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ATT IDENTIFIERA OCH KOMMUNICERA
SKOGENS MÅNGA VÄRDEN
– metodutveckling i norra Klarälvdalen

Metodutvecklingen av landskapsresursanalys (LRA) ingick som en del i det
större Interregprojektet ”Innovation för grön omställning i skogen” (Ingoskog).
Ingoskog har som övergripande syfte att med forskare från en mängd olika
discipliner i Norge och Sverige och i samverkan med skogliga aktörer undersöka
innovativa möjligheter för en grön omställning med skogen som resurs. För
att åstadkomma en grön omställning pekas ofta skogen ut som en resurs, både
för olika produkter som kan komma ur biomassan men även som en resurs för
rekreation, naturbaserad turism och biologisk mångfald. Skogen har många värden.
En del går att direkt mäta i pengar, andra är svårare att sätta en prislapp på, som
hur människor mår bra av att promenera i skogen och njuta av naturen. I en
grön omställning ökar konkurrensen om skogen som resurs och LRA är ett sätt
att identifiera skogens alla värden, sätta dem (bokstavligen) på kartan på ett sätt
som illustrerar eventuella intressekonflikter, och underlätta kommunikation med
förhoppning om att bidra med beslutsunderlag i olika planeringsprocesser.
Syftet med processen i norra Klarälvdalen var att undersöka om en version av LRA
kan lämpa sig för att identifiera och kommunicera olika värden som kan tillskrivas
skogen i ett område. I följande text beskrivs och diskuteras LRA-processen.
Avslutningsvis redogörs för lärdomar av arbetet. I bilaga 1 återfinns en schematisk
skiss över processens moment i kronologisk ordning.

Förarbete och anpassning av LRA-metoden
Syftet med en LRA är att genom en deltagande och demokratisk process identifiera
tillgångar och potential i ett landskap som en utgångspunkt för lokal utveckling
(Clemetsen & Stokke, 2014). I den ursprungliga versionen av LRA ingår fyra
nivåer: empirisk nivå, pragmatisk nivå, normativ nivå samt värde-nivå. Den första
nivån handlar om att utforska det utvalda landskapets unika karaktär genom att
med hjälp av tillgängliga kartor, litteratur och fältstudier kartlägga platsen ingående
både gällande morfologi men även bosättningar, infrastruktur, kulturella referenser
med mera. I nästa nivå undersöks med hjälp av intervjuer, fokusgrupper eller
enkätverktyg olika aktörers känslor för platsen. I tredje nivån definieras platsens
potential för möjligheter att utveckla någon form av verksamhet av experter och
andra med intresse för området. Den fjärde handlar om att utarbeta en strategi och
handlingsplan för att utveckla det som planerats i den förra nivån.
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Syftet med LRA-processen i norra Klarälvdalen var att undersöka om en
modifierad version av LRA kan användas för att identifiera och kommunicera
olika värden i skogen, och utveckla ett verktyg för att underlätta för att både
prioritera mellan olika sätt att generera ekonomiska värden ur skogen och samtidigt
hitta en hållbar balans mellan att bruka och bevara. Eftersom syftet inte var att
LRA-processen skulle leda till strategier och handlingsplaner för att utveckla
området behövde metoden modifieras. Arbetet med att modifiera LRA-metoden
skedde i flera steg och involverade utöver forskarna och Skogsstyrelsen som är
partner i projektet, även LRA-experten Morten Clemetsen vid Norges Miljö- och
Biovetenskapliga Universitet i Aas.
Den första nivån av en LRA genomfördes under våren 2018. En mängd tillgängliga
kvantitativa data insamlades av projektets geomatiker som byggde upp en databas
över norra Värmland. Ett rekognoserande fältarbete i maj genomfördes där såväl
forskare som representanter från två olika enheter vid Skogsstyrelsen deltog och
där gruppen även träffade lokala aktörer. Inom projektgruppen fanns även kunskap
om detta område från såväl tidigare forskning som från praktikerhåll. Målet med
detta fältarbete var att undersöka om norra Klarälvdalen kunde lämpa sig för
att genomföra en modifierad LRA-process. För detta skulle krävas att en mängd
olika intressen och värden finns representerade i området, till exempel varierande
näringsaktiviteter, olika former av skogsägande, ett rikt kulturarv, olika typer av
naturskydd, utbildningsanordnare inom skog och natur med mera. Resultatet av
fältarbetet var att ett område för test av LRA identifierades.
Det utvalda området är beläget i norra Klarälvdalen i Värmlands län, och
överensstämmer generellt med det som är Norra Ny och Dalby socken (Bild 1 och
2). Dessa socknar, med tillhörande huvudorter Stöllet och Sysslebäck, är en del
av Torsby kommun och består till övervägande del av skog. Norra Ny och Dalby
bildar tillsammans med Norra och Södra Finnskogas tidigare församlingar Övre
Älvdals församling med drygt 3000 invånare (SCB).
Under hösten och vintern 2018-2019 påbörjades arbetet med att modifiera
den fortsatta LRA-processen i norra Klarälvdalen genom två möten mellan de
forskare som skulle genomföra processen och Morten Clemetsen. Detta för att
arbeta fram hur det praktiska genomförandet skulle kunna utformas för att få en
så bra interaktiv process som möjligt med lokala deltagare. Ett resultat av dessa
möten var att engagera en extern processledare. Denna processledare deltog i
det vidare planeringsarbetet och även i det andra mötet med Morten Clemetsen.
Det beslutades att den modifierade LRA-processen i norra Klarälvdalen, utöver
de redan genomförda förberedelserna, skulle bestå av två workshopar som
beskrivs utförligare nedan. Inför designen av den första workshopen testade även
forskargruppen och den externa processledaren att under geomatikerns ledning
5

