 
finns i stället anledning att se vissa av de gamla flottningsdammarna som en 
säkerhetsrisk och ett problem som fortfarande stör ekosystem i känsliga biotoper 
där det till exempel kan finnas flodpärlmussla eller öring (som i sin tur i och för 
sig mycket väl kan utgöra en försörjningsresurs inom ekoturism och sportfiske) 
(bild 8). 
  
 

                                                 
246 Värmlands Folkblad (VF) 2007-03-20 
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Bild 8. Herrelös flottningsdamm i västra Värmland. Foto: Svante Karlsson 

 
När det gäller de stora dammarna som kan relateras till kraftproduktion ägs de 
vanligen av bolag som specialiserat sin verksamhet inom elströmsproduktion. I 
likhet med den värmländska skogen har kraftverken i många fall glidit 
värmlänningarna ur händerna genom fusioner och förvärv. Länge var de båda 
dåvarande skogsbolagen Billerud och Uddeholm stora inom vattenkraftsområdet 
genom en rad medelstora anläggningar. Billerud hade sina anläggningar i 
framförallt Glafsfjordens dalgång medan Uddeholms anläggningar var 
koncentrerade till Klarälvdalen och sjösystemen i Hagfors och Munkfors. I dag 
ingår dessa båda bolags före detta anläggningar i finska Fortum efter att en tid 
varit i Gullspång Krafts ägo. 
 Den högsta andelen fjärrägda dammar återfinns i Filipstad, Hagfors 
och Torsby (figur 9) något som beror på östra Värmlands brukshistoria. Ett 
flertal av de östvärmländska dammarna och kraftverken hörde till 
uddeholmsbolaget, men ingår numer i Fortum. 
 Antalet dammar i respektive värmländsk kommun toppas av Arvika, 
följt av Filipstad, Hagfors, Torsby och Årjäng. Bakgrunden till detta har i 
huvudsak att göra med de naturgeografiska förutsättningarna som helt enkelt 
innebär många små och medelstora vattendrag med förekomst av höjdskillnader. 
Att det är förhållandevis få dammar som ägs av någon som bor i samma 
kommun som dammen ligger i beror delvis på att många kommuner sålt ut de 
kommunala vattenkraftverken. 
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Bild 9. Den stora kraftverksdammen i Höljes med resterna av Klarälvens älvfåra 
mot söder. Foto: Svante Karlsson 

 
Det kan vara intressant att något fundera över det kontrafaktiska problemet i 
fråga om dammägandet. ,Det vill säga att ställa sig frågan om vilka alternativa 
utvecklingar som hade kunnat bli verklighet i Värmland utan den omfattande 
bruks- och kraftrörelsen. Kanske hade det istället växt fram en 
naturresursorienterad besöksnäring med inriktning mot sportfisketurism? 
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Fig. 10. Dammägarna fördelade på kommun, län och övriga Sverige. Källa: 
Länsstyrelsen Värmland 2004 
Anmärkning: I figuren är totalen uppdelad i kända och okända. De kända är sedan i sin tur 
uppdelade på respektive geografisk nivå. 
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Som framgår av figur 10 är en stor del av ägarna till de värmländska dammarna 
okända, emellertid rör det sig här om små dammar som tidigare använts till 
timmerflottning eller på annat sätt ingått i de tidiga brukens produktionssystem. 
De stora dammarna med tillhörande kraftproduktion ägs i huvudsak av Fortum, 
som egentligen är ett finskt bolag men som genom dotterbolaget Fortum 
Generation AB har adress i Karlstad. De flesta dammarnas ägare finns 
registrerade på andra adresser än i den egna kommunen, främst utanför länet.  
 Det stora antalet dammar med okända ägare kan tolkas som att de inte 
har något värde som kan uttryckas i monetära termer, eftersom att det är rimligt 
att anta att den egendom som på ett rimligt sätt kan generera inkomster också 
har en känd ägare. De dammar som uppvisar kända ägare representerar omvänt 
vanligen däremot mycket höga monetära värden vilket är en förklaring till att det 
framförallt är ägare långt bort från de ägda dammarna som kontrollerar dessa. 
Mot bakgrund av materialet i figur 9 och 10 är det rimligt att anta att 
vattenkraftsproduktion endast i undantagsfall bedrivs i genuint lokala 
sammanhang (produktion och konsumtion och ägarskap som sammanfaller 
rumsligt). Snarare ingår den värmländska vattenkraftsproduktionen med 
tillhörande dammar i vad som av Giddens omnämns som locale, det vill säga 
dammarna och vattenkraftsanläggningarna utgör ett slags mötesplatser mellan 
olika geografiska nivåer sammanlänkade i nätverk247. 

 

Skogsfastigheter 

 
Här följer en redovisning av ägarstrukturen av skogsfastigheter över fem hektar i 
respektive undersökningsområde. Först redovisas ägande (antalet ägda 
fastigheter) fördelat på olika geografiska nivåer från församling, kommun, län, 
land och internationellt. Den internationella kategorin inkluderar stora bolag 
som i det aktuella fallet utgörs av StoaEnso (nuvarande Bergvik Skog AB), 
eftersom de åtminstone indirekt ägs av internationella bolag. Därefter redovisas 
hur stor yta uttryck i ha som kontrolleras från respektive geografisk nivå. Detta 
förfarande har att göra med antagandet att äganderätten ger en inträdesbiljett till 
det lokala handlingsrummet, men arealens storlek påverkar det ekonomiska 
utfallet, och som bland annat visats av Halberg248, den sociala ordningen. 

                                                 
247 Giddens, A. (1984) The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. 
Polity Press. 
248 Halberg, P. T. (2000) Sosial status i bondeskog och bolagsskog, i Kaldal, I. (m.fl.) (red.) 
(2000) Skogsliv. Kulturella processer i nordiska skogsbygder. Historiska Media. 
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I Ny församling domineras ägarstrukturen av de lokalt boende 
skogsägarna medan de övriga geografiska nivåerna uppvisar sinsemellan ungefär 
samma antal ägare (figur 11). Att Ny domineras av de lokala ägarna är intressant 
mot bakgrund av att församlingen ligger inklämd mellan de båda tätorterna 
Arvika och Åmotfors och då särskilt därför att församlingen inte själv uppvisar 
någon tätort. Således kan det rimligen konstateras att skogsägarna i Ny 
församling också är landsbygdsbor, om än med korta avstånd till 
kommuncentrat Arvika. 

Om man lägger samman de geografiska nivåerna utanför Ny, vad gäller 
ägarnas bostad, framkommer att antalet fastigheter i denna grupp är betydligt 
lägre än gruppen fastigheter som ägs av någon som bor i Ny. Detta förhållande 
understryker den höga andelen lokalt ägd skogsmark i Ny församling, något som 
också har sin likhet i flera andra församlingar i västra Värmland. Om man 
däremot urskiljer de geografiska nivåerna som är utanför Ny, med avseende på 
arealer (ha) framkommer att denna grupp är något större än antalet lokalt 
boende skogsägare. Således har fjärrägarna kontroll över större arealer än de 
lokalt boende.  Den relativt stora andelen skogsägare boende i Arvika med 
fastighetsinnehav i Ny har dels att göra med närheten till Arvikas tätort och dels 
med att Arvika kommun innehar flera fastigheter med en betydande areal. 
Kommunens stora skogsinnehav bygger bland annat på att de tidigare drev 
äldreomsorg (fattighus) på en före detta storbondegård. 

I Gustav Adolfs församling fanns under 2003 122 stycken 
skogsfastigheter med en storlek som översteg fem ha. Av dessa ägdes 114 
stycken av Bergvik Skog AB, vilket innebär att bolagsskogen dominerar. Den 
näst största ägaren med fastighetsinnehav i Gustav Adolfs församling är Svenska 
kyrkan genom Karlstads stift.  

Stiftets skogar, de så kallade prästlönetillgångarna, i Gustav Adolfs 
församling ligger i de norra delarna och då framförallt i hemmanet Laggåsen. 
Karlstads stifts övriga innehav är spritt över Värmland och Dalsland men 
generellt ligger stiftets större sammanhängande fastigheter i norra Värmland och 
den största fastigheten ligger i just Gustav Adolfs församling.  

Om man betraktar skogsägandet som en inträdesbiljett till ett lokalt 
handlingsrum (möjlighet att till exempel delta i jakt och vedfångst och andra 
aktiviteter utöver vad som tillåts i enlighet med allemansrätten) framkommer i 
figur 13 att endast sex personer boende i Gustav Adolfs församling innehar 
denna rättighet i egenskap av skogsägare. Det bör dock framhållas att även 
andra personer kan besitta vissa rättigheter relaterade till utmarksbruk i 
skogslandskapet genom att de ingått avtal med rättighetsinnehavare 
(skogsägare). Det kan då röra sig om till exempel jaktarrenden eller fiskerätter. 
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I likhet med förhållandet i Gustav Adolfs församling är Bergvik Skog 
AB också den största skogsägaren, både med avseende på antalet fastigheter och 
areal, i Södra Finnskoga församling (figur 15 och 16). Bolagets skogar är jämnt 
fördelade över hela församlingen i ett fåtal mycket stora sammanhängande 
fastighetsblock. Här och var ligger den privatägda skogen som mindre öar. Den 
näst största ägargruppen i Södra Finnskoga är de som bor på olika håll i övriga 
Sverige. Detta förhållande vittnar om att norra Värmland drabbats hårt av den 
omfattande urbaniseringen och mekaniseringen i skogsbruket, något som 
omtalas av till exempel Bjerén249. 

De stora skogsfastigheterna i Södra Finnskoga har i många fall en 
historia som sträcker sig till finnarnas kolonisation av norra Värmland250. De 
behövde mot bakgrund av sina, i förhållande till svensk tradition, säregna 
brukningsmetoder stora brukningsarealer. De 72 skogsfastigheter (figur 15) som 
fortfarande ägs av någon som (fortfarande) bor i Södra Finnskoga är generellt 
sett mindre i sin omfattning än de som fjärrägs. Flera av dessa mindre 
fastigheter har sannolikt tillkommit som avstyckningar från någon av de större. 
Det förhållandevis stora antalet skogsägare i Södra Finnskoga indikerar att delar 
av lokalbefolkningen har goda möjligheter till vissa former av 
naturresursutnyttjande, även om detta i huvudsak bara kan äga rum på ca 14 % 
av skogsmarken (figur 16). 

                                                 
249 Bjerén, G. (1989) Kvinnor i Värmlands glesbygd. Försörjningsstrategier för 
skogsbygdens kvinnfolk. Glesbygdsdelegationens skriftserie nr 13. 
Glesbygdsdelegationen.  
250 Den finska kolonisationen i Värmland har beskrivits av bland annat Bladh, G. (1995) 
Finnskogens landskap och människor under fyra sekler. En studie av samhälle och 
natur i förändring. Forskningsrapport 95:11. Samhällsvetenskap. Högskolan i Karlstad. 
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Fig. 11. Antalet fastigheter i Ny församling vars ägare bor på respektive 
geografisk nivå. Källa: Skatteverket 2003 
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Fig. 12. Antal ha uttryckt som procent som ägs av någon i respektive utanför Ny 
församling. Källa: Skatteverket 2003 
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Fig. 13. Antalet fastigheter i Gustav Adolfs församling vars ägare bor på 

respektive geografisk nivå. Källa: Skatteverket 2003 
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Fig. 14. Antal ha uttryckt som procent som ägs av någon i respektive 
utanför Gustav Adolfs församling. Källa: Skatteverket 2003 
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Fig. 15. Antalet fastigheter i Södra Finnskoga församling vars ägare bor på 
respektive geografisk nivå. Källa: Skatteverket 2003 
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Fig. 16. Antal ha uttryckt som procent som ägs av någon i respektive 
utanför Södra Finnskoga församling. Källa: Skatteverket 2003 
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Sammanfattande analys av ägarstrukturen 

 
Registerstudien har tydliggjort och fördjupat bilden av ägarstrukturen av den 
värmländska skogen så som den framträtt i till exempel lantmäteriets 
markägarkartor251. Det har framkommit att skogsmarken i Ny i högre 
utsträckning än i både Gustav Adolf och Södra Finnskoga ägs av någon som bor  
i församlingen. Det framgår också tydligt att en mycket liten andel av såväl 
skogsmark som skogsfastigheter i Gustav Adolf ägs av någon som bor där. Den 
dominerande ägaren är i stället Bergvik följt av Karlstad stift (Svenska kyrkan).  

I Södra Finnskoga är ägandet mer jämnt fördelat mellan privat/enskilt 
ägande respektive bolagsskog men församlingen uppvisar i stället stor andel 
fjärrägd privat skogsmark. En orsak till detta förhållande har att göra med ett 
komplext samband där geografiskt läge (närhet till marknad och infrastruktur), 
råvarutillgång (järnmalm, vedråvara och vattenkraft), klimat och jordmån spelar 
en avgörande roll. Detta innebär att Gustav Adolf med sitt läge inom Bergslagen 
tidigt kom att attrahera den tidiga industrialiseringens aktörer vilka i sin tur 
försäkrade sig om god råvarutillgång genom uppköp av skogsmark och 
vattenkraft. I sammanhanget spelar samhällets institutioner en avgörande roll 
genom att de möjliggjort bolags förvärv av skogsfastigheter. Att ingen 
bruksrörelse och avsaknad av i det närmaste total dominans av bolagsskog blivit 
ett faktum i Södra Finnskoga har att göra med att det ligger perifert (mot 
bakgrund av infrastruktur) i förhållande till såväl marknad som råvarorna 
vattenkraft och järnmalm. Att bolag överhuvudtaget kom att förvärva skogsmark 
så långt norr ut i Värmland måste ses i ljuset av den goda infrastruktur som 
Klarälven medgav under flottningsepoken. Eftersom flottningen i Klarälven 
upphörde redan 1991 och lastbilstransport är dyrbart kan det antas att den 
skogsägande befolkningen i framförallt Södra Finnskoga och andra församlingar 
i norra Värmland kommer att få det allt kärvare. Detta mot bakgrund av 
industrins strävan att sänka transportkostnaderna, något som kan leda till att 
skogen i norra Värmland blir för dyr att transportera till industrin, i förhållande 
till att importera från till exempel Baltikum. 

Överlag kan det konstateras att en förhållandevis stor andel av den 
värmländska skogsmarken ägs av någon som inte bor i Värmland. 
Undersökningen har inte gett svar på vilken anknytning fjärrägarna har till länet 
eller den församling som den ägda skogsfastigheten ligger i men det är rimligt att 
anta att de ärvt fastigheten och således, om inte annat har anknytning bakåt i 

                                                 
251 Lantmäteriet (1984) Markägarkarta Värmlands län. 
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tiden. Således är det också rimligt att anta att den ägda skogsfastigheten kan ingå 
i identitetsskapande processer. 

Dammarna i Värmland är i likhet med skogsmarken i hög grad fjärrägd, 
men till skillnad från skogen är dammarnas ägare i många fall okända. Detta 
gäller särskilt de mindre dammarna som tidigare använts i samband med 
timmerflottningen. De större dammarna är fjärrägda i mycket stor utsträckning 
och ägs ofta av Fortum. 

Om man studerar ägarstrukturer sett i ljuset av det teoretiska 
angreppsättet som äganderätten ger anar vi ett samband mellan ägarstruktur och 
geografisk utveckling. Förenklat utryckt kan det tänkas att där marken 
fortfarande ägs lokalt har lokalbefolkningen större möjligheter att bo kvar och 
försörja sig lokalt och det omvända gäller där det är stor andel fjärrägd mark. 
Det följande kapitlet kommer att utveckla detta. Emellertid kan det innan vi går 
vidare något knyta an till teorierna om plats som presenterades i kapitel två. 

Eftersom det är få lokala ägare i Gustav Adolf och Södra Finnskoga 
skulle det kunna tänkas att det inverkar negativt på de identitetsskapande 
processer där plats spelar roll. Detta förutsätter att avsaknaden av personligt 
ägande leder till utestängning såsom en strikt tillämpning av absolut äganderätt 
antas ge. Fallet med Nittahon Jussi252 som kort togs upp i kapitel två indikerar 
att det inte behöver vara så, utan att plats ger upphov till platsrelaterad identitet 
där en annan form av ägande än den strikt juridiska ingår. Begreppet tillägnelse 
kan vara fruktbart i sammanhanget, det vill säga de processer som skapas genom 
att till exempel långvarigt vistas i, eller arbeta på en plats. Emellertid förmår inte 
den storskaliga ekonomin inkludera bygder som till exempel Södra Finnskoga i 
särskilt hög utsträckning. Detta kommer till utryck i en långvarig och omfattande 
befolkningsminskning, något som leder till att få människor har möjlighet att 
leva och verka och därmed tillägna sig plats och landskap. I Ny församling där 
däremot många människor både är skogsägare och lokalt boende blir 
möjligheterna till tillägnelse annorlunda och förstärks förmodligen av den privata 
äganderätten. Detta skulle kunna vara en anledning till att relativt många 
skogsägare fortfarande bor kvar i Ny.  
 
 

                                                 
252 Halberg, P. T. (2000) Sosial status i bondeskog och bolagsskog, i Kaldal, I. (m.fl.) (red.) 
(2000) Skogsliv. Kulturella processer i nordiska skogsbygder. Historiska Media. Sid. 195. 
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6. Äganderätt och geografisk utveckling - framväxten 
av den värmländska skogsägarstrukturen 

 

Äganderättsbegreppet 

 
I detta kapitel skall vi studera äganderätten närmare för att skapa en förståelse 
för framväxten av den nuvarande ägarstrukturen av skogsfastigheter i Värmlands 
län (och ge perspektiv på äganderätt och geografisk utveckling). Sålunda görs i 
kapitlet ett försök att mot den teoretiska bakgrunden som diskussionen av 
äganderätten ger besvara fråga två: Hur kan framväxten av den nuvarande 
ägarstrukturen av skogsfastigheter i Värmlands län beskrivas och förklaras?   
Framställningen har avgränsats så till vida att fokus ligger på äganderätten och 
vad den kan tänkas ha för betydelse i fråga om lokal utveckling.  

Äganderätt är centralt för förståelsen av markanvändning, och därmed 
lokal utveckling genom den uppsättning av regler som avgör vem som är ägaren 
och vad som ägaren av ett stycke mark på jordytan får göra och inte göra. 
Äganderätten har enligt Pipes också visat sig vara central för att förklara 
långsiktig ekonomisk utveckling i en region253. North och Thomas menar att 
ekonomisk tillväxt äger rum om äganderättsförhållandena gör det lönsamt att 
ägna sig åt vad som kan betraktas som samhälleligt långsiktigt produktiv 
verksamhet254. Höijer var redan 1929 inne på liknande tankegångar när han 
beskrev de ägarrättsliga förhållandena i det värmländska jordbruket.  
 

”Äganderätten till jorden har ända sedan uråldriga tider utövat och utövar 
alltjämt ett mycket stort inflytande på samhällets ekonomiska och sociala 
byggnad. Den, som äger ett stycke jord, har därmed icke bara för egen 
räkning en självständig ställning utan även en viss makt över sina 
medmänniskor.”255 

 
I förlängningen påverkar äganderätten inte bara relationen mellan ägaren och det 
ägda utan också relationer mellan ägare och icke ägare och icke ägare och det 
som inte ägs. I de västerländska ekonomierna är dessutom äganderätten att 

                                                 
253 Se t.ex. Pipes, R. (2002) Ägande och frihet. Natur och Kultur. Sid. 281. 
254 North, D. C. & Thomas, R. P. (1973) The Rise of the Western World. Cambridge 
University Press. Sid. 8. 
255 Höijer, E. (1929) Befolkning och äganderättsförhållanden, i Behm, C.L (m.fl.) (red.) 
(1929) Värmlands jordbruk. Sid. 29. 
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betrakta som själva grunden för det moderna samhällsbygget genom dess roll 
som en av de grundläggande spelreglerna256. I Sverige kommer detta till uttryck 
bland annat genom att alla mark- och vattenområden, förutom vissa allmänna 
vattenområden (där staten beslutar om nyttjandet) har minst en lagfaren ägare257.  
Emellertid är äganderätten ofta missförstådd och uppfattas inte sällan som ett 
privilegium för de som redan är förmögna och därför som en källa till orättvisor. 
Nils Karlsson menar att detta är en felaktig uppfattning och anför som exempel 
att de tidiga kooperatörerna som bröt upp lokala handelsmonopol stödde sig på 
just äganderätten för att som konsumenter fritt kunna handla av dem de själva 
önskade258.  

I den följande framställningen används en bred definition av begreppet 
äganderätt där flera kompletterande rättigheter ingår. Detta breda perspektiv 
som här anläggs ligger i linje med senare tids forskning om äganderätt och står i 
kontrast till en förhållandevis fruktlös diskussion om naturrätt kontra 
rättspositivism eller privat kontra gemensamt ägande259. Det breda anslaget 
undviker metafysiska analyser för att i stället fokusera på mer handfasta, jordnära 
ting såsom äganderättens konsekvenser, hur äganderätten kan utvecklas och 
vidmakthållas och hur den bättre kan förstås260.  

Det breda perspektivet bygger på somliga ekonomers intresse för 
samband mellan ägande och privat företagsamhet261. Dessa ekonomer 
utvecklade teorier om äganderättsekonomi som ser privat egendom som en 
avgörande faktor för ekonomisk tillväxt. Privat egendom uppstår enligt 
äganderättsekonomin närmast som ett resultat av strävan mot effektivitet som 
kan liknas vid det naturliga urvalet262. 

Det bredare rättsekonomiska, filosofiska och ekonomiskt-institutionella 
perspektivet på äganderätten, som kan vara fruktbart för geografer, beskrivs av 
Cooter så här: 
 

                                                 
256 Karlsson, N. (2005) Äganderättens tre grundläggande dimensioner, i Berggren, N. & 
Karlsson, N. (red.) (2005) Äganderättens konsekvenser och grunder. Ratio. Sid. 18-31, 
och Singer, J. W. (2000) The Edges of the Field. Lessons on the Obligations of 
Ownership. Beacon Press. Sid. 20-29. 
257 Carlman, I. (2000) Framtiden i förfädernas händer. Om äganderätt och annan rätt till 
marken från landskapslagarna till modern tid ur ett miljörättsligt perspektiv. Carlssons. Sid. 
18. 
258 Karlsson, N. (2005) Äganderättens tre grundläggande dimensioner, i Berggren, N. & 
Karlsson, N. (red.) (2005) Äganderättens konsekvenser och grunder. Ratio. Sid. 18. 
259 För en diskussion om naturrätt och rättspositivism och relaterade frågor se t.ex. 
Kinander, M. (2005) Rettsfilosofi – en innføring. Fagbokforlaget. 
260  För en mer ingående diskussion om det breda perspektivet på äganderättens innehåll 
se t.ex. Berggren, N. & Karlsson, N. (red.) (2005) Äganderättens konsekvenser och 
grunder. Ratio. 
261 Pipes, R. (2002) Ägande och frihet. Natur och Kultur. Sid. 73. 
262 Ryan, A. (1987) Property. Stony Stratford. Sid 55. 
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”Property can be viewed as a bundle of rights describing what a person 
may and may not do with the resources he owns. Property rights usually 
include the right to possess, occupy, use, consume, control, exclude, 
expel, develop, transfer, assign, sell, mortgage, donate, or bequeath, and 
property rights often include the right to exploit, alter, transform, deplete, 
exhaust, waste, neglect, or destroy. The owner is free in the sense that no 
law forbids or requires him to exercise his property rights. Furthermore, 
the law forbids private persons and the state from interfering with the 
owner´s exercise of his rights.”263 

 
Emellertid reglerar äganderätten inte bara relationen mellan ägaren och det ägda 
så som Cooter anför utan äganderätten reglerar också relationer mellan olika 
individer (framförallt mellan ägare och icke-ägare) som antyddes inledningsvis i 
detta kapitel och har en komponent av ansvar över det ägda och de som inte 
äger som ofta förbises264. Harwardprofessorn Joseph William Singer ser en 
paradox i detta men ser hela komplexet kring äganderätt som ett resultat av att 
vi som människor helt enkelt inte lever ensamma. Vi lever i stället i en värld 
tillsammans med och till för andra människor. Singer beskriver därför ett 
väsentligt innehåll i äganderätten så här:   

 
“Property law is a system, and not just a source of individual entitlement. 
Property systems not only grant ownership rights to individuals but 
regulate the relationships among those rights holders. The exercise of 
rights by one affects others. For this reason, the system of legal right 
must be shaped to create an environment that will allow individuals both 
to obtain access to property and to enjoy their legal rights without 
unreasonable interference by others. This means that the rights of each 
must be curtailed to ensure an environment that allows all others to 
exercise their rights fully. Rights must be limited to protect rights.”265 

 
Singers perspektiv på ägandet är intressant men problematiskt eftersom ansvaret 
bygger på ägarens personliga ställningstaganden och uppfattningar och således 
inte är vare sig självklart eller något som det kan lagstiftas om. Emellertid 
uppmärksammar Singer här något mycket viktigt. Att ansvaret i hög grad beror 
på ägarens personliga ställningstaganden kan ses som en bakgrund till de 
inskränkningar av äganderätten som föreligger. Detta ansvar kan vara något av 

                                                 
263 Cooter, R. C. (2000) The Strategic Constitution. Princeton University Press. Sid. 279-
280. 
264 Singer, J. W. (2000) The Edges of the Field. Lessons on the Obligations of Ownership. 
Beacon Press. Sid. 20. 
265 Singer, J. W. (2000) The Edges of the Field. Lessons on the Obligations of Ownership. 
Beacon Press. Sid. 20. 
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kärnan i den problematik som föreliggande avhandling reser eftersom det visat 
sig (kapitel 5) att en stor del av den värmländska skogsmarken ägs av 
privatpersoner som bor långt från den ägda skogen. Den stora andelen 
skogsmark som ägs av bolag med diffus ägarstruktur förstärker ytterligare idéen 
om ägarens ansvar (för det ägda och var avkastningen från det ägda 
(åter)investeras). 

Att ta sig an äganderätten är ingen enkel sak som lätt låter sig göras. En 
grundläggande utgångspunkt är att äganderätten är ett omstritt begrepp som inte 
ens klart definieras i svensk lag266. Således finns det utrymme för delade 
meningar och inte sällan beror det hela på skiftande politiska uppfattningar. 
Bertil Magnusson menar att en orsak till oklarheterna kring äganderätten är att 
den kan ha många olika betydelser. Ibland kan äganderätt innebära en fullständig 
frihet att för ägaren råda över en viss egendom – åtminstone som en teoretisk 
möjlighet. I andra fall menas att ägaren har rätt att förfoga över sin egendom 
inom de gränser lagen ställer upp.267 Det är närmast detta institutionella 
perspektiv som är ett av de huvudsakliga perspektiven i denna avhandling. 

I detta kapitel kommer äganderätten och skogsägande att behandlas på 
ett sätt som har relevans för det kulturgeografiska perspektiv som avhandlingen 
tar avstamp i. 
 

En teoretisk modell för äganderätt och geografisk utveckling 

 
Det teoretiska resonemanget för äganderätt och geografisk utveckling kan 
förenklas i enlighet med intressemodellen i figur 17. Utan inbördes ordning kan 
äganderätten och den geografiska utvecklingens beståndsdelar ses enligt följande; 
   

• Skogsägaren och de olika intresseorganisationerna som på olika sätt tar 
tillvara ägarens intressen. Exempel på sådana organisationer är 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), olika skogsägarföreningar som 
Mellanskog, Västra Värmlands Dals Skogsägarförening (VVDS). 

• Det institutionella ramverk som omgärdar äganderätten. Hit hör lagar och 
politik. 

• Det objekt som ägaren i det här fallet äger (fastigheten), de som bor i 
närheten av fastigheten eller på annat sätt berörs av ägarens handlingar. 

                                                 
266 Skogh, G. & Lane, J.-E. (2000) Äganderätten i Sverige. En lärobok i rättsekonomi. SNS 
Förlag. 
267 Magnusson, B. (2005) Juridik och politik i äganderättsfrågor, i Äganderätt under 
avveckling? – äganderättens betydelse för de areella näringarna. Kungl. Skogs- och 
lantbruksakademins Tidskrift Nr. 5:2005. Sid. 6. 



