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ABSTRACT 

Ardung, O. 2014. Aspektorienterade vittringsprocesser. En studie i ett nordiskt klimat. Kulturgeografiska 

institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. 

 

Weathering on rocks is an important component of the world’s geomorphology. One way to measure weathering 

on rocks is to analyse rock hardness. This is a study conducted in the northern hemisphere on granite rocks in 

Uppsala, Sweden. A Schmidt hammer is used to create a correlation analysis between the aspects on three glacial 

erratic boulders and rock weathering. Statistics from the Schmidt hammer were then collected and analysed. The 

results showed a difference between the aspects of the rocks. Although only small differences between the rocks 

were found, the south and south-east aspects of the rocks were softer and suffered from a more dynamic rock 

weathering than the north aspects of the rocks. The reason to the more dynamic weathering on the south facing 

aspects is suggested to be because of a more dynamic thermal stress weathering. The same reason caused the 

north aspect to have a steeper slope and a more dense lichen cover.  
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1. INLEDNING 

 

Sedan länge har orsakerna bakom sönderfall av stenar diskuterats bland forskare världen över. 

Dessa orsaker har sökts efter inom områdena biologisk, mekanisk och kemisk vittring efter att 

man observerat objekt i naturen och i laboratorium. I naturen och laboratorium har sedan 

experiment och mätningar utförts för att öka förståelsen inom området för vittringsprocesser. 

Detta har bland annat gett oss flertalet faktorer som man brukar tala om vid vittring och 

sönderfall av stenar. Dessa är bland annat fukt, mineraler och stenars olika egenskaper, aspekt, 

lutning och temperaturer (Hall & André, 2003). Dessa faktorer är självständigt eller i 

samverkan grunden för vilken typ av vittring som sker, i vilken hastighet samt till vilken grad. 

Sönderfall av dessa typer sker över hela jorden och är sällan bundna till ett specifikt klimat. 

Vid undersökningar av stenvittring är dessa faktorer de som är viktigast att ta med (Hall & 

André, 2003).  

Förståelsen för vittring och sönderfall av stenar är viktig då dessa påverkar mycket runt 

omkring oss. Vittringen av stenar genererar bland annat sediment och habitat för biodiversitet 

(Wilson, 2004, s.233). Vittringen påverkar även antika byggnader och utmanar oss till hur vi 

ska bevara dessa. Vittringen hjälper oss även att svarar på viktiga frågor, exempelvis om hur 

kärnkraftsavfall hanteras (Yong & Wang, 1980). Det är därmed viktigt att i större utsträckning 

än tidigare förstå processerna och miljöförhållandena kring vittring. Ett sätt att mäta vittring på 

stenar är att mäta en stens hårdhet, då vittring minskar stenens hårdhet (Viles et al, 2011). Ett 

sätt av många är att mäta stenars hårdhet med hjälp av en så kallad Schmidt hammer.1 Sådana 

mätningar kan ge en kvantitativ förståelse om hur olika stensorter påverkas av vittring men 

även hur mineraler och stenar i byggnader och strukturer försvagas samt påverkas (Viles et al., 

2011, s.321). En Schmidt hammer är ett instrument som med hjälp av en vikt och dess 

nedslagskraft kan räkna ut hårdheten i ett objekt. Detta räknas ut med hjälp av den retur som 

instrumentet fångar upp från nedslagskraften, måttet kallas returvärde, från engelskans 

rebound value (R-) (Viles et al., 2011, s.321).  

Vittring påverkas, vilket nämns ovan, av olika mekaniska och kemiska processer men 

även av organisk aktivitet och biologiska processer. Hur dessa samarbetar eller verkar 

självständigt är svårt att veta då två vittringsprocesser sällan är lika 

(Brady et al., 1999, s.3293). Fysiografiska egenskaper som lutning och riktning av objektet i 

förhållande till omgivningen (aspekt), påverkar mineraler och stenars egenskaper samt 

funktion, vilket i sin tur påverkar hur vittringsprocesser sker (Bowe and Rayner, 1993, s.10). 

Några av de viktigare faktorer som påverkar stenars hårdhet är just en stens aspekt. 

Anledningen till detta är att aspekten påverkar många av stenens olika vittringsprocesser, så 

som fukt, hur solens strålar träffar (insolation) och var/hur lavar växer på stenen. Det är inte 

helt känt hur lavar påverkar stenar, det är dock känt att fysiska och kemiska vittringsprocesser 

påverkas av lavars närvaro, men om det sker genom att öka vittringstakten eller skydda stenen 

från vittring är okänt (Viles, 1995, s.21; Zambell et al., 2012, s.166). Att föreställa sig den 

påverkan som dessa faktorer har på vittring samt relationerna de emellan är en viktig del av 

det biogeokemiska kretsloppet (Dwight, 2013). Denna uppsats kommer att undersöka 

flyttblock av granit i Hågadalen, Uppsala, genom att använda hårdheten på stenar som mått.  

                                                           
1 I uppsatsen skrivs ordet i sin ursprungsform på engelska. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka processer och lokala 

miljöförhållanden/mikroklimat som påverkar vittringen hos granit i ett nordligt klimat. 

Processerna samt de lokala miljöförhållandets påverkan mäts med hjälp av en Schmidt 

hammer som används för att mäta stenens hårdhet, och för att sedan relatera detta 

flyttblockens olika aspekter. Detta görs genom att mäta rebound-värdet (R) från en Schmidt 

hammer. Denna information analyseras sedan i en kvantitativ analys av materialet. 

Undersökningen kommer att vara aspektorienterad i ett försök att skapa mer förståelse om hur 

vittringsprocesserna och de lokala miljöförhållandena samspelar och påverkar graniten. 

Påverkar en stens aspekt hur dessa förhållanden och processer sker eller ej? En 

korrelationsanalys kommer att genomföras hos tre olika flyttblock, på vilka mätningarna 

kommer att tas på.  

 

 Hur påverkar aspektorientering granitens vittringsgrad? 

 Hur fungerar det att kartlägga vilka vittringsprocesser som påverkar Schmidt hammer-

värdet och sätta det i relation till de lokala miljöförhållandena/mikroklimatet? 

 Vad finns det för relation mellan olika vittringsprocesser och R-värdet?  

 

 

1.2 Disposition  

Kapitel 1 innehåller inledning, syfte, frågeställningar, avgränsningar och en 

begreppsförklaring. I det kapitlet förklaras grunderna när det gäller vittring och syftet med 

uppsatsen. Kapitel 2 går igenom tidigare forskning och teori, vilket främst behandlar olika 

vittringsprocesser. Kapitel 3 innehåller metoderna som använts i undersökningen för att kunna 

svara på syfte och frågeställningar. Kapitel 4 går igenom undersökningen genom att redovisa 

ett resultat och en analys av resultatet. Slutligen i kapitel 5 kommer forskningen att diskuteras. 

Sedan medföljer även en käll- och litteraturförteckning samt en bilaga innehållande statistik 

från mätningarna. 

 

1.3 Avgränsningar  

Undersökningen genomförs i ett nordiskt klimat och avgränsas till ett område kring Uppsala. 

Mätningarna utfördes i ett av Uppsalas naturreservat, Hågadalen (59°5'N 17°3'Ö). Att 

undersökningarna begränsas till detta område när det geografiska norden är så pass omfattade, 

är på grund av bristen på tid och finansiering, men även på grund av att informationen ska 

hållas på en hanterbar nivå.  

Valet av metodmaterial är begränsad till de resurser och den tid som finns tillgänglig och 

därmed är inga mätningar med exempelvis en dyr, tidskrävande och avancerad laser. 

Detsamma gäller det Schmidt hammer liknande instrumentet Eqoutip som inte finns till 

förfogande. Eqoutip rekommenderas att användas tillsammans med en Schmidt hammer. En 

Schmidt hammer är dock fullt duglig till den undersökning som kommer att genomföras i 
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denna uppsats. Materialet är istället begränsat till det enkla och lättillgängliga instrument som 

trots sin enkelhet ger precisa resultat. Mer om detta beskrivs i metod kapitlet.  

 

1.4 Begrepp och definitioner  

Albedo – Ett objekts förmåga att reflektera strålning/ljus. 

Aspekt - Riktning av ett objekt i förhållande till omgivningen. 

Biotit - Mörk glimmer, ett mineral. Förekommer i granit.  

Fältspat - Rosa eller vitt mineral. Förekommer i granit. 

Insolation - Solinstrålning. 