Bild 1. Värmlands läns belägenhet i Norden. © OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
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Bild 2. Området för metodutveckling av LRA i norra Klarälvdalen. Rektanglar visar använda kartors
omfång. Data CC SA av OpenStreetMap.
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arbeta interaktivt med att lägga in upplevda värden i en GIS-karta. Detta visade
sig svårt, varför det bedömdes att det arbetssättet inte skulle vara genomförbart i
den planerade workshopen med lokala deltagare. En viktig del i förberedelserna
för LRA-processen var att de tre forskare som skulle genomföra processen och
processledaren läste och diskuterade delar av en bok om samverkansforskning
(Berg, Fors & Willim, 2018) för att alla skulle ha en gemensam värdegrund i
arbetet1. En forskningsassistent anställdes också för att stötta forskarna och
processledaren i det praktiska arbetet. En fördel för den kommande processen var
att forskningsassistenten ursprungligen kom från det utvalda området.
Urval av deltagare

Eftersom en del av syftet var att synliggöra så många olika intressen och värden
i skogen som möjligt, var ambitionen att finna en heterogen sammansättning
av deltagare med en stark koppling till området som kunde representera dessa
varierande intressen och värden. Det handlade dels om att finna en balans mellan
privatpersoner och representanter för olika berörda myndigheter, företag och
föreningar, dels att ha i åtanke gruppens sammansättning i fråga om kön och ålder.
Att ha tillgång till kompetens med lokalkännedom visade sig vara en bidragande
faktor i att hitta deltagare med en sådan fördelning och vidare för att bedöma vilka
deltagare som skulle kunna vara lämpliga.
Efter att en lista på potentiella deltagare sammanställts bjöds ca 25 personer in att
delta i processen. Det är värt att notera att workshoparna på deltagarnas inrådan
hölls på lördagar, men att det ändå förekom ett visst bortfall av deltagare mellan
den första och den andra workshopen - i den första deltog 15 personer och i den
andra deltog 7 personer. Då syftet med den andra workshopen var att identifiera
ytterligare värden som inte kommit upp vid det första tillfället, samt att utvärdera
och diskutera metoden, inbjöds inga nya deltagare att fylla upp vakanta platser.
Detta demonstrerar svårigheten med att få samma uppsättning av deltagare att
närvara vid ett flertal tillfällen.
Val av lokal

Valet av lokal baserades på några olika kriterier. Då LRA-processen genomfördes i
form av två workshopar med deltagare från området valdes en plats som skulle vara
lättillgänglig för deltagarna samt funktionell för workshoparnas form. Det innebar
tillgång till viss teknisk utrustning så som projektor, ytor för indelning av deltagare
i grupper och tillhörande arbete med stora papperskartor, samt utrymme för alla
att kunna sitta i en ring och se varandra. Platsen som valdes var Utmarksmuséet i
Ransby (Bild 3) som är centralt placerat i området. Det är ett museum med stark
förankring i den lokala kulturen, vilket kan ses som en ej nödvändig bonus.
En utförligare diskussion om forskarnas roll och inställning till samverkan i LRA-processen är
beskriven i (Christenson & Dahlström, 2020)
1
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Bild 3. Utmarksmuséet. Fotograf: Jan Nilsson