 

 119

Olika intresseorganisationer som tar tillvara de olika frågor som kan 
kopplas till fastigheten (t.ex. lokala utvecklingsgrupper). I vissa fall kan 
skogsägarnas intresseorganisationer också utgöra intresseorganisation 
med uttalad geografisk avgränsning. Ett sådant fall är den i västvärmland 
engagerade föreningen VVDS268. 

 
Fig. 17. Intressemodell för äganderätt och geografisk utveckling. 
 
 

Lagar och politik påverkar ägarens handlingsutrymme vilken i sin tur påverkar 
markanvändning och lokal utveckling. Lagar och politik påverkar i sin tur även 
lokalsamhället vars invånare i sin tur har möjlighet att påverka ägaren genom 
flöden och relationer mellan triangelns spetsar (figur 17). 

För att operationalisera äganderätten studeras den politik som rimligen 
och på olika sätt påverkar och omfattar såväl skogsbruk som fastighetsbildning 
och jordförvärv och därmed i förlängningen ägarstrukturen. Detta innebär att vi 
inte i annat än undantagsfall kommer att behandla andra faktorer som verkat 

                                                 
268 Skogsägarföreningar kom att bildas i Värmland under 1920-talet inspirerade från 
liknande intresse- och andelsföreningar inom jordbruket. Se t.ex. Lindqvist, N. A. & 
Mandorf, B. (2003) Två hundra år för värmländsk landsbygd. Hushållningssällskapet i 
Värmland 1803-2003. Hushållningssällskapet i Värmland. Sid. 31. Skogsägarrörelsen 
har studerats av bland andra Berlin, C. (2006) Skogsägarsamverkan i kooperativ form i 
går och i dag – Vilka är framtidens utmaningar?. Fakta Skog 11:2006. Sveriges 
lantbruksuniversitet, och Berlin, C., Lidestav, G. & Holm, S. (2006) Values placed on 
forest property benefits by Swedish NIPF owners: differences between member in forest 
owner associations and non members. Small-scale Forest Economics, Management and 
Policy. Vol. 5, no. 1 March 2006. 
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tvingande på ägarstrukturen, så som till exempel olika aspekter av 
marknadsekonomin som bland annat kommer till uttryck i centralisering och 
storskalighet (i och för sig är äganderätten själva grunden för 
marknadsekonomin). Ej heller tas olika aspekter av till synes irrationella faktorer 
upp, som till exempel olika varianter av affektionsvärden och liknande, som i 
viss mån också kan antas påverka viljan att förvärva eller viljan att avstå från att 
sälja en specifik fastighet och därmed i förlängningen också påverka en specifik 
regions ägarstruktur.  

Även om vissa exempel i framställningen och empirin i avhandlingen är 
specifikt värmländska så innebär inte det att de upptagna exemplen enbart gäller 
specifikt för Värmland. Tvärtom är det rimligt att anta att även andra delar av 
Sverige med liknande historia och naturgeografiska förutsättningar uppvisar en 
liknande historia. Innan vi kommer in på olika politikområden görs en kortare 
genomgång av förhållandet mellan struktur och aktör. 
 

Struktur eller aktör? 

 
När utvecklingen på en bestämd geografisk nivå eller specifik och avgränsad 
plats skall studeras, som i den här avhandlingen, ställs vi initialt inför ett inom 
samhällsvetenskaperna grundläggande problem, nämligen det kring relationen 
mellan struktur och aktör. Det är inte här avsikten att ämnesteoretiskt reda ut 
detta omfattande filosofiska problemområde utan framställningen skall snarare 
ses som en utgångspunkt eller bakgrund för det fortsatta resonemanget.269  

Ett tänkbart angreppssätt när vi vill förklara utvecklingen kan vara att 
ta utgångspunkt i en idé att det är de överordnade strukturerna i ett samhälle 
som verkar tvingande på utvecklingen på en bestämd plats. Som en ytterlighet 
kan vi anta att personerna inom det geografiska studieområdet då reduceras till 
agenter som har handlingsfrihet endast i förhållande till de rådande ekonomiska 
och sociala strukturerna. Med strukturer menar vi i sammanhanget till exempel 
lagar och förordningar, den politik som förs och naturligtvis den hårda 
strukturen i form av vägar och andra kommunikationsanläggningar. Till de 
strukturella krafterna kan vi också addera marknadsekonomin och dess 
konsekvenser. 

Ett motsatt angreppssätt skulle till skillnad från det strukturalistiska 
enligt ovan istället betona personernas fria vilja att genomföra rationella val 
oberoende av de rådande strukturerna.  

                                                 
269 Hansen, J. C. & Selstad, T. (1999) Regional omstilling – strukturbestemt eller styrbar? 
Universitetsforlaget. 
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Hansen och Selstad menar att dessa två ytterligheter inte i sig själva ger 
någon tillfredsställande förklaring till att strukturalisten har en tendens att bortse 
från den enskilda aktörens betydelse och att tron på den handlande människan 
ofta leder till att strukturernas roll underskattas270. Därför är det intressant att i 
avhandlingen belysa båda utgångspunkterna. 

 

Äganderättens ursprung 

 
Äganderättens ursprung har studerats av bland annat Pipes som i en omfattande 
genomgång av egendomsägande (och avsaknaden av egendomsägande) pekar på 
att förvärsdriften är en universell företeelse och att den på olika nivåer 
förekommit i vitt skilda kulturer271. Pipes menar mot bakgrund av sin 
äganderättsliga genomgång att ägande är av en grundläggande mänsklig natur, 
det vill säga människan har ett behov av att markera vad som är sitt och 
andras272.   

Ursprunget till den i Sverige nutida allmänna uppfattningen om 
äganderätten och äganderättsbegreppet härrör från 1600- och 1700-talets 
politiskt inriktade filosofers arbeten273. I sin tur kan detta relateras till de i 
väsentlig grad förändrade uppfattningarna om människan och samhället som 
växte fram i slutet av 1700-talet som kan sammanfattas som liberalismens 
genombrott. Vid den tiden handlade det om att begränsa överklassens privilegier 
för att främja jämlikhet samtidigt som man ville begränsa statens makt över den 
enskilde.  

Innan vi går vidare kan det vara på sin plats att närmare betrakta vilka 
ägarrättsliga förhållanden och vilken ägarstruktur som rådde i Sverige innan 
liberalismens genombrott. Från vår horisont kan det vara vanskligt att betrakta 
markägandet i äldre tider eftersom mycket pekar på att det hade skiftande 
innebörd beroende på vem som var ägare och markens natur, det vill säga vad 
som ägdes274. Kardell går så långt som att mena att vi endast i stora drag kan 
diskutera något egentligt markägande före 1925275. Han pekar på att särskilt skog 
fanns i ett sådant överflöd att man knappast hade anledning att åberopa enskilt 

                                                 
270 Hansen, J. C. & Selstad, T. (1999) Regional omstilling –strukturbestemt eller styrbar? 
Universitetsforlaget. 
271 Pipes, R. (2002) Ägande och frihet. Natur och Kultur. Sid. 122. 
272 Ibid. 
273 Runesson, L. (1997) Tomträtt. Ett markpolitiskt instrument i upplösning. Meddelanden 
från Lunds universitets geografiska institutioner avhandlingar 133. Lunds universitet. 
274 Heimbürger, P. (1979) Markägande – Vad är det?, i PLAN 4-5 1979. 
275 Kardell, L. (2003) Svenskarna och skogen. Från ved till linjeskepp. Del 1. 
Skogsstyrelsens förlag. 
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ägande av skogsmark. Även Waldenström pekar på att när ingen ekonomisk 
aktivitet äger rum är heller ingen äganderätt definierad276. När en region eller 
verksamhet börjar bli potentiellt lönsam och därmed ekonomisk intressant, 
uppstår ett behov av att definiera rätten över kontroll och avkastning.277  

I sammanhanget kan särskilt uppmärksammas Thomas Hobbes och 
John Locke278 som ägnade äganderätten intresse. De båda filosoferna 
problematiserade statens makt ifråga om markägande samt tog i diskussionerna 
om äganderätt utgångspunkt i att samhället utgjordes av ett antal 
egendomsägande personer. Hobbes menade att det utan en stark stat fanns 
hinder för att enskilda individer kunde lita på varandra. En logisk följd av hans 
antaganden var att staten skulle ha som uppgift att förvalta den enskildes 
rättigheter genom att inta en beskyddande roll. Även Locke betonade statens 
beskyddande roll, men varnade till skillnad från Hobbes för en alltför stark stat. 
Locke menade att statens roll var att försäkra statens medborgares så kallade 
naturliga rättigheter, som bland annat omfattade rätten till ett fritt liv och rätt till 
privat egendom. Den ”naturrätt” som Locke refererade till kan uppfattas på 
olika sätt och omfattar olika ting. Den mest långtgående varianten av naturrätten 
är uppfattningen att det finns lagar som genom Moses stentavlor är fastställda av 
Gud279. Lagarna kan också vara instiftade av någon annan gudomlig makt eller 
naturlig kraft med ett dunkelt ursprung. Naturrättens ursprung i det gudomliga 
föranledde den av vissa uppfattade plikten att för människan följa de regler Gud 
förordar. Intressant när det gäller äganderättens ursprung är att vi redan i de tio 
budorden återfinner formuleringen ”Du skall icke stjäla”, vilket korresponderar 
till ett erkännande av äganderätten som just en naturlig rättighet. Enligt den 
medeltida filosofen Thomas av Aquinos utgör de tio budorden eller om man så 
vill Dekalogen en sammanfattning av den naturliga morallagen, eller den så 
kallade naturrätten. Andra uppfattningar av naturrätten inkluderar moralregler 
och sociala normer som kan uppfattas som naturliga i meningen att de spontant 
uppkommer i olika samhällen vid skilda tidpunkter. En orsak kan tänkas vara 
grundläggande mänskliga behov som kommer till uttryck i rationella lösningar280.  
 

                                                 
276 Waldenström, D. (2005) Privat äganderätt och ekonomisk tillväxt, i Berggren, N. & 
Karlsson, N. (red.) (2005) Äganderättens konsekvenser och grunder. Ratio. Sid. 42. 
277 Waldenström, D. (2005) Privat äganderätt och ekonomisk tillväxt, i Berggren, N. & 
Karlsson, N. (red.) (2005) Äganderättens konsekvenser och grunder. Ratio. Sid. 42. 
278 Locke, J. (1946) The Second Treatise of Civil Goverment. Oxford. Basil. 
279 Se t.ex. Skogh, G. & Lane, J.-E. (2000) Äganderätten i Sverige. En lärobok i 
rättsekonomi. Andra upplagan. SNS Förlag. 
280Ibid. 
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Om ägande i allmänhet och skogsägande i synnerhet 

 
Ägande och äganderätt är begrepp som i skilda sammanhang och under lång tid 
varit fall för omfattande diskussioner. På sätt och vis är äganderätten också en av 
de frågor som tydligast delar den politiska skalan i vänster och höger samtidigt 
som den också utgör ett grundfundament i det västerländska samhällsbygget281. 
Såtillvida befinner sig föreliggande avhandling i ett fält som kan te sig  
problematiskt och infekterat, men trots allt både intressant och aktuellt. Jag 
kommer i detta kapitel att redogöra för några tongivande bidrag till diskussionen 
om, samt uppvisa centrala perspektiv på äganderätten och då framförallt 
markägande. Tyngdpunkten i framställningen har lagts på svenska förhållanden, 
och eftersom ämnet är geografi så handlar det mycket om rumsliga utfall och 
lokala praktiker där ägandet antas spela roll. Utgångspunkten är att den privata 
äganderätten kan utgöra ett väsentligt inslag i förståelsen av lokal utveckling, 
landskapsutnyttjande och näringslivsutveckling för ytterst handlar ägande om 
reglering av relationer mellan olika människor och människor och landskap.  

På sätt och vis utgör tillämpningen av äganderätten, det vill säga det 
juridiska ramverk som reglerar markägandet också ett grundfundament för 
geografin eftersom ägande av mark är genuint förknippat med olika rättigheter 
att utföra specifika handlingar som i förlängningen ger avtryck på jordytan. I 
egenskap av markägare kan människor således bli just geografer, eller i PO 
Hallins och Martin Grens termer; jordristare282. Det handlar således om att det 
juridiska ramverket sätter agendan för vem som får tillträde till vad som kan 
omnämnas som aktivitetsrum, i sammanhanget förstått som utveckling på den 
lokala nivån. Andra juridiska ramverk gör intrång i aktivitetsrummet och skapar 
vad som i stället kan omnämnas frirum, genom att andra än markägaren får 
möjlighet att så att säga rista i jorden. Ett exempel på ett frirum är allemansrätten 
och andra inskränkningar i den privata äganderätten som kommer till uttryck i 
till exempel Plan- och bygglagen (PBL), vars syfte förment är att ta till vara 
allmänna intressen. Tomas Lundén talar om det fysiska avtrycket av 
markägandet som markägan och liknar den vid en slags gjutform som skapar ett 
nytt strukturellt innehåll även om den ursprungliga markanvändningen 
förändras283. Det råder således inget tvivel om att vi här har att göra med en för 
geografer relevant problematik. 

                                                 
281 Algotsson, K-G (2001) Äganderätt och demokrati. SNS Förlag. 
282 Gren, M. & Hallin P. O. (2003) Kulturgeografi. En ämnesteoretisk introduktion. Liber. 
Inom naturvetenskapen talar man på liknande sätt om ”ecological footprints”. 
283 Lundén, T. (1997) Makten över marken. En politisk geografi. Studentlitteratur. 
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När det gäller idén med att själva ägandet reglerar relationer kan det 
vara intressant att se hur äganderätt behandlas i det engelska språket. Termen 
property betecknar både själva ägandet, det vill säga verbet äga, och det som ägs, 
alltså ett substantiv. Erik Westholm menar att detta förhållande återspeglar en 
uppfattning av att själva ägandet uppfattas som knutet till objektet, ”man tycker att 
man äger själva föremålet”284. I både svenska och norska skiljer vi däremot språkligt 
på att äga något och det ägda som vi istället benämner egendom. 
 

Äganderättens vidare innehåll 

 
Ägande och äganderätt kan ges ett vidare innehåll som inte nödvändigtvis 
omfattar begreppsparet individuellt och kollektivt i fråga om absolut ägande av 
mark (jord och skog). Det är till exempel i vissa diskurser snarare fråga om att 
betrakta ägande som en uppsättning rättigheter som omfattar tillägnelse, 
användning, produktion och konsumtion liksom disposition och exklusion av 
resurser.285 Som antytts ovan finns en övergripande svårighet närvarande när 
äganderätten diskuteras eftersom begreppet används med åtminstone två 
betydelser. I snäv betydelse handlar äganderätt i första hand om sakrätt, det vill 
säga ett förhållande där en person åtnjuter avkastningen av en specifik egendom. 
Det finns ingen generell definition av äganderättsbegreppet som motsvarar varje 
enskild stats rättssystem eftersom lagstiftningen varierar mellan olika stater. 
Däremot kan man tänka sig en generellt fungerande idealtyp av äganderätten 
som innebär att ägaren har ett antal rättigheter. Inom den skandinaviska 
rättsvetenskapen har en rad försök gjorts att beskriva äganderätten på detta 
generella sätt286. 

I sammanhanget kan det vara av intresse att ställa frågan vad ägande 
egentligen är för något och vad ägandet förutsätter.  För det första är ordet äga 
ett verb och för det andra måste det finnas något att äga. Det handlar således om 
handlingar, och därmed nyttjande av något och ontologi, det vill säga hur 
uppfattar vi världen runt oss som i sin tur i hög grad handlar om oss själva och 
vår relation till det ägda.  Att något överhuvudtaget finns att äga har emellertid 
inte bara med det ägda (betecknaren) att göra, det vill säga materian, utan det är 
istället det betecknade, det vill säga en fråga om ontologi. För det andra någon 

                                                 
284 Westholm, E. (1992) Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna. 
Geografiska regionstudier Nr 25. Uppsala universitet. 
285 Se t.ex. Wennersten, E. (2003) Släktens territorier. Meddelanden nr 112. 
Kulturgeografiska institutionen Stockholms universitet. 
286 Ross, A. (1953) Om ret og retfærdighed: en indførelse i den analytiske retsfilosofi. Nyt 
nordisk forlag, och Undén, Ö. (1971) Svensk sakrätt. 1, Lös egendom. Gleerup. 
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som kan äga detta något.  Vid en första anblick kan detta förhållande te sig både 
självklart och oproblematiskt men om det förgivet tagna lämnas därhän till 
förmån för en upptäcktsfärd i äganderättens ursprung och innersta väsen 
kommer frågan i ett annat ljus. Ägande definieras vanligen som den i sig 
oinskränkta rättsliga makten över något287. Detta något kan vara av såväl levande 
natur som död materia. Med den rättsliga makten förstås att ägaren har rätt att 
med andras uteslutande disponera över det ägda efter eget gottfinnande. Detta 
kan i och för sig föreligga även om äganderätt inte är närvarande. I vissa 
sammanhang kan en juridisk person ha nyttjanderätt på en annans ägor och vice 
versa. Ett exempel är kraftbolagen som har rättigheter på mångas marker att 
disponera mark för kraftledningsgator och tillhörande kringutrustning. Det 
föreligger således inskränkningar i äganderätten på grund av lag eller sedvanerätt. 
Innan vi går vidare kan det vara fruktbart att betrakta engelskans property rights 
närmare. Det engelska äganderättsbegreppet har en vidare betydelse än den 
svenska och betecknar hela det nätverk av rättigheter som reglerar olika juridiska 
personers makt att förfoga och bestämma över mark eller andra resurser288.  I sin 
vidaste mening omfattar property de relationer som finns mellan ägaren av 
rättigheter och det som rättigheterna ger tillgång till. Begreppet äga används 
också i det svenska språket på ett ganska omfattande vis. Man äger till exempel 
rätt att fritt färdas i skog och mark, det vill säga beträda andras marker och till 
och med plocka bär vilket allemansrätten möjliggör. Här kommer vi in på något 
av kärnan som i många avseenden handlar om rättigheter. Rättigheten att äga 
och rättigheten eller om man så vill möjligheten att handla. Vi kan i 
sammanhanget tala om begreppen ägande och äganderätt respektive nyttjande 
och nyttjanderätt. Westholm ser i äganderättesbegreppet tre olika aspekter, 
nämligen rätten att använda något (för eget gottfinnande), rätten att utestänga 
andra (besittningsrätten) och friheten att fritt utan annans inblandning överlåta 
de båda andra rättigheterna.  

Att säga att markägandet hänger ihop med och förutsätter en skriftlig 
kultur är att gå för långt. Däremot har den skriftliga kulturen i hög grad 
möjliggjort en utveckling av äganderättens tillämpning. Detta gäller särskilt med 
avseende på vad som ägs. I sammanhanget är kartor av central betydelse liksom 
registerhantering. I kulturer kännetecknade av verbomotoriska livsstilar där ett 
beroende av en effektiv ordanvändning varit avgörande har en icke verbal visuell 
tillägnelse av de objektiva tingens värld fungerat som en ersättare för det skrivna 
ordet respektive kartan. I praktisk handling har detta bland annat kommit till 
uttryck genom så kallade rågångar (se kapitel fem). Det vill säga en slags genom 

                                                 
287 Sevatdal, H. (1989) Forelesingar i eigendomshistorie. Institutt for jordskifte og 
arealplanlegging. Norges Landbrukshøgskole. Landbruksbokhandeln. Ås. 
288 Widgren, M. (red.) (1995): Äganderätten i lantbrukets historia. Nordiska museets förlag. 
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avverkning vegetationsfria friytor mellan olika ägor. Rågångarna var gränsen som 
markerade var något övergick till något annat och var någons ägor blev någon 
annans. Andra gränsmarkeringar har också förekommit i landskapet. Studier från 
det sydsvenska höglandet pekar på att det redan under järnåldern lokalt funnits 
en avancerad kunskap om jordvärdering och mätteknik. I sammanhanget är det 
rimligt att anta att jordindelningen måste varit förankrad i en social struktur vars 
övre skikt hade tillgång till de instrument som möjliggjorde en social 
landskapsplanering. För att komma vidare kan det vara av intresse att reflektera 
över huruvida det var jorden och marken som verkligen skiftades eller om det 
egentligen var en segregering av samhället. Var och kanske också är markägandet 
med tillhörande fastighetskartor bara ett materiellt utfall som går ut på en 
indelning av klasser? 
 

Om fastigheter 

 
All mark i Sverige är indelad i fastigheter som i sin tur har en eller flera 
registrerade ägare som kan utgöras av enskilda personer, olika sorters 
näringsdrivande bolag, idéella föreningar eller olika offentliga aktörer. Dessa 
fastigheter finns primärt registrerade i Fastighetsregistret som administreras av 
Lantmäteriet. Varje fastighet har ett unikt registreringsnummer ungefär som 
varje person har ett personnummer eller bil ett registreringsnummer. På ett 
idémässigt plan utgörs en fastighet, av inte bara ytan på jorden innanför 
fastighetens gränser utan den sträcker sig också innanför jordskorpan och 
avslutas vid jordens medelpunkt för att mot himlen sträcka sig ut i universum 
mot oändligheten. Således föreligger en horisontell avgränsning i längd och 
bredd. Emellertid har ny svensk lagstiftning289 gjort det möjligt med så kallad 
tredimensionell fastighetsbildning vilket innebär att en vertikal avgränsning kan 
bli verklighet290. Begreppet fastighet beskrevs i jordabalkens portalparagraf så här 
innan lagändringen:  
 

”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. Om 
fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser. Sämjedelning är utan 
verkan.”  

                                                 
289 Möjligheter till tredimensionell fastighetsindelning i Sverige infördes genom lagändringar 
som trädde i kraft den 1 januari 2004. Lagändringarna gäller i huvudsak Jordabalken och 
Fastighetsbildningslagen (se t.ex. Boverket (2004) Fastighetsindelning i tre dimensioner –
en första vägledning. Boverket. 
290 Se t.ex. Lantmäteriverket (2003) Tredimensionell fastighetsbildning – En handledning för 
lantmäterimyndigheterna. LMV-rapport 2003:14, Lantmäteriverket, och Boverket (2004) 
Fastighetsindelning i tre dimensioner – en första vägledning. Boverket. 
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Från och med den 1 januari 2004 har förändringar gjorts i jordabalkens 
portalparagraf. Den nya lydelsen är som följer: 
 

”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet 
avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om 
fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser. Sämjedelning är utan 
verkan.” 

 
Innan vi går vidare kan det vara på sin plats att något precisera vad som 
fortsättningsvis avses med begreppen mark och fastighet i föreliggande avhandling 
och i därtill relaterade sammanhang. För det första är mark att betrakta som 
något i vissa fall synonymt med, och i andra fall nära relaterat till jord, fält eller 
område291. Det ligger för oss geografer nära till hands att dra paralleller med 
territorium. För det andra kan vi konstatera att det rättsliga begreppet fastighet 
ligger nära begreppet mark genom att, som det framhålls i SAOL; en fastighet är 
ett markområde som utgör en rättslig enhet292. Fortsättningsvis används mark 
och fastighet som synonyma begrepp. Vi kan då tala om markägare och 
fastighetsägare. Andra nära relaterade begrepp är egendom och i vissa avseenden 
hemman. Mark kan betraktas som något fysiskt utsträckt på jordytan bestående av 
jord, sand berg eller annat ”naturligt”. När vi istället betraktar den av människan 
skapade fysiken i form av till exempel vägar, byggnader eller kraftledningar ligger 
det närmare till hands att tala om fastigheter. Emellertid utgör inte byggnader 
eller annat människoskapat själva fastigheten utan det är mer korrekt att i stället 
säga att huset ligger på fastigheten, naturligtvis är fastigheten i sig skapad av 
människan på marken skapad av naturen eller om man så vill Gud. Även om 
mark och fastighet i det aktuella sammanhanget kan uppfattas som synonyma 
kan det ändå vara intressant att peka på några skillnader. 

Av Sveriges totala landareal utnyttjas ungefär två tredjedelar inom jord- 
och skogsbruket. Dessa arealer indelas sedan lång tid beroende på användningen 
i ägoslag. Definitionerna av ägoslagen och detaljeringsgraden i indelningen har 
varierat över tid. Den nuvarande indelningen är som följer: Åkermark, Betesmark 
och Skogsmark. Med åkermark avses mark som används till växtodling eller bete 
och som anses lämplig att bearbeta genom plöjning. En vidare förståelse av 
åkermark ger utrymme att också ta upp arealer som lämpligen kan användas till 
växtodling eller bete men som inte används för att den till exempel ligger i träda. 
Med betesmark avses de arealer som används eller lämpligen kan användas till 

                                                 
291 Svenska Akademien (1998) Svenska Akademins ordlista över svenska språket. 
Norstedts Ordbok. 
292 Ibid. 
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bete och som inte kan betraktas som lämplig att plöja. Den mark som är 
lämpligast för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning kan tas i 
anspråk för annan produktion är skogsmark. Mark som i huvudsak ligger 
outnyttjad för mänsklig aktivitet betraktas dock ej som skogsmark. Mark anses 
lämplig för virkesproduktion om den kan producera i genomsnitt minst en 
kubikmeter virke per hektar och år. Den mark som inte faller samman med de 
tre kategorierna ovan benämns vanligen annan eller övrig mark293 

Vi kan konstatera att fenomenet markägande inte studerats särskilt 
uttömmande av geografer även om det förstås finns en och annan rapport och 
avhandling som på olika sätt tar sig an markägande294. För att nå kunskap om 
ägande och markägande är det därför nödvändigt att söka kunskap inom andra 
discipliner, som till exempel rättsvetenskap, filosofi och arkeologi. När det gäller 
just skogsägande föreligger det emellertid gott om material även om det ofta inte 
behandlar specifikt geografiska aspekter av ägandet. Nestorn inom svensk 
skogsforskning Lars Kardell har till exempel uttryckt det så här om 
skogsägandet: 
 

”Det är vare sig ur samhällets eller skogens synvinkel oviktigt vem som 
har rätt att förfoga över densamma. Utveckling av metoder för trädens 
avverkning och transport sker exempelvis först när någon koncentrerat 
skogsägandet och därmed blir intresserad av att rationalisera driften.”295 

 
I diskussionen om markägande eller jordägande är det vanligt att mena att det i 
det långa tidsperspektivet skett en utveckling från ett ursprungligt kollektivt 
ägande till en på individen grundad absolut äganderätt296. Vissa menar också att 
ägandet i sig är uttryck för en mer eller mindre förryckt idé då de ifrågasätter om 
en människa överhuvudtaget kan äga en bit av jorden297. Andra menar att ägande 
tvärtemot är en naturlig rättighet som knappast kan ifrågasättas utan vidare298. 
Återigen andra betraktar ägandet av mark som en konvention som kan förändras 

                                                 
293 SOU 2001:38, Ägande och struktur inom jord och skog. Betänkande av 
Jordförvärvsutredningen. Jordbruksdepartementet. 
294 Se t.ex. Westholm, E. (1992) Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna. 
Geografiska Regionstudier Nr 25. Uppsala universitet, Runesson, L. (1997) Tomträtt. Ett 
markpolitiskt instrument i upplösning. Meddelanden från Lunds universitets geografiska 
institutioner, avhandlingar 133. Lund University Press, Hedin, S. (2003) Åter till släktens 
mark? En studie av markåterlämningen i Estlands svenskbygder efter Sovjetunionens 
sammanbrott. Geografiska Regionstudier Nr 54. Uppsala universitet. 
295 Kardell, L. (2003) Svenskarna och skogen. Från ved till linjeskepp. Del 1. 
Skogsstyrelsens förlag. Sid. 115. 
296 Widgren, M. (red.) (1995) Äganderätten i lantbrukets historia. Skrifter om skogs- och 
lantbrukshistoria 8. Nordiska museets förlag. 
297 Holm, L. (1971) Land i sikte: korta och långa perspektiv i samhällsplaneringen. Bonnier. 
298 Aquinas, T. (1988) On Law, Morality, and Politics, ed. by William P. Baumgarth and 
Richard J. Regan, S.J. Hackett. 
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och anpassas. Inledningsvis kan det vara intressant att konstatera att markägande 
så som det tillämpas i Sverige inte är något universellt som förekommer i andra 
kulturer, geografier eller vid alla tidpunkter. Tvärtemot uppvisar olika kulturer 
vid olika tidpunkter skilda tillämpningar av äganderätten. Inom vissa kulturer 
finns till och med tillämpningar som pekar på en i det närmaste avsaknad av en 
äganderätt. 

