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Abstract – Ecology & politics  
A conceptual study of politicians use of the concept of ecology  
 
The purpose of this study is to see how Swedish politicians speak about the concept 

ecology through the period 1973-1988. I’m using the theory of concepts altering 

meaning through history made by Koselleck. The result of this study shows that the 

concept ecology is under change, but I cannot see when by using Kosellecks theory. One 

result is an increase of politicians using ecology in debates with 163 percent between 

the period of 1973-1980 and 1981-1988. Another interesting result that I found was that 

the Swedish left party spoke more about ecology after 1981. I could also see that the 

Swedish politicians have been using the concept ecology contrary to the scientific 

definition of ecology in most cases.  
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1. Inledning  
En aktuell politisk fråga berör människors påverkan på klimatet genom föroreningar, utsläpp 

och andra former som har en negativ inverkan på klimatet. Nyhetsrapporteringar gällande 

dessa frågor kan framställa människors påverkan på klimatet som ett negativt fenomen och 

man talar oftast om att politiker bär ett ansvar för att motverka klimatförändringar. 

Allmänheten har också ett ansvar i sammanhanget, genom att förändra sitt beteende och 

därmed förhindra ytterligare klimatförändringar. I dessa sammanhang används flertalet 

begrepp för att förklara problemet. Exempel på begrepp är klimatförändringar, global 

uppvärmning, klimatfrågan och miljöpåverkan. En frågeställning är hur användningen av 

likartade begrepp har förändrats över tid? Ett intressant påstående som en professor i 

miljövetenskap artikulerade är att politiker tenderar att missbruka begreppet ekologi.1 Ett 

påstående som jag avser att undersöka genom en begreppshistorisk studie av begreppet 

ekologi.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida politiker talade om begreppet ekologi och 

ifall man kan finna en förändrad användning av begreppet ifrån riksdagspolitiker under 

tidsperioden 1973–1988.  

För att kunna uppnå mitt syfte har jag preciserat tre frågeställningar som är följande:  

• I vilka sammanhang talade svenska riksdagspolitiker om begreppet ekologi under 

tidsperioden? 

• Vilka politiska partier uttalade sig mer eller mindre om begreppet ekologi? 

• Kan man finna förändringar kring riksdagspolitikers användning av begreppet ekologi 

över tidsperioden 1973–1988? 

1.2 Avgränsning 
Jag har avgränsat min undersökning till tidsperioden 1973–1988, skälet till avgränsningen är 

pga att begreppet ekologi har en association med natur och år 1972 hölls en FN-konferens i 

Stockholm angående människors påverkan på naturen. Efter FN-konferensen blev miljöfrågan 

succesivt en viktigare fråga politiskt. Enligt en opinionsundersökning 1986 var miljöfrågan den 

viktigaste politiska frågan för allmänheten i Sverige och miljöpartiet blev valda till riksdagen 

                                                
1 Pleijel, 2013, s. 8. 
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för första gången 1988 under en valkampanj vars centrala fråga var miljöfrågan.2 En annan 

viktig förändring var utvecklingen av begreppet hållbar utveckling som utformades via 

Brundtlandkommissionen 1987, på initiativ av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem 

Brundtland. Begreppet hållbar utveckling omfattade en långsiktig strategi för att motverka 

miljöförstöring globalt.3  

En annan avgränsning är att endast representanter för partierna: Centerpartiet (c), 

Socialdemokraterna (s), Folkpartiet (fp) (nuvarande namn Liberalerna), Moderata 

Samlingspartiet (m) (nuvarande namn Nya Moderaterna) och Vänsterpartiet Kommunisterna 

(vpk) (nuvarande namn Vänsterpartiet) kommer att undersökas. Skälet till det, är att samtliga 

partier satt i riksdagen under tidsperioden som jag avser att undersöka vilket är 1973–1988.4 

Representanter för Miljöpartiet talade om begreppet ekologi efter att de blev invalda 1988. 

Jag har dock valt att utesluta Miljöpartiet från min undersökning, eftersom partiet inte har 

suttit i riksdagen före 1988. På min empiriska studie kommer jag att presentera mitt resultat 

kvantitativt och skulle jag inkludera Miljöpartiet, även om de inte har suttit i riksdagen, kan 

det leda till vilseledande resultat.  

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen är disponerad i totalt åtta kapitel som är inledning, forskningsläge, teoretiska och 

begreppsliga utgångspunkter, metod & källmaterialmaterial, bakgrund, empirisk huvudstudie, 

analys, slutsats och didaktisk reflektion. I inledningen kommer jag att gå igenom mitt 

huvudsyfte samt redogöra för vilka frågeställningar som ska besvaras för att uppnå mitt syfte. 

I forskningsläge finns det tidigare forskning som är relevant för uppsatsen. I teoretiska och 

begreppsliga utgångspunkter, presentera begreppshistoria som teoretiskt perspektiv och en 

definition av begreppet ekologi. I bakgrundsdelen finns information om svensk miljöpolitik, 

FN konferensen 1972 och Brundtlandkommissionen. Därefter kommer en presentation för 

vilken metod jag kommer använda mig av och sedan genomförs min empiriska huvudstudie. 