Workshopar
Inför arbetet i workshoparna genomfördes flera förberedelser. I detta sammanhang
var den externa processledaren av vikt för att säkerställa arbetets effektivitet
och struktur, och för att möjliggöra för forskarna att fokusera på sina roller i
workshoparna. Inför den första workshopen uppmanades deltagarna att förbereda
en kort presentation av skogens betydelse för dem samt att ta med en artefakt som
symbol för detta. En kort film producerades där en av forskarna exemplifierade
detta genom att kort berätta om varför en vandringskänga representerar skogens
värden för henne2. Avsikten med detta var att starta tankar, bädda för diskussion
och inte minst bryta isen i workshopens initiala skede. Deltagarna delades sedan in
i grupper för att uppnå en heterogen sammansättning.
Process i den första workshopen

Vid ankomst registrerades deltagarna och gavs en namnlapp att bära synligt. De
informerades om innebörden av sitt deltagande i forskningen, och fick skriva under
att de delgivits och förstått denna information. Kaffe och smörgås serverades vid
ankomsten och det blev tid för forskare och deltagare att mingla lite innan själva
workshopen inleddes.
2

Filmen är tillgänglig på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JxE_ET4xlcc
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Bild 4. Några av workshopdeltagarnas artefakter. Fotograf: Henrik Grund

En förflyttning skedde sedan till ett rum med stolar arrangerade i en cirkel, för
att inleda workshopen. I turordning fick deltagarna presentera sig kortfattat och
sedan berätta om skogens betydelse utifrån den artefakt de tagit med sig. Inte alla
deltagare hade tagit med en artefakt eller förberett en berättelse men alla kunde
ändå delta i övningen. Ett exempel på hur det kunde se ut var en deltagares
berättelse om att skogen hen ägde bland annat betydde ekonomisk trygghet. För
deltagaren hade skogen ett monetärt värde och fungerade därför som en sparbössa.
För att illustrera detta visade hen upp ett euromynt. Ytterligare exempel på
medtagna artefakter var pellets för uppvärmning som tillverkats av material från
skogen, och en flora om skogens växter (Bild 4).
Efter denna presentation delades deltagarna upp i tre grupper och förflyttades
till att sitta runt stora bord. Varje grupp hade en på förhand utsedd bordsvärd
bestående av någon av det tre forskarna i projektet. På borden fanns material som
post-it-lappar, pennor, stora papperskartor föreställande det utvalda området samt
diktafoner som användes för att spela in samtalen som fördes. Processledaren ledde
workshopen och berättade efterhand vad som skulle göras (Bild 5).
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Bild 5. Arbete i tre grupper med att samla in och sätta värden på analoga kartor. Fotograf: Henrik Grund

För att kunna samla in den geografiska informationen från deltagarna i LRAprocessen användes de fysiska papperskartorna. Dessa hade producerats i ett
passande format för att med enkelhet kunna
användas av flera respondenter runt bordet.
Källmaterialet var i detta fall Lantmäteriets
översiktskarta. Inledningsvis ombads alla deltagare
enskilt fundera över vad skogen har för betydelse
och värde för dem och anteckna detta. Därefter
återgav deltagarna muntligt och i turordning vad
de noterat samtidigt som värdenas geografiska
läge och utformning markerades på kartan (Bild
6). Berättelserna noterades samt spelades in
med diktafon för senare analys. Varje objekt på
kartan markerades med initialer för att senare
kunna knytas till respektive deltagare. Processen
upprepades för att fånga in så mycket information
från varje deltagare som möjligt. Sammanlagt höll Bild 6. En grupp i arbete med att
identifiera och diskutera värden.
detta moment på i ca 1,5 timmar. Avslutningsvis
Fotograf: Henrik Grund
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summerade bordsvärdarna med hjälp av deltagarna vad som framkommit vid
de olika borden inför hela gruppen. Detta diskuterades kort tillsammans med
reflektion kring metoden och dagen, som avslutades med lunch.
Efter avslutad workshop genomförde forskarna en strukturerad reflektion kring
workshopen under ledning av processledaren. Avsikten var att fånga upp olika
typer av frågor och reflektioner med workshopen färsk i minnet. Anteckningar
fördes vid denna övning.
Process i den andra workshopen