När det gäller uppfattningen att markägande gått från något kollektivt 
till något privat enskilt kan det konstateras att detta i många avseenden 
representerar något rent felaktigt, åtminstone betraktat utifrån ett västerländskt 
perspektiv. Emellertid har uppfattningen i stort sett kommit att frångås till 
förmån för andra uppfattningar. Det kanske mest tongivande bidrag som stöder 
uppfattningen att ägande av mark gått från kollektivt till privat har kommit från 
Marx. Denna uppfattning har under senare år kommit att revideras av främst 
socialantropologer299. Emellertid har inte någon särskilt omfattande forskning 
om äganderättens utveckling i en nordisk kontext genomförts, varför det ännu 
föreligger en hel del frågetecken om specifikt nordiska och svenska förhållanden. 
Mats Widgren har gjort försök att utifrån ett historiskt perspektiv på 
markanvändning och markägande i Norden granska några av de empiriska 
förhållanden som stött den evolutionära synen300. Widgren menar att det mot 
bakgrund av det aktuella forskningsläget finns anledning att mena att begreppen 
kollektiv och individuell för det första inte kan beskriva en utvecklingsföljd och 
för det andra är alltför oprecisa för att ligga till grund för analyser av 
markrättigheter. Widgren menar vidare att föreställningar om den individuella 
absoluta äganderätten har bidragit till att fördunkla de ofta sammansatta och 
varierade former för markrättighetssystem som både funnits och fortfarande 
finns i bondesamhällen. Även andra har varit inne på att markägande är mer 
komplext än att dela in i kollektivt och privat. Heimbürger menar indirekt att det 
är nödvändigt att också föra in begreppet nyttjanderätt i diskussionen.  

I diskussionen om det kollektiva och det individuella påpekas också allt 
oftare att någon entydig och enkelriktad utveckling inte går att skönja301. Redan 
under 1930-talet argumenterade dessutom Gudmund Hatt för att de båda 
ägandeformerna med varianter överlappat varandra över tid och att det således 
inte förekommit en enkelspårig evolutionär utveckling302. Att de båda olika 
formerna för markägande om inte överlappat varandra så åtminstone inte följt 

                                                 
299 Widgren, M. (red.)  (1995) Äganderätten i lantbrukets historia. Skrifter om skogs- och 
lantbrukshistoria 8. Nordiska museets förlag. 
300 Widgren, M. (1995) Individuellt eller kollektivt ägande i bondesamhällen?, i Widgren, M. 
(red.) (1995) Äganderätten i lantbrukets historia. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 8. 
Nordiska museets förlag.  
301 Ibid. 
302 Hatt, G. (1939) The ownership of cultivated land. Det Kgl. Danske Viderskabers 
Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser. XXVI, 6. 
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den evolutionära utveckling som Marx hävdar stöds av resultat från bland annat 
Cataharina Maschers studier av dispositionsrätter till mark. Maschers studier av 
röjningsröseområden i Småland och Västergötland har inte kunnat påvisa några 
som helst spår av ägoindelningar varför det är rimligt att anta att utnyttjande av 
mark varit baserat på hävd och nyttjanderätt framför en absolut äganderätt303. I 
Sverige tillämpas på flera håll dessutom en slags kombination av äganderätt och 
nyttjanderätt där äganderätt till en specifik fastighet kan ge nyttjanderätt utanför 
fastighetens gränser. Nyttjanderätten kan då gälla till exempel jakt och fiske.  
  

Framväxten av en politik som omfattade skogen 

 
Framväxten av vad som kan betraktas som en skogspolitik (eller möjligen 
regionalpolitik med påverkan på skogen) handlar om en gradvis framväxande 
process som bakåt kan dateras till 1683 då den så kallade avvittringen inleddes304. 
Emellertid är det svårt att i sammanhanget inte ta upp de processer som under 
1500-talets sista årtionden och 1600-talets första hälft ägde rum i form av 
nykolonisation (och folkvandring) i stora delar av mellersta Sverige. Denna 
kolonisation inleddes under 1570-talet och gällde primärt bland annat områden i 
Bergslagen kring Karlskoga och genomfördes av en befolkning med finskt 
ursprung tillhörande den av Bladh omnämnda ”savolaxkarelska kultursfären”305. 
För Värmlands vidkommande kom den finska kolonisationen särskilt att gälla 
skogsområden i nordvästra Värmland som koloniserades av savolaxare med 
början från 1620-talet306. Denna kolonisationsprocess blir relevant när 
skogspolitik kommer på tal eftersom det kan pekas på att hertig Karl hade en 
aktiv roll som initiativtagare till kolonisationen i syfte att befolka områden som 
tidigare legat öde307. Detta förhållande har emellertid ifrågasatts eller åtminstone 
nedtonats av senare tids forskning. Bladh menar dock att man inte kan utesluta 
att hertig Karl verkligen hade en roll i vad som gällde rekrytering av arbetskraft 
till kronans gårdar och kolonisatörer till hertigdömet308. Exemplet med den 

                                                 
303 Mascher, C. (1995) Dispositionsrätter till mark i brons- och järnålderns agrarsamhälle i 
Widgren, M. (red.) (1995) Äganderätten i lantbrukets historia. Skrifter om skogs- och 
lantbrukshistoria 8. Nordiska museets förlag.  
304 Roos, A. (1996) Att äga skogsmark – om äganderättens historia. FAKTA Skog Nr 14 
1996. Sveriges lantbruksuniversitet. 
305 Bladh, G. (1995) Finnskogens landskap och människor under fyra sekler. En studie av 
samhälle och natur i förändring. Forskningsrapport 95:11. Gruppen för regionalvetenskaplig 
forskning (GRF). Högskolan i Karlstad. Sid. 72. 
306 Bladh, G. (1995) Finnskogens landskap och människor under fyra sekler. En studie av 
samhälle och natur i förändring. Forskningsrapport 95:11. Gruppen för regionalvetenskaplig 
forskning (GRF). Högskolan i Karlstad. 
307 Ibid. 
308 Ibid. 
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finska kolonisationen av nordvästra Värmland och hertig Karls eventuella 
inblandning visar trots allt på att det kan vara svårt att dra en tydlig gräns bakåt 
när det gäller skogspolitikens ursprung. 

I likhet med kolonisationen kan skiftesreformerna som ägde rum under 
1700- och 1800-talet ses som ett ursprung till skogspolitiken eftersom de i hög 
grad kom att påverka ägarstruktur och markanvändning309. Men i likhet med 
politiken är det svårt att dra en tydlig gräns när skiftesreformerna startar även 
om årtalen 1757 och 1827 är viktiga i sammanhanget310. Erik Westholm drar 
trådarna ända tillbaka till 1200-talets landskapslagar när han i sin avhandling om 
moderna skiftesreformer försöker att reda ut jorddelningens utveckling311. 
Westholm skriver: 
 

”Ända sedan landskapslagarnas tillkomst på 1200-talet kan man följa 
strävandena från överheten att styra och reglera markens utnyttjande 
och indelning i Sverige. Innan dess var marken ofta gemensamt brukad 
inom en by, eller också var den uppdelad mellan brukarna (åborna) 
utan någon genomgående regelbunden ordningsprincip för ägolotternas 
läge i förhållande till varandra.”312 

 
 

Om jord- och skogsbrukspolitiken 

 
Att skogen har en utomordentligt stor betydelse för det svenska samhällsbygget 
återspeglas i det omfattande regelverk och de omfattande politikområden som 
direkt eller indirekt på olika sätt omgärdar skogen, ägandet och brukandet. De 
centrala lagarna inom det aktuella området är Jordförvärvslagen (JFL) och 
Fastighetsbildningslagen (FBL) och Skogsvårdslagen (SVL). Inom ramen för 
dessa lagar hanteras svåra avvägningsfrågor mellan storskogsbruk och 
familjeskogsbruk som inte sällan får geografiska konsekvenser. 

På samma sätt som vi kan datera ursprunget till den svenska 
regionalpolitiken till 1964 kan mycket av jordbrukspolitikens ursprung finnas i 
1947 års jordbrukspolitiska beslut. I likhet med regionalpolitiken utformades 
mycket av jordbrukspolitiken efter diskussioner där forskare och 

                                                 
309 Enander, K.-G. (2001) Skogsbrukssätt och skogspolitik 1900-1950. Rapport no 54. 
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. 
310 Skiftesreformerna och dess konsekvenser har studerats av bland annat Asplund, J. 
(1983) Tid, rum, individ och kollektiv. Kontenta. 
311 Westholm, E. (1992) Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna. 
Geografiska regionstudier Nr 25. Uppsala universitet.   
312 Ibid. Sid. 48. 
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forskningsresultat spelade en central roll. Inom de regionalpolitiska 
åtgärdsprogrammen som bland annat förde till utlokalisering av statliga verk var 
till exempel fransmannen Perroux idéer om så kallade tillväxtpoler centrala 
inslag313. Inom den nuvarande så kallade regionala utvecklingspolitiken har 
istället inspirationen hämtats fån bland andra Porters arbeten om kluster och 
innovationer314. I en intressant diskussion i Ekonomisk tidskrift från 1946 
mellan Eli Heckscher och Hugo Osvald refereras till professor Frödins kritiska 
granskningar av de svenska skiftesreformerna. Det anförs påståenden om att 
tegblandning och kollektiv drift inte alls skulle utgjort något reellt hinder för 
jordbrukets utveckling i egentlig mening. Det konstateras dock att 
skiftesreformerna bidragit till att några egentliga samhällsbildningar (i likhet med 
kontinenten) på landsbygden ej möjliggjorts. Frödin menar att på grund av 
skiftesreformerna har den svenska landsbygden kommit att kvarstå på en 
”primitivare” nivå än städerna.  
 

”Men vill man för rimliga kostnader åstadkomma en social 
standardhöjning på den svenska landsbygden, är en viss samhällsbildning 
ofrånkomlig. Vatten och avloppsledningar kunna lättare åstadkommas i 
ett samhälle, även om det är litet, än vid enstaka gårdar, det blir billigare 
att leda fram elektrisk kraft, telefon, vägar och kommunikationer av andra 
slag till en grupp av gårdar än till gårdar, som ligga långt från varandra.” 
315   

 
Under 1960-talet syftade jordbrukspolitiken till att frigöra arbetskraft till 
industrin samt att erbjuda befolkningen billigt livsmedel. Detta var tänkt att ske 
samtidigt som böndernas inkomstnivåer skulle vara lika industriarbetarnas.  
Medlet för att nå detta var specialisering, effektivisering, rationalisering och 
koncentration. I många avseenden kvarstår detta synsätt och fortfarande finns 
ambitionen att genom samhällsinsatser skapa ett rationellt skogsbruk. I en 
utredning från Skogsstyrelsen från 2001 framkommer till exempel angående 
fastighetsstrukturen att: 
 

”… skogsfastigheternas storlek, antal och skiften och arrondering är 
bristfällig på många håll. Från såväl nationell som enskild synpunkt är det 
angeläget att fastighetsstrukturen inte hindrar en rationell 
markanvändning. Därför har åtgärder för att förbättra 

                                                 
313 För en genomgång av Perroux utvecklingsteori se t.ex. Potter, R.B. (m.fl.) (2004) 
Geographies of Development. 2nd Edition. Prentince Hall.  
314 Porter, M. (1998) The Competive Advantages of Nations. 
315 Osvald, H. (1946) Bybebyggelsen och jordbruket, i Ekonomisk tidskrift 1946. 
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fastighetsstrukturen genomförts under en lång följd av år med stöd av 
samhällsinsatser.”316 

 
Ägarstrukturen, så som den tagits upp i föregående kapitel är ytterst beroende av 
vem som av staten tillåts att förvärva och äga skogsmark. Under en längre tid 
präglades statens inställning i denna fråga av uppfattningen att jord- och 
skogsmark skulle ärvas. När skogsbolagen under 1800-talet kom in som en aktör 
i skogslandskapet genom att köpa upp skogsfastigheter av bönderna reagerade 
därför staten genom att i början av 1900-talet införa förbud för bolag att 
förvärva skogsmark. Först i mitten på 1940-talet, genom 1945 års 
jordförvärvslag, kom privatpersoners fria rätt att överlåta och förvärva en 
skogsfastighet att inskränkas. Det kan antas att jordförvärvslagen haft stor 
betydelse för balansen mellan fysiska och juridiska personer, men i övrigt haft 
begränsad betydelse för utvecklingen av ägarstrukturen, eftersom huvuddelen av 
släktförvärven (arv eller gåva) inte omfattats av kraven om tillståndsprövning 
som getts av jordförvärvslagen.317  
 

Jordförvärvslagen 

 
Jordförvärvslagen är en lag som reglerar överlåtelser av fast egendom som är 
taxerad som lantbruksenhet oberoende om fastigheten är beskaffad med bostad 
eller annan byggnad. Detta innebär att samtliga skogsfastigheter omfattas av 
jordförvärvslagen. Lagen är i vid mening att betrakta som ett regionalpolitiskt 
instrument i syfte att reglera och stimulera sysselsättning och bosättning i landets 
glesbygdsområden inklusive skärgårdsområden. Lagen gäller i samtliga fall 
förvärv där en juridisk person (bolag) är köpare, och i övrigt om fastigheten 
ligger i glesbygdsområden eller i områden där det råder omfattande ägosplittring. 
Med glesbygd avses i lagen sammanhängande geografiska områden med gles 
bebyggelse och långa avstånd till sysselsättning och service där det av 
regionalpolitiska skäl föreligger en betydelse att främja bosättning och 
sysselsättning. 

Den nu gällande jordförvärvslagen tillkom 1979 och har sedan dess 
genomgått ett flertal mindre förändringar. Lagen medförde en avreglering så till 
vida att många förvärv inte längre behöver prövas318. En fastighetsaffär avgörs 
efter 1979 därför i hög utsträckning på en marknad där köpare och säljare möts. 

                                                 
316 Skogsstyrelsen (2001) Skogspolitiken idag – en beskrivning av den politik och övriga 
faktorer som påverkar skogen och skogsbruket. Rapport 8 B 2001. Skogsstyrelsen. 
317 Ibid. 
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Detta förhållande skiljer sig markant från föregående års jordförvärvslagstiftning 
som tvärtemot gav staten en utomordentligt stor möjlighet av påverka såväl vem 
som blev köpare och vad köpeskillingen skulle bli genom de möjligheter som 
genom lagen gavs de regionala lantbruksnämnderna. Lagens avsikt är fortfarande 
att fysiska personer skall ha företräde gentemot juridiska personer vid fråga om 
fastighetsförvärv.319 

Att staten överhuvudtaget har genomfört lagstiftning som påverkar 
jordförvärvsfrågor måste ses i ljuset av olika problem som uppstått då en särskild 
aktör fått för stort inflytande över skogsmarken på ett avgränsat geografiskt 
område. I ett geografiskt sammanhang blev detta särskilt tydligt i Norrland efter 
att olika bolag köpte upp bondeskogarna och därmed på ett grundläggande sätt 
påverkade inte bara ägarstrukturen utan också nyttjandet av skogsmarken 
eftersom rättigheterna var relaterade till ägandet. Detta förhållande gällde också 
för Värmland. Att bolag köpte upp skogsmark av bönderna var inte något som 
gick obemärkt förbi utan tvärt om var det något som livligt debatterades under 
framförallt tiden för sekelskiftet 1900. Om detta har bland annat Sverker Sörlin 
diskuterat i sin avhandling Framtidslandet320. Sörlin konstaterar att debatten om 
Norrlandsfrågan var brokig och att den i vid mening kan uppdelas i två poler. 
Mot denna bakgrund kan vi förstå att statens politik i jordförvärvsfrågorna 
primärt har som syfte att skapa balans mellan olika ägarintressen och i det 
sammanhanget gradera rättigheterna för olika ägarkategorier321. 

1906 års lagstiftning gällande förbud mot bolags förvärv av skogsmark 
gällde från början enbart norrlandslänen men kom senare steg för steg att från 
1925 enhetligt gälla hela landet. Denna lag förbjöd inte bara bolag att förvärva 
skogsmark utan förbudet gällde också ekonomiska föreningar. Från 1932 gällde 
också att inte heller stiftelser fick förvärva skogsmark. Denna lagstiftning har 
medfört att bolagens totala skogsinnehav inte förändrats i särskilt stor 
utsträckning sedan lagen infördes. Däremot har antalet bolag kontinuerligt 
minskat genom sammanslagning och uppköp. Under perioden 1965 och 1979 
hade bolag inom den trädförädlande industrin möjlighet att förvärva skogsmark i 
syfte att trygga råvarutillgången. I Värmland resulterade detta bland annat i att 
företaget Karlstadsplattan skog AB som kontrollerades av Person Invest lokalt 
kom att bli en betydande aktör. Detta förhållande gällde särskilt i Glaskogens 
västra delar i Årjängs kommun och inom vissa hemman i Torsby kommun322. 
En annan intention med jordförvärvslagen har varit att gynna de skogspolitiska 

                                                 
319 Seth, S. &  Tjäder, C. (2003) Skog. Köp, förvaltning, försäljning, samägande, 
generationsväxling. Raster. 
320 Sörlin, S. (1988) Framtidslandet. Carlssons. 
321 Ekelund, H. & Hamilton, G. (2001) Skogspolitisk historia. Rapport 8A 2001. 
Skogsstyrelsen. 
322 Se t.ex. Lantmäteriet (1984) Markägarekarta Värmlands län. Lantmäteriverket. 
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målen och då främst produktionsmålet. Ekelund och Hamilton menar att 
jordförvärvspolitiken tillsammans med strukturpolitiken medverkat till en 
förändrad ägarstruktur genom att storleken på de privatägda fastigheterna ökat. 
De menar att detta varit positivt eftersom det underlättat skogsbrukets praktiska 
genomförande.323 
 

Ägarstruktur och samhällsförändring 

 
Ägarstrukturen av skogsfastigheter har sett över en längre tid varit fall för mer 
eller mindre omfattande förändringar även om det förekommer geografiska 
variationer. De största förändringarna i Värmland ägde rum vid tiden för laga 
skifte och senare från slutet av 1800-talet då industrialiseringen i regionen kom i 
gång på allvar. Att strukturella förändringar ägt rum har i många avseenden att 
göra med hur skogen värderats och använts vid bestämda tidpunkter. Stridsberg 
och Mattson antyder att vi innan skogsindustrins genombrott levde i ett ”sorglöst 
överflödssamhälle” med avseende på virkestillgång324. Således kan vi dra slutsatsen 
att om man på en bestämd plats under en bestämd tidpunkt inte värderar skogen 
särskilt högt blir det inte intressant att markera ägandet och då naturligtvis 
omvänt då skogens betydelse omvärderas. Att skogsmark i det gamla 
bondesamhället på sätt och vis var att betrakta som gemensam egendom för 
hemmanet, socknen eller häradet kan ses som ett uttryck för detta. Ett annat 
sådant exempel är de stora skogsområden i Norrland som under lång tid formellt 
var statens egendom men i praktiken var att betrakta som ett slags 
ingenmansland. Roos menar att de rättigheter och skyldigheter som reglerar 
nyttjandet av skogsmarken förändras ständigt325. Dessa förändringar sker i takt 
med att samhället omvandlas och skogen därmed får nya 
användningsområden326. 

Under det förindustriella bondesamhället var det mycket vanligt att 
ägaren till en fastighet också var både brukare av den och boende på den. Endast 
i undantagsfall ägdes en jord- eller skogsbruksfastighet då av någon som bodde 
på annat håll, eller inte hade någon yrkesverksamhet relaterad till fastigheten. 
Under de senaste decennierna har ägarstrukturen inom det privata, enskilda 

                                                 
323 Ekelund, H. & Hamilton, G. (2001) Skogspolitisk historia. Rapport 8A 2001. 
Skogsstyrelsen. 
324 Stridsberg, E. & Mattsson, L. (1980) Skogen genom tiderna. Dess roll för lantbruket från 
forntid till nutid. LTs förlag. Sid. 12. 
325 Roos, A. (1996) Att äga skogsmark – om äganderättens historia. FAKTA Skog Nr 14 
1996. Sveriges lantbruksuniversitet. 
326 Ibid. 
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skogsbruket förändrats i stor utsträckning327. Detta förhållande gäller däremot 
inte fastighetsstrukturen (storlek och antal skiften) som tvärtemot visat sig 
förhållandevis trögrörlig och därför fortfarande uppvisar många och små enheter 
lokalt eller få men mycket stora fastigheter på andra håll328. I dag är det vanligt 
att ägaren inte är egentlig brukare och inte heller bor på fastigheten.  

De förändringar av ägarstrukturen som under de senaste decennierna 
ägt rum kan ses som ett resultat av dels förändrade livsformer och 
försörjningsstrategier hos landsbygdsbefolkningen, dels den stora urbanisering 
som ägde rum i Sverige och Värmland under efterkrigstiden. Det är helt enkelt 
begränsningar i hur många som kan försörjas på en skogsfastighet i Sverige i dag 
samtidigt som många finner det mer attraktivt att flytta från landsbygden eller 
pendla till ett (mer välbetalt) arbete på annan ort. Under 1950-talet däremot var 
så gott som hela den privata, enskilda skogsmarken i Sverige ägd av bönder som 
bedrev kombinationsjordbruk. I början av 1980-talet hade denna andel minskat 
ned till 41 %.329 I en studie av det svenska privatskogsbruket i början av 1990-
talet visar Gun Lidestav att endast 28 % av privatskogsföretagen bedrevs i 
kombination med jordbruk330. Denna utveckling är inte unik för Sverige utan har 
haft sina paralleller i andra så kallade i-länder331. Under perioden då 
kombinationsbruk mellan jord och skog var vanligt, generellt sett fram till 1950-
talet, var antalet skogsägare (fysiska personer) betydligt lägre än i dag. 
Framförallt berodde detta på att det var just brukaren som var ägaren, eller 
omvänt att ägaren var brukaren, vilket i sin tur hade att göra med 
successionsordningen som innebar att vanligen äldsta sonen tog över gården. 
SCB har i två studier visat hur ökningen av skogsägare gått till och pekar i 
sammanhanget på att ökningen varit mycket kraftig mellan 1976, då ca 248 000 
fysiska personer i Sverige ägde skog till 1992 då antalet fysiska personer ökat till 
343 000332. Därmed är det rimligt att anta att man just frångått traditionen att 
äldsta sonen eller äldsta barnet ärver gården för att i stället sprida ut ägandet på 

                                                 
327 Törnqvist, T. (1995) Skogsrikets arvingar. En sociologisk studie av skogsägarskapet 
inom privat, enskilt skogsbruk. Sveriges lantbruksuniversitet. SLU Uppsala.  
328 Lidestav,G. & Nordfjell, T. (2002) Med skogsägaren i fokus. LRF Skogsägarna. 
329 Lönnstedt, L. (1986) Avverkningsbeslut hos privata skogsägare – analys av 
intensivstudier. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsteknik. Rapport nr 172. 
SLU Garpenberg. 
330 Lidestav, G. (1997) Kvinnors skogsägande och skogsägande kvinnor – en 
strukturanalys. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsteknik. Uppsatser och 
resultat nr 298. SLU Umeå. 
331 Eriksson, M. (1990) Ägarstrukturens förändring inom privatskogsbruket – ett 
framtidsperspektiv. Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för Skog-Industri-Marknad, 
Rapport nr 13. SLU Uppsala.  
332 SCB (1979) Ägareförhållandena inom skogsbruket. Statistiska meddelanden j 1979:14. 
Statistiska centralbyrån och SCB (1994) Ägareförhållandena inom skogsbruket. 
Specialstudie i samband med 1992 års lantbruksräkning. Statistiska meddelanden j 
1994:13 Statistiska centralbyrån.  
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flera syskon. Lidestav antyder att just ett sådant förhållande föreligger, och att 
det som en konsekvens av det skett en stor ökning av andelen kvinnor som är 
skogsägare333. Lidestav pekar på att andelen kvinnliga skogsägare under 1970-
talet endast uppgick till 20 % medan den hade ökat till närmare 40 % i mitten av 
1990-talet, och konstaterar därmed att skogsägarstrukturen fått ännu en 
dimension334. Således har samägandet, det vill säga en situation när två eller flera 
fysiska personer äger samma fastighet uppstått.  

De flesta fastigheterna inom länet ligger i västra Värmland och är 
vanligen små och inte sällan är de mycket smala och långa. I vissa församlingar 
och hemman kan en skogsfastighet eller ett skogsskifte bara vara några meter 
brett medan det kan vara flera kilometer långt. Liknande förhållanden i Dalarna 
har beskrivits av Erik Westholm335. 

 

Skogsbolagen träder fram 

 
Under 1800-talet och fram till bolagsförbudslagen 1921 kom de redan då stora 
skogsbolagen att köpa stora arealer enskild privatägd skogsmark. Detta skedde 
särskilt i norra och mellersta Sverige och säljarna utgjordes i huvudsak av 
bönderna eller som de ofta kallades; hemmansägarna. I skönlitteraturen finns 
flera exempel på skildringar av bolagens köp av bondeskogarna och ett exempel 
är Sara Lidmans Vredens barn och Lifsens rot336.  

Bakgrunden till dessa uppköp var de institutionella förändringar som 
från 1848, i och med aktiebolagslagens tillkomst hade gjort det möjligt att 
bedriva näringsverksamhet från en kraftfull plattform som kunde attrahera 
kapital i en betydligt större omfattning än annars privatpersoner varit i stånd 
till337. Inte sällan hade dessa bolag en mer eller mindre lokal förankring eller 
åtminstone regional även om bolagsmännen (och i vissa undantagsfall 
bolagskvinnorna) och kapitalet ofta hade sitt ursprung i de borgerliga kretsarna 

                                                 
333 Lidestav, G. (1997) ) Kvinnors skogsägande och skogsägande kvinnor – en 
strukturanalys. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsteknik. Uppsatser och 
resultat nr 298. SLU Umeå och Lidestav,G. & Nordfjell, T.(2002) Med skogsägaren i fokus. 
LRF Skogsägarna. 
334 Ibid. 
335 Westholm, E. (1992) Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna. 
Geografiska regionstudier Nr 25. Uppsala universitet. 
336 Lidman, S. (1979) Vredens barn. Bonniers och Lidman, S. (1996) Lifsens rot. Bonniers. 
337 För betydelsen av aktiebolagslagens betydelse för den ekonomiska utvecklingen se t.ex. 
Larsson, M. (1991) En svensk ekonomisk historia 1850-1985. SNS Förlag, och Glete, J. 
(1987) Ägande och industriell omvandling. SNS Förlag. 
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eller till och med utanför rikets gränser338. I Värmland var det inte ovanligt att 
kapitalstarka norrmän förvärvade stora skogsfastigheter  under 1800-talet339.  

Även om aktiebolagslagen kan betraktas som viktig för att förstå de 
processer som förändrar ägarstrukturen av skogsfastigheter och skapar 
geografiska beroendeförhållanden mellan de boende i skogsbygderna och ägarna 
bör det poängteras att ett fjärrägande kommit i gång redan före 1850-talet. Glete 
pekar till exempel på att en omfattande exploatering av skogsmark kom igång 
under 1800-talets första hälft med göteborgsintressenter som initiativtagare340. 