Kvarts - Transparent, lätt mjölkvitt mineral. Förekommer i granit.   

Mikroklimat/lokala miljöförhållanden - En liten klimatzon (någon meter stort), där olika 

klimatförhållanden skiljer sig från omgivningens klimatförhållanden. 

Termisk stressvittring- En direktöversättning från engelskans thermal stress weathering. Sker 

när temperaturvariationer skapar spänningar som gör att materialet flertalet gånger expanderar 

eller kontraherar. Detta riskerar att ge permanent åverkan på objektet, så som att det försvagas 

eller spricker.  

 

2. VITTRING HOS STENAR 

 

Vittring definieras som olika sorters processer som enskilt eller tillsammans bryter upp och 

försvaga stenar, vilket slutligen resulterar i att stenen sönderfaller och förvandlas till sediment 

(Marshak, 2008, s.186). Alla ting på jordens yta som består av sten och mineral kommer så 

småningom att brytas ned på grund av vittring (Ibid). Det är när en sten kommer upp till 

jordens yta som den påverkas av flertalet olika vittringsprocesser (Anderson & Anderson, 

2011, s.162). Vittring i sig skulle kunna kallas den största orsaken till att landskap utvecklas 

och att topografi skapas, och borde därför anses minst lika viktigt som mer utförligt studerade 

processer, så som metamorfoser, diagenes, vulkanism och erodering (Turlington et al., 2005, 

s.1; Wilson, 2004, s.233). Ytterligare anledning till vittringens viktiga roll är att vittring skapar 

den jord och det sediment som de flesta livsformer är beroende av, och därmed är vittring en 

viktig grund i att upprätthålla liv på jorden och på så sätt bevara människans och andra djurs 

existens (Wilson, 2004, s.233).  

 

2.1 Vittringsprocesser  

Fysiska, kemiska och biologiska vittringsprocesser är generellt sett de största orsakerna till 

vittring och sönderfall av stenar och dess mineral (Robinson & Moses, 2011, s.291). Det finns 

dock fall där dessa processer har stärkt stenarna genom att skapa en yta eller ett lager som 

agerar som skydd för ytterligare vittring (Robinson & Moses, 2011, s.291). Dessa 

vittringsprocesser som sker antas ofta vara konstant (Hall et al., 2012, s.4).  

Vittringsprocesser är många gånger komplexa, de sker oberoende av varandra, de kan 

motverka varandra eller förstärka en nuvarande vittringsprocess genom att samverkan (Brady 

et al., 1999, s.3293). Exempel på hur olika vittringsprocesser kan ske är hur fukt kan skapa 

fördelar för lavars växttakt, vilket i sig skulle kunna skapa ytterligare fysisk och kemisk 

vittring genom olika slags processer. Laven skulle i sig även kunna agera som ett skydd för 
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stenen och sakta ner annan vittring, och på så sätt motverka andra vittringsprocesser (Viles, 

1995, s.26).  

Försök att samla in information om intern fuktdata, ytfuktdata, stenars hårdhet och 

yttemperatur för att hitta ett samband mellan dessa faktorer har tidigare gjorts, och visar 

svårigheten och komplexiteten med stenvittring (Mol & Viles, 2010, s.280). Vittringstakten 

har tidigare visat tendens att öka vid olika temperaturer, omgivande fukt och organisk aktivitet 

(Hall & André, 2003). Relationen mellan dessa faktorer har dock varit osäker. Detta på grund 

av att inga fall är desamma i termer av mineralogi, hydrologi och biologi (Brady et al., 1999, 

s.3298). Den abiotiska vittringen är nära proportionerlig till mängden nederbörd oavsett 

temperatur (Brady et al., 1999, s.3298). Den biologiska vittringen verkar ha ett liknande 

förhållande till nederbörd, då lavar föreslås påverkas positivt i mer fuktiga klimat (Brady et al., 

1999, s.3298).  

 

2.2 Biologisk vittring 

Kemisk och biologisk vittring på granit på grund av svamp, bakterier eller lavar kan ha en 

viktig påverkan i nordiska klimat (Arocena et al. 2003 s.1429). Speciellt mineralet bioptit är 

känsligt mot kemisk och biologisk vittring och då särskilt från lavar (Chen et al. 2000 s.133). 

Biologisk vittring är en samverkan mellan ekologiska och geomorfiska processer. Dessa kallas 

även för biogeomorfologiska processer (Viles, 2011, s.246). Denna del av geomorfologin 

omfattar en lång rad av ämnen som inkluderar vittring på blottlagda stenytor (Viles, 2011, 

s.246). Biologisk vittring anses vara ett accepterat fenomen, det finns dock områden inom 

biologisk vittring som det ännu debatteras inom. Det som debatteras är bland annat den roll 

som den biologiska vittringen spelar ur ett geomorfologiskt perspektiv, vilket fortfarande är 

okänt (Viles, 1995, s.21). Viles (2011) talar även om hur biologisk beläggning kan agera som 

ett skyddande lager eller agera som ett hjälpmedel i ytterligare vittring. Det finns även 

forskning som talar om att lavars betydelse för vittring varit överdriven i tidigare forskning 

(Cooper & Rudolph, 1953).  

Vilka växter som trivs på stenar bestäms av stenarnas karaktär och 

mineralsammansättning men även de externa miljöförhållandena och mikroklimatet, och på så 

sätt bestäms även vilken typ av biologisk vittring som sker (Viles, 1995, s.21;29). 

Fysiografiska egenskaper, så som lutning och aspekt har stor betydelse för hur växter trivs på 

stenarna (Bowe & Rayner, 1993, s.10). Någon som motsäger sig betydelsen som stenytans 

aspekt har på lavars växttakt och storlek är Armstrong (2002). Han menar att den inte har 

någon betydelse för effekten av dessa faktorer. En viktig del av den biologiska beläggningen 

på stenar är dess förmåga att påverka den hydrologiska vägen på och i stenar samt i jord, och 

beroende på dess egenskaper kan växtligheten öka eller minska infiltrationen (Viles, 2011, 

s.253). Viles (2011) nämner även att den biologiska beläggningen som kan utvecklas på stenar 

även kan influera olika mineralers vittringstakt, ytans albedo, stenytans topografi och olika 

miljöförhållanden.  

 

2.3 Mekanisk vittring  

Den mekaniska vittringen skiljer sig från kemisk och biologisk vittring, då mekanisk vittring 

inte involverar ändringar av kemiska sammansättningar eller mineralsammansättningar på 
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stenar under själva vittringsprocessen (Bridge & Demicco, 2008, s.45). Några fysiska 

vittringsprocesser som är av intresse, baserat på en stens aspekt, är insolationsvittring/termal 

stressvittring, saltvittring samt frostsprängning. Enligt Hall & André (2003) så är 

insolationsvittring en del av en större temperatur varierad vittring kallad termal stressvittring 

och borde därför inte kallas insolationsvittring (Hall & André, 2003, s.24). Denna uppsats 

kommer i fortsättningen enbart att använda termen termal stressvittring. Termal stressvittring 

sker antingen genom chock eller försvagning (Yatsu 1988, s.120). Termal försvagning ger en 

gradvis försvagning av stenen genom upprepad expansion-kontraktion på grund av 

temperaturcykler (Hall 1999, s.47-63). Termal chock sker på grund av att stenen och dess 

mineraler går sönder, detta på grund av att dess oförmåga att elastiskt svara på plötsliga 

höjningar eller sänkningar i temperatur, som vid exempelvis eldning (Yatsu, 1988, s.120). 

Enligt Gómez-Heras et al., (2005) och Goudie (2004) påverkar stenars mineralsammansättning 

graden av termal stressvittring. I granit som innehåller fältspat, kvarts och biotit, har varje 

mineral olika förutsättningar att svara till de temperaturcykler som termal stressvittring skapar. 