Avslutningsvis kommer min analys och slutsats att presenteras. Det sista kapitlet kommer att 

utgöras av en didaktisk reflektion av min uppsats.  

 

                                                
2 Loftsson, 1993, s21. 
3 Palme, 1992, s9-s14. 
4 Göteborgs universitet, 2018, s1.  
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2. Forskningslä ge 
2.1 Naturkontraktet 
 

Boken naturkontraktet som är skriven av miljöhistorikern Sverker Sörlin undersöker en 

förändrad inställning mellan människor och naturen. Sörlin använder sig inte så mycket av 

begreppet ekologi utan talade istället om miljö. Begreppet miljö definierar han som 

människors påverkan på naturen. Sörlin talade om ett begrepp som betecknas som 

naturkontraktet. Vad han menar konkret med begreppet är en förändrad inställning gentemot 

naturen. Sörlin undersöker hur människor såg på naturen ur det förflutna och man kan finna 

att människor hade en annan inställning till naturen. Tidsperioden som Sörlin talade främst 

om är upplysningen och början av industrialismen. Man såg naturen som en maskin, som 

syftar till att tillgodose människors behov.  En syn på att människan var överordnad naturen 

och att naturen hade obegränsat med resurser.5  

 

Under början på 1960-talet i samband med framväxten av miljörörelsen, skulle synen på 

naturen att börja förändras. Istället såg man naturen som sårbar och det var en konsekvens 

av människors konsumtion och exploatering av naturen.  

Vad som är intressant med Sörlins bok och beskrivningen av begreppet naturkontraktet är att 

själva processen på vägen dit är intressant att undersöka. Sörlin använder många exempel på 

hur man kan finna en förändrad attityd till naturen. Det som skapar relevans i mitt 

sammanhang är ifall man kan finna samband med politikers användning av ekologi och 

därmed få en överblick av processen mot naturkontraktet. Sörlin talade även om att 

användningen av begreppet ekologi skulle börja associeras med miljöintresse. Ekologi som 

vetenskap började även få alltmer stöd genom ökat anslag för forskning inom ekologi.6  

 

2.2 Miljöpolitikens natur 

 

Boken miljöpolitikens natur är skriven av författaren Johan Hedrén som avser att undersöka 

en förändrad inställning till naturen. En förändring som började på 1960-talet och framåt 

enligt Hedrén. Förändringarna som författaren undersöker betecknas som miljödiskurs och 

                                                
5 Sörlin, 1993, s268-s274. 
6 Sörlin, 1993, s254-s257. 
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begreppets innehåll är det nya sättet att skriva om naturen. Begreppet kan beskrivas som hur 

språkbruket och människors relation till naturen har förändrats över tid. De material som 

författaren använder sig av är Tidningsartiklar, partiprogram, debatter i riksdagen, offentliga 

utredningar och partipolitiska program.7  

 

Ett resultat i boken som har med ekologi att göra angår främst politikers sökande efter 

anpassningsmekanismer. Anpassningsmekanismer bygger på politikens vilja att finna vägar för 

en produktion som gynnar ekonomin samtidigt som man tar hänsyn till ekologin och därför 

uppstår ett behov från politiskt håll att tillämpa ekologisk ingenjörskonst. Sammantaget följer 

miljödiskursen en röd tråd genom att politiker eftersträvar kunskaper från ekologi för att finna 

en balans mellan en effektiv produktion samtidigt som man tar hänsyn till naturen.  

 

Samtidigt som politiker talar om en strävan efter jämvikt och förståelse för naturen kan man 

även finna en form av försiktighetsprincip genom att politiker inte vågar yttra sig alltför mycket 

om tillvägagångsättet utan hänvisar istället till experter. Hedrén frågar även miljöexperter för 

att få deras syn på hur politiker hanterar miljöpolitiken och cirka en tredjedel av 60 experter 

som tillfrågades menade att problemet med politikens utformning gällande miljö är 

ideologiska konflikter, försiktighet, påtryck från massmedia och allmänna intressen.8 

 

2.3 Fängslande idéer 
 

Avhandlingen fängslande idéer som är skriven av författaren Marianne Danielsson, 

undersöker hur idéer formar politiska program. Det empiriska material som författaren 

undersöker, är svensk miljöpolitik mellan årtalen 1963–2000. Författaren utgår ifrån 

idéstrukturs perspektiv, om att sociala konstruktioner uppstår via en kollektiv process som 

bildar en verklighetsbild. Teorin kan förklara mönster över politiska beslutsfattanden som 

bygger på redan etablerade idéer. Exempel på det är politiska handlingar som kan betecknas 

som trögrörliga, eftersom man utgår ifrån etablerade idéer.9  

 