De på sina håll omfattande bolagsskogarna skapade av och till 
försörjningsproblem och beroendeförhållanden. Detta kan ses som en bakgrund 
till att en förbudslag för bolag att förvärva ytterligare skogsmark inrättades. 
Syftet med lagen var att upprätthålla en rimlig balans mellan skogsbolag och 
familjeskogsbruk. Denna princip har sedan 1917 varit i kraft och återfinns i 
förändrat skick även i dagens lagstiftning. Emellertid har lagstiftningen över tid 
haft olika karaktärer framförallt på grund av skiftande målsättningar inom 
jordbrukspolitiken. Under 1960- och 70-talen eftersträvades stora rationella 
jordbruksföretag. Idag är det tillåtet för aktiebolag verksamma inom jord- och 
skogsbruk eller därtill relaterade verksamheter att förvärva skogsfastigheter. 

I fallet Värmland kom sannolikt bolagsförbudslagen att förhindra 
bolagens fortsatta expansion och då särskilt i de områden som låg nära bruken. 
Den mosaikartade ägar- och fastighetsstrukturen i Glafsfjordens dalgång skulle 
sannolikt inte bevarats utan bolagsförbudet eftersom flera bruk lokaliserades 
mellan Arvika och Säffle. 

 

Sammanfattning 

 
Ägandet kan betraktas som en av samhällets viktigaste institutioner som både 
tillvaratar ägarens och de utomstående ”icke ägarnas” intressen. Så som 
institution utgör äganderätten därför en viktig spelregel som reglerar 
förhållanden mellan ägare och icke ägare och mellan dessa båda grupper och det 
ägda. Detta i kombination med det faktum att ägaren och det ägda, så som visats 
i kapitel fem ibland och i vissa fall till och med ofta är rumsligt separerade 
innebär att äganderätten otvivelaktigt utgör en viktig komponent för 
förutsättningarna för lokalt utvecklingsarbete men också framväxten av den 
nuvarande ägarstrukturen. Ägandet och äganderätten är särskilt viktigt eftersom 

                                                 
338 Se t.ex. Jörnmark, J. (2004) Skogen, staten och kapitalisterna. Skapande förstörelse i 
svensk basindustri 1810-1950. Studentlitteratur. 
339 Ibid. 
340 Glete, J. (1987) Ägande och industriell omvandling. SNS Förlag. 
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det juridiska ramverket utgör en gräns mellan ägaren, icke ägaren och det ägda. 
Detta innebär att det är ägaren som innehar rätten att ta avkastningen från det 
ägda (inom ramen för de inskränkningar i äganderätten som ges av andra lagar). I 
föreliggande avhandling relateras ägande till lokal utveckling genom att det är 
just den formelle ägaren som ges rätt att ta avkastningen från det ägda. 
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7. Utvecklingsperspektiv och perspektiv 
på utveckling 

 

Stora resurser och långa avstånd 

 
Med detta kapitel byggs ett teoretiskt och analytiskt ramverk upp för studier av 
lokal utveckling och lokala sammanhang i skogsbygder. Kapitlet är en 
fortsättning på avsnittet om lokalsamhället och landsbygd/glesbygd som 
studieobjekt. Mycket av resonemangen kan tillämpas på andra landsbygder än 
just skogsbygder, men skogsbygder skiljer sig generellt åtminstone i två 
avseenden åt från övriga landsbygder; nämligen genom de rika resurstillgångarna 
och de stora avstånden. De stora avstånden gäller för skogsbygdernas 
vidkommande såväl externt som internt, och mot bakgrund av erfarenheter från 
de föregående kapitlen framkommer att detta är av intresse när lokal 
utvecklingsproblematik i en skogskontext skall studeras.  

De interna avstånden i skogsbygderna kan utgöras av skillnader mellan 
bostäder och arbetsplatser och de externa mellan skogen och den förädlande 
industrin som genom koncentration kommit att ligga allt längre bort från råvaran 
(även om de fortfarande finns kvar inom skogslänen), och naturligtvis, som den 
här avhandlingen försöker att lyfta fram; avståndet mellan skogen och 
skogsägarna341.  

Innan utvecklingsperspektiv och perspektiv på utveckling behandlas tas 
resursbegreppet och då särskilt naturresurser upp till behandling eftersom 
äganderätten (om man är skogsägare) ger möjlighet till åtkomst av just 
naturresurserna, som kan utgöras av skogsmarken i sig, dess djurliv eller ett 
indirekt användande inom ramen för till exempel besöksnäringen. Ett exempel 
på ett naturresursnyttjande relaterat till skog och på sätt och vis av ägande ges av 
bland annat Ednarsson i en undersökning om hur lokalbefolkning respektive 
turismföretagare betraktar rovdjur342. Ednarsson pekar på att rovdjur i 

                                                 
341 Något av detta utvecklingsförlopp framkommer i SOU 1981:81 Skogsindustrins 
virkesförsörjning. Betänkande av Virkesförsörjningsutredningen. Industridepartementet, 
och Gustafsson, K. (m.fl.) (1986) Virkesförsörjningen i Dalslandsregionen. Skogens roll i 
ett lokalt konfliktperspektiv. Choros 1986:3, Göteborgs universitet, och 
Skogsindustriernas samarbetsutskott (1971) Svensk skogsindustri i omvandling. Band 1-
2. 
342 Ednarsson, M. (2005) Platser för rovdjursturism? Vargar, människor och utveckling i 
norra Värmland. Karlstad University Studies 2005:16. Karlstads universitet. 
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skogslandskapet mycket väl kan utgöra en resurs för utvecklandet av en lokalt 
förankrad besöksnäring i norra Värmland343. 

Kapitlet tjänar framförallt som underlag för analysen av avhandlingens 
tredje fråga som gäller betydelsen av den nuvarande ägarstrukturen av 
skogsfastigheter vilken diskuteras i kapitel åtta. 

  

Makten över resurserna  

 
Synen på, och stöden till lokal utveckling och då särskilt i så kallade 
marginaliserade områden har under senare år generellt minskat344. Utvecklingen 
har gått från stöd i syfte att utjämna skillnader till att stimulera olika platsers 
självgenererade utveckling. Således handlar det för befolkningen på många små 
platser på olika landsbygder att i hög grad finna sin egen utveckling baserad på 
de platsspecifika resurserna. Dessa resurser kan utgöras av företeelser relaterade 
till den fysiska miljön, men också till sociala faktorer där kultur och identitet är 
avgörande. De sociala och kulturella faktorerna antas, utöver restriktionerna som 
ges av till exempel äganderätten, i hög grad vara en förutsättning för att 
lokalbefolkningen skall utnyttja de resurser som landskapet uppvisar.  

Det utmärkande för skogsbygderna är den rika tillgången på resurser 
(naturresurser), inte bara själva skogen utan bland annat också malm, vattenkraft 
och jakt och naturligtvis också indirekt de möjligheter inom bland annat 
besöksnäringen som dessa resurser genererar. Dessutom är åtminstone i vissa 
skogsbygder, som visats i kapitel fem, stora beroendeförhållanden av såväl 
ekonomisk som geografisk art en realitet. Dessa beroendeförhållanden bygger i 
sin tur direkt på avstånden och på sätt och vis också indirekt på de rika 
resurstillgångarna. Wahlström menar att det är just dessa beroendeförhållanden 
som utgör ett motiv för det lokala utvecklingsarbetet (och väl underförstått 
också forskningen om densamma)345. Ronnby är inne på samma linje och menar 
att den lokala utvecklingen och det lokala utvecklingsarbetet bland annat är 
beroende av just vem som har makt över resurserna (som till exempel kan 
utgöras av mark eller mer specifikt skogsmark), men också att det lokala 
utvecklingsarbetet måste ta utgångspunkt i platsspecifika resurser och 

                                                 
343 Ibid. 
344 Blackbourn, A. (2003) Local economic development models for marginal regions, i 
Leimgruber, W. (m.fl.) (red.) (2003) Policies and Strategies in Marginal Regions. Ashgate. 
Sid. 7. 
345 Wahlström, L. (1990) Tag plats! Studier av lokala utvecklings- och 
integrationsprocesser. Choros 1990:2, Göteborgs universitet. 
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förhållanden346. Även Lundberg och Karlsson framhåller resurstillgången, eller 
om man så vill maktperspektivet, när de talar om lokal handlingskompetens och 
lokalt inflytanderum. De menar emellertid att det också inte minst handlar om 
vad lokalbefolkningen vill eller förmår att göra med resurserna.347 Lundbergs och 
Karlssons perspektiv som inkluderar handlingskompetensen i det lokala 
inflytanderummet är inspirerat från arbetslivsforskningen348 och behandlar 
lokalsamhällets förmåga att samlat agera för gemensam måluppfyllelse349. 
Johannisson går ett steg vidare och menar att den lokala utvecklingen också är 
beroende av befolkningens bejakande av platsens betydelse för sin existens. 
Detta kan tolkas som att lokalbefolkningen också måste förstå på vilka sätt 
skogslandskapets resurser kan utnyttjas eller ingå i en försörjningsstrategi350. 
Således en fråga om bland annat socialt och kulturellt kapital351.  

Enligt Carlman kan naturresurser delas upp i fyra huvudkategorier enligt 
följande352: 
 

1. Identifierade men ännu inte använda resurser 
2. Identifierade och använda resurser 
3. Använda men inte identifierade resurser 
4. Ännu okända eller oidentifierade oanvända resurser 

 
Mot bakgrund av Carlmans definitioner kan vi konstatera att skogsmarken och 
skogsbruket så som vi idag känner till det befinner sig inom kategori 1 och 2. 
Framtidens skogsbruk kan mycket väl döljas bakom kategori 3 och 4, något som 
antyds i avhandlingens avslutande utblick mot framtiden.  

                                                 
346 Ronnby, A. (1995) Samhällsarbete i glesbygd, i Sundh, K. & Turunen, P. (red.) (1995) 
Social mobilisering. Om samhällsarbete i Sverige. Publica. Sid. 151, och Ronnby, A. 
(1995): Den lokala kraften. Människor i utvecklingsarbete. Liber utbildning. 

347 Lundberg, B. & Karlsson, S. (2002) Lokala utvecklingsstrategier – perspektiv, resurser 
och beroenden, i Lundberg, B. (m.fl.) (red.) (2002) Arvegods och nyodlingar. Karlstad 
University Studies 2002:47.  Karlstads universitet. 
348 Lundberg & Karlsson hämtar begreppen handlingskompetens och inflytanderum från 
teoriansatser utvecklade inom bland annat arbetsvetenskap. Se t.ex. Starrin, B. (m.fl.) 
(1985) Tillsammans blir vi starka – Arbetslöshetens elände, vardag och motkamp. Prisma, 
och Lundberg, B. (1991) Industriella beroenden – Rumslig och strukturell förändring i ett 
värmlandsperspektiv. Meddelanden från Göteborgs universitets geografiska institutioner, 
Serie B nr 81. Göteborgs universitet. 
349 Lundberg, B. & Karlsson, S. (2002) Lokala utvecklingsstrategier – perspektiv, resurser 
och beroenden, i Lundberg, B. (m.fl.) (red.), Arvegods och nyodlingar. Karlstad University 
Studies 2002:47.  Sid. 156. 
350 Johannisson, B. (2004) Den lokala ekonomins kraftkällor, i NUTEK B 2004:3. Sid. 28. 
351 Putnam, R. (1997. Den fingerande demokratin. Medborgarandans rötter i Italien. SNS 
Förlag. 
352 Carlman, I. (2000) Framtiden i förfädernas händer. Om äganderätt och annan rätt till 
marken från landskapslagarna till modern tid ur ett miljörättsligt perspektiv. Carlssons. 
Sid. 17. 
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En viktig utgångspunkt att belysa innan vi går vidare har att göra med 
det faktum att platser och bygder inte låter sig flyttas på samma sätt som ett 
företag eller en funktionell verksamhet (om de inte är naturresursbaserade), 
något som på sätt och vis är själva grunden för intresset för lokal utveckling353. 
Därmed låter vi förstå att alternativet till lokalt utvecklingsarbete kan vara att 
flytta från något till något annat eller alternativt uppbära någon form av bidrag så 
att man kan försörja sig och därmed kvarstanna. Således utgör det territoriella 
perspektivet ett tydligt motiv som motiverar studier av lokalsamhällen. En 
ytterligare motivbild, eller möjlig förklaring till intresset för lokal utveckling och 
lokalt utvecklingsarbete har att göra med vad som av Tuan omnämns som sence of 
place, eller på svenska; platskänsla354. Tuan menar att människor utvecklar 
särskilda känslor eller en särskild identitet som kan relateras till en (eller flera) 
specifik plats. Sådana känslor är ingalunda något som enbart kan relateras till 
platser på landsbygden utan det handlar enligt Tuan om mer generella 
förhållanden. 

 

Lokalsamhället som analytisk och ekonomisk enhet 

 
Vad som är lokalt eller ett lokalsamhälle är inte helt oproblematiskt, särskilt inte i 
en tid då globalisering och det globala står högt på agendan (något som 
diskuterades i kapitel två). När lokal utveckling och lokalsamhällen kommer på 
tal kan det emellertid tyckas som att det bara är en angelägenhet för olika 
landsbygder. Detta är naturligtvis felaktigt och man kan mycket väl tänka sig att 
teorier om lokal utveckling kan tillämpas i olika lokala sammanhang i urbana 
områden. Emellertid är merparten av den litteratur som behandlar lokal 
utveckling av sådan karaktär att den särskilt intresserar sig för just landsbygdens 
bygder och platser. Reidar Almås har definierat lokalsamhällen (på landsbygden) 
som platser som kännetecknas av följande355:  

 
1. Relativt liten befolkningsmängd och/eller invånare per 

kvadratkilometer,  
2. Lokalisering långt från regionens ekonomiska och 

administrativa centrum, 
3. Relativt hög andel sysselsatta inom primärnäring, 
4. Relativt hög andel självverksamma (eget företag). 

                                                 
353 Se t.ex. Friedman, J. & Weaver, C. (1979) Territory and Function. The Evolution of 
Regional Planning. Edward Arnold. 
354 Tuan, Y.-F. (1977) Space and Place: The Perspective of Experience. Edward Arnold. 
355 Almås, R. (1985): Bygdesosiologi. Universitetsforlaget. 
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Almås definition bygger på uppfattningar att bygden tillhör den rurala halvan av 
dikotomin rural/urban. Definitionen bär också på inslag av ett centrum-periferi-
perspektiv där bygden representerar periferin inom en ytterligare dikotomi, 
nämligen just centrum-periferi. De två dikotomierna Almås tar utgångspunkt i 
kan sammanfalla geografiskt. För att förstå såväl det lokala som bygdebegreppet 
är det väsentligt att fördjupa perspektiven i förhållande till dimensionerna tid och 
rum. När vi talar om lokal utveckling menar vi vanligen en eller flera olika 
utvecklingar som äger rum eller har ägt rum på ett geografiskt begränsat 
territorium. På norska talar man om bygdeutveckling när vi i Sverige talar om 
lokal utveckling. I vilket fall som helst intresserar vi oss för några särskilda lokala 
sammanhang som är mindre än en kommun men större än vad som kan 
uppfattas som närmiljö356. I sammanhanget är platser och bygder centrala 
begrepp liksom lokalsamhälle så som det definierats ovan. En bygd kan liksom 
på norska också vara ett fruktbart begrepp även på svenska när vi talar om lokal 
utveckling357. Det geografiska begreppet plats liksom det mer sociologiska 
begreppet vardag är också relevanta i sammanhanget. Det lokala kan därför 
förstås som de platser vi lever på i vardagen, det vill säga platser som vi ofta ger 
ett särskilt innehåll och som ger oss särskild mening. Det lokala är vidare ofta 
något som vi relaterar till gemensamma värderingar, behov, resurser, handlingar 
och kulturer mellan personer inom det avgränsade territoriet. Avgränsningen, 
eller det lokalas ytterområden eller om man så vill den punkt där det lokala 
upphör att vara lokalt kan baseras på förutsättningar i naturlandskapet (älvar, 
sjöar, avrinningsområden) eller administrativa förhållanden som till exempel en 
församling. Avgränsningar av det lokala kan förändras över tid, men också mot 
bakgrund av vilket sammanhang vi väljer att studera.  

Det är nödvändigt att betrakta bygden eller lokalsamhället som 
funktionellt avgränsat sett i förhållande till strukturella centrum-periferi-
dimensioner, med andra ord kulturella förhållanden. Inom ramen för dikotomin 
centrum-periferi framstår bygden med typiska kännetecken för något som är 
perifert. Centrum-periferi-relationer kan i likhet med geografiska avgränsningar 
vara stabila men också förändras över tid. Slutligen kan en bygd eller ett 
lokalsamhälle avgränsas mot bakgrund av att ett begränsat territoriums 
befolkning utgör en stark gemenskap genom att relatera sin identitet till 
territoriet. Teorin om centrum-periferi tar utgångspunkt i särskilda strukturella 
och funktionella karaktärsdrag med avseende på geografiska skillnader i det 

                                                 
356 Amdam, R. (1995): Tiltaksstrategiar for bygdeutvikling, i Amdam, R. (m.fl.) (1995): 
Regionalpolitikk og bygdeutvikling. Drøfting av lokale tiltaksstrategiar. Det norske samlaget. 
357 Eneqvist, G. (1941) Bygd som geografisk term, i Nelson, H. (red.) Svensk geografisk 
årsbok 1941. Sydsvenska geografiska sällskapet. 
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moderna samhället. Grunden för idén om centrum-periferi är observationer av 
lokaliseringsmönster och skillnader i geografisk utveckling reflekterar 
grundläggande makt-/vanmakt-förhållanden mellan personer och organisationer 
i skilda geografiska miljöer. Systemet tenderar att reproducera sig självt och 
därmed upprätthålla en ojämn geografisk välfärdsfördelning.358 Centrum-
periferi-perspektivet är relativt därför att det är omöjligt att peka på entydiga 
geografiska områden som absoluta centrum eller periferier. Perspektivet 
uttrycker endast funktionella sammanhang och relationer mellan olika aktörer i 
centrum och periferi. Centrum-periferi-perspektivet kan uppfattas som 
normativt genom att det ofta uttrycker en relation som positiv eller negativ.  De 
flesta forskare som använder sig av perspektivet antar att periferin blir utnyttjad 
av centrum.  

Frågan om kontrollen av lokala och regionala resurser är ett 
återkommande tema såväl i diskussionen om relationer mellan i-länder och u-
länder som inomnationella förhållanden mellan råvaruproducerande periferier 
och centrumregioner. Redan 1967 (sv. övers. 1970) lanserade Andre Gunder 
Frank begreppen metropol-satellit i sin bok om Latinamerikas historiska 
ekonomiska utveckling och blev därmed en föregångare för den så kallade 
beroendeskolan359. Frank bygger sina teser om en systematisk utarmning av 
Latinamerika från 1500-talets handelskapitalism till 1900-talets multinationella 
företag på den marxistiska mervärdesläran. 

Olika typer av självtillitsteorier pekade ut möjliga vägar för lokal och 
regional mobilisering för att därmed kunna dra nytta av till exempel just 
naturresurser. Bland författare som diskuterat dessa ”self-reliance” teorier kan 
nämnas Johan Galtung och Björn Hettne360. 

Senare års diskussioner om lokalt resursutnyttjande tar delvis andra 
utgångspunkter. Dels har globaliseringen skapat nya förutsättningar för globalt 
resursutnyttjande, dels finns det en starkare betoning av humankapital i 
förhållande till naturresursutnyttjande. I det förstnämnda fallet har teorierna om 
”spatial divisions of labour” varit betydelsefulla, inte minst för geografer361.  

En annan relevant ingång då det lokala skall studeras är dentitetsbegreppet, 
det vill säga frågan om vad något är (eller inte är).  I relation till geografi 
innehåller identitetsbegreppet åtminstone två nivåer. Dels ett som bygger på 

                                                 
358 Potter, R.B. (m.fl.) (2004) Geographies of Development. 2nd Edition. Prentince Hall. Sid. 
97. 
359 Frank, A.G. (1970) Kapitalism och underutveckling i Latinamerika. Bo Caverfors 
förlag/Zenit. 
360 Galtung, J. (red.) (1980) Self-Reliance – A Strategy for Development. Geneve. Institut 
universaire d´etudes de development, och Hettne, B. (1996, 2:a uppl.) Internationella 
relationer. Studentlitteratur. 
361 Massey, D (1984) Spatial divisions of labour. Social structures and the geography of 
production. MacMillan. 
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personers identitet baserad på förhållanden inom ett visst territorium och dels 
uttrycker det förhållanden (till exempel landformer) inom själva territoriet. 
Identitetsbegreppet svarar på frågan vad något är och hur någon är. Det som i 
lokala utvecklingssammanhang omtalas som lokal identitet eller platsidentitet kan 
bland annat variera mot bakgrund av kön, ålder, utbildningsnivå och religiös 
tillhörighet. Den lokala identiteten kan komma till uttryck både genom 
gemensamma handlingar och enskilda handlingar, men är en aggregerad storlek 
baserad på personers identitet baserad på egenskaper som kan relateras till ett 
specifikt territorium. 

Lokalsamhällen har under det moderna samhällets epok varit fall för 
stora strukturella förändringar. Under efterkrigstiden har många små platser i 
skogsbygder genomgått radikala förändringar från traditionella jord- och 
skogsbrukskulturer till mer komplext sammansatta samhällen med förgreningar 
långt utanför den egna regionens territorier. Från att ha varit i absolut majoritet 
bland bygdens sysselsatta har skogsarbetarna i många skogsbygder blivit en 
minoritet eller är helt borta. För inte så länge sedan var dessutom begreppet 
bygd tillsammans med de sammansatta orden skogsbygd och landsbygd platser 
som i hög grad kännetecknades av avsaknad av modernitet i snäv mening. Det 
var med skogsbygder underförstått att de var något annat än bruksorter och 
industristäder som istället för skog och skogsarbetare karakteriserades av industri 
och industriarbetare. Idag när skogsbygdernas små lokalsamhällen och platser är 
inlemmade i det moderna på ett annat sätt och skogsbrukets på sätt och vis 
fasats ut kan skogsbygderna i vissa fall visa upp såväl industri- som 
tjänsteföretag. Denna förskjutning från något mer traditionellt till något mer 
modernt reser frågor kring identitet som utgångspunkt för territoriell 
avgränsning av det lokala.  

Vi måste nog finna oss i att den enskilda medborgaren i en skogsbygd 
deltar i många olika sammanhang i olika geografiska miljöer och därmed 
uppvisar olika identiteter. Lika lite som vi kan förvänta oss att enskildas identitet 
är enkel, harmonisk och stabil, kan vi uppfatta människors tillhörighet till 
avgränsade lokalsamhällen som enkel, harmonisk och stabil. Det är därför i det 
närmaste omöjligt att tala om att en specifik bygd har en särskild identitet. 

 

Regionen som analytisk och ekonomisk enhet 

 
En blandning av olika, men också överlappande teoretiska perspektiv med 
utgångspunkt i institutioner, industriell organisering och teknologiska 
förändringar har på olika sätt under framförallt 1990-talet kommit att bidra till 
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att lyfta fram regionens roll i såväl utvecklings- som förändringsprocesser. Bland 
de mer tongivande bidragen märks i sammanhanget Porters och Krugmans 
forskning om näringslivsutveckling. I Sverige har tongivande forskningsmijöer i 
Uppsala och Lund vuxit fram som inspirerats av internationell forskning om 
näringslivsutveckling, innovationspolitik och lärande regioner362.    

En viktig utgångspunkt när det gäller att förstå hur regionernas roll fått 
inflytande i forskningen om utveckling och förändring är de studier som försökt 
att identifiera orsakerna till ekonomisk framgång på specifika platser eller 
särskilda regioner. I sammanhanget har tongivande studier genomförts i Silicon 
Valley och längs den så kallade Route 128363. Inom fältet lokal utveckling har 
liknande ansatser, om än i mindre skala legat till grund för studier av 
mobiliseringsprocesser i Jämtland364. En annan viktig utgångspunkt är insikten i 
att en ökande internationell handel och ökande transnationella investeringar 
snarare förstärker regional specialisering än leder till regional homogenisering365. 
En tredje infallsvinkel har att göra med territoriell förankring uttryckt som 
ägarstruktur av platsspecifika resurser. Inom kulturgeografin har försök gjorts av 
att behandla ägande i sammanhang av lokal och regional utveckling. Först ut var 
Bo Malmberg som undersökte utlandsägande inom näringslivet366. Bertil 
Lundberg gjorde studier av beroendeförhållanden inom näringslivet367. I 
teoretiseringar av lokala utvecklingar läggs det vikt på platsspecifika egenskaper 
som genererar såväl ökad tillväxt som ökad välfärd eller livskvalitet för 
befolkningen. Jag kommer i det följande att diskutera platsspecifika egenskaper 
och territoriell förankring med utgångspunkt i litteratur som har lokal och 
regional utveckling som gemensam nämnare. 

 

                                                 
362 Se t.ex. Malmberg, A. (2004) Teorier om kluster – var står vi?, i Arbo, P och 
Gammelsæter, H. (red.) (2004) Innovationspolitikens scenografi. Nye perspektiver på 
næringsutvikling. Tapir akademisk forlag och Asheim, B (2000) Industrial Districts: The 
Contributions of Marshall And Beyond, i Clark, G.L., Feldman. M.P. & Gertler M.S. 
(2000) The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford University Press. Eller 
Asheim, B. T. Coenen, L. (2006) Contextualising Regional Innovation Systems in a 
Globalising Learning Economy: On Knowledge Bases and Institutional Frameworks, i 
Journal of Technology Transfer, 31, 163-173 
363 Saxenian, A. (1996) Regional Advantage. Culture and Competition in Silicon Valley and 
Route 128. Harward University Press. 
364 Ronnby, A. (1995) Den lokala kraften. Människor i utvecklingsarbete. Liber utbildning. 
365 Foss, O. & Selstad, T. (1997) Regional arbeidsdeling. Tano Aschehoug. 
366 Malmberg, B. (1990) The Effects of External Ownership. A Study of Linkages and 
Branch Plant Location. Geografiska regionstudier Nr. 24 Uppsala univeristet. 
367 Lundberg, B. (1991) Industriella beroenden – Rumslig och strukturell förändring i ett 
värmlandsperspektiv. Meddelanden från Göteborgs universitets geografiska institutioner, 
Serie B nr 81. Göteborgs universitet. 



 

 149

Lokal utveckling 

 
Eftersom detta är en avhandling som på ett eller annat sätt både kan och troligen 
kommer att sorteras in i det omfattande och mångtydiga fältet regional och/eller 
lokal utveckling kan det vara fruktbart att något reflektera över 
utvecklingsbegreppets innebörder i ett kulturgeografiskt perspektiv. Det finns 
idag en hel del litteratur som på olika sätt behandlar lokal utveckling, lokala 
konsekvenser av den industriella strukturomvandlingen och nedmonteringen av 
välfärdsstaten.368 Lundberg och Karlsson menar att merparten av denna litteratur 
utgår från perspektiv som antingen är övergripande, generaliserande eller 
specifikt lokala och kontextuella369. Ofta är också perspektiven tydligt statliga 
eller marknadsorienterade i meningen att de opererar med utvecklingssyner som 
tjänar dessa båda intressen till skillnad för intressen som mer intresserar sig för 
platsen eller individen i sig självt. Begreppen lokal och regional utveckling 
används också flitigt i många olika sammanhang. Inte sällan handlar det då om 
förändringsprocesser som skall göra platser eller regioner till inte bara goda 
livsmiljöer utan också till en slags tillväxtmaskiner som skall bidra till välståndet i 
hela landet. I vilket fall som helst kommer många frågor och perspektiv upp när 
utveckling kommer på tal och det kan vara passande att citera Sven Delblanc 
som funderar över utvecklingen: 
 

”Morfar var socialist. Han berättade ofta för mig historien, och hur den 
hade utvecklats, så allt nu var färdigt för den sista striden. Dit hade 
utvecklingen gått, och nu var allting färdigt. Mänskligheten var som 
pråmdragare. I årtusenden hade dom släpat en tung pråm som hette 
Utveckling uppför en strid flod av blod och svett och tårar. Nu gällde 
det bara en sista, väldig ansträngning. Sen skulle pråmen vara i hamn i 
en lugn vik med klart och rent vatten. Sen skulle mänskligheten äntligen 
vara framme.”370 

   
Mot bakgrund av Delblancs funderingar låter vi oss förstå något av 
komplexiteten i utvecklingsbegreppet. Om vi tillskriver de lokala sammanhangen 
ett egenvärde, ett existensberättigande, är det kanske idag särskilt viktigt att 

                                                 
368 Se t.ex. Herlitz, U. (2004) Lokal ekonomi för hållbar växtkraft. Nutek, och Herlitz, U. 
(2000) Platsideologi. Bygderörelsen och demokratiska perspektiv i det postindustriella 
samhället. Rapport 119. SIR. Institutet för regionalforskning. 
369 Lundberg, B. & Karlsson, S. (2002) Lokala utvecklingsstrategier – perspektiv, resurser 
och beroenden, i Lundberg, B. (red.), Arvegods och nyodlingar. Karlstad University Studies 
2002:47. 
370 Delblanc, S. (1980) Gunnar Emanuel – en tidlös berättelse. Bonniers. Delfinserien. Sid. 
37. 
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förstå villkoren för lokal utveckling i relation både till förhållanden och kraftfält 
som är specifikt lokala (den lilla världen, den lilla ekonomin) och till sådana som 
verkar på ett mer övergripande sätt (den stora världen, den stora ekonomin). 
Detta innebär att vi dels måste förstå de platsspecifika förutsättningarna och dels 
förstå omvärldens påverkan på enskilda platser. Att därför studera 
lokalbefolkningens försörjningsmöjligheter och åtkomst till handlingsrum i 
skogslandskapet kan ses som en konsekvens av en sådan uppfattning. 