Detta innebär enligt Gómez-Heras et al., (2005) och Goudie (2004) innebära att magmatiska 

stenar som granit påverkas i större grad av denna sortens vittring i jämförelse med stenar med 

sammansatta av färre mineral.  Den termala stressvittringens påverkan på stenen beror till stor 

del på åt vilket håll stenytan ligger i förhållande till solen samt stenens albedo (Anderson & 

Anderson, 2011, s.169).  Den synliga påverkan som sker på grund av termal stressvittring är 

flagning/avskalning av stenen på korn nivå eller större (Yatsu, 1988, s.120). Hall & André 

(2003) menar att den termala vittringen skulle kunna ske oftare i kallare klimat då 

temperaturerna oftare överskrider den sagda gränsen 2°C min−1 och då framförallt under de 

korta men intensiva somrarna. Teorin om den gränsen diskuteras fortfarande och motsägs av 

bland annat Boelhouwers & Jonsson (2013). De menar att den termala stressvittringen absolut 

sker, vilket kan observerades i fält, men att man inte kan sätta en gräns för när denna 

vittringsprocess sker och sedan använda den som en universal gräns i alla klimat och under 

alla förhållanden. Främst för att många gånger är de förhållanden som sker så pass olika att 

inget är det andra likt. Boelhouwers & Jonsson (2012) redovisar temperaturdata för ett område 

utanför Uppsala där de visar att temperaturskillnader på 2°C min−1 sker men under korta 

intervaller. Under ett tidsintervall på 10min kan inte temperaturskillnader på 2°C min−1 

noteras. Däremot sker dessa temperaturskillnader vid intervaller på 10s upp till 1min. Dessa 

skillnader anses för små för att kunna skapa sådan stress som krävs för att termal stressvittring 

ska ske (Boelhouwers & Jonsson, 2013).  

Vid processer som frostsprängning så sker detta bland annat genom att vatten letar sig 

igenom sprickor i stenen (Getis et al, 2011, s.62-64). När detta vatten sedan fryser växer 

iskristaller till och utövar tryck på stenen. När denna process sedan upprepas genom att vattnet 

tinar och sedan fryser igen, börjar stenen att sönderfalla (Getis et al, 2011, s.62-64). En annan 

typ av vittring är saltvittring, denna vittring liknar frostsprängningen som process. Saltvittring 

sker oftast i varmare klimat. Det sker genom att vatten tar sig till ytan där det avdunstar. 

Denna avdunstning lämnar ifrån sig saltkristaller som likt iskristallerna har större volym än 

vattnet i flytande form. Stenen utsätts då för ett ökat tryck och detta skapar sönderfall av 

stenen (Getis et al, 2011, s.62-64).  
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2.4 Att mäta hårdhet 

Ett vanligt sätt att kvantifiera vittring, där man använder en stens hårdhet som mått, är genom 

användandet av instrumentet Schmidt hammer (McCarroll, 1991; Schmidt, 1951). Detta 

(figur 1) är ett icke destruktivt instrument och har sedan mitten av 1900-talet används av 

naturvetare och kanske då mest inom geomorfologin. Instrumentet har fått sin popularitet för 

dess enkelhet, dess snabbhet och på grund av att den är relativt billig att använda för att mäta 

stenars hårdhet i fält (Goudie, 2006, s.703). Instrumentet fungerar på så sätt att det placeras 

mot en yta, där en tyngd i instrumentet slår ner, då fångar instrumentet upp en retur från 

objektet som visar ett Retur-värde (R-), detta värde sträcker sig mellan 10 och 100 (Sumner & 

Nel, 2002; Gupta et al, 2009; McCarroll, 1991; Aydin, 2008; Viles et al., 2011). Det en 

Schmidt hammer då mäter är en ytas elasticitet genom returvärdet, detta beror i sig på ytans 

mekaniska styrka/hårdhet (Day, 1980). Detta R-värde kan sedan ses som en indikator på 

graden av vittring på en stens yta. En stens hårdhet minskar i styrka på grund av vittring vilket 

gör stenen mer porös, alltså, ju mer vittrad en yta är, desto lägre R-värde 

(Sumner & Nel, 2002, s.1137).  

Efter att instrumentet blivit allt mer populärt har många studier gjorts angående hur det 

används på bästa sätt, vilket redovisas genom metodartiklar (Day, 1980). Studier har även 

gjorts på dess fördelar och nackdelar samtidigt som det jämförts med andra liknande 

instrument. Ett exempel på detta är Viles et al., (2011) som nämner att en Schmidt hammer är 

ett bra verktyg för att snabbt och smidigt samla stora mängder data. De visar även att det är 

viktigt att vara medveten om eventuella faktorer som kan påverka resultatet. Några av de 

faktorer som kan påverka och möjligen begränsa användandet av en Schmidt hammer är 

normalisering av värdet, de krav som finns gällande testyta och provtagning, datainsamling, 

åldern på hammaren samt storleken av stenen (Aydin & Basu, 2005, s.2-5).  

Mycket av den tidigare forskning och teori som handlar om instrumentet Schmidt hammer 

är fokuserat på dess validitet gällande mätningar av en stens hårdhet. De studier som gjorts 

undersöker vad som påverkar hårdheten hos stenar som exempelvis olika vittringsprocesser 

(Dwight, 2013). Det finns studier om än ganska få där instrumentet används för att mäta 

skillnader i aspektorienterad vittring, exempelvis Dwight (2013) och Hall et al. (2005).  

De typer av Schmidt hammer som används i tidigare forskning är oftast av sorterna L eller 

N. Skillnaden mellan dessa instrument är nedslagskraften, N-typen har en tre gånger så hög 

nedslagskraft som L-typen. Denna skillnad gör exempelvis L-typen populärare att använda på 

mjukare stenar (Goudie, 2004; Aydin, 2008). 

Figur 1: En Schmidt hammer (Proceq, 2014) 
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2.5 Luckor inom kunskapsområdet 

Den litteratur som har varit till mest nytta är Dwight (2013) masteruppsats samt artiklar från 

Viles et al. (2011), Ericson (2004) samt McCarroll (1989). Viles et al. (2011) och Aydin & 

Basu (2005) har kommit med nyttig kunskap om skillnader mellan Schmidt hammer och 

Equotip och båda instruments brister och nytta.  

Det mesta av den forskning som det skrivits om ovan kommer från resultat som forskare 

fått efter undersökningar i fält och som sedan publicerats som någorlunda ny 

forskning/kunskap (Dwight, 2013, s.13). Trots mycket ny forskning finns det en del luckor 

gällande kunskap inom detta område. Viles et al. (2011, s.321), nämner att det finns en 

statistisk skillnad när det gäller Schmidt hammer värden mellan norr och syd sidan på stenar. 

Viles et al. (2011), menar att en stens aspekt påverkar intensiteten på vittringsprocesser och på 

så sätt stenars hårdhet. Goudie (2006) nämner ett behov att studera den roll som aspekt har för 

fukt kontrollerade vittringsprocesser hos sten genom att använda en Schmidt hammer. Den 

forskning som har gjorts tidigare (exempelvis Viles, 2012; Mol & Viles, 2012; brady et al., 

1999; Dwight, 2013) har mestadels fokuserat på sandsten, diabas, silikat och kalkstenar. Detta 

lämnar en möjlighet för att undersöka vittringsprocesser och dess miljöförhållanden hos granit 

i ett nordligt klimat genom att använda liknande metoder.  

Vittringstakten sägs enligt Benedict (1993) sakta ner när en sten täcks med lav då dessa 

håller ihop mineralerna i stenen, och när laven tags bort, ökade vittringstakten. Att undersöka 

skillnaderna i hårdhet mellan lavtäckta områden på stenar med de områden som inte är täckt 

av lav kan ge värdefull information om hur dessa processer fungerar. Enligt Dwight (2013) 

kan detta även ge information om hur lavar och andra växter hjälper till att bevara antika 

strukturer. Dwight (2013) nämner även att det finns ett fåtal studier gjorda på förhållandena 

mellan biologisk vittring och icke-organisk vittring, och om den biologiska vittringen ersätter 

andra vittringsprocesser eller om den är en del av dem. Detta skapar även en möjlighet att 

studera hur mikroorganismer interagerar med olika stentyper i olika miljöförhållanden 

(Robinson & Moses, 2011, s.297). Sådana studier och undersökningar skulle kunna härleda till 

information om hur processer som sker mellan mikroorganismer och mineralytor fungerar. Det 

går även att undersöka hur de biologiska vittringsprocesserna interagerar med andra 

vittringsprocesser, och sedan värdera den roll som biologiska vittringsprocesser har i 

utvecklingen av stenars ytor och landskapens utveckling över tid (Robinson & Moses, 2011, 

s.297). Det finns en ytterligare möjlighet till undersökning när det gäller hur lokala 

miljöförhållanden och läget på var den biologiska vittringen spelar sin största roll (Viles, 1995, 

s.32). Zambell et al., (2012) lägger vikt i att det behövs studier för att undersöka den 

vittringseffekt som lavar har på granit och andra magmatiska stenar, något som förstärker 

behovet av studier som denna.  