Inför den andra workshopen bjöds de ursprungliga deltagarna från den första
workshopen in ytterligare en gång. Workshopen leddes i likhet med den första av
den externa processledaren och samma uppställning forskare.
Till detta tillfälle hade deltagarna i uppgift att förbereda en kort berättelse om
sommarens bästa skogsupplevelse. Inledningsvis fick alla tillfälle att dela denna
berättelse i en stor gemensam grupp för att efteråt lyssna på en presentation
av resultaten som kommit ur den första workshopen (Bild 7). Dels visades
en sammanställning av de olika värdena via projektor, dels beskrevs det med
illustrationer hur resultaten hade digitaliserats med hjälp av GIS och förts in på en
digital karta som visades upp.

Bild 7. Presentation av resultat från den första workshopen. Fotograf: Christina Knowles
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Bild 8. Komplettering av värden utifrån analyser från den första workshopen. Fotograf: Christina Knowles

Efter presentationen samlades samtliga deltagare samt två av forskarna runt ett
bord. Eftersom det var färre deltagare i den andra workshopen fick alla plats runt
samma bord. På borden fanns pennor, papper, diktafoner för inspelning samt en
sammanställning av de resultat som kommit fram under den första workshopen.
Uppgiften var att avgöra om något av värde hade missats första gången och inte
fanns med i sammanställningen. Denna övning genomfördes initialt enskilt
med möjlighet att anteckna för att sedan diskuteras i gruppen (Bild 8). Ett
fåtal ytterligare värden kom upp, exempelvis värdet av skogen som betes- och
odlingsmark, då i samband med sätrar. Detta skulle enligt deltagaren leda till en
stabil matproduktion på det sätt att den är enkel att skala upp och ned utifrån
behov. Dessutom framhölls det som en klimatsmart form av matproduktion vilket
skulle öka i relevans i framtiden.
Efter arbetet med kompletterande värden flyttades fokus till en utvärdering av
metoden och hur deltagarna upplevt workshoparna samt om de kände att de själva
vunnit några insikter eller liknande av att vara deltagare i processen. De fick även
fylla i en kortfattad enkät och diskutera utan forskare i rummet angående hur de på
en bestämd skala ville betygsätta processen. Även vid detta tillfälle bjöds deltagarna
på inledande fika och avslutande gemensam lunch.
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Bearbetning av data samt resultat
Efter den första workshopen transkriberades ljudinspelningarna av de berörda
gruppledarna och relaterades till det som angivits på papperskartorna.
Informationen som framkom bröts ned och fördes in i en tabell där respondent,
grupp, objektets numrering, det faktiska innehållet och kategori av värde kunde
utläsas. Värdena kategoriserades med hjälp av ramverket ekosystemtjänster i fyra
kategorier: försörjande, stödjande, reglerande och kulturella tjänster (Grundel &
Berglund, 2017). En överväldigande andel av de insamlade värdena kategoriserades
som kulturella ekosystemtjänster, exempelvis byggnadsvård, friluftsliv, social
gemenskap med mera.
Varje objekt behövde vidare kategoriseras som en punkt, en linje eller en
polygon. Dessa är de geometriska grundtyper som används för tvådimensionell
representation, till exempel på en karta i en GIS-programvara. En punkt lämpar sig
väl för att representera en specifik plats, medan linjer kan användas för till exempel
stigar. Polygoner är i sin tur lämpliga för att representera avgränsade ytor som
exempelvis ett visst strövområde.
Resultat LRA