Utvecklingsbegreppet är ett av vår tids mest brukade och kanske 
samtidigt också mest missbrukade begrepp. På sätt och vis är 
utvecklingsbegreppet också ett semantiskt, politiskt och moraliskt minfält, därför 
att det i hög grad bär på olika betydelser beroende på i vilka sammanhang och av 
vem det används av. Det är på många sätt därför också svårfångat och på sätt 
och vis också förledande, inte minst därför att det ofta bär på kulturella 
undermeningar av normativ karaktär. Men inte nog med det; det verkar ibland 
som att vi tror att det är entydigt och absolut och därför inte kan 
missuppfattas.371 Således kan vi ana att begreppet lokal utveckling är oprecist och  
svårt att använda Emellertid är min uppfattning att det är svårt att hitta 
fungerande alternativ samtidigt som begrepp med möjlighet till egna tolkningar 
kan vara positiva för att mobilisera ett brett deltagande i diskussionen. 

Med utveckling menas vanligen någon form av förändring över tid, och 
i vårt fall en samhällsförändring över tid. Detta inkluderar såväl negativa som 
positiva förändringar även om det ofta nog är så att utveckling spontant 
uppfattas som något positivt. I grund och botten kan utveckling på sätt och vis 
betraktas som något som sker; det vill säga en ständigt pågående förändring – 
ibland till och med framställt som något som inte går att hejda. När man med 
utveckling avser en förändring som för någonting positivt med sig blir 
utvecklingsbegreppet relaterat till en önskan om en realisering av värderingar, 
principer eller faktiska förhållanden. Men det är också något som är intimt 
förknippat med modernisering; en process som leder framåt till något förment 
bättre, till ett mognare stadium. Ändå talar vi också ibland om negativ 
utveckling, eller att någon eller något missgynnas av utvecklingen – och det är 
där någonstans avstampen tas i denna betraktelse över den lokala utvecklingens 
villkor. 

Utvecklingsdiskussionen eller om man så vill utvecklingsdebatten har 
efter det andra världskriget i hög grad präglats av ett höger/vänster-perspektiv. 
Detta har i många avseenden inneburit att stat och marknad utgjort varandras 
motpoler istället för att som tidigare varit faktorer som kompletterat varandra i 

                                                 
371 För en mer ingående diskussion om ord och mening, uttryck och betydelser 
rekommenderas Ramirez, J. L. (1995) Om meningens nedkomst. Nordplans 
avhandlingserie 13:3. Nordplan. 
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fråga om utveckling. På 1950- och 1960-talet var modernisering den 
dominerande idén i fråga om utveckling och moderniseringsteori det rådande 
paradigmet. Moderniseringen bestod dels av att uppnå materiellt välstånd genom 
produktionsökning och utbyggnad av infrastruktur, dels av förändringar i de 
politiska och ekonomiska institutionerna. Denna tankegång har sina rötter i 
renässansen och till det 19:e århundradets framstegstro372. 

Moderniseringsparadigmet, som i hög grad dominerat 
utvecklingstänkandet under efterkrigstiden, representerar ingen enhetlig eller 
lättöversiktlig skola. Moderniseringsparadigmet, med tillämpningar på svenska 
förhållanden, har diskuterats av bland andra Braunierhielm373.  Även om det 
föreligger en ”hård kärna” är det viktigt att beakta att moderniseringsparadigmet 
inrymmer variationer runt och delvis utanför kärnan. Varianterna är inspirerade 
av såväl ekonomisk, sociologisk, statsvetenskaplig som kulturgeografisk teori.  
Inom moderniseringsparadigmet kan två huvudinriktningar urskiljas, nämligen 
den dialektiskt-marxistiska och den liberal-kapitalistiska. 

Förskjutningen i resursutnyttjande är resultatet av ett komplicerat 
orsakssamband där modernitet och modernisering utgör nyckelbegrepp. Ser man 
till själva ordet modern refererar det till det latinska uttrycket för betydelsen ”nu 
för tiden”. Det engelska uttrycket ”in the mode” är besläktat med detta liksom 
vårt begrepp mode som betecknar ”tidsriktiga” kläder. Begreppen modernitet 
och modernisering kom i allmänt bruk i Europa som ett resultat av den politiska 
och industriella revolutionen och betecknade ursprungligen specifika 
utvecklingsdrag som kunde relateras till industriell utveckling och har i sin 
ursprungliga betydelse egentligen inget med begreppet utveckling i sig att göra. 
Senare kom modernisering i hög grad att också beteckna företeelser som gällde 
utvecklingen i de europeiska kolonierna och då särskilt de processer som 
kopierade utvecklingen i Europa. Under efterkrigstiden har modernitet och 
modernisering i hög grad getts ett innehåll i riktning mot utveckling i mer 
generell mening. Vi kan i vissa sammanhang nästan uppfatta utveckling och 
modernisering som synonymer. 

Modernisering är intimt förknippat med de processer som fört fram till 
utvecklingen av ett globalt världssamhälle med ekonomiska, politiska och 
kulturella band som binder samman enskilda platser, regioner och kontinenter i 
världen. Denna utveckling bygger i sin tur på övergången från en ekonomi 
baserad på just självhushållning till ett kapitalistiskt samhälle. För utvecklingen i 
skogsbygderna blir det ganska lätt att se att den har med modernitet att göra, 

                                                 
372 Benjaminsen, T. & Svarstad, H. (red.) (1998) Samfunnsperspektiver på miljø og 
utvikling. Tano Aschehoug. 
373 Braunerhielm, L. (2006) Platser, kulturarv och turism. Grythyttan – en fallstudie av 
upplevelser, värderingar och intressen. Karlstad University Studies 2006:12. Karlstads 
universitet. 
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men inte nödvändigtvis med modernitet i sig utan den svenska tillämpningen av 
den. Emellertid är det inte bara platser och regioner som dras in i 
moderniseringen utan naturligtvis också enskilda människor. Mänskliga 
relationer får i det moderna samhället ett geografiskt omfång utöver 
lokalsamhället. I stället för att ha lokalsamhället som bas i tillvaron blir varje 
människa i det moderna samhället en del i ett nätverk som binder samman 
lokalsamhället, staten och världsekonomin. Boende och arbete blir därmed fall 
för geografisk separation.  

I och med att ett samhälle moderniseras blir det mer differentierat 
genom att uppgifter i ökande omfattning skiljs ut och fördelas på olika roller och 
institutioner som i sin tur måste integreras i en helhet som därmed blir allt mer 
komplicerad. Enskilda stater eller regioner strävar för att uppnå ekonomisk 
tillväxt. Företagen inom regionen är i sin tur upptagna av att skapa vinst. Detta 
förhållande har bidragit till internationell handel och en ökning av transporter. 
Efterhand som samhällets inre differentiering ökar står den enskilda människan 
inför ständigt omväxlande situationer, motparter och uppgifter. För att få en 
utkomst och i förlängningen också överleva måste den moderna människan 
förmå att hantera en omvärld i ständig förändring. Detta innebär inte sällan 
migration från land till stad, sociala resor mellan klasser och inlevelse i varierande 
relationer till lika varierande motparter. Samtidigt måste individens personlighet 
bevaras. Att vara en modern människa handlar i hög grad om att vara flexibel 
och möta dessa utmaningar. 
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8. Ägarstrukturens betydelse 

 

Inledning 

 
Skogsmark och de råvaror som kunnat tas ut ur den har historiskt haft stor 
betydelse för försörjnings- och utvecklingsmöjligheter i skogsbygder. Kanske till 
och med så stor betydelse att den varit avgörande för bosättning och 
bosättningsstruktur. Emellertid har en generell förskjutning över tid skett från 
hög grad av lokalt ägd skogsmark till ett numera påtagligt inslag av fjärrägd 
skogsmark. Därmed kontrolleras allt mer av de lokala råvarorna av någon som 
inte bor, eller kanske inte ens har nära relationer till den bygd där skogsmarken 
finns. Lokala variationer förekommer vilket visades i kapitel fem där det också 
påpekades att det (närings)historiska arvet antas spela en betydande roll.  

Mot bakgrund av skogens och skogsmarkens monetära värden i dag, 
och de resonemang som förts angående äganderättens innehåll och betydelse 
och de teorier om lokal utveckling som presenterats är det relevant att ställa sig 
frågan vad den nuvarande ägarstrukturen betyder i fråga om just försörjnings- 
och utvecklingsmöjligheter för de som fortfarande bor kvar i skogsbygderna. 
Frågan blir också relevant mot bakgrund av de stora värmländska skogarna och 
det faktum att lokalbefolkningen på vissa håll i skogsbygderna har förmodade 
försörjningsproblem som kommer till uttryck i hög arbetslöshet (detta gäller i 
huvudsak för de östra kommunernas vidkommande)374. Valet av perspektiv och 
frågeformuleringar kan kritiseras mot bakgrund av det kontroversiella i att 
skogen och dess naturresurser överhuvudtaget skall eller bör vara lokalt ägda. 
Kanske är det så att det finns skäl att mena att skogsmark i ett alltmer 
urbaniserat samhälle skall betraktas som en allmän egendom och i stället låta 
skogsbygdernas kvarvarande befolkning få sin försörjning genom 
transfereringssystem eller omfattande arbetspendling? 

I föreliggande kapitel redovisas en enkätstudie och en intervjustudie 
som behandlar just frågeställningar vars svar förhoppningsvis ger ett bidrag till 
förståelsen av ägarstrukturens betydelse för de som bor i skogsbygderna. Syftet 
med kapitlet är att besvara avhandlingens tredje fråga: Vad betyder den nuvarande 
ägarstrukturen av skogsfastigheter för lokalbefolkningens handlingsutrymme och 
försörjningsmöjligheter?    

 

                                                 
374 Håkansson, S. (2005) Utsikter för arbetsmarknaden i Värmland. April 2005-juni 2006. 
Länsarbetsnämnden Värmlands län. 
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Som framgår av metodkapitlet genomfördes enkätstudien under hösten 
2003 och baserades på erfarenheter från en ytterligare enkätstudie ställd till ett 
urval av totalbefolkningen i Torsby kommun och Hagfors kommun. Resultaten 
från den enkätstudien redovisas ej i sin helhet i föreliggande avhandling, men 
delar av den redovisas i avhandlingen Platser för rovdjursturism?375 (beträffande 
enkätformulär se bilaga 1).  

Intervjuerna genomfördes under hösten 2005 och våren 2006 med 
representanter för lokalt boende och dominerande skogsägare. I likhet med 
föregående studier redovisas materialet i huvudsak fördelat på respektive 
undersökningsområde (beträffande intervjuguider se bilaga 2 och 3) 

 
 

Enkätundersökningen 

 
Den här redovisade enkätens frågor relaterar till teorier om utveckling och 
geografiska beroendeförhållanden). I huvudsak ligger frågornas fokus på 
ekonomiska förhållanden vilket bland annat innebär att fastighetens betydelse 
för privatekonomin tas upp till behandling liksom vem eller vilka som utför 
eventuellt arbete på fastigheten. Enkäten försöker också ge svar på var 
avkastningen från fastigheten återinvesteras. I Gustav Adolfs församling har 
inget urval genomförts utan i stället har en totalundersökning genomförts mot 
bakgrund av det låga antalet privata enskilt ägda skogsfastigheter. Antalet privata 
enskilda skogsägare med fastighet där under undersökningsperioden uppgick till 
endast åtta personer. Svarsfrekvensen uppgift efter två påminnelser till 65 %. 
Ingen bortfallsanalys har genomförts mot bakgrund av att de inkomna svaren 
representerade urvalspopulationen. 

Nedan presenteras tre diagram, ett för vardera undersökt församling, 
där frågan om just fastighetens betydelse för privatekonomin tas upp. Staplarna 
till vänster i de parvis presenterade alternativen gäller för skogsägarna som bor i 
församlingen medan de till höger gäller för skogsägare boende utanför 
församlingen.  
 
 

Vilken betydelse har fastigheten för ägarens/ägarnas privatekonomi? 
 

                                                 
375 Ednarsson, M. (2005) Platser för rovdjursturism. Vargar, människor och utveckling i 
Norra Värmland. Karlstad University Studies 2005:16. Karlstads universitet. 
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Skogsmark skött på rätt sätt och förvaltad med ett långsiktigt mål kan oavsett 
fastighetens storlek på ett eller annat sätt ge ett bidrag till ägarnas 
privatekonomi. Självklart har fastighetens avkastning i monetära termer att göra 
med fastighetens storlek även om fastighetsstorlek mest är att betrakta som en 
utjämnande faktor över tid eftersom man då kan sprida ut virkesuttaget. Detta 
innebär att små fastigheter kan förväntas få ekonomisk betydelse punktvis vid 
vissa tidpunkter då större virkesuttag sker, medan en större fastighet kan ge 
avkastning vid flera tidpunkter eftersom virkesuttaget kan spridas ut över tid. 
När det gäller frågan om fastighetens betydelse för privatekonomin spelar inte 
bara fastighetens storlek och virkesförråd in utan naturligtvis också vilka 
ekonomiska förhållanden som i övrigt gäller för ägaren, det vill säga fastighetens 
avkastning i förhållande till bland annat lön och annan förmögenhet.  

Nedan presenteras tre diagram, ett för vardera fråga, fördelat på 
respektive undersökt församling. 
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Fig. 18. Skogsägandets betydelse för privatekonomin i Ny församling  
Anmärkning: Staplarna till vänster gäller antalet skogsägare som bor i församlingen medan de 
till höger gäller för skogsägare boende utanför församlingen. 

 
När det gäller skogsägandets betydelse för privatekonomin i Ny församling 
framkommer i figur 18 att ungefär hälften av respondenterna boende i 
församlingen anser att skogsägandet spelar roll och har stor betydelse för 
privatekonomin. Detta förhållande gäller inte för skogsägarna som bor utanför 
församlingen som i stället i högre grad har svarat att ägandet inte spelar så stor 
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roll. Att skogsägandet inte tycks spela mycket stor roll har sannolikt att göra 
med att de av lokalbefolkningen ägda fastigheterna vanligen är mindre än 
genomsnittet för regionen och således inte förmår generera inkomster som 
påverkar privatekonomin i mycket stor skala. Det kan tyckas märkligt att en 
majoritet av de lokalt boende svarat att skogen har stor betydelse för 
privatekonomin eftersom lokalbefolkningens fastigheter är betydigt mindre än 
vad som kan anses bidra till privatekonomin. En trolig förklaring är att många 
boende på landsbygden värmer sina hus med ved från egen skog och således 
minskar hushållens uppvärmningskostnader. Att befolkningen i Ny församling 
har medelinkomster under genomsnittet spelar säkert också roll. 
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Fig. 19. Skogsägandets betydelse för privatekonomin i Södra Finnskoga 
församling 
Anmärkning: Staplarna till vänster gäller antalet skogsägare som bor i församlingen meden de 
till höger gäller för skogsägare boende utanför församlingen. 

 
I Södra Finnskoga (figur 19) är det i likhet med Ny församling många som anser 
att skogsägandet spelar stor roll för privatekonomin. Detta kan förklaras av att 
en stor del av skogsägarna i församlingen är pensionärer och troligen har låga 
inkomster. Det som förvånar är att de utanför Södra Finnskoga boende 
skogsägarna inte i högre utsträckning anger att skogen har stor eller till och med 
mycket stor betydelse för privatekonomin eftersom vi i denna population 
återfinner personer med mycket stora skogsinnehav. En tänkbar förklaring är att 
de stora skogsägarna också har inkomster från andra verksamheter som vida 
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överstiger den avkastning som skogsfastigheten ger trots att de sannolika 
uttagen från de aktuella skogsfastigheterna är att betrakta som betydande. Att 
många i både Ny och Södra Finnskoga anger alternativet ”varken eller” kan 
peka på att de inte betraktar skogsmarken i monetära termer. Liknade resultat 
framkommer i Westholms avhandling376. 
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Fig. 20. Skogsägandets betydelse för privatekonomin i Gustav Adolfs församling 
Anmärkning: Staplarna gäller antalet skogsägare. I detta diagram saknas staplar för boende i 
församlingen (eftersom de var så få att de inte framträder) medan de som redovisas är 
skogsägare boende utanför församlingen.  
 
 
Eftersom det är få skogsfastigheter som ägs av någon som bor i Gustav Adolfs 
församling (figur 20) och få fastigheter som ägs av någon annan än Bergvik 
Skog AB är det svårt att analysera enkätsvaren. Emellertid kan det konstateras 
att två ägare har angett att deras skogsägande har stor betydelse för deras 
privatekonomi och tar man befolkningsantalet i Gustav Adolfs i betraktande så 
är två personer inte helt utan betydelse. Att ingen har angivit mycket stor har att 
göra med att de enskilt ägda fastigheterna är små och således inte kan generera 
särskilt mycket avkastning i monetära termer.  

För samtliga tre församlingar gäller att många har svarat ”varken eller” 
när det gäller skogsfastighetens betydelse för privatekonomin. Detta förhållande 
kan eventuellt ha att göra med att de inte ser på fastigheten som en näringsenhet 

                                                 
376 Westholm, E. (1992) Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna. 
Geografiska regionstudier Nr 25. Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala Universitet 
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eller möjligen inte är särskilt intresserade av skog i övrigt. Att särskilt många av 
de så kallade utborna angett detta svarsalternativ kan peka på att de inte ser sig 
som skogsägare och därmed inte ser vilka ekonomiska möjligheter ägandet kan 
ge.  

 
Hur stor del av avkastningen från fastigheten bidrar till ägarens/ägarnas försörjning? 
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Fig. 21. Fastighetens bidrag till ägarens försörjning i Ny församling  
Anmärkning: Staplarna till vänster gäller antalet skogsägare som bor i församlingen medan de 
till höger gäller för skogsägare boende utanför församlingen. 

 

 
I Ny församling (figur 21) är det en majoritet av respondenterna som angivit att 
skogsfastigheten endast i liten utsträckning bidrar till ägarnas försörjning. Detta 
förhållande har sannolikt att göra med att man i denna fråga bara ser till 
avkastning i kronor och inte, som i frågan om betydelsen av skogsägandet för 
privatekonomin, också troligen inkluderade indirekta besparingar/vinster från 
till exempel vedfångst eller jakt. Att man trots allt har svarat att skogen endast i 
liten utsträckning bidrar till ägarnas försörjning måste relateras till fastigheternas 
storlek eftersom de är så pass små och därmed erbjuder så pass låg avkastning i 
monetära termer att de omöjligt kan bidra till försörjning i någon större skala. 
Även i denna fråga pekar svaren på att utborna i mindre utsträckning betraktar 
skogen som en ekonomisk resurs som kan bidra till försörjning eller påverka 
privatekonomin. Att överhuvudtaget någon angivit att skogsfastigheten har 
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mycket stor betydelse för försörjningen pekar på att fastighetens storlek är 
större än genomsnittet och möjligen också på att ägarens levnadsomkostnader 
är låga samtidigt som privatekonomin i övrigt kan förväntas vara god (inga 
skulder etc.). Att så pass få betraktar skogen som en källa till försörjning kan ha 
att göra med vilka försörjningsalternativ som står till buds. I Ny församling finns 
på grund av det geografiska läget goda möjligheter till försörjning genom 
förvärvsarbete på de inom rimligt pendlingsavstånd belägna tätorterna Arvika 
och Åmotfors (och genom pendlingsmöjligheter till Karlstad). 
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Fig. 22. Fastighetens bidrag till ägarens försörjning i Södra Finnskoga 
församling. 
Anmärkning: Staplarna till vänster gäller antalet skogsägare som bor i församlingen meden de 
till höger gäller för skogsägare boende utanför församlingen. 
 
För Södra Finnskogas vidkommande (figur 22)  är det fler respondenter än i Ny 
som angett att skogsfastigheten i stor utsträckning bidrar till försörjningen. 
Detta kan förklaras av att fastigheterna i regel är betydligt större i Södra 
Finnskoga än i Ny samtidigt som alternativa försörjningsstrategier än de som är 
relaterade till skogsbruk eller annat utmarksbruk är begränsade. Storleken på 
fastigheterna kan här också vara en möjlig förklaring till att fler än i Ny angivit 
alternativet mycket stor. Svårare att förklara är varför så många i Södra 
Finnskoga angivit alternativet ”varken eller” beträffande i vilken grad 
skogsfastigheten bidrar till försörjningen. Kanske har det att göra med att många 
av skogsägarna är pensionärer eller har så små fastigheter att de helt enkelt inte 
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reflekterat över skogens möjlighet att bidra till försörjning (om den ens kan ge 
någon möjlighet). 
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Fig. 23. Fastighetens bidrag till ägarens försörjning i Gustav Adolfs församling. 
Anmärkning: I detta diagram saknas staplar för boende i församlingen (eftersom de var så få att 
de inte framträder) medan de som redovisas är skogsägare boende utanför församlingen.  
 
I Gustav Adolfs församling bor det få skogsägare som äger skog i den egna 
församlingen. Detta betyder att det är få som får sin försörjning från den 
avkastning en skogsfastighet ger (figur 23). Däremot betyder skogen något mer 
för ägarnas privatekonomi (figur 20).  
 

Var investeras i huvudsak avkastningen från fastigheten? 
 
 
En skogsfastighet är ytterst att betrakta som en näringsverksamhet och omfattas 
därför av de generella regler som gäller företagandet vad beträffar till exempel 
skatter. Vad som skiljer skogsfastigheter från övrig näringsverksamhet är 
möjligheten att sätta av avkastning från virkesuttag på skogskonto vilket gör det 
möjligt att planera långsiktigt eftersom kapitalet endast beskattas om det tas ut 
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från skogskontot.377 Detta liknar de så kallade periodiseringsfonder som gäller 
till exempel enskild firma och aktiebolag. 

Eftersom, som vi konstaterat i kapitel 6, många av de värmländska 
skogsägarna bor långt bort från den ägda skogen kan det vara intressant att 
studera var ägarna investerar avkastningen från skogen. Kan det vara så att 
benägenheten att investera lokalt tenderar att minska med ökat avstånd mellan 
ägaren och det ägda? 
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Fig. 24. Var investeras avkastningen från fastigheten i Ny församling 
Anmärkning: Staplarna till vänster gäller antalet skogsägare som bor i församlingen medan de 
till höger gäller för skogsägare boende utanför församlingen. 
 

 
När det gäller förhållandena i Ny församling (figur 24) så märks det tydligt att 
åborna i högre grad än utborna investerar i fastigheten. Det omvända gäller i 
högre utsträckning för åborna, det vill säga de investerar avkastningen från 
skogen i Ny någon annanstans (än på fastigheten, församlingen eller i 
kommunen). Att det är många som investerar avkastningen från fastigheten i 
Arvika har sannolikt att göra med andelen arvikabor som åtnjuter skogsinnehav i 
Ny (figur 11).  

 
 

                                                 
377 LRF Skogsägarna (2004) Skogsägarnas Företagsbok. Lönsamt familjeskogsbruk.  



 

 162

0

5

10

15

20

25

På fastigheten I församlingen I kommunen I länet Någon
annanstans

 
Fig. 25. Var investeras avkastningen från fastigheten i Södra Finnskoga 
församling 
Anmärkning: Staplarna till vänster gäller antalet skogsägare som bor i församlingen medan de 
till höger gäller för skogsägare boende utanför församlingen. 
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Fig. 26. Var investeras avkastningen från fastigheten i Gustav Adolf församling 
Anmärkning: I detta diagram saknas staplar för boende i församlingen (eftersom de var så få att 
de inte framträder) medan de som redovisas är skogsägare boende utanför församlingen.  
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I Södra Finnskoga respektive Gustav Adolf återinvesteras det på fastigheten. I 
Södra Finnskoga är det framförallt de lokala ägarna medan det i Gustav Adolf är 
utborna som gör detta. Att det är utbor som investerar på fastigheten har att 
göra med det låga antalet lokala fastighetsägare, men också med att de utboägda 
fastigheterna kan omfattas av fritidshus. Det ger en indikation på att 
begreppsparet åbo/utbo inte alltid är välfungerande, eftersom det kan vara 
möjligt att en person som äger skog i Gustav Adolf, men inte bor där formellt, 
trots allt vistas där många dagar om året och genom sociala relationer kan sägas 
ingå i det lokala sammanhanget. 
 

Intervjuerna 

 
För att komplettera resultaten från enkätundersökningen och fördjupa 
kunskaperna om ägarstrukturens betydelse genomfördes under hösten 2005 och 
våren 2006 en intervjuundersökning (för intervjuguider se bilaga 2 och 3). De 
intervjuade personerna har utgjorts av företrädare för lokala utvecklingsgrupper i 
de aktuella församlingarna, företagare inom träförädling/turism där företaget 
lokaliserats i skogsbygd och några representanter för länets två största 
skogsägare. Totalt har fem intervjuer genomförts och de genomfördes i den 
miljö som respondenten verkar i och de varade mellan en och två timmar.  
  Nedan återges några röster från det lokala sammanhanget baserat på 
intervjuer med representanter för lokala utvecklingsgrupper och företag. 
 
 

På vilka sätt betraktas skogen som en resurs i det lokala utvecklingsarbetet? 
 
 
Det kan vara lätt att utifrån forskarens eller andra utomstående ”experters” 
perspektiv peka på de möjligheter som skogsmarken kan ge men en helt annan 
fråga är hur de som bor i skogslandskapet och till vardags är engagerade som 
eldsjälar i lokala utvecklingsgrupper ser på skogsmarken. Eftersom delar av 
skogsmarken inte längre ägs lokalt, genom att nya ägargrupper kommit in, kan 
det tänkas att lokalbefolkningen generellt inte längre betraktar skogsmarken som 
en möjlig inkomstkälla. Den allt större del av landsbygdsbefolkningen som får 
sin försörjning från andra näringsgrenar än de som kan relateras till en 
jordbruksfastighet ökar också, något som ytterligare kan förstärka möjligheten 
att lokalbefolkningen inte ser på skogsmark som viktig i fråga om försörjning.  
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I Ny församling har till exempel en lokal utvecklingsgrupp arbetat med ett 
program inom ramen för Jordbruksverkets satsning Hållbara bygder. Det 
framkommer tydligt att utvecklingsgruppen ser på natur- och kulturlandskap 
som resurser för att stärka bygdens attraktionskraft. I sammanhanget verkar en 
god livsmiljö stå centralt och då särskilt som ett led i att få fler att flytta till 
församlingen (något som framställs som viktigt för att bibehålla skola och 
barnomsorg), och man planerar för byggande av ett nytt seniorboende.   
 