 

2.6 Istidens lämningar  

De flyttblock som förekommer vid Hågadalen, Uppsala, har transporterats dit med den senaste 

istiden (SGU, 2014). Stenblocken har fångats upp av isen som sedan fört med sig dessa när 

den spridit sig allt längre söderut. När isen sedan drog sig tillbaka och smälte, lämnades dessa 

stenblock på olika platser runt om i Sverige (Getis et al., 2011, s.70-73). Stenblocken 
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transporterades även med hjälp av kringflytande isberg. Denna transport gjorde att många av 

flyttblocken sällan är av samma bergart eller består av samma mineral som omgivande 

berggrund (Getis et al., 2011, s.70.73). En del av de flyttblock som lämnats i Hågadalen, 

Uppsala, kommer troligtvis från området kring Gästrikland (SGU, 2014).    

 

2.7 Studieområde 

Platsen som undersökningen gjordes på är, som redan nämnts, i ett nordiskt klimat. Platsen för 

undersökningen valdes för sin lättillgänglighet samt att den uppfyllde de krav som finns. 

Dessa krav är att det måste finnas flyttblock av större mått i ett öppet landskap. Den plats som 

valdes är Hågadalen som ligger i Uppsala, cirka 4 kilometer från centrum. Mer exakt kung 

björns hög (59°5'N 17°3'Ö). Kung Björns hög har varit exponerad från ca 4000 år f.v.t 

(Heijkenskjöld, 2001, s.125-133). Detta ger oss ett ungefärligt årtal för när dessa stenar 

börjades utsättas för en aspekt orienterad vittring samt olika slags miljöförhållanden. Området 

Hågadalen är ett av Sveriges naturskyddsområden. Området kring Kung Björns hög där 

undersökningarna görs fungerar idag (december 2014) som en hage för betesdjur, mer 

specifikt för får. Växtligheten är på vintern högre än under betesperioden och består mestadels 

av olika grässorter samt enstaka träd. Årligen kommer det cirka 600-700 mm nederbörd i 

området (SMHI, 2014).  

 

2.8 Litteraturgranskning 

Det är alltid viktig att vara kritisk till den litteratur och teori som används i en undersökning. 

Den litteratur och teori som använd i denna undersökning kommer främst ifrån artiklar från 

större tidskrifter. Litteraturen och teorin har hittats genom referenser i artiklar eller annan 

litteratur, genom sökningar i de databaser som finns tillgängliga för Uppsala universitet. 

Litteraturen behandlar främst ämnen inom geomorfologin och det som är relevant för denna 

undersökning.  

 

3. METOD  

 

För att kunna svara på frågeställningarna och uppfylla syftet med undersökningen har det 

använts kvantitativa metoder (Djurfelt, 2010, s.42). Undersökningen är kvantitativ då den 

behandlar stora mängder data. Användningen av kvantitativa metoder var de som bäst lämpade 

sig i undersökningen i och med användandet av kvantifierbara storheter (Djurfelt, 2010, s.42).  

Först och främst har tidigare forskning används som metod. Denna metod sträcker sig 

utöver hela arbetet och uppsatsen. Den tidigare forskningen har används till att hitta olika 

metoder som kan användas i arbetet, samtidigt som den tidigare forskningen har kunnat ge ett 

perspektiv på arbetet som är viktig och avgörande för tillvägagångssättet (Nicholson, 2009).  

Sedan gjordes en kort pilotstudie för att se till att instrumentet fungerade korrekt och för 

att kontrollera om studien var genomförbar (McCarroll, 1989). Efter en lyckad pilotstudie 

började arbetet inför undersökningen. Frågeställningarna och syftet svarades på genom att 

undersöka tre olika flyttblock i Hågadalen. Anledningen till att det är tre stycken flyttblock är 

för att kunna skapa en korrelations analys både hos ett flyttblock men även flyttblocken 

emellan. Det första flyttblocket (59°50.227'N 17°35.229'Ö) är cirka två gånger tre meter stort, 



12 
 

det andra (59°.198'N 17°35.228'Ö) är cirka tre gånger tre meter och det tredje blocket 

(59°5.128'N 17°35.258'Ö) är cirka tre gånger tre meter stort det med. På dessa flyttblock har 

sedan en profil skapats som går rakt genom mitten av varje sida på stenen, profilen markeras 

med hjälp av krita och provtagningsplatser markeras även de ut med krita (figur 2b). 

Undantaget är ovansidan på stenen. Om denna är tillräckligt plan för provtagning tas det 

prover i mitten av ovansidan för att undvika kanter. Profilens bredd är 20cm, inom varje profil 

kommer 9 rutor att skapas där varje ruta lika stor, inom varje ruta kommer det att tas 10 

stycken provtagningar (figur 2a). Provtagningen är gjord med hjälp av en Schmidt hammer. 

Metoden för användandet av det verktyget är mestadels hämtad från Aydin (2008), McCarroll 

(1989) och Day (1980). Som nämnts ovan har det verktyget en del brister man måste tänka på 

vid användning. Med det i åtanke har alla mätningar tagits med utmätta avstånd till kanter, 

sprickor och lavtäckta ytor (Viles et al., 2011). Detta är anledningen till varför profilen är lagd 

i mitten av stenen. På så sätt undviks kanterna på stenen. Avstånd måste dock fortfarande 

hållas emot ovansidan och undersidan. Detta görs med det avstånd som Day (1980) 

rekommenderar vilket är 6cm. Sprickor får man fortfarande se upp med och avståndet från 

eventuella sprickor är även där 6cm (Day, 1980, s.73). Där profilytan är lavtäckt tas denna 

försiktigt bort från stenytan för att kunna mäta under lavarna och på så sätt lunna kartlägga 

dess åverkan på stenen. Detta gjordes med en karborundum sten, en slags slipsten, eller med 

en metallborste och en tandborste (Dwight, 2013, s.19). Viles et al., (2011) har kartlagt den 

åverkan som en karborundum sten skulle kunna skapa på en sten, det resultatet studien kom 

fram till visar att det blir en ytterst marginell skillnad då stenen endast får ett lite lägre R-

värde. Detta verktyg gör den minsta åverkan då en till exempelvis kniv eller dylikt skulle göra 

en betydligt större åverkan på stenen (Viles et al., 2011). Innan laven tas bort görs ett försök 

att räkna ut täckningsprocenten för lavar på varje sida samt ta reda på vilken aspekten det 

växer mest vid och var laven verkar trivas bäst (Hansen et al, 2013, s.308). Detta görs enbart 

inom profilens område. Att räkna ut täckningsprocenten av laven är till för att kunna skapa en 

korrelations analys mellan sidorna på flyttblocket och mellan själva flyttblocken. På så sätt får 

man en aspektorienterad kartläggning av var laven växer mest och verkar trivas bäst. Inom 

varje mätområde i profilen klassades laven in i olika kategorier utefter hur den växt, så som 

”inget”, ”tät” eller ”täckt”. Utöver detta togs även ett foto vid varje mätpunkt, detta innan 

laven togs bort från ytan men även efteråt (Dwight, 2013, s.20). Att ta kort för att dokumentera 

är en bra metod för en kvantitativ undersökning (Djurfelt, 2010). Varje yta på stenen har sedan 

genomgått en objektiv undersökning och försök till att notera olika sorters vittring har gjorts. 

Detta för att försöka kartlägga och analysera under vilka miljöförhållanden vittringsprocessen 

skulle kunna ha skett. Därefter gjordes försök att identifiera den mest vittrade ytan, vilket kan 

vara svårt och väldigt subjektivt (Hansen et al, 2013, s.308). Vittringsgraden kommer sedan att 

kategoriseras för varje sida på stenen, i kategorierna, ”lätt”, ”medel” och ”svår”.  
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Figur 2a (till vänster). Profil från ett av flyttblocken. Källa: Författarens foto, 14/12-2014. Profil 1. 

59°50.227'N 17°35.229'Ö 

Figur 2b (till höger). En närbild på en av rutorna från profilen. Varje kryss är en mätpunkt. 