Deltagarna betonade att en utkomst av skogen är nödvändigt för att kunna leva
där. Det behövde inte enbart handla om avverkning som genererar inkomst, utan
även andra verksamheter. Men utan inkomst, inget liv. Många av deltagarna såg
det som högst önskvärt att kunna koppla ihop sociala och kulturella värden med
ekonomiska värden. Det framhölls även att skogens värden var mycket komplexa ofta kunde de kollidera inte bara mellan olika aktörer, personer eller intressen utan
även hos en och samma person, eller inom familjer.
Deltagarna var positiva till deltagandet i båda workshoparna. De vill ha en röst
och bli hörda i dessa sammanhang, vilket de upplever sällan förekommer. De
ställde sig kritiska till hur frågor kring skogen sköts och upplevde det som väldigt
centraliserat samt att besluten om deras livsvärld och deras skog tas långt bort av
beslutsfattande myndigheter som Länsstyrelsen. De ansåg att det var viktigt att alla
olika typer av värden blev synliggjorda, inte bara de direkt vinstgivande utan även
de mer subjektiva värdena som exempelvis de kulturella. Flera av deltagarna ansåg
att det hade bildats för många skyddade områden och att de låg för utspridda,
vilket möjligtvis kunde försvåra för skogsbruk. Deltagarna efterlyste mer kunskap
och information om grunderna för beslut inom dessa områden, vilket de menade
i stort sett saknas. Det kunde handla om exempelvis rödlistade arter och varför de
ansågs vara viktiga eller varför det ansågs vara så viktigt med biologisk mångfald
just på deras mark.
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Flera deltagare berättade att medverkandet i LRA-processen hade påverkat dem,
framför allt genom en ökad förståelse för dels komplexiteten, dels för att olika
personer hade olika perspektiv och att det var okej. Efter den andra workshopen
uppgav deltagarna även att de lärt sig något nytt. När de hade tillfrågats om samma
sak efter den första workshopen var svaret från samtliga deltagare däremot att de
inte lärt sig något nytt. Det kan ha varit så att det krävdes presentation av resultatet
och tid för reflektion innan deltagarna kunde komma fram till att de faktiskt lärt
sig något och fått nya perspektiv. Det kan också vara så att själva ordvalet ”lära sig”
uppfattades som alltför ambitiöst direkt efter den första workshopen.
GIS-bearbetning samt GIS-resultat

Geografiska informationssystem, eller GIS, är datoriserade informationssystem
som används för att samla in, lagra, bearbeta, analysera och visualisera geografiska
data. Vanligtvis inbegriper det någon form av karta. Applikationerna för GIS är
många, men det är särskilt relevant för framställning av underlag i policyprocesser
och samhällsplanering. Med relevanta geografiska data kan och görs analyser i
förberedelse för beslut inom områden som exempelvis krishantering, infrastruktur
eller lokalisering av offentlig service. Förutom att användas som ett verktyg för
att utföra mer eller mindre komplexa platsberoende beräkningar, är en annan
fördel med GIS dess funktioner för att presentera geografisk information på
ett lättförståeligt sätt. I vetenskapliga metoder med geografisk koppling så som
landskapsresursanalys kan GIS därför vara ett användbart hjälpmedel.
För att kunna visualisera och analysera insamlade data med hjälp av GIS behöver
den först digitaliseras, med andra ord föras in i programvaran. Respondenternas
ritningar på papperskartan (Bild 9) översattes till digitala geometriska former av
typen punkter, linjer eller polygoner på en digital karta (Bild 10) över området.
Den digitala kartan hade liksom i fallet med papperskartan hämtats från
Lantmäteriets geodatabas. Översättningen från papperskarta till digital form gjordes
genom att rita in objekten för hand i programvaran, vilket innebar en viss tolkning.
Den övriga informationen, som exempelvis respondent, det transkriberade
innehållet och typ av värde, lagrades som så kallad attributdata för varje objekt
vilket innebar att för varje objekt som ritades ut knöts en tillhörande förklaring av
vem som sagt vad och vad objektet föreställde (Bild 11). All införd information
anonymiserades dock så att respektive respondents personliga uppgifter inte kunde
härledas i efterhand. Varje grupps resultat lagrades även i separata databasfiler,
vilket i praktiken innebär att man kan se och hantera varje grupps resultat för
sig om det behövs. Totalt digitaliserades på detta sätt över hundra objekt från tre
papperskartor.
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Bild 9. Analog karta med värden markerade. Fotograf: Henrik Grund
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Bild 10. Digital version av kartan med värden inlagda med hjälp av GIS. Kartexport från ArcMap,
bakgrundskarta: GSD-Terrängkartan, Lantmäteriet.
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Bild 11. Skogsområde i ljusblått med attributdata. Skogsägande i gult och olika naturskydd i grönt.
Skärmdump från ArcMap.