”Vi ser på skogen som något naturligt som bara finns här och egentligen 
funderar vi inte så mycket på den. Den bara finns här men många 
tillbringar nog mycket tid i skogen. Det blir väl att man gallrar och 
hämtar ved men i utvecklingsgruppen diskuterar vi inte så mycket om 
skog men vi diskuterar en del med kommunen om lokal förvaltning av 
några skogsskiften som de har här.”  

 
Skog kan därmed vara något som ingår i vardagen för vissa men för många 
handlar det snarare om att skog representerar ett gemensamt arv som kan 
förvaltas på olika sätt och möjligen kan ingå i en revitalisering av det lokala 
näringslivet. Det verkar också stå klart att inte så många längre kan få sin 
försörjning från skogsbruket men det finns tankar och funderingar kring hur 
skogen kan ingå i lokala turistsatsningar: 

 
”Skogen är på sitt sätt det enda vi har och mycket av vår historia går 
tillbaka till skogen men tiden då vi jobbade i skogen med såg och 
timmerkörning är nog slut och kommer aldrig tillbaka. Vi diskuterar 
mycket hur skogen kan vara en del av turistsatsningar men vi ser nog inte 
alltid vad vi kan göra.” 

 
 
”Om man ser på turismen och de turismföretag som är här så är väl 
skogen på sätt och vis en resurs men det är väl också indirekt. Resursen 
är väl mer tystnaden och det vackra landskapet. Själva skogen gör vi inte 
så mycket med.” 

 
Besöksnäringen framträder som en av möjligheterna som kan relateras till 
skogen. Detta ligger i linje med intentionerna med landsbygdsprogrammet 2007-
2013. 
 
Har ni bedrivit några specifika projekt där skog eller naturresursanvändning utgjort ett 
centralt tema? 
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 ”Vi har fått pengar från länsstyrelsen för att rekonstruera en gammal 
flottningsled. Det är öring och flodpärlmussla där och den ligger i kanten 
av skogen i ett gammalt odlingslandskap. Vi har tagit upp en diskussion 
med kommunen angående förvaltning av deras skog som gränsar till 
älven. Det handlar inte så mycket om skogen i sig utan vi ser väl en 
potential för fiske och turism.” 
 
”Vi har haft flera olika projekt inom vårat kooperativ. Vi har renoverat 
ett hus och gjort en hemsida och så håller vi på med mycket kring 
Finnskogen men det är mest turismen då.” 

 
”Ja inom turismen har vi gjort kartor och vandringsleder och kanotled” 

 
Anser ni att lokalbefolkningen har inflytande över utvecklingen här (inom församlingen)? 

 
”Det där är en svår fråga. Det är så mycket som händer så det är svårt att 
veta vad som leder till det ena eller andra men om vi ser på skogen så är 
det väl rätt många skogsägare här men jag tror inte att det är någon som 
lever på det fast det finns ett företag som håller på med timmerhus och 
någon kör väl skogsmaskin.” 
 
”Det är ju inte som förr när de flesta som bodde här arbetade här. Alla 
jobbade ju inte i skogen men de jobbade här och behövde inte åka så 
långt. Nu känns det som om det är folk långt bort som påverkar mer. Det 
är bensinpriset och elpriset men man kan ju elda med ved men alla har 
inte skog. Jag tror att det är många som har idéer och de som bor kvar 
kommer nog aldrig att flytta härifrån. De överlever på olika sätt och en 
del är engagerade i olika frågor. Det är jakt och en del sociala saker som 
engagerar.” 
 
”Det beror väl på hur man ser på det. De flesta som jobbar åker ju till 
Hagfors och nån till Karlstad så då är det svårare att påverka”. 

 
 

De två största skogsägarna 

 
För att få fram ytterligare perspektiv på skogsägandet i Värmland har två 
intervjuer genomförts med representanter för länets två största skogsägare 
nämligen Bergvik Skog AB och Karlstads stift (för intervjuguide se bilaga 3). 
Intervjuerna med dessa båda ägares kontaktpersoner varande under ca två 
timmar och ägde rum på respektive respondents arbetsplats. Intervjuerna var 
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semistrukturerade och intog karaktären av ett samtal som styrdes av både 
intervjuguiden och de följdfrågor svaren gav upphov till. I samband med 
intervjuerna visades och redogjordes det också för kartor och teknisk utrustning 
som användes i fastighetsförvaltningen. Redovisningen av intervjuerna intar 
karaktären av en artikel där citat från samtalen vävs in i texten. Redovisningen 
har kompletterats med skriftligt material i form av till exempel årsredovisningar 
som respondenterna överlämnade i samband med intervjuerna. 
 

Bergvik Skog AB 

 
Bernt Bjöörn har arbetat under lång tid med förvaltning av skog på olika sätt i 
Värmland och under de senaste 25 åren har han på sätt och vis haft samma 
arbetsgivare eftersom Bergvik Skog AB har sitt ursprung i Stora Enso som i sin 
tur i fallet Värmland härstammar från bland annat Billerud. Bernt Bjöörn 
närmar sig pensionen och är utbildad lantmätare och visar sig mycket kunnig 
och intresserad av skog, fastigheter och kartor. Han ser det som en förmån att 
få arbeta med skogsförvaltning åt Värmlands största skogsägare, eftersom 
möjligheterna, men också utmaningarna är många. 

Bergvik Skog AB har som uppgift att förvalta skog i enlighet med 
intentionerna i gällande lagstiftning, men framförallt handlar det om att generera 
så hög avkastning som möjligt till bolagets ägare, som är olika aktiebolag eller 
stiftelser med vinstkrav. Bolagets affärsidé är att skapa långsiktig värdetillväxt 
och jämn avkastning genom produktion av skogsråvara på egna aktivt förvaltade 
skogsfastigheter. Detta förverkligas genom att bolaget erbjuder långsiktiga och 
kundanpassade virkesavtal och att bedriva ett rationellt skogsbruk med kontroll 
över hela produktionskedjan från skogsodlingsmaterial till leverans av 
skogsråvara till industrin. Detta innebär att Bergvik Skog AB kontinuerligt 
eftersträvar hög kostnadseffektivitet inom drivning, skogsvård och förvaltning. 
Bolagets finansiella målsättning handlar om att uppnå långsiktig värdeökning 
av företagets skogstillgångar och en jämn och hög årlig avkastning till Bergviks 
ägare. När det gäller mer konkreta skogsrelaterade målsättningar handlar det för 
Bergviks vidkommande om att kontinuerligt säkerställa ökande 
avverkningsvolymer och en kostnadseffektivisering som minst kompenserar 
för den långsiktiga inflationen. En strategi är därvidlag att tillse att en långsiktig 
ökning av produktiv skogsmarksareal genomförs. Detta innebär att en av de 
huvudsakliga arbetsuppgifterna för Bjöörn är att genom aktivitet på 
fastighetsmarkanden genomföra rationaliseringsförvärv av skogsfastigheter.  
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Mot bakgrund av affärsidén och målsättningarna framstår Bergvik 
Skog AB som en mycket professionell aktör i det värmländska skogsbruket. 

 
 
Bergvik äger till skillnad från föregångarna Billerud och Stora Enso 

inga egna industrier och inte heller har de några anställda som dagligen arbetar 
ute i skogarna. I stället har de ett långsiktigt leveransavtal med de båda 
huvudägarna Stora Enso och Korsnäs som båda är stora aktörer inom pappers- 
och massatillverkning. I Värmland har Bergvik dessutom ingått avtal med Stora 
Enso gällande skogsskötsel i allmänhet och avverkning och föryngring i 
synnerhet. Leveransavtalet med Stora Enso innebär att virket från Bergviks 
värmländska skogar antingen hamnar vid sågverket på Gruvön eller vid bruket i 
Skoghall (massa- och kartong). Dessa avtal och samarbetsformer gör att det 
utifrån sett kan vara svårt att se vad som egentligen är Bergvik Skog AB och vad 
som är Stora Enso. Detta märks särskilt ute i de bygder där bolaget har stora 
skogsinnehav eftersom många, särskilt de äldre fortfarande säger att det är 
Billerud eller möjligen Stora Enso som äger skogen. För att realisera affärsidén 
och nå uppsatta mål genomförs professionell upphandling av externa tjänster 
som ett led i att minska de fasta kostnaderna. 

Om Bergvik Skog AB framkommer i årsredovisningen för 2005 att: 
 

”Bergvik Skog AB (publ.) bildades 2004 i samband med att Bergvik 
förvärvade all den skogsmark som Stora Enso och Korsnäs tidigare ägde 
i Sverige. Sammanlagt förvärvades ca 1,9 milj hektar produktiv 
skogsmark till ett värde av ca 18 miljarder kronor. Genom affären blev 
Bergvik Sveriges näst största skogsägare mätt i årlig avverkningsvolym. I 
köpet ingick även ca 0,4 milj hektar övrig mark, tre skogsplantskolor och 
ett antal byggnader. Bergvik har ingått långsiktiga virkesavtal med Stora 
Enso respektive Korsnäs avseende försäljning av avverknings-
rätter. Bergvik har även ingått avtal avseende köp av skogliga tjänster från 
Stora Enso respektive Korsnäs. Bergvik ägs, förutom av Stora Enso och 
Korsnäs, i huvudsak av institutionella organisationer såsom 
försäkringsbolag och stiftelser.”378 

 
Bergvik har totalt 19 anställda som också utgör bolagets stab. Staben arbetar 
huvudsakligen med strategier för skogsskötsel och fastighetsutveckling samt 
andra ägarfrågor som till exempel försäljning av avverkningsrätter och 
upphandling av tjänster. De flesta av stabens medarbetare sitter vid 
huvudkontoret i Falun, men i Värmland arbetar Bernt Bjöörn ensam. Genom 

                                                 
378 Bergvik Skog AB (2005) Årsredovisning 2005. 
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dotterbolaget Bergvik Skog väst AB bedrivs plantskola i Uddeholm inte långt 
från Gustav Adolf, som sysselsätter cirka tio personer. Bergviks 
värmlandskontor är lokaliserat på Kronoparken i Karlstad i en del av Stora 
Ensos forskningsavdelning i anslutning till Karlstads universitet. Således hyr 
Bergvik kontorsplats av en av sina huvudägare. Det hela framstår som anonymt 
och inga tydligt synliga skyltar påminner om att Bergvik Skog AB håller till i 
lokalerna. Detta är intressant mot bakgrund av den roll bolaget kan förväntas ha 
på den lokala och regionala utvecklingen i länet. 

Bernt Bjöörn har inte bara ansvaret för de ca 450 000 ha skog som 
Bergvik äger i Värmland utan han är också ansvarig för bolagets innehav i 
Halland (se karta i kapitel två)379. För att kunna förvalta och kontrollera ett så 
pass stort fastighetsbestånd som dessutom omfattar ett mycket stort geografiskt 
område används avancerade geografiska informationssystem (GIS) och ett eget 
fastighetsregister som påminner om Lantmäteriets. Basen i systemet utgörs av 
ortofoto (flygbilder) och satellitbilder som tecknar bakgrunden till de varianter 
av fastighetskartor som används för att hålla reda på innehavet. 

Utöver att bedriva det traditionella skogsbruket menar Bjöörn att det 
är viktigt att upprätthålla goda relationer med lokalbefolkningen som bor i 
anslutning till bolagets fastigheter. Det är också viktigt att de företag som är 
verksamma på eller i närheten av Bergviks fastigheter inte känner sig hindrade 
av bolagets skogsbruk. Emellertid har inte Bergvik Skog AB några uttalade 
strategier för att arbeta med relationerna till de lokalt boende ute i 
skogslandskapet. Bjöörn menar att mycket av relationerna upprätthålls av deras 
underleverantör Stora Enso skog AB. 
 

Karlstads stift 

 
Karlstads Stift är som tidigare visats en av Värmlands största skogsägare. Stiftets 
skogar ingår i de så kallade prästlönetillgångarna som är avsedda att utgöra 
försörjningsgrund för församlingarnas präster och annan personal och på annat 
sätt bidra till Svenska kyrkans förkunnelse.  

Karlstads stift är en av stiftens största skogsägare (även om den 
formella ägaren genom stiftelser är Svenska kyrkan). Andra stora skogsägande 
(förvaltande) stift är Härnösand och Växjö.  

Ytterst ansvarig för förvaltningen av stiftens prästlönetillgångar är 
trossamfundet Svenska kyrkan. Genom kyrkomötet har Svenska kyrkan 

                                                 
379 Bergvik Skog ABs fastigheter i Halland härstammar från Hylte Bruk som numera ingår i 
Stora Enso efter att en tid bland annat ingått i Papyrus. 
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emellertid delegerat förvaltningen till respektive stift. Detta innebär att Karlstads 
stift förvaltar ca 43 000 ha produktiv skogsmark fördelat i Värmland och 
Dalsland. Det sammanlagda taxeringsvärdet för prästlönefastigheterna uppgick 
år 2004 till 649 miljoner kronor380. För detta ändamål har det upprättats en 
särskild egendomsnämnd som utöver skogsmarken också förvaltar aktier och 
andra värdepapper. Förvaltningsuppdraget innebär att stiftet har rätt att vidta alla 
de åtgärder som normalt ligger på en skogsägare inom ramen för gällande 
lagstiftning. Kyrkomötet har beslutat att stiften skall förvalta 
prästlönetillgångarna på ett sådant sätt att högsta möjliga avkastning uppnås. 
Tillgångarna skall dock förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt samtidigt som 
förvaltningen beaktar Svenska kyrkans grundläggande värderingar. I Karlstads 
stifts skogsskötselspolicy framkommer om detta att: 

 
”Karlstads stifts skogsbruk ska bidra till att bevara den biologiska 
mångfalden och att säkra skogsekosystemens funktion. Därför ska stiftets 
skogsbruk vara miljöcertifierat, vilket innebär att det finns ett program för 
genomförande och uppföljning av miljöåtgärder.”381  

 
När det gäller ägandet av prästlönetillgångarna utövar Svenska kyrkan en 
grundläggande syn som formellt inte förändrats sedan medeltiden. Alltsedan de 
första kyrkorelaterade egendomarna tillkom under kyrkobyggnadstiden (800-
1300 e Kr) har Svenska kyrkan haft en stiftelseliknade rättsställning, men 
ursprungligen betraktades den egendom som överläts till kyrkan som Guds 
egendom eller i vissa fall själva kyrkobyggnadens egendom. Därmed 
materialiserades eller om man så vill förkroppsligades Gud därmed av 
sockenkyrkan som därmed blev det enda synliga ”beviset” på Guds närvaro i 
församlingen. Eftersom vare sig Gud eller kyrkobyggnaden kunde utöva den 
faktiska äganderätten har det alltid funnits bestämmelser som omgärdat 
förvaltningen av prästlönetillgångarna. 
 Karlstads stift har förvaltat mark ända sedan medeltiden och syftet med 
markägandet var (och är) att garantera prästen försörjning. För att 
församlingarna ursprungligen skulle få tillåtelse från biskopen att förordna en 
egen präst till församlingen krävdes enligt lag att församlingsborna var tvungna 
att bygga en kyrka, en prästgård och därtill förse prästgården med mark. 

Det övergripande målet med prästlönetillgångarna är fortfarande att i 
vid mening bidra med de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans 
förkunnelse och de utgör en av de viktigaste inkomstkällorna. För Karlstads stift 

                                                 
380 Karlstads stift (2004) Årsredovisning 2004. Prästlönetillgångarna i Karlstads stift. 
381 Karlstads stift (2004) Skogsskötselspolicy för Karlstads stift. Sid 1. 
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gäller att skapa god avkastning samtidigt som olika samhälleliga intressen skall 
ivaratas. 

 
”Karlstads stifts skogsbruk skall vara uthålligt och ge god ekonomisk 
avkastning. Det innebär att skogsskötseln ska vara målinriktad och aktiv 
samt utgå från naturgivna förutsättningar. Den årliga avverkade volymen 
ska bestämmas genom långsiktiga beräkningar av uthållig 
avverkningsnivå.”382 Hänsyn tas till samhälleliga intressen (till exempel 
friluftsliv och tätortsnära områden.”383 

 
Som ansvarig för stiftets skogar tjänstgör stiftsjägmästare Stig Berg384. Han ser 
på stiftets skogliga verksamhet som ett slags rationellt skogsbolag med krav på 
lönsamhet. Detta förhållande kommer bland annat till uttryck genom att stiftet 
inte längre har några anställda som arbetar i skogen utan det egentliga 
skogsbruket läggs ut på entreprenad. Ofta är det lokala 
skogsmaskinsentreprenörer som utför arbetet i stiftets skogar. Stig Berg förstår 
problematiken med fjärrägande, men menar att prästlönetillgångarna genom 
stiftets förvaltning i hög grad bidrar till att upprätthålla personalstyrkor och 
bedriva underhåll på kyrkobyggnaderna ute i de värmländska församlingarna. 
Utan prästlönetillgångarna är det tveksamt om kyrkobyggnaderna skulle kunna 
hållas i ett godtagbart skick menar Berg. När det gäller att skapa förutsättningar 
för lokalbefolkningens försörjning i stiftets skogar ser Berg möjligheter inom 
den växande besöksnäringen. Det pågår i sammanhanget samtal inom stiftet om 
hur man kan vara med i satsningar där turism och skog är det centrala och man 
funderar särskilt på hur besöksnäringen kan ge inkomster till stiftet. I stiftets 
årsredovisning för 2004 ges ett exempel på detta. 
 

”Den gröna näringens betydelse för upplevelser och rekreation är en resurs 
som troligen kommer att bli viktigare i framtiden. En fråga är hur 
markägaren ska få ekonomisk ersättning för att människor i allt större grad 
vistas i markerna. En möjlig väg är att på något sätt reglera allemansrätten 
för att på så sätt möjliggöra en utveckling av skogen som en ekonomisk 
resurs ur den här aspekten.”385 

 
Ett annat område där stiftet ser möjligheter att utveckla sin skogsförvaltning och 
ge möjligheter för lokal befolkningen är inom det växande bioenergiområdet. 
Detta ser Berg som särskilt viktigt mot bakgrund av de etiska riktlinjer som ges 

                                                 
382 Ibid. 
383 Ibid. 
384 Underlaget för avsnittet om Karlstads stift bygger på intervju med stiftsjägmästare Stig Berg. 
385 Karlstads stift (2004) Årsredovisning 2004. Prästlönetillgångarna i Karlstads stift. Sid. 3. 
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av Svenska kyrkan. Berg menar att växthusgasernas effekter på såväl lokala som 
globala livsbetingelser gör att hållbara satsningar inom energiområdet måste ges 
hög prioritet. Ett sätt kan vara att värma upp kyrkobyggnaderna ute i 
församlingarna med lokalt producerad bränsleflis baserad på skogsråvara.  

Även jakt ses som en inkomstmöjlighet för stiftet samtidigt som den 
kan vara en möjlighet för lokalbefolkningen genom att jaktlicenser säljs ut. 
Emellertid baseras priset på jaktlicenserna på marknadens mekanismer varför 
lokalbefolkningen möjligen kan hamna i skuggan av kapitalstarkare grupper med 
intresse för jakt. 

I dag används fortfarande avkastningen från skogsmarken till att betala 
löner, men också till att underhålla det stora antalet kyrkobyggnader som stiftet 
förfogar över. Stiftets skogar har växt i betydelse i takt med att församlingarna 
fått en minskad befolkning och att allt fler valt att lämna Svenska kyrkan. 
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9. Sammanfattande utvecklingsdrag 

 

Inledning 

 
I denna avhandling har jag tagit ägarstrukturen av skogsfastigheter i Värmlands 
län till behandling och i sammanhanget gjort ett försök att förstå hur den kan 
tänkas påverka lokala utvecklingsförutsättningar och försörjningsmöjligheter för 
lokalbefolkningen i skogsbygder. En grundläggande utgångspunkt under arbetet 
har varit den lokala nivån och de människor som lever där. Detta synsätt har 
skiljt sig från utgångspunkter och perspektiv från många andra studier av 
skogsmark, markanvändning och ägande som tvärtemot i stället ofta betraktat 
skogsmarken som en nationell angelägenhet. I detta kapitel förenas resultaten 
från litteraturstudien, registerstudien och enkät- och intervjustudierna i ett försök 
att summera undersökningarnas resultat och tydliggöra svaren på de tre frågor 
som sattes upp i kapitel två samt anknyta till teori. Analysen bygger i huvudsak 
på de aspekter av ägandet av skog respektive dammar som kan ha betydelse för 
utvecklingsmöjligheter i lokalsamhället och försörjningsmöjligheter för de som 
bor i skogsbygderna.  

Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning som ligger till grund för 
den följande analysen. 

 

Bakgrund och analysförutsättningar 

 
Det värmländska skogslandskapet har under lång tid varit en avgörande resurs 
som skapat förutsättningar för försörjning direkt både lokalt och regionalt och 
indirekt nationellt genom till exempel beskattning, transfereringar och 
aktieutdelningar. Försörjningsmöjligheterna har inte bara funnits direkt i skogen 
genom jakt och annan näringsfångst utan också långt från skogsmarken invid 
älvar och forsar och naturligtvis också nere vid vänerkusten. Det har då rört sig 
om skogens indirekta försörjningsmöjligheter som getts av inte bara 
skogsindustrierna utan också av en rik flora av industri- och tjänsteföretag, 
inklusive innovativ skogsmaskinstillverkning (i till exempel Forshaga (FMV) och 
Filipstad (Bruun System, Timberjack, etc.) och på sätt och vis också den 
infrastruktur som byggts upp och i sin tur skapat förutsättningar för bosättning 
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och annat näringsliv. Således har den värmländska skogen utgjort såväl en lokal, 
som regional som en nationell angelägenhet.  
 

 
Bild 9. Modernt skogsarbete. Foto: Svante Karlsson 

 
Intressant i fallet Värmland är att just skogen gett upphov till en rad relaterade 
industriföretag och tjänsteproducerandeföretag genom att en mängd av de 
regionala verkstadsindustri- och tjänsteföretagen i dag är underleverantörer till 
pappers- och massaindustrin386. Den regionala specialiseringen mot pappers- och 
massaindustrin märks bland annat genom att flera relaterade 
verkstadsindustriföretag bär på långa historiska rötter387. Bland de nuvarande 
företagen med en lång historia inom regionen märks till exempel både Metso 
Paper och Kværner Pulping som båda har rötter i det år 1862 startade Karlstads 
Mekaniska Verkstads AB388. Även olika utbildningsanordnare i regionen har eller 

                                                 
386 Christensen, L. (2005) The Packaging Arena. Framväxten av ett innovativt kluster. 
Visanu 2005:6. ISA, Nutek och Vinnova och Karlsson, S., Niedomysl, T. & Nordström, S. 
(2001) Mer än en massa papper? Innovationer och utveckling inom Värmlands 
skogsindustriella kluster – Paper Province. Arbetsrapport April 2001:7. Gruppen för 
regionalvetenskaplig forskning (GRF). Karlstads universitet. 
387 Att tala om en regional specialisering inom skogsrelaterad industri finner stöd i 
sysselsättningsstatistik respektive produktion inom respektive bransch. Emellertid kan man 
vad Värmland anbelangar också tala om en regional specialisering inom verkstadsindustri 
och då särskilt inom fordonsindustri. 
388 Se t.ex. Kolmert, G. (1961) Värmländska industribilder. Gebers och Karlsson, S., 
Niedomysl, T. & Nordström, S. (2001) Mer än en massa papper? Innovationer och 
utveckling inom Värmlands skogsindustriella kluster – Paper Province. Arbetsrapport 
April 2001:7. Gruppen för regionalvetenskaplig forskning (GRF). Karlstads universitet. 
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har haft en skogs- eller skogsindustrianknytning. Detta gäller till exempel 
naturbruksgymnasiet Södra Viken i Sunne och Rikssågverksskolan i Hammarö, 
liksom Karlstads universitet som genom dåvarande Högskolan i Karlstad satsat 
på bland annat speciell branschanpassad utbildning för kemi-ekonomer, 
civilingenjörsutbildning med inriktning mot kemiteknik, och forskning inom 
bland annat bestrykningsteknik. 

Genom förekomsten av utbildningar med direkt eller indirekt 
skogsinriktning blir det tydligt att skogen har haft och har en stor betydelse i 
fråga om försörjningsmöjligheter i Värmland. Om man därtill adderar 
besöksnäring och kulturliv relaterat till skog och skogsmark så ökar skogens 
betydelse för länet än mer.  

Skogens betydelse för Värmland och då särskilt lokalt i skogslandskapet 
har emellertid kommit att förändras avsevärt sedan skogsindustrins etablerings- 
och mognadsår under främst 1800-talet och 1900-talets första hälft. 
Förändringarna har varit betydande och omfattat såväl produktionssätt som 
organisation och ägande, och naturligtvis också produkter och marknad. Hårdare 
konkurrens och förändrade produktionsförhållanden har lett till en geografisk 
koncentration av produktionsanläggningar inom skogsindustrin. Från att tidigare 
uppvisat ett påtagligt spritt lokaliseringsmönster invid landskapets talrika älvar 
och forsar uppvisar skogsindustrin idag ett fåtal anläggningar med en 
anläggningskoncentration med avseende på produktionskapacitet längs Vänern 
(Gruvön, Skoghall och Säffle). På några få platser längre in i landet finns 
fortfarande några av de gamla bruken kvar med bibehållen produktion.  I 
Bäckhammar, Svanskog, Rottneros och Åmotfors är driften i gång med den 
ursprungliga lokaliseringen vid vattenkraften även om kraften idag leds in i 
turbiner och i dag genererar energi i till exempel energibolaget Fortums regi.  
Dessa anläggningar har en lokaliseringshistoria som sträcker sig tillbaka till 
bruksepoken, men arvet från det tidiga moderna samhället blir allt otydligare 
genom bland annat förändrad lokalisering och arkitektur. Många gamla 
träsliperier, sågverk och pappers- och massabruk vittnar dock fortfarande om en 
svunnen industriepok med ett påfallande spritt lokaliseringsmönster. Bland de 
gamla bruken med anknytning till skogen märks till exempel fortfarande de så 
kallade papperssalarna med karakteristisk arkitektur invid Hånsforsen (bild 9) i 
Årjäng och Brättne i Arvika389.  

 

                                                                                                                                                         
     

389 Såväl Hånsfors Bruk som Brättne Bruk lade ner den ursprungliga produktionen under 
1900-talets mitt men vissa kvarvarande byggnader har i likhet med många andra bruk 
kommit att inrymma en varierande flora av verksamheter alltifrån bildemontering till 
jazzcafé.  
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Bild 10. Äldre karakteristisk bruksbyggnad. Den kvarvarande papperssalen vid 
Hånsfors bruk i Årjängs kommun. Foto: Svante Karlsson 

 
Numer är det dock inte längre de dånande forsarna och omedelbara närheten till 
råvaran som är avgörande utan snarare tillgången till god transportinfrastruktur 
och lärande miljöer. Den geografiska koncentrationen kommer också till uttryck 
genom de nuvarande anläggningarnas storlek. De stora råvarudepåerna som 
ligger runt anläggningarna vittnar om en slags omvänd koncentration. Nämligen 
att anläggningarna har ett försörjningsomland med en avsevärd räckvidd. De 
värmländska pappers- och massabruken får inte längre sin råvara från enbart 
Värmland utan också från omkringliggande regioner både i Sverige och Norge. 
Av och till hämtas till och med vedråvaran från forna sovjetrepubliker i öster 
genom transport med fartyg.  