Källa: Författarens foto, 14/12-2014. Mätning nr 4. 59°50.227'N 17°35.229'Ö 

 

3.1 Schmidt Hammer 

I användandet av en Schmidt hammer nämner Viles et al., (2011) att upprepade tester på 

samma yta har effekten att ytan hårdnar på grund av de upprepade träffarna skapade av en 

Schmidt hammers nedslagskraft. På grund av detta kommer en metod som kallas ”single 

impact” metoden att användas i undersökningen, metoden är även kallad SIM 

(Viles et al., 2011, s.323). SIM går ut på att man tar till exempel 10 R-värden från en yta inom 

ett specifikt område, för att sedan räkna ut medelvärdet, på så sätt avgörs hårdheten (Aoki & 

Matsukura, 2007). Ett sådant område kan vara exempelvis 10cm2 i storlek där varje mätning 

tas med minst en spets avstånd (Viles et al., 2011). Denna metod är att föredra framför 

”multiple impact” metoden, där man tar upprepade värden från exakt samma punkt. Värdet tas 

sedan fram med hjälp av att räkna ut medelvärdet på de R-värden undersökningen givit (Aoki 

& Matsukura, 2007). När värdena tas på detta sätt kan en vittrad yta bli komprimerad och mer 

kompakt och på så sätt visa ett missvisande R-värde för hårdheten. Det som är missvisande i 

användandet av ”multiple impact” metoden, är det att R-värdet visar ett högre värde än det 

egentligen är. Detta då stenen blir komprimerad av de upprepade nedslagen på samma punkt 

(Aydin & Basu, 2005, s.4). Stenens yta förblir opolerad för att inte manipulera värdena på de 

vittrade ytorna (Katz et al., 2000).  

När det gäller antalet R-värden som tas har referenserna varierat mellan 10 till över 30 när 

det gäller vilket antal som är att föredra (Sumner & Nel, 2002; Aydin, 2008; ISRM, 1978; 

Viles et al., 2011; Day, 1980). Day (1980) nämner att om man har möjlighet till att ta fler R-

värden är det att föredra, då fler värden ger högre säkerhet i medelvärdet av R-värdet. 

Rekommendationen för minsta antalet mätningar är 10 R-värden (Katz et al., 2000; Aoki & 

Matsukura, 2007; Ericson, 2004; Hansen et al., 2013).  I denna undersökning kommer 10 

mätningar per område att tas med SIM metoden inom 9 olika rutor per profil (figur 2a+b). 
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Detta baserat på ovannämnda referenser samt Dwight (2012). Totalt blir det 12 profiler på 

sammanlagt tre olika flyttblock. 

Flyttblocket där mätningarna gjordes valdes ut efter olika kriterier utefter vad som 

rekommenderas av referenserna. Till att börja med ska flyttblocket väga minst 25 kilo, 

(Sumner & Nel, 2002, s.1138) samt ha en minimum radie på 54,7mm och en minimum 

tjocklek på ca 100mm vid varje mätpunkt för att mätningarna ska vara tillförlitliga 

(Aydin, 2008, s.27). För det andra måste stenen ligga så att man kan komma åt och mäta 

överallt, det är även viktigt att stenen inte ligger bland träd då dessa skyddar stenen från 

viktiga vittringsaspekter. Det är även viktigt att stenen har fem tillgängliga sidor att mäta på, 

fyra sidor samt en ovandel (Ericson, 2004). Det är även viktigt att mätningarna antingen tas 

horisontalt eller vertikalt för att mätningarna inte ska visa fel. Tas mätningarna i en annan 

vinkel kan resultatet komma att visa fel (Aydin, 2008, s.26-27).  

Innan mätningarna kan börja ska en Schmidt hammer kalibreras i ett städ som skapats 

speciellt för den (Aydin, 2008, s.26). Detta är för att veta om den är rätt inställd eller ej. Det är 

enligt Aydin (2008) viktigt att man testar instrumentet både före och efter användning för att 

veta att instrumentet är kalibrerat och att värdena visar korrekt. Kalibrerandet går till genom 

att det tas två mätningar på städet som förhoppningsvis hamnar inom felmarginalen. 

Mätningarna ska visa mellan 75 och 80 i R-värde (Basu & Aydin, 2004, s.1213-1214). Man 

kan även kalibrera instrumentet genom att räkna ut en korrektionsfaktor (CF) som 

kompenserar för alla eventuella felmätningar i ett fel kalibrerat instrument (Aydin, 2008, s.26). 

Korrektionsfaktorn räknas ut genom att man tar det specificerade standard R-värdet för städet 

och delar det med medelvärdet av tio mätningar på städet med en Schmidt hammer (Aydin, 

2008, s.26).  

För att avgöra var provtagningen senare ska ske på stenen så finns det tre olika saker att 

beakta enligt McCarroll (1989, s.270). Det första är att avgöra om provpunkterna ska väljas 

slumpmässigt eller väljas av operatören av instrumentet, i denna undersökning kommer 

operatören att välja passande punkter för provtagning. Det andra är välja ut ett optimalt antal 

punkter man ska testa och det tredje är att man ska tänka på hur många stenar man ska 

undersöka (McCarroll, 1989, s.270). I denna undersökning kommer provtagningen att ske på 

tre stycken flyttblock för att kunna göra en korrelationsanalys på flyttblocken. Detta block ska 

självklart vara tillräckligt stora för att kunna uppfylla alla kriterier som tidigare nämnts.  

 

3.2 Vad som kan påverka användandet av en Schmidt hammer 

Det är viktigt att vara medveten om de möjliga orsakerna till fel när man arbetar med ett 

instrument som en Schmidt hammer. R-värdet används i denna uppsats som ett mått för hur 

vittrad en sten är. Detta förutsätter förstås att stenar vittrar, både på grund av kemisk- och 

biologisk vittring men även mekanisk vittring. Det innebär även att mikrofrakturer 

uppkommer nära ytan kombinerat med en minskad hårdhet på ytan (McCarroll, 1989, s.270). 

Många faktorer spelar in när det kommer till eventuella fel i R-värdet. 

Till att börja med har hanteringen av instrumentet betydelse men även hur kalibrerat det är 

innan användning (McCarroll, 1989, s.270). En Schmidt hammer måste regelbundet kalibreras 

och gärna före samt efter provtagning (McCarroll, 1987). För att kalibrera ett instrument kan 

man använda sig av den korrektions faktor (CF) som beskrivs ovan från Aydin (2008). 
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Provexemplaret kan även det påverka resultatet, där har McCarroll (1989), Aydin (2008), 

Ericson (2004) och Sumner & Nel (2002) beskrivit hur ett provexempel ska se ut, vilket även 

det beskrivs i texten ovan.  

På många stenar runt om i världen växer det lavar, dessa kan påverka en sten på tre sätt 

enligt McCarroll (1989, s.270). Det första är att laven kan påverka stenens hårdhet, detta är 

något som man i denna undersökning vill komma åt. Det andra är att laven kan agera som ett 

skydd mot annan vittring, även detta är något som kommer ha betydelse i denna undersökning 

och som ska undersökas. Det tredje är att laven kan påverka skrovligheten på en yta 

(McCarroll, 1989, s.270). Det är även viktigt att ta bort laven innan man gör en mätning, detta 

då laven oavsett hur tjock, kan dämpa nedslagskraften och på så sätt ge ett felaktigt R-värde 

(McCarroll, 1989).  

En skrovlig stenyta ger lägre R-värde än en polerad yta gör (Katz et al., 2000). I denna 

undersökning hålls ytan skrovlig och opolerad för att inte påverka den påverkan som vittringen 

kan ha på värdet. Ytterligare något som kan påverka R-värdet när en yta är skrovlig är att 

slaget från en Schmidt hammer krossar ett korn av en svagare mineralsort, vilket då ger ett lågt 

R-värde (McCarroll, 1989). För att motverka att detta sker kan man polera ytan i förväg, detta 

görs som sagt inte i denna undersökning. Det man kan göra är att istället använda sig av SIM 

metoden som nämns ovan och alternativt ta bort det värde som har stor marginal från de andra 

värdena (Viles et al., 2011, s. 323). Kritik har riktats mot Schmidt hammer bland annat för 

dess ineffektivitet på mjukare ytor och då den inte alltid är så icke destruktiv som den ibland 

sägs vara (Aoki & Matsukura, 2007; Viles et al., 2011). Den är inte heller allt för effektiv på 

mjukare stenar, där R-värdet även är speciellt lättpåverkat av fukt (Viles et al., 2011, s.323). 

Instrumentet har även en svaghet i att det inte går att använda på mindre och lätta block då en 

stens massa spelar stor roll (Viles et al., 2011, s.323).  

På grund av dess enkelhet att använda, bärbarhet, snabbhet och låga kostnad har en 

Schmidt hammer ändå används i en rad olika studier, bland annat för att mäta stenars 

egenskaper och hårdhet (Viles et al., 2011, s.323). På grund av dessa anledningar kommer 

instrumentet att användas i undersökningen. 