GIS är ett kraftfullt verktyg. Att föra in den insamlade datan i ett geografiskt
informationssystem har några omedelbara fördelar. Dels blir den lätt att hantera
och förstå. Objektens egenskaper kan förändras för tydlighet, så som färg,
genomskinlighet eller den typ av symbol som används för representationen. Dels
kan även olika analyser göras enkelt, så som beräkningar av avstånd mellan objekt
eller ett objekts areal i hektar. Med rätt typ av kompletterande data går det även
att göra mer komplexa operationer som exempelvis tillgänglighetsanalyser. I detta
fall är det framförallt intressant att titta på data i relation till andra samlingar av
geografisk information från aktörer som Lantmäteriet eller Skogsstyrelsen, för
att ytterligare belysa de motsättningar som kan uppkomma när skogen ses som
en resurs. Det är inte otänkbart att vissa av respondenternas upplevda värden
skulle hamna i konflikt med varandra, och inte minst i konflikt med företag
eller myndigheters anspråk på skogen. I ett skogsområde (Bild 11) angavs jakt,
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kamratskap, kött och eventuellt turism som värden, medan det i en av de andra
grupperna handlade om skogsägande som en form av pensionsförsäkring inom
samma yta. Samtidigt omfattade det utpekade skogsområdet flera så kallade
nyckelbiotoper med värdefull flora samt ett Natura 2000-område, vilket är en form
av naturskyddsområde. Det pekar på den mångfald av intressen som konkurrerar
om skogen i dag, och den komplexitet som kommer att tillta i framtiden då skogen
blir en allt viktigare resurs.

Lärdomar om metoden
Under LRA-arbetet genomfördes flera strukturerade utvärderingar utöver den
reflektion som är en normal del av forskningsprocessen. Direkt efter den första
workshopen genomförde forskarna under processledarens ledning en utvärdering
av hur workshopen hade fungerat. Efter den andra workshopen genomfördes
både en utvärdering där forskarna och deltagarna diskuterade tillsammans, och en
utvärdering bland deltagarna efter det att forskarna lämnat rummet.
Det är viktigt att vara tydlig med syftet för LRA-processen. Att syftet i vår LRA
var att prova en metod för att samla in och synliggöra skogens olika värden fanns
med i alla utskick innan den första workshopen. Inbjudningarna kan med fördel
vara uppdelade i flera utskick. I denna process skedde tre utskick inför den första
workshopen med gradvis mer detaljerad information. Det sista utskicket, cirka en
vecka före själva workshopen, fungerade både som en bärare av information och en
påminnelse om tider, plats med mera.
Man behöver problematisera kring urvalet av deltagare. I vår LRA med syfte att
samla in så många av skogens värden som möjligt eftersträvade vi att rekrytera
personer med olika kopplingar till landskapet och bygden, till exempel personer
engagerade i det lokala föreningslivet, företagare inom turistbranschen, skogsägare
av olika stora skogsarealer, lärare vid den lokalt belägna folkhögskolan med
flera. Det går inte att hävda att det är en demokratisk process, och inte heller att
resultatet är fullständigt eller representativt för alla som bor i området. Området
där en LRA-process utförs bör inte vara för omfattande beroende på att det då
blir svårt att rekrytera deltagare som har tillräckliga, och tillräckligt överlappande,
kunskaper om området. Vi fann att vårt område var i största laget då vi noterade
att deltagarna huvudsakligen identifierade värden i skogen antingen i södra
eller norra delen av området. Vår rekommendation är att man hellre utför flera
landskapsresursanalyser än försöker täcka in ett för stort område med bara en
process.
Det är viktigt att ha en process som tar hänsyn till att deltagarna har skilda
personligheter, en del pratar mer och tar lätt över, andra försvinner lite. Det är
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viktigt att man arrangerar workshopen så att alla får komma till tals. I vårt fall
genom att deltagarna först fick uppdraget att skriva ner så många värden de kunde
komma på och först därefter presentera i turordning runt borden så att alla fick
chans att prata. Dessa rundor pågick sedan tills alla tagit upp det som antecknats
och denna process tog cirka 1,5 timmar. Det underlättar att ha en tydlig struktur
med tidsramar för de olika momenten och att ha en person som helt fokuserar på
att leda processen. Det gör att bordsvärdarna/forskarna kan fokusera på att fördela
ordet vid borden och få ut så mycket resultat som möjligt.
Det finns risk för ett vi/dom-perspektiv, det vill säga att de som anordnar
workshopen representerar ”etablissemanget” och kommer utifrån. Det kan vara
problematiskt och det är angeläget att komma ifrån detta så långt det är möjligt.
Det är värdefullt att ha ingående kännedom om området/bygden där LRA
genomförs, då det ökar legitimiteten. Ett sätt som vi arbetade med detta var att
forskningsassistenten var från bygden. Det var han som höll kontakten med
deltagarna genom anmälningsprocessen och även hälsade välkomna och så vidare.
Denna person är känd i trakten och har dessutom ”rätt” dialekt.
Det är även nödvändigt att vara medveten om att det är känsliga frågor som
diskuteras och det gäller att vara beredd på att det kan komma fram starka känslor
och eventuellt även öppna konflikter mellan deltagare. Det är väsentligt att ha en
beredskap och en strategi för hur detta ska hanteras.
Det var bra med muntlig presentation av resultaten från den första workshopen
i inledningen av den andra. Även om resultaten sedan fanns tillhanda skriftligen
i form av listor var det ett bra och tankeväckande avstamp med en muntlig
presentation, där det även ingick en beskrivning av hur data hade behandlats med
mera. Detta kan leda till att fler värden kommer upp som resultat i den andra
workshopen.
Det bör gå en tid mellan den första och andra workshopen, både för att
upplevelsen ska hinna sjunka in hos deltagarna och för att det behövs tid för
analyser och bearbetning av data med hjälp av GIS. Dock bör det undvikas att en
alltför lång tidsperiod förflyter mellan de båda workshoparna, i vår LRA hann det
går fyra månader och den tiden kan med fördel vara något kortare.
Sist men inte minst är det viktigt att skicka ut ett tack som även innehåller
information om vad som händer med materialet, eventuella förmedlingsaktiviteter
med mera, någon vecka efter workshoparna.
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Avslutning
I denna text har vi beskrivit hur LRA kan användas för att tillsammans med lokala
aktörer identifiera och kommunicera ett skogslandskaps värden, men metoden
torde fungera väl även för andra typer av landskap. Metodutvecklingen som
beskrivits här stannar vid att just identifiera och geografiskt positionera värdena
som deltagarna delade med sig av, men metoden är tänkt att fungera som en tidig
del i ett planeringsarbete.
Den som vill läsa mer om LRA eller andra delar av Ingoskogprojektet kan
besöka https://ingoskog.org/ där man även kan ladda ner en antologi där flera av
projektets delar beskrivs, se inspelade filmer med projektdeltagare som berättar om
forskningen eller hitta länkar till alla rapporter och övriga publikationer.
Till sist vill vi tacka alla deltagare i våra workshopar för att de generöst delat med
sig av sina tankar och känslor om skogens betydelse, utan er ingen LRA.
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Bilaga 1. Schematisk skiss över processens moment i
kronologisk ordning