Trots det i utsträckning allt mer omfattande försörjningsomlandet har 
den värmländska skogsråvaran inte låtit flytta på sig. Skogen växer alltjämt och 
inte sedan den förindustriella epoken har länet uppvisat så stora skogsarealer 
som nu. Tillväxten i skogslandskapet är dessutom god varför flera pappers- och 
massabruk ännu finns kvar i Värmland. Tillsammans med betydande 
investeringar i nya maskiner på flera av bruken pekar mycket på att Värmland 
även fortsättningsvis kommer att vara ett skogslän. Emellertid är det rimligt att 
anta att det kommer att vara med stadigt minskande sysselsättningstillfällen och 
förmodligen också med inslag av nya produkter. Vad som däremot har 
genomgått en påtaglig strukturell förändring, som visats i föreliggande 
avhandling, är ägarstrukturen av råvaran genom att ägandet av skogsfastigheter i 
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geografiskt avseende kraftigt förändrats. Vid tiden för etablerandet av pappers- 
och massabruken var den värmländska skogen i mycket stor utsträckning ägd av 
lokalbefolkningen, det vill säga personer som bodde i anslutning till 
fastigheterna. Det var således hemmansägarna eller bönderna som i stor 
utsträckning kontrollerade råvaran. Det lokala ägandet gällde också i stor 
utsträckning själva bruken även om kapitalet ibland förvärvats långt utanför 
regionen och i vissa fall var brukens intressenter såväl av tyskt som engelskt 
ursprung. 

De regionala företagen inom skogsindustrin kom tidigt att köpa upp 
skogsfastigheter för att därmed få kontroll på råvarutillgången och otaliga är de 
historier som än i dag går om hur bolagsmännen av bönderna lurade till sig 
skogegendomar och i vissa fall hela hemman390. Således kom bruken till att börja 
med att bli betydande skogsägare lokalt. Genom uppköp och 
ägarkoncentrationer kom bruken sedermera att bli dominerande skogsägare inte 
bara lokalt utan också både regionalt och nationellt.  

Genom den geografiska koncentrationen av produktionsanläggningar 
inom de skogsrelaterade näringarna och det ökade inslaget av fjärrägande av 
skogsfastigheter har skogens ekonomiska betydelse i hög grad förskjutits från 
den lokala till den regionala och nationella nivån.  

Skogens betydelse i det nationella sammanhanget har gett upphov till 
flera myndigheter och en omfattande lagstiftning som på olika vis behandlar 
skogen och skogsindustrin. Den politiska välviljan för branschen och 
storföretagen har också haft en stor betydelse. Denna välvilja har kommit till 
uttryck genom till exempel jordförvärvslag och skogsvårdslag. Inom dessa båda 
lagområden har de storskaliga intressena varit tydliga. På sätt och vis kan man 
säga att ”Den svenska modellen”, så som Assar Lindbeck beskriver den, passat 
som hand i handske för den svenska skogsindustrins utveckling391. Således har 
flera av de i dag världsledande pappers- och massaindustrierna sitt ursprung i 
Sverige. Detta gäller också flera företag inom verkstadsindustrin som har 
relationer till skogsindustrin. Flera av dessa företag har dessutom ett ursprung i 
Värmland. Dessa idag gigantiska aktörer har haft en utomordentlig betydelse för 
att förstå den enastående ekonomiska utveckling som ägde rum i Sverige under 
framförallt perioden 1870 till 1970. Den stora betydelsen för den ekonomiska 
utvecklingen kvarstår även om den ur ett geografiskt perspektiv påtagligt alltså 
ändrat karaktär.  

Min kartläggning av ägarstrukturen av skogsfastigheter i Värmland visar 
att det nu finns en dominans av bolagsskog. Som framgår av mina fallstudier så 

                                                 
390 Se Jacobsson, G. & Wizelius, T. (1972) Ack, Värmeland du sköna…. 
Prisma/Verdandi-debatt 
391 Lindbeck, A. (1999) Det svenska experimentet. SNS. 
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finns det samtidigt vissa inomregionala skillnader i länet. För att knyta an till den 
tidigare diskuterade samhällsvetenskapliga litteraturen existerar det 
utvecklingsdrag beträffande naturresursägande och ekonomisk koncentration i 
Värmland som ligger i linje med såväl beroendeskolans företrädare som 
teoretiska perspektiv från geografer som David Harvey392 och Doreen Massey393. 

Frågan om vad som skulle ha hänt om skogen i större utsträckning 
kvarstått som en lokal resurs är en svår fråga. Nödvändigheten av ett samlat 
lokalt kapital för att industriellt utnyttja skogsresursen har varit uppenbar i andra 
delar av landet. I Hälsingland fanns det till exempel ett bondekapital som delvis 
kunde användas för en tidig protoindustri med sågverk som lade grunden för 
snickeri- och möbelindustri, vilket bland andra Kjell Haraldsson beskrivit394. I 
Norge framträder skillnaden mellan den nuvarande näringslivsstrukturen mellan 
Gudbrandsdalen och Østerdalen som kan relateras till skillnader i ägande. Några 
exempel från Värmland på lokal mobilisering för att tillvarata skogsråvaran finns 
i form av spånplattefabriken i Ambjörby och Vänerskogs satsningar under 1970-
talet.  

 

Strukturell utveckling inom skogsnäringen 

 
Under lång tid utgjorde skogen själva grunden för befolkningens försörjning. 
Detta gällde såväl i Sverige som i många andra länder och det gällde för såväl 
land som stad. Skogen var dock i huvudsak att betrakta som en lokal resurs 
genom att konsumtion och produktion i många avseenden sammanföll rumsligt. 
Ur skogen hämtades råvaror som vidareförädlades till bland annat livsmedel i 
form av kött från vilt eller bär och frukter. Skogen gav också råvaror som kunde 
förädlas till tjära, verktyg och olika byggnadsmaterial.395 Men skogen gav inte 
bara underlag för försörjning utan också identitetsskapande processer fick i hög 
grad sin näring från skogen.396 I skogslandskapet fanns också transportådror 
som betingades av de naturgeografiska förutsättningarna. Dessa, ofta 

                                                 
392 Harvey, D. (1997) Justice, Nature and the Geography of Difference. Blackwell. 
393 Massey, D. (1984) Spatial Divisions of Labour. Social Structure and the Geography of 
Production. Macmillan, London. 
394 Haraldsson, K. (1989) Tradition, regional specialisering och industriell utveckling – 
sågverksindustrin i Gävleborgs län. Geografiska regionstudier. Nr 21. Kulturgeografiska 
institutionen. Uppsala universitet och Glete, J. (1987) Ägande och industriell omvandling. 
SNS Förlag. 
395 Kaldal, I (m.fl.) (red.) (2000) Skogsliv. Kulturella processer i nordiska skogsbygder. 
Historiska Media. 
396 Ibid. 
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vattenvägar, gav goda möjligheter till flöden av inte bara material utan också 
människor397. 

Innan skogsbygderna på allvar blev inlemmade i det moderna samhället 
hade skogen en större ekonomisk betydelse än åkerbruket för människorna i 
skogsbygderna398. Ett utbrett och omfattande utmarksbruk i form av skogsbete 
vittnade om detta.  

Under 1700-talet och 1800-talet blev den svenska skogen en av de 
viktigaste råvarukällorna för den tidiga industrialiseringen. I Värmland gav de 
stora skogarna upphov till en snabb tillväxt av antalet hyttor och bruk399. I 
samband med att en begynnande järnhantering från början av 1600-talet 
expanderade steg efterfrågan på yrkesskickliga smeder och masmästare i 
Värmland. Detta gav upphov till ett dynamiskt in- och utflöde av såväl material 
som människor. Skogen gav därmed underlag för export, först genom 
järnhanteringen och sågverksindustrin och sedan genom pappers- och 
massaindustrin400. Emellertid var det först under 1900-talets senare hälft som det 
industriella skogsutnyttjandet helt kom att dominera över det lokala 
skogsutnyttjandet401. 

I Värmland har möjligen skogen haft en ännu större betydelse för 
regional utveckling och identitet än i övriga Sverige. Om detta vittnar flera 
författare. I Gustaf Frödings författarskap spelar till exempel skogen och 
skogsrelaterade fenomen och händelser en avgörande betydelse. Detta gäller 
också Selma Lagerlöfs diktning. Gabriel Bladh menar att det traditionella 
bondevärmlands möte med bruksvärmland gav en särskild grogrund för ett 
diktens och sagans landskap, eller åtminstone bilden av ett landskap präglat av 
litteratur402.   

I dag utgör skogen eller rättare sagt skogsnäringen fortfarande en 
hörnpelare i både den svenska och värmländska ekonomin. Sysselsättningen 
inom skogsnäringen, det vill säga skogsbruket och skogsindustrin i Sverige, 
uppgick år 2002 till 42 441 personer403. Den samlade effekten på sysselsättning 
och ekonomi i landet är dock väsentligt större eftersom näringen efterfrågar 

                                                 
397 Isacsson, M. (2002) Alla flöden gav Värmland växtkraft. Värmländsk kultur Nr 5 2002. 
398 Johansson, E. (2000) Skogslöpare och vedbodstökare. Jägare och bönder under 
industrialismens samhällsomvandling, i Kaldal, I. (m.fl.) (red) (2000) Skogsliv. Kulturella 
processer i nordiska skogsbygder. Historiska Media. 
399 Isacsson, M. (2002) Alla flöden gav Värmland växtkraft. Värmländsk kultur Nr 5 2002. 
400 Johansson, E. (2000) Skogslöpare och vedbodstökare. Jägare och bönder under 
industrialismens samhällsomvandling, i Kaldal, I. (m.fl.) (red.) (2000) Skogsliv. Kulturella 
processer i nordiska skogsbygder. Historiska Media. 
401 Eliasson, P. (1997) Från agrart utmarksbruk till industriellt skogsbruk – en långdragen 
historia, i Östlund, L (2000): Människan och skogen. Nordiska museet. 
402 Bladh, G. (1993) Värmland – sagans och diktens landskap, i Sveriges Nationalatlas. 
Kulturliv, rekreation och turism. Bra Böcker. 
403 Skogsstyrelsen (2003) Skogsstatistisk årsbok 2003. 
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varor och tjänster från andra näringar som till exempel verkstadsindustri. 
Skogsnäringen står dessutom för leveranser till andra näringar, något som 
ytterligare förstärker skogens roll när det gäller utvecklingar på olika geografiska 
nivåer.404 Det råder därmed inga tvivel om att vi här har att göra med en viktig 
näring och komponent för att förstå utveckling på såväl regional som nationell 
nivå. När det gäller skogens betydelse för den lokala utvecklingen är det dock 
svårare att peka på några entydiga förhållanden.  

En väsentlig skillnad på det förindustriella resursutnyttjandet i skogen 
och dagens skogsnäring är den rumsliga uppdelningen som skett mellan själva 
skogen och produktion och konsumtion. I fler rapporter kunde det under 1970-
talet konstateras att det var lättare att flytta människorna än industrierna. För att 
kunna försörja sig har arbetare antingen pendlat eller flyttat för gott.  

I dag bor en minoritet av befolkningen i skogsbygder och av den är i 
sin tur endast en liten del verksam inom skogsbruk eller skogsindustri405. En 
större andel är i stället sysselsatt inom vård, skola och omsorg och får sin lön 
genom det offentliga. En majoritet av de sysselsatta inom skogsnäringen bor 
däremot i urbana områden och skogsnäringens produktionsanläggningar är i hög 
grad koncentrerade till landets kuster. Ägarstrukturens geografiska utveckling 
kan ses som det samlade resultatet av seklers ekonomisk-historiska skeenden. 

Förklaringen till ägarstrukturens förändring kan i första hand sökas i en 
kombination av teknisk och ekonomisk utveckling med åtföljande 
koncentrationstendenser. Å ena sidan har det inneburit att ägandet förflyttats till 
resursstarka internationella bolag och å andra sidan har det skett en successiv 
befolkningsutflyttning från skogsbygderna. Därtill kommer att den förda jord- 
och skogsbrukspolitiken knappast underlättat för en utveckling som gynnar de 
lokalt boende i dessa bygder. De teorier om lokal utveckling som diskuteras i 
kapitel två och kapitel sju framstår därmed i flera fall som idealistiska med tanke 
på den faktiska samhällsutvecklingen. 

Den betydelse som bland annat Ronnby406 tillmäter de lokala 
resurserna för att uppnå ett framgångsrikt utvecklingsarbete föreligger således 
inte i någon särskild utsträckning, som jag visat, inte i den värmländska 
kontexten. Liknande tendenser kan, som Blackbourn407 påpekar, spåras i 
marginaliserade områden i en rad länder. 

                                                 
404 Törnqvist, G. (red.) (1989) Svenskt näringsliv i geografiskt perspektiv. Liber. 
405 Länsstyrelsen Värmland (2003) Hållbar Värmländsk Växtkraft. Fördjupad 
trendbeskrivning i statistisk belysning och indikatorer. Underlagsrapport från Länsstyrelsen 
Värmland. 
406 Ronnby, A. (1995) Den lokala kraften. Människor i utvecklingsarbete. Liber utbildning. 
407 Blackbourn, A. (2003) Local economic development models for marginal regions, i 
Leimgruber, W. (m.fl.) (red.) (2003) Policies and Strategies in Marginal Regions. 
Ashgate. 
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En kronologisk modell 

 
Ur framställningen ovan kan vi identifiera en kronologi och rumslig förändring 
som grovt kan delas in i tre faser med relevans för avhandlingens tema; 
utvecklingen i skogsbygderna. För det första kan det konstateras att skogen fram 
till industrialiseringsperiodens första halva var lokalt kontrollerad. Skogen gav då 
försörjningsmöjligheter där den stod, dels genom att produktion och 
konsumtion sammanföll tidsrumsligt (till exempel skogsbete), och dels genom 
att de tidiga bruken och protoindustrierna kom att lokaliseras i anslutning till 
råvaran. För det andra kan vi identifiera en fas då skogsindustrierna lokaliseras 
allt längre bort från råvaran. Under denna period sker också en stark utveckling 
inom skogsbrukets mekanisering. Ingen man på backen och ingen hand på 
stocken löd parollen från bolagen. En tredje fas har att göra med en tydlig 
uppdelning mellan skogen självt, dess ägare, och produktion och konsumtion av 
de produkter som har skogen som råvara. Denna period är att betrakta som en 
fortsättning på de två föregående och har sitt sammanhang i vad som vanligen 
omnämns som globalisering. Det är således under denna period ägarstrukturen 
går från att ha varit nationell till att bli internationell. Ägarstrukturen får 
emellertid inte bara en ökad räckvidd utan den tenderar också att bli mer diffus 
genom ett utspritt ägande på olika aktiebörser. 
 

 
 
Fig. 27. Skogen som resurs och försörjningsbas har förändrats över tid.  
 
 
Figuren (figur 27) visar från vänster en utveckling från något traditionellt till 
postmodernt via en moderniseringsfas. Det högra läget är den nuvarande 
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situationen där ett träd i Södra Finnskoga får betydelse för utvecklingen på 
börserna i New York. Det kan resas invändningar kring indelningen i figur 27 
för att den allt för grovt och med stereotyper av utvecklingsstadier opererar med 
skogens betydelse för försörjning. Emellertid kan den nog trots allt tjäna sitt 
syfte mer som en tankemodell än absolut sanning. En betydelsefull invändning 
som bör uppmärksammas har att göra med den i figuren förgivet tagna 
utvecklingen från traditionellt till postmodernt via det moderna. Senare tids 
skogshistoriska forskning ger stöd för att vissa skogsbygder långt före 
industrialiseringen bedrivit handel med material hämtat från skogen408.  
 

Krafter och motkrafter 

 
Vi kan konstatera att resursutnyttjandet i skogslandskapet har gått från lokalt till 
regionalt och i vissa fall globalt som ett resultat av övergången från allmogens 
traditionella samhälle till det moderna industrisamhället. I det förmoderna 
samhället avgjordes försörjning och välstånd i hög grad av de platsspecifika 
resurserna och lokalbefolkningens åtkomst av desamma. I takt med att en 
övergång från traditionellt till modernt samhälle ägt rum har emellertid det 
lokalas roll för försörjning fått en allt mer underordnad roll vilket i det här fallet 
kommer till uttryck i att det lokalt är allt färre som får sin utkomst från 
skogsmarken eller äger en skogsfastighet där de bor. Omvänt är det en allt större 
del av de boende i skogsbygderna som således får sin försörjning utanför den 
egna hembygden. Skogen står alltjämt kvar, men tyngdpunkten vad gäller 
förädling har förskjutits från landskapets små vattendrag till stora anläggningar i 
karlstadsregionen.  

Välståndet förstått som materiell standard och i viss mån också 
försörjningsmöjligheter ser idag ungefär likadana ut oberoende var i Sverige man 
bor eller hur de platsspecifika resurserna ser ut. Välfärdssamhället med dess 
välfärdsprofessionella som finansieras via det offentliga är ett exempel liksom 
det ringa antalet arbetare som lokalt i skogslandskapet får sin försörjning från 
jord och skog. I ett traditionellt eller om man så vill, ett förmodernt samhälle där 
platsspecifika resurser spelar en avgörande roll för mänsklig aktivitet blir 
kulturuttryck i hög grad ett resultat av just de resurser som finns på den specifika 
platsen. I Glava och Grythyttan finns det gott om hus med skiffertak just därför 
att det finns rikliga förekomster av skiffer lämpligt till taktäckning. I områden 

                                                 
408 Bladh, G. (1995) Finnskogens landskap och människor under fyra sekler. En studie 
av samhälle och natur i förändring. Forskningsrapport 95:11. Samhällsvetenskap. 
Högskolan i Karlstad. 
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med riklig tillgång på vass var det i det traditionella samhället i stället vanligare 
med vasstak. Och självklart så byggdes husen i skogsbygderna av timmer i stället 
för av sten eller lera som i stället var vanligt på Gotland och i Skåne. Om man 
ser till de materiella avtrycken i skogslandskapet så som avhandlingens inledning 
visade prov på kan man i dag se hur en slags utslätning äger rum. Det tycks inte 
längre vara den lokala skogen som generellt används vid husbyggen och i 
kylskåpen kan det nog vara lika vanligt med ”köpesylt” som den hemlagade 
baserad på skogens bär.  

Mycket av denna geografiska förskjutning kan förklaras mot bakgrund 
av marknadsekonomin och de politiska ramverk som vi förknippar den med. 
Ofta rör det sig då om generella förklaringar. I avhandlingen har jag försökt att 
vara något mer specifik och försökt att belysa den äganderättsliga institutionens 
roll i fråga om geografisk utveckling lokalt i skogslandskapet. Vi har då kunnat 
konstatera att äganderätten så som den kommer till uttryck i den svenska 
lagstiftningen är att betrakta som den spelregel som avgör vem som ”äger 
rätten” att ta avkastningen från skogsmarken. Vi har också kunnat se att en 
betydligt större del av skogsmarken i Gustav Adolf och andra delar av östra 
Värmland ägs av antingen bolag eller kyrka i förhållande till skogsmarken i västra 
Värmland som tvärtemot i hög grad ägs privat enskilt och lokalt. Överlag är 
också fjärrägandet utbrett och det tycks som om få skogsägare ser sin skog som 
del av en försörjningsstrategi. Inte heller de lokala utvecklingsgrupperna  
förefaller särskilt upptagna av skogen utan ser den som en slags självklarhet. 
Endast i undantagsfall är utvecklingsprojekt relaterade till skogsmarken och 
problematiken med fjärrägande diskuteras inte även om det finns en 
medvetenhet om situationen. Lage Wahlström har i sina studier av lokala 
utvecklingsprocesser noterat de förändrade utvecklingsvillkoren på landsbygden 
och skriver förljande: 

 
”Man är beroende av arbetstillfällen på andra orter, av transfereringar, av 
beslut fattade på andra platser rörande serviceutbud m m, av regelsystem 
och bestämmelser som kan vara dåligt anpassade till lokala förhållanden, 
av mark- och fastighetsägare bosatta på andra platser m m. 
Glesbygdsproblemen karaktäriseras alltså i stor utsträckning av ett 
beroende av andra på andra platser.”409  

 
När den värmländska skogens ägare bor i ett allt större geografiskt omland är det 
mot bakgrund av äganderättens spelregler uppenbart att en allt större del av 
skogsmarkens monetära värden också kommer att förbrukas eller om man så vill 

                                                 
409 Wahlström, L. (1990) Tag plats! Studier av lokala utvecklings- och 
integrationsprocesser. Choros 1990:2, Göteborgs universitet. Sid. 8. 
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investeras allt längre bort från den ägda skogsmarken. Vad som skulle kunna 
vara en motverkande faktor, men som inte direkt undersökts i denna avhandling, 
kan vara affektionsvärlden och värnandet om hembygden. Det är i 
sammanhanget rimligt att anta att en stark känsla för just hembygden och 
affektionsvärdet som kan genereras av vetskapen att en fastighet har gått i arv 
och brukats inom samma släkt i flera generationer kan leda till att man 
återinvesterar en skogsfastighets avkastning lokalt, eller tar lokalekonomiska 
hänsyn när skogsvårdsåtgärder skall upphandlas eller virke skall säljas.  

Att studera betydelser av något samhällsfenomen kan ske på många sätt 
och i det här fallet kan två angreppssätt urskiljas; nämligen det normativa och det 
subjektiva eller om man så vill det generella och det specifika. Den normativa 
ansatsen bygger framförallt på teorierna om ägande som grund för 
resursanvändande och en (möjligt för givet tagen) idé om skogen som potentiell 
grund för försörjning. Denna ansats innebär i korthet att ett privat och lokalt 
skogsägande innebär försörjnings- och utvecklingsmöjligheter för 
lokalbefolkningen (eftersom de är skogsägare). Emellertid kan det tänkas att 
såväl lokalbefolkning (skogsägare eller ej) som skogsägare (lokalt boende eller ej) 
inte betraktar skogen som försörjningskälla eller på annat sätt ser den som del i 
en eventuell (lokal) utvecklingsstrategi. I det normativa fallet handlar betydelsen 
om ett teoretiskt möjligt fall där såväl privat och/eller lokalt ägande anses som 
väsentligt samtidigt som just skog betraktas som en grundläggande och värdefull 
resurs. Denna normativa ansats förklarar avhandlingens upplägg med att först 
studera ägarstrukturen för att sedan gå vidare till framväxt och betydelse. 
Emellertid kan det mycket väl tänkas vara så att lokalbefolkningen inte alls 
betraktar skogen som någon grund till försörjning och utveckling utan istället 
tillmäter skogen andra värden, vilket mina resultat delvis visar. 

Mot bakgrund av mina resultat från i första hand enkätstudien kan man 
fråga sig om de icke-monetära värden som förknippas med boende i 
skogsbygder i allmänhet underskattas. I tidigare forskning om plats- och 
lokalsamhällesrelaterade förhållanden har känslomässiga bindningar varit 
framträdande.410 Kanske är det så att skogen spelar en viktig roll för identitet och 
trivsel även om den inte har en ekonomisk betydelse på samma sätt som tidigare. 
En nyligen genomförd enkätundersökning visar skogens betydelse för 
människors livsmiljö411.  

 
 

                                                 
410 Se t.ex.Tuan 1977, Duncan 2000, Gunnerud Berg & Dale 2004. 
411 Hagsmo, L. Hofer, A. & Westlindh, S. (2006) Enkätundersökning om värmlänningars syn på 
sin livsmiljö. Arbetsrapport 2006:5. Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, 
Karstads universitet. 
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10. Slutsatser 

 

Inledning 

 
I detta avslutande kapitel presenteras avhandlingens huvudsakliga slutsatser. 
Därtill diskuteras i kapitlets avslutning något om resultatens användbarhet. 
Kapitlet avslutas med en utblick mot framtiden. Förhoppningsvis kan de 
genomförda studierna och analyserna lämna ett bidrag till diskussionen om och 
förståelsen för de lokala utvecklingsproblem som är en verklighet för boende i 
olika svenska och värmländska skogsbygder. 
 

Den värmländska skogens ägarstruktur - fråga 1. 

 
Den värmländska skogens ägarstruktur är ojämn och bär spår av historiska 
förhållanden där främst naturgeografiska förhållanden och den tidiga 
industrialiseringen spelat en roll. Länets östra delar bär på ett tydligt arv från de 
gamla bruken och den tidiga industrialiseringens dagar. Detta innebär att 
skogsägandet i länets bergslagsdel idag domineras av Bergvik Skog AB och att 
det enskilda privata skogsägandet är mycket begränsat annat än lokalt i 
framförallt Filipstads kommun och Ekshärads församling i Hagfors kommun. 
De stora innehaven bolagsskog kvarstår således långt efter att bruken lokalt i 
östra Värmland slutat att använda vedråvara i sin produktion och ett tydligt 
resultat av det omfattande bolagsägandet är det låga antalet skogsägare i östra 
Värmland. Fastigheterna är som regel större i öster och norr än i väster. 

De få privatägda skogsfastigheterna i östra Värmland är intressant nog i 
större utsträckning än i väster lokalt ägda. Emellertid rör det sig om få 
fastigheter, som dessutom är under länets medeltal med avseende på storlek. Det 
låga antalet fastigheter innebär att det inte går att dra några långtgående slutsatser 
av resultaten. I väster återfinner vi tvärtemot många små skogsfastigheter som i 
många fall ägs av någon som bor i anslutning till fastigheten eller i kommunen. 
Detta förhållande gäller inte bara i de församlingar som utgör mina fallstudier 
utan också på andra håll i västra Värmland. Fastigheterna i norra Värmland är till 
skillnad från de i väster betydligt större, men ägs i de flesta fall av någon som 
inte bor på fastigheten. 

De många små skogsfastigheterna i västra delarna av Årjängs kommun 
(Holmedal, V:a Fågelvik och Töcksmark) i närheten av tätorten Töcksfors kan 
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tänkas vara en historisk grund till det omfattande småföretagandet som 
kännetecknar Årjängs kommun i dag. Kanske har det varit så att fastigheterna 
varit för små för att utgöra grund för försörjning varför ägarna tvingats till andra 
verksamheter och bisysslor för att skapa försörjningsmöjligheter? Det nuvarande 
skattesystemet är också särskilt gynnsamt för de som äger en skogsfastighet och 
samtidigt bedriver annan näringsverksamhet412. Något som kan peka på ett 
samband mellan lokalt ägda skogsfastigheter och småföretagsamhet. Den 
regionala fördelningen av skogsägandet skulle kunna leda till sämre eller 
försvårade utvecklingsmöjligheter lokalt i östra Värmland och det omvända i 
väster.  

När det gäller dammrättigheter skiljer Filipstad ut sig genom en mycket 
hög andel lokalt ägd vattenkraft, något som sannolikt kan förklaras utifrån ett 
aktörsperspektiv genom att en enskild entreprenör gjort en rad lyckosamma 
förvärv och investeringar. I övrigt kan det konstateras att där det finns 
vattendrag med strömmande vatten finns det också dammar och utbyggd 
vattenkraft. 

 
 

Hur kan ägarstrukturen förklaras - fråga 2 

 
Utgångspunkten för avhandlingen är att beskrivna den värmländska utvecklingen 
som ett problem förknippat med ”medlemskapet” i det moderna samhället, eller 
kanske snarare på det sätt modernitet tillämpats i Sverige under framförallt 
efterkrigstiden. I Gabriel Bladhs forskning om människor och landskap i den 
värmländska finnskogen framstår utvecklingen i skogsbygderna som en rörelse 
från självhushållning till penningekonomi413. Denna utveckling har i hög grad 
inneburit att beroendeförhållanden mellan platser på olika nivåer under tid 
byggts upp.  

Från 1700-talets slut påbörjades i skogsbygderna en övergång från det 
traditionella bondesamhället till det framväxande industrisamhället. Denna 
övergång kom i många avseenden att innebära att människor och landskap, som 
tidigare varit påtagligt lokalt förankrade, integrerats i en ekonomi som hade såväl 
regionen, nationen som hela världen som aktionsområde. Under 1800-talets 
senare hälft var detta förhållande så tydligt att skogsmarken i sig själv hade blivit 
en vara att köpa och sälja. I Värmland har denna utveckling i många avseenden 

                                                 
412 LRF Skogsägarna (2004). Skogsägarnas Företagsbok 2004. 
413 Bladh, G. (1995) Finnskogens landskap och människor under fyra sekler. 
Forskningsrapport 95:11. Samhällsvetenskap. Högskolan i Karlstad. 
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kommit att innebära att den värmländska skogen utgör en råvara för den vid 
Vänern lokaliserade skogsindustrin.   