 

3.3 Alternativa metoder 

Ett alternativt instrument till användandet av en Schmidt hammer är instrumentet Equotip. 

Detta instrument används bland annat av Viles et al., (2011) och Dwight (2013). Både Viles et 

al., (2011) och Dwight (2013) använder båda instrumenten i en jämförelsestudie. Aoki & 

Matsukura (2007) rekomenderar användandet av en Equotip då de tycker det är ett mer 

tillförlitligt instrument. Detta bland annat för att en Equotip inte påverkas av material under 

ytan. Detta gör att instrumentet kan användas på mindre stenar tack vare sin mindre 

nedslagskraft. En Equotip är även mer användbar på mjukare stenar (Aoki & Matsukura, 2007, 

s.1759). Viles et al., (2011) tar fram fördelar och nackdelar hos båda instrument och kom fram 

till att den mest optimala är att använda båda instrumenten tillsammans. En annan fördel hos 

en Equotip är att den automatiskt kompenserar för vilken riktning den används i, till skillnad 

från en Schmidt hammer som bara kan användas i horisontalt eller vertikalt läge utan att den 

ska påverkas allt för mycket (Viles et al., 2011, s.323). Något som nämnts ovan är att fukt är 

känt att kunna påverka verktygets R-värde. En Equotip påverkas inte av fukthalten i en sten 
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vid mätningar (Viles et al., 2011, s.331). Kort och gott är en Equotip en digitaliserad Schmidt 

hammer (Viles et al., 2011). Equotip ger en möjlighet att använda båda instrumenten i en 

jämförelsestudie delvis tack vare sina unika fördelar. Equotip används inte i denna 

undersökning främst på grund av att instrumentet inte är ett lika billigt alternativ som en 

Schmidt hammer, och för att det inte fanns tillgängligt. 

 

4. RESULTAT OCH ANALYS 

 

I denna del av uppsatsen kommer resultaten av undersökningen i fält att redovisas. I det första 

avsnittet i resultatdelen beskrivs aspektorienteringens betydelse av det resultat som hämtats i 

fält. Delen som följer aspektorienteringens betydelse går igenom de vittringsprocesser som 

kunde urskiljas i fält och de ledande miljöförhållandena som dessa processer styr under eller 

påverkas av. Denna studie har använd sig av tre olika flyttblock och liknar därför inte tidigare 

studier som Dwight (2013) där hon använd sig av ett enda stenbock. Inte heller liknar den 

studier som är gjorda på en landskapsnivå där man exempelvis studerat stenrös där antalet 

stenar då varit betydligt fler som exempelvis hos Hansen et al. (2013).  Dessa referenser har 

även använt sig av annorlunda metoder än denna studie. Likheten ligger i att undersökningen 

av hårdhet är kopplad till vittring hos olika stenar samt användandet av en Schmidt hammer. 

Den undersökning som genomförts här hjälper till att koppla ihop de luckor som finns inom 

annan litteratur och forskning.  

 

4.1 Aspekt orienteringens betydelse 

I fält undersöktes tre flyttblock enligt metoden ovan.  Det som undersöktes var huruvida 

aspektorienteringen har betydelse hos stenar eller ej samt vilka förhållanden som råder 

aspekterna emellan.  

Under de dagar som undersökningen pågick förekom det dagar med frost. Fukten var 

konstant och måste räknas som en viktig faktor i hur Schmidt hammer-värdena kom att bli. 

Betydelsen som fukt kan ha på R-värdet tas upp i teori-kapitlet. Eftersom denna fukt var 

konstant över hela stenen, blir alla R-värden lika påverkade och har samma felmarginal (figur 

3a). Alla stenar var inte exakt fyrkantiga eller orienterade åt samma väderstreck. Sten nummer 

ett var grovkornig med en rosa fältspat liksom sten nummer två. Sten nummer tre var mycket 

mer finkornig och innehöll vit fältspat. Skillnaden i R-värde mellan stenarna var inte särskilt 

stor men sten nummer tre var något hårdare än de andra stenarna möjligen tack vare sin 

annorlunda mineralsammansättning och kornstorlek (figur 3b).  

När det gäller den påverkan aspekten har på stenarnas vittring syns detta tydligt i figur 3a. 

Det som R-värdena visade var att stenarna var som hårdast i norr, nordväst samt i väst. I och 

med att dessa sidor var hårdast är det även de ytor som var minst vittrade. De sidorna med 

lägst R-värde var den sydöstra sidan tillsammans med den södra sidan. Denna skillnad borde 

rimligtvis bero på att varje aspekt hos en sten utsätts för olika vittringsprocesser under olika 

lokala miljöförhållanden. Ett exempel på detta sågs på skillnaderna i närvaro av biologisk 

växtlighet och då främst lav. Lav täckte nästan hela den nordliga sidan hos samtliga flyttblock 

(95 %), men bara en bråkdel, cirka 18 %, av de syd-sydostliga delarna av stenarna. Att detta 

förekommer kan bero på att laven inte kan växa i allt för mycket solljus (Viles et al., 2011). 
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Hur lavarna växer visar även var det finns mest fukt då de trivs och växer bättre där det är 

fukt. Även hur solens strålar träffar flyttblocket samt hur temperaturen är fördelad över stenen 

går att ta reda på, på grund av lavarna (Hall, 1997). De sydliga sidorna borde därmed vara de 

sidor som utsätts mest för termal stressvittring. En stens aspekt påverkar direkt mängden 

solljus och fukt som når stenen, men även det biologiska växttäcket (Brady et al., 1999, 

s.3293). Beroende på aspekt påverkar dessa processer vittringstakten genom att öka den och 

göra stenarna mjukare, och då framförallt vid den sydliga aspekten.  Den biologiska 

växtligheten skulle kunna tolkas som att den agerar som ett skyddande lager på exempelvis 

den nordliga aspekten. Detta då den nordliga aspekten är den hårdaste samtidigt som det även 

är den sida med mest växtlighet som mestadels består av lav. Liknande observationer har 

gjorts av andra forskare, men forskare har även observerat motsatsen, att laven gjort stenar 

mjukare (Dwight, 2013, s.24). På den nordliga aspekten skulle lavtäcket kunna hindra ett 

sönderfall genom att binda ihop ytan på stenen, samtidigt som det agerar som ett skyddstäcke 

mot fukt och termal stressvittring, och på så sätt skydda mot ytterligare sönderfall och vittring. 

Det tjockaste täcket av lav var, som nämns ovan, på den nordliga aspekten där det är mer fukt 

och även kyligare. Detta lavtäcke agerar som en barriär och minskar den effekt som mekanisk 

och kemisk vittring har på stenen (Chen et al., 2000, s.141).  

De sydliga aspekterna av stenarna (SÖ, S, SV) borde ha haft de största skillnaderna när 

det gäller temperatur samt fukt, detta borde ha gjort dessa sidor mer sårbara för 

vittringsprocesser som termal stressvittring. På samma sätt borde de nordliga aspekterna (NÖ, 

N, NV) vara mer homogena när det gäller fukt och temperaturskillnader, och på så sätt borde 

de nordliga aspekterna vara mindre påverkade av vittringsprocesser så som termal 

stressvittring men även fuktrelaterade vittringsprocesser. Från observationer och mätningar 

gjorda i fält går det att se att det är de sydliga och sydöstliga aspekterna som är de som är mest 

vittrade (figur 3a). Detta visar att aspekt har en viktig betydelse när det gäller 

vittringsprocesser och aspektens inflytande på en stens hårdhet, även hos en sådan tålig och 

hård sten som granit.  
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Figur 3a. Tabellen visar det genomsnittliga R-värdet vid varje aspekt. Källa: författaren 

Figur 3b. Tabellen visar skillnaden i R-värdet mellan de olika flyttblocken. Källa: författaren 

 

4.2 Vittringsprocesser och miljöförhållanden 

De vittringsprocesser som kunde observeras i fält var först och främst de man kunde dra 

slutsatser om beroende på en aspekts R-värde. Tidigare har vi analyserat angående fukt 

relaterad vittring, termal stressvittring samt lavars eventuellt och delvis skyddande effekt. 