2018

Våren 2018
Insamling av geodata till databas
Maj 2018
Fältstudie Norra Klarälvdalen

Vintern 2018/19
Rekrytera processledare och forskningsassistent
Vårvintern 2019
• Identifiera och rekrytera deltagare
• Inbjudningar med information i tre utskick
11 maj 2019

Workshop 1
1. Storgrupp i cirkel
2. Tre grupper identifierar värden och lägger in på kartor

2019

3. Storgrupp diskuterar varje grupps värden

• Strukturerad reflektion av forskarna
Sommaren 2019
• Analys, kategorisering och digitalisering av värden
28 september 2019

Workshop 2
1. Presentation av värden från workshop 1 och
ramverket ekosystemtjänster. Demonstration av
digitala kartan
2. Gemensam diskussion, komplettering av värden
3. Utvärdering av workshoparna
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”Att identifiera och kommunicera skogens många värden –
metodutveckling i norra Klarälvdalen” har tagits fram inom ramen för
projektet Innovation för grön omställning i skogen, Ingoskog. Projektet
genomfördes 2017-2020 i ett samarbete mellan Høgskolen i Innlandet,
Karlstads universitet (CRS), Högskolan Dalarna, Skogsstyrelsen,
Trysilvassdragets Skogseierlag, The Paper Province, Länsstyrelsen
Värmland samt Hedmark Fylkeskommune och med stöd av Europeiska
regionala utvecklingsfonden Interreg Sverige-Norge, delområdet Inre
Skandinavien, insatsområdet Innovativa miljöer.
Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, CRS, vid
Karlstads universitet bedriver mångvetenskaplig forskning om såväl
aktuella och historiska trender som framtida utmaningar. CRS
arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt med forskning,
samverkan och kommunikation av resultat. Målet med forskningen
är att bidra med nya forskningsresultat om och metoder för nya sätt
att arbeta med hållbar utveckling och olika samhällsutmaningar.
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