Den skog som växer i Värmland och som i ett historiskt perspektiv 
svarat för de huvudsakliga försörjningsmöjligheterna lokalt och regionalt har i 
dag ägare långt från de värmländska skogsbygderna. Detta samtidigt som skog i 
många avseenden fortfarande, åtminstone teoretiskt sett och då om man 
anlägger ett possibilistiskt perspektiv, kan utgöra en grund för försörjning för 
dem som bor kvar i skogsbygderna.  

Denna strukturella förändring kan ses mot bakgrund av följande 
huvudorsaker. Nämligen rörelsen av folk och kapital från skogsbygderna till 
större orter och städer och rörelsen av ny teknik och nya material med ursprung 
utanför de specifika skogsbygderna, samt innehållet och tillämpningen i den 
lagstiftning som reglerar jordägande och förvärv av skogsfastigheter.  

När skogen fick sitt egentliga värde och skogsfastigheterna bildades var 
en inte obetydlig del av de boende i skogsbygderna skogsägare. Detta skedde 
definitivt i samband med det så kallade laga skifte som lagstadgades 1827. 
Genomförandet skedde i vissa skogsbygder först senare414. I takt med 
förbättrade skördar kom lands- och skogsbygderna att uppvisa ett 
arbetskraftsöverskott. I sin tur uppvisade flera städer ett underskott på 
arbetskraft. Den strukturella förändring som skett när det gäller skogsägandet 
handlar därmed i många avseenden om en rörelse från land till stad.  

Genom det juridiska ramverk som omgärdar ägande och fastigheter i 
Sverige tillfaller skogens ekonomiska utfall i huvudsak ägaren. Genom 
skattelagstiftningen beskattas skogen där ägaren är folkbokförd och inte där 
skogen står. Därmed sker ett ekonomiskt flöde i hög grad från skogsbygd till 
stad, något som är en viktig förklaring till de resultat som kommer fram i 
avhandlingen. Skatten från skogsbruket kan via statliga transfereringssystem 
emellertid komma skogsbygderna tillgodo i form av regionalpolitiskt stöd som 
till exempel strukturfondspengar (EU). Ett beroendeförhållande råder således 
mellan stad och land. Detta beroendeförhållande utgör ett möjligt 
utvecklingsproblem eftersom lokalbefolkningen i skogsbygderna inte själv har 
någon särskilt stor möjlighet att påverka resursanvändandet och därmed 
försörjningsmöjligheterna. Lokalbefolkningen har dessutom endast i ringa 
utsträckning möjlighet att påverka strömmen av regionalpolitiska bidrag eller det 
regelverk som omgärdar användandet av desamma. 

                                                 
414 I vissa bygder har något laga skifte som det formulerades 1827 aldrig ägt rum. Om detta 
skriver bland annat Westholm, E. (1992) Mark, människor och moderna skiftesreformer i 
Dalarna. Geografiska regionstudier Nr 25. Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala 
Universitet 
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Skogsnäringens centralisering har i sin tur medfört att de arbetstillfällen 
som skogen genererar lokaliserats långt från själva skogsmarken. Effektiva 
skogsmaskiner gör att ett företag kan ha ett betydande försörjningsomland. 
 

Ägarstrukturens betydelse för lokalbefolkningen - fråga 3 

 
Genom den uppsättning av spelregler som äganderätten ger är det uppenbart att 
det är ägaren av skogsfastigheterna som också ”äger rätten” att ta avkastningen 
och fritt investera den efter eget gottfinnande. De genomförda studierna visar att 
det mot bakgrund av hittills förhärskande teorier om lokal utveckling finns 
negativ påverkan på de boende i skogsbygderna eftersom relativt få boende i 
framförallt norra och östra Värmland såsom ägare ges tillträde till 
skogslandskapets handlingsrum. Resultaten från de empiriska studierna i 
avhandlingen visar dock att även små skogsinnehav kan ha betydelse för boende 
i skogsbygder. Mer förvånande är kanske att skogens betydelse för utborna är 
mindre än vad som skulle kunna förväntas. Emellertid uttrycker inte de lokala 
utvecklingsgruppernas representanter att äganderätten eller den nuvarande 
ägarstrukturen är något större problem. Detta antas ha att göra med att de 
betraktar utveckling med ”modernitetens glasögon” och inte ser de lokala 
resurstillgångarna som kan relateras till skogsmarken annat än i undantagsfall. 
Intressant i sammanhanget är att de stora ägarna Bergvik Skog AB och Karlstads 
stift inte tycks utgöra något reellt hinder mot lokalbefolkningens möjligheter. 
Det bör dock påpekas att det föreligger ett kontrafaktiskt problem här och att 
det möjligen skulle kunna vara på annat sätt om det förelåg andra uppsättningar 
när det gäller försörjningsstrategier lokalt.  
 

Resultatens praktiska användbarhet 

 
Det är alltid svårt att komma med bra inspel på forskningsresultatens 
användbarhet eftersom resultaten dels ofta bara är en skrapning på ytan av något 
större och dels att det eventuellt kan uppstå en rollkonflikt mellan forskaren och 
de praktiker som eventuellt skall använda resultaten. Emellertid tror jag att 
resultaten mycket väl kan tjäna som underlag för utformandet av 
försörjningsstrategier på landsbygd och i skogsbygder och då framförallt när det 
gäller näringslivsutveckling men också försörjning mer generellt. Utformandet av 
sådana försörjningsstrategier kan ske i såväl grupp som i enskildhet. I 
sammanhanget är det rimligt att anta att resultaten skulle kunna ingå i någon 
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form av utbildning eller forskningscirkel. Således en slags forskningsbaserad 
vitamininjektion till lokalt utvecklingsarbete driven underifrån. 
 När det gäller ovanifrånperspektiv borde resultaten kunna tjäna som 
underlag i kommande arbeten med jordförvärvslagstiftning, fastighetsbildning 
och olika stödformer till lokalt utvecklingsarbete, eller åtminstone i de 
diskussioner som förs när det gäller olika bevarandeanspråk på landsbygden. 
Resultaten och avhandlingens ansats skulle också kunna fungera som bidrag till 
den ständigt pågående diskussionen om äganderättens innehåll och former, och 
då särskilt om hur avståndsvariabeln mellan ägaren och det ägda skall hanteras. 

 
         

Utblick mot framtiden och fortsatt forskning 

 
För att ytterligare fördjupa kunskapen om ägarstrukturens roll och betydelse för 
lokalt utvecklingsarbete och naturresursförvaltning kan det vara lämpligt att 
utföra ytterligare studier där olika ägargruppers och potentiella konsumenters  
handlingar i skogslandskapet studeras. I sammanhanget kan dels handlingar i  
själva skogslandskapet, på respektive fastighet studeras men också mer indirekta 
handlingar som kan relateras till fastighetens avkastning. Det handlar då om 
möjligheten att systematiskt utveckla en geografisk interaktionsmodell mellan 
ägare och det ägda. I sammanhanget kan det vara intressant att studera om 
avkastningen från en skogsfastighet investeras som ett slags riskkapital i annan 
lokal näringsverksamhet. Ett angreppssätt skulle kunna vara att göra jämförande 
analyser mellan fall som karakteriseras av en rumslig integration mellan boende, 
ägare och brukare, det vill säga när dessa tre aktörsgrupper sammanfaller i både 
en individ och en plats. 
 En annan fråga som känns angelägen att studera sett i ljuset av 
institutionernas roll är att studera ägarlängderna på några utvalda fastigheter för 
att identifiera viktiga skeenden och förändringar med avseende på vem som äger 
vad. Det handlar då bland annat om att försöka identifiera det lokala utfallet av 
olika lagändringar eller andra politiska beslut. Förändringar i ägarstruktur kan 
också med fördel relateras till befolkningsförändringar på lokal nivå. Något i stil 
med den gamla folkmusikklassikern ”Vi sålde våra hemman” således. En sådan 
studie skulle kunna baseras på arkivmaterial från Inskrivningsmyndigheten. 

I arbetet med att göra landsbygder och skogsbygder attraktiva i ett 
”postmodernt” sammanhang är det mot bakgrund av den genomförda studien 
avgörande att flytta fokus från historiska händelser, lokala problem och brister 
till förmån för perspektiv som inkluderar omvärlden och framtiden. Detta 
innebär sannolikt att det är svårt, kanske till och med omöjligt att 
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lokalbefolkningen återfår äganderätten till stora sammanhängande 
skogsområden. Skogsmarken, och särskilt de stora fastigheterna i norra 
Värmland är också generellt alltför kostsamma för att kunna förvärvas i syfte att 
utgöra underlag för försörjning (åtminstone mot beaktande av rådande kapital- 
och alternativkostnader). 

I en global värld som präglas av snabba förändringar är det troligen 
svårt att ”komma vidare” utan att förhålla sig till det som sker ”där ute”, men det 
är inte nog att ”bara” vara orienterad om vad som sker och vad som vid en 
specifik tidpunkt är den rådande trenden utan det handlar snarare om att aktivt 
vara medskapare av framtiden.  

Intresset för framtiden är genuint förknippat med den ständigt 
föränderliga världen som både det moderna och det postmoderna kännetecknas 
av. I det sammanhanget har framtidsforskning etablerats i syfte att skildra 
världen, inte som den såg ut tidigare eller ser ut i dag utan i stället just försöka ge 
relevanta bilder av tider längre fram. Perspektivet kan vara fem, tio eller tjugo år 
framåt och ofta handlar det om just försök att leverera bilder eftersom ingen 
med säkerhet kan veta hur framtiden kommer att te sig. Särskilt svårt är det att 
”se in i framtiden” i vår tid som kännetecknas av snabba och inte sällan oväntade 
förändringar samtidigt som mycket annat tycks stabilt och trögrörligt. 
Värderingar, normer, teknologi och ekonomi förändras i en sådan takt att 
långsiktig planering inte längre är meningsfull. Det kan därför i stället vara 
fruktbart att skapa olika framtidsscenarier som kan fungera som målbilder för 
aktiviteter på olika nivåer i samhället. Genom att gripa tag i trender, tendenser 
och utvecklingsdrag kan vi skapa just olika bilder av mer eller mindre sannolika 
framtider. Naturligtvis kan ingen framtidsforskare garantera att ett specifikt 
scenario kommer att bli verklighet eftersom varje scenario är baserat på vissa 
premisser och ofta är det helt oväntade som får stort genomslag på framtiden. 
Det oväntade kan röra sig om en naturkatastrof som till exempel stormen 
Gudrun som allvarligt påverkade privatpersoner och företags ekonomi långt 
utanför det geografiska område där stormen drog fram. Naturkatastrofen gjorde 
framtiden till en helt annan än vad forskare och privatpersoner tänkt sig. 

Emellertid är de forskningsbaserade spådomarna trots allt det enda vi 
har tillgång till när vi på ett kvalificerat sätt skall skapa bilderna av framtiden. 
Därmed skapas ofta ett intresse för olika framtidsscenarier men denna 
uppmärksamhet kan få konsekvenser genom att bli självuppfyllande. Om till 
exempel många ekonomiska rådgivare hävdar att priset på skogsfastigheter eller 
skogsaktier kommer att sjunka drastiskt ökar sannolikheten för att de faktiskt gör 
det eftersom de ekonomiska rådgivarna utövar ett inflytande över hur företag 
och privatpersoner investerar sitt kapital. Framtidsscenarier skall därför inte 
underskattas, särskilt inte om de kommer från seriösa forskningsmiljöer eller 
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konsulter och därtill får stor uppmärksamhet i media. Framtidsscenarierna kan 
vara självuppfyllande och därmed är framtidsforskaren att betrakta som 
leverantör av premisserna för framtiden. 

Även om det således finns svårigheter och ansvarsproblem med 
framtidsscenarier skall jag här avslutningsvis peka på några framtida möjligheter 
med relevans för de värmländska lands- och skogsbygderna. Jag kommer att 
anknyta till ett scenario som en dansk forskargrupp kommit fram till. Detta 
perspektiv är relevant, inte bara mot bakgrund av den uppmärksamhet 
forskargruppen fått, utan också för att det pekar på radikala förändringar i det 
sätt enskilda individer förhåller sig till konsumtion, identitet och mening. 

Rolf Jensen vid Institutt for Framtidsforskning i Köpenhamn har tagit 
fram en radikal bild av framtiden som han valt att kalla The Dream Society – 
Drömsamhället415. I studien fokuserar Jensen på näringslivet och hur en 
företagsledning kan anpassa sig och förhålla sig till förändrade 
konsumtionsbeteenden. Jensen presenterar en forcerad framställning över 
civilisationernas historia från ett samhälle präglat av jägare och samlare, via 
bönder till ett industriellt produktionssamhälle, som övergått till ett 
informationssamhälle. Emellertid slutar inte historien där, enligt Jensen, istället 
kommer det femte samhället, som just är det så kallade drömsamhället, och även 
om många fortfarande är med i både industrisamhället och 
informationssamhället är flera drag av detta förmodade drömsamhälle redan 
synliga. 

Den industriella utvecklingen som ledde oss genom det 
produktionsinriktade industrisamhället möjliggjorde en automatisering av det 
arbete som tidigare utförts manuellt. I skogsbygderna har detta kommit till 
uttryck i utvecklingen från såg och yxa, häst och kälke till skördare och skotare 
via motorsåg och modifierade jordbrukstraktorer. Billig energi under stora delar 
av modernitetens era gjorde att en allt mindre del av energianvändningen under 
produktionen kunde relateras till människans muskler. Det är endast få som 
verkligen använder sina muskler och kan känna fysisk ansträngning under 
arbetet. För de flesta är istället fysisk aktivitet, användande av muskler och 
känslan av ansträngning och trötthet något som kan relateras till fritidens lek och 
träning. 

I informationssamhället tog automatiseringen också över delar av vårt 
mentala arbete. Vi kan därför längs våra vägar se övervakningskameror och 
digitala automatiska trafikskyltar som informerar om restider och köbildning och 

                                                 
415 Jensen, R. (1999) The Dream Society. How the Coming Shift from Information to 
Imagination Will Transform Your Business. McGraw-Hill. 
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i skogslandskapet har de förarlösa skogsmaskinerna börjat dyka upp, än så länge 
dock som innovativa prototyper med förmodad stor potential. 

Västvärldens historia om människan som ett väsen som har fokuserat 
på ständigt mer komplexa sätt att skaffa fram nödvändiga, och även mindre 
nödvändiga ting närmar sig sannolikt slutet. Scenariot om drömsamhället är i 
hög grad baserat på premissen att vi i den rika västvärlden fortfarande kommer 
att förbruka energi och material och därför också öka vår konsumtion. Vi 
kommer därför sannolikt inte att ha tillgång till färre ting i framtiden, snarare 
tvärtemot, men de materiella sidorna av tingen som omger oss kommer att få 
minskad uppmärksamhet därför att automationen har fört oss ut ur arbetet med 
att skaffa fram tingen. I stället kommer vi att få ett ökat intresse för de 
känslomässiga sidorna av tillvaron, hävdar Jensen. Vi kommer därför inte längre 
att definiera oss själva med hjälp av materiella produkter utan genom berättelser 
och känslor, och därmed närmar vi oss kärnan i den logik som kännetecknar 
drömsamhället. Den som önskar att nå framgång på framtidens marknader 
måste vara en fängslande historieberättare som kan nå människans innersta 
drömmar och tankar. Vad kommer då detta att betyda för de värmländska lands- 
och skogsbygderna? 

 

 
 
Bild. 11. Kanske är det berättelsen om Tuvstarr och trollen snarare än fallande 
virkespriser och rotnetton som är innehållet i framtidens berättelser om 
skogslandskapet? Källa: Bland tomtar och troll,  1907, teckning av John Bauer 
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English Summary 

 

Ruling Spaces. 

An Investigation of Forest Ownership and Local Development  

in Three Parishes in Värmland 

 

 

The current settlement structure of the Swedish province of Värmland resembles 

to a large degree the location patterns next to rivers and water-rapids of industry 

in earlier times. The reason for this is that in a historical perspective the labour 

force has moved to live close to the workplace. Historically, businesses in the 

region that have been able to offer employment have to a great extent been those 

companies that have based their activities on converting the raw materials of the 

forestland. This has meant a concentration of activities such as sawmills, pulp and 

paper mills, steel works and hydropower plants. 

In the 1970s the countryside regions of Värmland were hit hard by the 

structural rationalisation carried out by the natural resource-based businesses that 

had previously provided plenty of jobs. Industrial streamlining led to an increased 

pace of urbanisation, with corresponding population declines and unemployment 

problems in the outlying regions, especially in the north and east of the province. 

Large parts of Värmland’s forest and countryside communities have not yet 

recovered from the economic downturn that started with industrial restructuring 

and the mechanisation of forest management. Indeed large parts of the province’s 

rural areas continue to report negative population trends and weak economic 

growth despite having considerable assets. From a social perspective this has 

caused general development problems. 

During the industrial era several of the mills in the region sought to secure 

supplies of wood and water power by buying forestland and water rights from 

local inhabitants. This applied especially in the east of the province where mill 

activities were most extensive. The industrial advance across the landscape, which 
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took place in full force from the second half of the 19th century, may be seen as 

the start of a strong process of concentration with regard to the ownership of 

forest property in Värmland. Urbanisation may also be seen as contributing to 

further geographic concentration of private forest ownership. 

This thesis studies the current ownership structure of forest property and 

hydropower rights in the province of Värmland viewed from the perspective of 

local development problems. The purpose of the thesis is twofold. Firstly the 

purpose is to identify, describe and characterise the process of change with regard 

to ownership of forest property. Secondly, the purpose is to analyse the role that 

ownership structures play in terms of employment opportunities and 

development for local communities. 

The theoretical starting point for the thesis is at the cutting edge between 

political and economic geography. The research is therefore approached through 

local development theory and institutional economics. This means that ownership 

rights are considered to be one of the fundamental restrictions affecting who 

gains access to the economic power afforded by the forest landscape. Property 

rights are thus viewed as an entry ticket giving the owner an opportunity to 

benefit from the economic yield of forestland while non-owners are to some 

extent excluded. The concept of ownership rights is given a geographic dimension 

in the thesis, partly by defining the problem relating to the physical distance 

between owner and property, and partly by relating ownership to the concept of 

place as understood by geographers. It is suggested that ownership may be viewed 

as part of the appropriation of place and landscape, something that affects 

identity-creating processes and local development potential. 

The method chosen is a combination of the quantitative and qualitative 

approach. Three case studies are performed for three parishes that are different in 

terms of the ownership structure of forest property and hydropower resources. 

Most of the results of the case studies are compared with conditions at regional 

level. 

The three key questions raised in the thesis are: 

• What does the ownership structure of forest property in Värmland look 

like? 
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• How can the growth of the current ownership structure of forest 

property in the province of Värmland be described and explained? 

• What does the current ownership structure of forest property in the 

province of Värmland mean for local people in terms of economic resources and 

employment opportunities? 

 

The first question is answered through a register study covering all 

properties larger than 5 hectares in the three parishes selected for research. The 

register material was provided by the Swedish Tax Authority. The material was 

complemented by register data provided by the Swedish Forest Agency. To gain a 

perspective on ownership rights and geographic development, maps of the 

research area were analysed along with photographs. It is suggested that property 

structure expressed as register data is mirrored to some extent in the physical 

landscape. 

The second part of the thesis addresses the second question and is based on 

a literature study. The literature may be divided into two categories: firstly, reports 

and surveys of the forest and development made by the authorities, and, secondly, 

scientific literature.  

The third question, which deals with the identification of the ownership 

structure of forest property in the province of Värmland, as performed in the 

thesis, indicates that there is now a local dominance of company-owned forest in 

the north and east, and even to a more local extent in the west. The case studies 

meanwhile suggest that there are inter-regional differences within the province. 

The most obvious difference is the high proportion of company-owned forest in 

the north and east in areas historically associated with natural resource-based 

industry. These areas today are characterised by an ageing population, small 

numbers of self-employed businesses and a very low proportion of local forest 

owners. In the west near the border with Norway, almost the opposite conditions 

apply, with a high proportion of local forest owners. Forest properties in the west 

are normally small and the economic yield of the property contributes to a limited 

extent to the owner’s livelihood. In the region as a whole, 60% of the productive 

forestland is owned by private individuals. Around two-thirds of privately owned 
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forestland in the province is owned by someone living in Värmland. Of these 

people, around 50% live in towns or urban areas. 

The dominant forest company in the region is Bergvik Skog AB, which 

owns around 40% of productive forestland. The second largest owner is the 

Swedish Church which, via the diocese of Karlstad, controls significant land in 

some parishes. Bergvik Skog AB is owned by, among others, Stora Enso and 

Korsnäs, two of the most competitive players on the European pulp and paper 

market. The origins of these companies’ vast forest holdings are acquisitions 

made over a period of 150 years. 

It is suggested in the thesis that there are development elements concerning 

ownership of natural resources and economic concentration in Värmland that are 

in line with the arguments of the dependency school as well as the theoretical 

perspective of geographers such as David Harvey and Doreen Massey. 

When it comes to the reasons behind the advance of the current ownership 

structure it is suggested that the importance of the forest in a national perspective 

has resulted in the establishment of several authorities and extensive legislation 

regulating forest management. Policies have in general favoured rationalisation 

acquisitions and thus a concentration of ownership. This has been expressed, 

among other ways, via laws regulating land acquisition and forest conservation. In 

both of these judicial areas, the interests of major landowners have been apparent, 

even if companies were forbidden from buying forestland in certain periods. Thus 

“the Swedish model” has appeared to be tailor-made for the development of the 

Swedish forest industry. Several of the world’s leading forest industry companies 

have their origin in Sweden. The same applies for businesses in the engineering 

sector that are associated with the forest industry, several of which have their 

origin in Värmland. These currently massive enterprises have played a vital role in 

the remarkable economic development that took place in Sweden in the period 

from 1870 to 1970. The key significance for economic development remains, 

even if it has clearly changed character from a geographic perspective. 

The importance of the forest for local people living on the land is not so 

obvious, but it may be said that neither private individuals nor local development 
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groups view the forest in monetary terms to a specially large degree. Instead the 

forest is a part of other local processes. 

The thesis concludes by presenting, against the background of the survey 

results, an alternative picture of a future that takes its starting point in the forest 

landscape. This alternative future could occur irrespective of whether or not the 

local population owns the forest. The key is for local people to take control of 

local development and create alternative opportunities.  
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Bilaga 1. Enkätundersökning 

 
 
Enkätundersökning Skogsägande och lokal utveckling 
 
 
 

Jag är:   ❑ Kvinna ❑ Man  

 
Ålder:________________________________________________________________ 

 
Hur många ägare finns på fastigheten?____________________________________ 

 
På vilket sätt har Din del i fastigheten förvärvats?       

❑  Köp ❑ Arv  ❑  Gåva  ❑  Byte  
 

Hur länge har Du varit ägare till fastigheten?   

❑  0-5 år    ❑   5-10 år ❑ 10-20 år  ❑ >20 år 
  
Har Du någon historisk anknytning till fastigheten, t.ex. genom uppväxt eller 
liknande? 

❑ Genom släkten   ❑  Grannar   ❑  Bekanta  ❑ Uppväxt  ❑ Ingen anknytning 
 
Var bor du förhållande till fastigheten? 

❑ Jag bor på fastigheten  ❑  Jag bor i samma församling 

❑  Jag bor i övriga kommunen ❑ Jag bor i övriga Värmland 

❑  Jag bor i övriga Sverige ❑  Jag bor någon annanstans 
 
Om du inte bor på fastigheten: Var bor du när du besöker den? 

❑ Fritidshus ❑ Släkt  ❑ Vänner ❑ Stuga/hotell etc. ❑ Annat 
 
Vilken betydelse har fastigheten för Din privatekonomi (avkastningen investeras i 
andra fastigheter, värdepapper, etc.) 

❑ Mycket stor ❑ Stor ❑ Varken eller ❑ Liten ❑ Mycket liten  
 
Hur stor del av avkastningen från fastigheten bidrar till Din försörjning? 

❑ Mycket stor ❑ Stor ❑ Varken eller ❑ Liten ❑ Mycket liten  
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Var investeras i huvudsak avkastningen från fastigheten? 

❑ På fastigheten ❑ I församlingen ❑ I kommunen ❑ I länet ❑ Någon annanstans  
 
Har fastigheten belånats för att finansiera: 

❑ Köp av annan skogsfastighet  ❑ Köp av bostad  ❑ Köp av fordon ❑ Annat 
 
 
 
Vad brukar Du göra om/när du är på fastigheten? 

❑ Rekreation i största allmänhet ❑ Jakt/fiske ❑ Bärplockning  

❑ Skogsarbete, inkl. ved              ❑ Annat 
 
 
Om du har några funderingar kring skog och lokal utveckling får Du gärna skriva ner 
några rader. 
-
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Intervjuguide utvecklingsgrupp 

 
Intervjuguide Lokal utvecklingsgrupp 
 
 
Namn: 
 
Datum: 
 
Befattning: 
 
Organisation: 
 
Intervjupersonen får börja med att själv fritt berätta om bygden och det 
utvecklingsarbete som bedrivs där. 
 
 
På vilka sätt ger bygdens naturresurser försörjningsmöjligheter för 
lokalbefolkningen? 
 

- Ge exempel på företag 
- Träförädling eller turism? 
- Hur många arbetstillfällen rör det sig om? 

 
 

Har ni fört diskussioner om att utveckla försörjningsstrategier med 
utgångspunkt i skog och mark? 
 

- Lokal självförvaltning? 
- Ge exempel på specifika projekt? 
 

 
 
Upplever Ni att det är problematiskt att en del av skogsmarken och vattenkraften 
ägs av utomstående? 
 

- På vilka sätt? 
- Vad har gjorts åt det? 
 

 
Hur tror Ni att ägandet och förvaltandet kommer att utvecklas i framtiden? 
 

- Ökad grad av fjärrägande? 
- Ökad grad av lokal självförvaltning
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Bilaga 3. Intervjuguide skogsägare 

 
 
Intervjuguide Stora skogsägare 
 
 
Namn: 
 
Datum: 
 
Befattning: 
 
Organisation: 
 
 
Intervjupersonen får börja med att själv fritt berätta om företaget, verksamheten och 
organisationen. 
 
 
 
 
På vilka sätt ger Er verksamhet försörjningsmöjligheter för lokalbefolkningen? 
 
 -underntreprenörer? 
 -upphandling? 
 -tillsyn? 
 
 

 
Har ni fört diskussioner om att utveckla verksamhet med utgångspunkt i skog 
och mark som inkluderar lokalbefolkningen? 
 

- Lokal självförvaltning? 
- Ge exempel på specifika projekt? 

 
 

 
Hur tror Ni att ägandet och förvaltandet kommer att utvecklas i framtiden? 
 

- Ökad koncentration av ägande? 
- Ökad grad av lokal självförvaltning? 
- Nya verksamhetsområden? 
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Skogen står i vårt land som en symbol för välståndsutveckling genom industrialiser-
ing och exportinkomster men också som en bärare av nationalromantik, mystik och 
identitet. I författarens framställning finns båda dessa sidor med, men tonvikten ligger 
på den roll som skogen och skogsägandet har och har haft för utvecklingen i Värmland 
och i synnerhet för de värmländska skogsbygderna. Vad betyder det att skogsägande 
och skogsindustri i ökande utsträckning koncentrerats och flyttats från skogsbygderna 
och vilka krafter ligger bakom denna utveckling?

Analysen visar att det är samverkande tekniska, ekonomiska och politiska faktorer som 
skapat den nuvarande strukturen när det gäller ägande, sysselsättningsutveckling och 
produktion. En tydlig tendens är att den lokala ekonomin som tidigare baserats på skog 
nu blivit global. Samtidigt visar det sig att skogen fortfarande spelar en roll som lokal 
resurs, till viss del ekonomiskt men också som en del i en lokal identitet.

Skogens roll i framtiden kommer med stor sannolikhet att förändras. Frågan är om den 
även fortsättningsvis kommer att vara en hörnsten i vår ekonomi och på vilket sätt den 
i så fall kommer att utnyttjas. Även dessa frågor behandlas av författaren.   