Utöver detta kunde man även observera andra vittringsprocesser och miljöförhållanden. Något 

som förekom på sten två samt tre var att vid de sydligare aspekterna hade stenen flagat kring 

vissa sprickor. Detta skulle kunna bero på tidigare nämnda termal stressvittring. Det som 

observerades kring dessa flagningar och sprickor var att det växte lav. Denna lav var något 

som annars förekom i sparsam mängd på de sydliga aspekterna. Tillskillnad från den nordliga 

aspekten där lav hade en mer skyddande roll, var den lav som växte på de sydliga aspekterna 

mer av en destruktiv kraft. Detta betyder förslagsvis att lav och annan biologisk växtlighet har 

både en effekt som skyddar stenen och mineral mot annan vittring samtidigt som den 

biologiska växtligheten kan bryta ner stenen i samverkan med andra vittringsprocesser. Hur 

laven på egen hand skulle kunna skapa vittring hos stenen kunde inte observeras i denna 

undersökning.  

På sten nummer två kunde man även se en pågående process av frostvittring (figur 4b), 

men man kunde även ana att frostvittring skett vid sten nummer tre där det fanns en hel del 

stenar som kommit från själva flyttblocket till synes från frostvittring. Även detta var 

någorlunda aspektrelaterat då det mesta av de grus och stenar som lossnat från flyttblocket låg 

på den västra samt sydliga aspekten. De stenar som lossnat vid den västra aspekten kan säkert 

förklaras vid att den västra aspekten har mer fuktighet än den östra, en slutsats som dras ifrån 

mängden lavar som var större i väst än öst. Att inget hade fallit i norr där det borde vara 

tämligen mer fukt kan förklaras i att mängden lav var ännu större i norr. Där hade då laven en 

mer beskyddande funktion än i väst.  
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De vittringsprocesser och miljöförhållanden som orsakat att sten nummer två och tre har 

tecken på flagning är laven och kanske framförallt den termala stressvittringen. Att denna 

termala stressvittring sker just vid de sydligare aspekterna har självklart med hur solens strålar 

träffar stenen (insolationen). Detta har även med en stens lutning att göra, är lutningen sådan 

att solens strålar träffar i rät vinkel värms stenytan upp fortare och den termala stressvittringen 

blir högre. På de stenar som undersöktes var lutningen brantare vid den södra aspekten på alla 

tre stenar, lutningen på den nordliga aspekten var cirka 40° och vid den sydliga aspekten var 

lutningen närmre 80° (figur 4a). Denna skillnad i lutning skulle kunna förklaras i att 

vittringsprocesserna vid den sydliga aspekten är mer dynamisk, vilket i sig för att den aspekten 

vittrar fortare. När det gäller den nordliga aspekten är den mindre branta på grund av att den 

bland annat mottar mindre insolation och drabbas av färre vittringsprocesser. De lokala 

miljöförhållandena gör att den nordliga aspekten har mer biologisk växtlighet och då 

framförallt lav. Denna lav har, som tidigare nämnts ovan, en skyddande roll när det gäller de 

nordligare aspekterna. Detta skydd gör även det att den nordliga aspekten vittrar och 

sönderfaller saktare vilket ger en mindre lutning än vid de sydliga aspekterna (figur 4a). Denna 

process med lutningen har även observerats av Boelhowers (1998) och antas inte vara unikt 

för detta område i nordligt klimat.  

Figur 4a (till vänster). Bilden visar skillnaden mellan lutningen vid de olika aspekterna på flyttblocken. 

Källa: författarens foto, 14/12-14. 59°5.128'N 17°35.258'Ö 

Figur 4b (till höger). Bilden visar en vittringsprocess i form av frostvittring. Källa: författarens foto, 

14/12-14. 59°.198'N 17°35.228'Ö 

 

5. AVSLUTANDE DISKUSSION  
 

Få liknande studier har tidigare skett på granit i ett nordligt klimat. Detta ger en möjlighet till 

större förståelse om hur granit påverkas av vittringsprocesser och vilken betydelse aspekt har 

för vittringen. Undersökningen har svarat på hur aspektorienteringen påverkar vittringsgraden 

hos graniten. För att koppla detta till frågeställningarna har aspektorienteringens påverkan 

varit betydande för hur stenen bryts ner. Det sker exempelvis en mer dynamisk vittring vid de 

sydliga aspekterna medan det vid de nordligare aspekterna sker det vittring i mycket lägre takt, 
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delvis tack vare den biologiska växtligheten av lav som ofta täcker hela de nordliga 

aspekterna. Denna information om vilken betydelse aspektorienteringen har för vittringen samt 

dess påverkan ger oss mer information om relationen mellan olika vittringsprocesser. Det 

svarar exempelvis på vilken roll lavar och annan biologisk växtlighet spelar i vittringen av 

granit i ett nordligt klimat. Mätningarna visar att laven både skulle kunna vara en skyddande 

faktor där den växer som tätast och där det är mindre insolation. Den aspekt där laven hade en 

mer skyddande roll var vid de nordliga aspekterna. Vid de sydliga aspekterna hade laven en 

helt annan roll. Här skedde det en mer dynamisk vittring vilket laven var en del av. Här 

fungerade laven i samverkan med bland annat termal stressvittring. Det sätt som denna 

samverkan fungerade på, var att den termala stressvittringen skapade sprickor vid den sydliga 

och sydostliga aspekten. Vid och i dessa sprickor växte det lav. Här fungerade inte laven som 

en skyddande process utan verkade ha en mer destruktiv roll. Laven verkade här hjälpa den 

termala stressvittringen genom att mjuka upp stenen för att den termala stressvittringen lättare 

skulle kunna arbeta. Det går även att se ett samband mellan lavens täckningsprocent och 

fukthalt. Där laven växer som tätast var det även mer fuktigt, ett miljöförhållande som laven 

trivs i. Motsatsen gäller där insolationen var större då solen är något som laven generellt skyr.  

De slutsatser man kan dra av resultatet är att aspektorienteringen har en betydande roll för 

hur vittringsprocessen sker hos granit. Aspekten avgör vilka vittringsprocesser som sker och 

om de agerar självständigt, i samverkan med andra eller motverkar annan vittring - något som 

var likadant mellan varje flyttblock. Att kartlägga relationerna mellan dessa vittringsprocesser 

har visat sig vara svårt. De relationer mellan vittringsprocesser som varit tydliga nog för att 

kunna dra slutsatser ifrån, är relationen mellan den termala vittringsprocessen och lavens roll. 

Insolationsmängden är avgörande för om laven agerar som en skyddande process eller om den 

agerar i samverkan med den termala stressvittringen. Det går även att se ett visst samband 

mellan den roll som frostvittring har beroende på aspekten och även insolationen, där 

insolationen har en viktig roll i tiningsprocessen vid frostvittring.  

Om man jämför det resultatet från undersökningen finns det ingenting som utmärker sig 

ifrån det tidigare forskning och teori har att säga inom området. De processer som sker och 

påverkar granit i nordligt klimat är ungefär samma som de processer som skett på andra platser 

i världen, enligt annan teori. Skillnaden är troligtvis den mängd av en specifik vittringsprocess 

som sker, den roll som aspekten har är även den olik den från södra halvan av jorden där 

insolationen är störst i norr istället för söder. Det finns troligtvis även en skillnad i relationer 

mellan olika vittringsprocesser och R-värdet. Viss tidigare forskning har visat att lavar har en 

motverkande roll gentemot andra vittringsprocesser och annan forskning har visat att lavar har 

en destruktiv roll. Något som ger utslag på R-värdet. Det som utmärkte sig i denna 

undersökning är i sådana fall att laven visat sig ha båda dessa roller beroende på vilken annan 

typ av vittringsprocesser som sker runt omkring laven. Något som ger båda teorier rätt.  

De resultat som undersökningen get och som redovisats i kapitlet om resultat och analys, 

kan tänkas vara delvis generaliserbara inom området. Detta på grund av att undersökningen i 

sig inte visat på något nytt. Undersökningen har snarare bekräftat det som tidigare forskning 

och teori kommit fram till. Att säga att de är generaliserbara inom detta område är inte sant, 

varav ordvalet delvis. Vittring är ett svårt område att generalisera inom på grund av att alla 

vittringsprocesser är beroende av flera olika faktorer för att fungera på ett visst sätt. Inte nog 
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med det så är dessa faktorer bundna och påverkade av det omgivande mikroklimatet. 

Resultatet är generaliserbart inom området förutsätt att de lokala miljöförhållandena är 

desamma. För att kunna yttra sig ytterligare inom detta krävs det säkerligen mycket mer 

undersökningar för att kunna dra generaliserbara slutsatser på en mer specifik nivå. Något som 

det i denna undersökning inte fanns inom tidsramen eller rent ekonomiskt. Ett exempel på det 

man då skulle kunna undersöka är att ta mer exakt temperaturdata mellan de olika aspekterna 

samt mäta fukthalten. Med den informationen kan man sedan göra en jämförelse mellan data 

från den undersökningen och denna.  

I undersökningen har instrumentet Schmidt hammer används. Detta verktyg har sina för- 

och nackdelar vilket diskuterats innan. I användandet av en Schmidt hammer finns det även 

många saker som kan påverka R-värdet. En del av dessa saker som kan påverka var man i 

undersökningen ute efter och ska på så sätt inte räknas med som eventuella fel. Dock ska man 

alltid vara medveten om det i undersökning, något som är viktigt för resultatet och som 

självfallet skett igenom undersökningen. Något som skulle kunna gjorts för att stärka 

undersökningen, utöver det som nämns ovan, är att använda även en Equotip. Med detta 

instrument skulle man kunna göra en undersökning mellan resultaten på en Schmidt hammer 

och Equotip, likt Viles (2011) och Dwight (2013). 

R-värdena som inskaffades i undersökningen visar inget avvikande i jämförelse med 

andra studier och det förväntade värdet. Det resultat som R-värdet visade är i jämförelse med 

andra undersökningar, liknande. Detta trots att det finns få liknande undersökningar. R-värdet i 

sig berättar inte mycket om det inte sätts i relation till omgivningen, då R-värdet är en 

indikation på hur vittrad en sten är. Det är detta som både är likheterna och olikheterna mellan 

denna undersökning och andra. Främst på grund av att vittringsprocesserna aldrig är likadana 

då dess förutsättningar varierar. 

Gällande den aspektorienterade vittringen så är den snarlik vad Dwight (2013) kom fram 

till men även det resultat som redovisas av Hall et al. (2005). Dwight (2013) beskriver hur den 

nordliga samt nordöstliga aspekten är den mest vittrade. Vilket liknar det resultat som finns i 

denna studie2. Hall et al. (2005) beskriver i sin studie att det är den södra aspekten som är mest 

vittrad och även den sida som påverkades mest av en termal stressvittringsprocess. Den större 

skillnaden mellan denna studie och den som gjordes av Hall et al. (2005) var att den näst mest 

vittrade ytan var i deras fall den västra, medan det i denna studie är den östra. En skillnad som 

möjligen skulle kunna förklaras genom de olika lokala miljöförhållandena som var rådande på 

de olika platserna som studierna gjordes i. I studien som utfördes av Hall et al. (2005)  

observerade de att där lavtäcket var som tätast (vid den nordliga aspekten), hade det vittrat 

minst. En observation som även gjordes i denna studie. Ytterligare något som går att jämföra 

med en annan studie är lutning. Boelhouwers (1998) beskriver hur han observerat samma 

fenomen som i denna undersökning. Observationen är att de nordliga aspekten är mindre brant 

än vid de sydliga aspekterna. Något som kan tänkas bero på att den sydliga aspekten påverkas 

av mer dynamiska vittringsprocesser och på så sätt skapas sönderfall i en högra takt. 

Observationerna i fält har även visat att resultatet blivit det motsatta gentemot vad Armstrong 

(2002) anser i sin studie. Armstrong (2002) nämner att betydelsen av aspekten för lav är 

                                                           
2 Studien av Dwight (2013) utfördes i Sydafrika, vilket gör att det går att jämställa den höga vittringsgraden vid 
den nordliga aspekten i den undersökningen, med denna undersöknings motsvarande södra aspekt. 
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överdriven och saknar grund. Han menar även att en lav växer och påverkar stenen på samma 

sätt oavsett aspekt. Detta är något som inte har visat sig i denna undersökning. I denna 

undersökning har laven tydligt varit påverkad av vilken aspekt den kan växa vid på grund av 

lokala miljöförhållanden, samt att aspekten har varit en påverkande faktor för hur laven ska 

bete sig i vittringsprocessen.  

Det denna undersökning slutligen kommit fram till är att aspektorienteringen påverkar 

granitens vittringsgrad på flera olika sätt, som bland annat styrs av omgivande lokala 

miljöförhållanden. Vittringsgraden och vittringstakten var som högst vid de nordliga och 

nordöstliga aspekterna. Anledningen till detta är att dessa aspekter påverkades av fler 

vittringsprocesser till en högre grad. Styrande vittringsprocesser verkar främst vara den 

termala stressvittringen i samverkan med lav, men även frostvittring. En annan anledning till 

att vittringsgraden var högre vid de sydliga och sydostliga aspekterna var att vid de nordliga 

och västliga aspekten växte laven tätt. Laven agerade här för att motverka andra 

vittringsprocesser och på så sätt skydda graniten mot ytterligare vittring.  

Relationen mellan de olika vittringsprocesserna varierade. Det som var mest utstickande i 

observationen var den roll som laven hade när den agerade i samverkan med den termala 

stressvittringen. En roll som var helt motsatt gentemot vad den hade för roll vid de nordliga 

aspekterna.  

Det som slutligen var avgörande för hur vittringsprocesserna agerade och påverkade 

graniten i ett nordiskt klimat är de lokala miljöförhållandena kring flyttblocken, så kallade 

mikroklimat, men även granitens mineralsammansättning och storleken på mineralkornen. 

Detta gör att få fall är desamma när de undersöks. Det går dock att någorlunda kartlägga var 

en viss sorts vittringsprocess verkar som mest, som exempelvis vid den sydliga aspekten och 

den termala stressvittringen. 
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 BILAGA 1 
 

Mätningens nummer 
Schmidt hammer 
Medelvärde Aspekt 

1 45,8 N 

2 42,6 N 

3 42,7 N 

4 39,4 N 

5 45,4 N 

6 47,1 N 

7 45,9 N 

8 38,9 N 

9 43,2 N 

10 40 SÖ 

11 38,6 SÖ 

12 36,7 SÖ 

13 39,3 SÖ 

14 37,4 SÖ 

15 38,2 SÖ 

16 38,2 SÖ 

17 41,5 SÖ 

18 39,6 SÖ 

19 41,4 SV 

20 47,3 SV 

21 46,4 SV 

22 39 SV 

23 46,3 SV 

24 41,9 SV 

25 39,7 SV 

26 38,8 SV 

27 40,6 SV 

28 41,9 NV 

29 44,2 NV 

30 47,1 NV 

31 49,1 NV 

32 43,2 NV 

33 39,8 NV 

34 45,3 NV 

35 42,9 NV 

36 43 NV 

37 43,1 N 

38 40,7 N 

39 43,9 N 

40 42,4 N 

41 49,2 N 
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42 43,9 N 

43 48,4 N 

44 46,5 N 

45 51 N 

46 42,3 Ö 

47 33,8 Ö 

48 39,8 Ö 

49 32,5 Ö 

50 38,3 Ö 

51 36,4 Ö 

52 43,7 Ö 

53 39,1 Ö 

54 40 Ö 

55 41,2 SÖ 

56 42,8 SÖ 

57 34,5 SÖ 

58 39,4 SÖ 

59 39 SÖ 

60 34,5 SÖ 

61 38,1 SÖ 

62 42,8 SÖ 

63 38,3 SÖ 

64 45,3 V 

65 48,7 V 

66 45,6 V 

67 47,1 V 

68 48 V 

69 44,2 V 

70 49,5 V 

71 39,2 V 

72 32,3 V 

73 56,3 NÖ 

74 49,2 NÖ 

75 57,6 NÖ 

76 44,8 NÖ 

77 47,4 NÖ 

78 44,6 NÖ 

79 42,9 NÖ 

80 42,6 NÖ 

81 47,3 NÖ 

82 44,7 Ö 

83 43,4 Ö 

84 43,7 Ö 

85 47,1 Ö 

86 48,4 Ö 



30 
 

87 47,2 Ö 

88 47,1 Ö 

89 45,4 Ö 

90 44,1 Ö 

91 34,9 S 

92 37,8 S 

93 40,9 S 

94 41,9 S 

95 35,9 S 

96 39,6 S 

97 33,8 S 

98 40,9 S 

99 39,3 S 

100 54,2 V 

101 46,4 V 

102 53,1 V 

103 52,6 V 

104 45,7 V 

105 49,9 V 

106 50,7 V 

107 46,7 V 

108 41,7 V 
 