                                                
7 Hedrén, 1994, s9-s12 & s33-s44. 
8 Hedrén, 1994, s211-s218 s231-s234  
9 Danielsson, 2009, s13-s19. 
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Utifrån idéstrukturs perspektivet avser författaren att pröva teorin om idéer på svensk 

miljöpolitik. Författaren menar att den svenska miljöpolitiken har varit trögrörlig. Det har skett 

förändringar men överlag har miljöpolitiken utgjorts av trögrörlighet. Vad författaren 

undersöker i det sammanhanget är ifall den svenska miljöpolitikens utformning härstammar 

från idéernas världs? Resultatet visar att Idéstrukturs perspektiv inte är förklaringen till 

trögrörliga beslutfattande. Svensk miljöpolitik har från 70-talet fram till 90-talet varit relativt 

avvaktande eftersom man inte ville förhindra ekonomisk tillväxt då svensk ekonomi har varit 

beroende av industrin. Det har dock skett succesiva förändringar av svensk miljöpolitik.10  

 

Källorna som författaren använder sig av på sin undersökning är propositioner från 

tidsperioden 1963–2000 samt tidigare statsvetenskaplig forskning om svensk miljöpolitik. 

Begreppet ekologi är vanligt förekommande på Danielsons avhandling. Ett exempel på hur 

författaren nämner ekologi är hur kravet på ekologisk hänsyn har varit en riktlinje via 

naturvårdsverket.  

 

Ett intressant resultat är att tidigare forskning påstår att avvägningsprincipen har varit 

dominerande. Enligt författaren kan man finna flera projekt som anordnades av staten för 

naturens bevaring redan under slutet av sextiotalet. Det skulle även stiftas nya lagar som 

syftade till att bevarande av naturen. Förbjudningen av flygbesprutning över svensk 

skogsmark är ett exempel på det. Början på förändringarna var mellan årtalen 1963–1973 som 

utgjordes till större del av naturvård genom olika projekt för naturens bevaring. Mellan årtalen 

1973–1985 uppstod en politisk konflikt om energipolitiken och det var separerat ifrån 

naturvården. Årtalen 1985–1991 förenades energipolitiken och naturvård som en politisk 

fråga istället för två separata politiska frågor som det var 1973–1985. Vad som är intressant 

med avhandlingen är att författaren kunde hitta nya resultat som motbevisade tidigare 

forskning om att miljöpolitiken dominerades av avvägningsprincipen.11  

 

 

 

                                                
10 Danielsson, 2009, s36-s43. 
11 Danielsson, 2009, s192 & s201-s202 & s252-s255.  
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3. Teoretiskä och begreppsligä utgä ngspunkter   
 

3.1 Begreppshistoria 
 

Begreppshistoria är något som man började tala om på 1960-talet och en av företrädarna 

inom begreppshistoria är tyske historikern Reinhart Koselleck.12 Koselleck talade om begrepp 

som något föränderligt och begrepp påverkas av hur ett samhälle ser ut under en specifik 

tidsperiod eller tidsperioder. Begrepp fungerar också som ett redskap för politiska 

förändringar. Kosellecks tankar skildrar språket som en viktig funktion för att kunna förstå 

historiska processer. Genom språket kan man få en förståelse för hur världen ser ut och även 

hur världen har sett ut ur det förflutna, eftersom språket påverkas av samhälleliga 

förändringar.  

 

Ett exempel som Koselleck undersöker ingående är den franska revolutionen. Under 

tidsperioden då franska revolutionen var aktuell fanns en strävan efter frihet och rättvisa. En 

strävan som uttrycktes genom språkbruket. Robespierre uttryckte sig genom språk för att 

påskynda den franska revolutionen menade Koselleck. Språket fungerar som ett medel inom 

politik genom semantik vilket inkluderar användning av språk och begrepp precis som man 

använder sig av vapen som medel under politiska kamper.13 Koselleck talade om relationen 

mellan det förflutna och framtiden. I vissa sammanhang är begrepp oföränderliga och i andra 

sammanhang kan man finna förändringar av begreppets användning.  

 

Som verktyg för att kunna finna förändringar av ett begrepps betydelse talade Koselleck om 

”erfarenhetsrum” och ”förväntninghorisont”. Erfarenhetsrum relaterar till dåtiden och hur 

tidigare erfarenheter kan beskrivas genom användning av begrepp. Förväntninghorisont å 

andra sidan relaterar till hur man ser på framtiden. Ifall ett begrepp utgörs av framtidsvisioner 

kan man finna förändringar av begreppet. Ett exempel på ett begrepp som Koselleck talade 

om är historia vars innebörd förändrades någon gång under 1700-talet. Före 1700-talet 

betraktades historia som ett hjul vars människors erfarenheter upprepades, och efter 1700-

                                                
12 Marjanen, 2018, s99.  
13 Koselleck, 2004, s11.  
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talet förändrades det till att man började se historia som en process. Förändringen av 

begreppet historia påverkades av samhälleliga förändringar.14  

 

Användning av begrepp 

För att kunna förstå Kosellecks syn på begreppshistoria, bör man förstå Kosellecks syn på 

begrepp. Begrepp är ett ord vars innehåll är mångtydigt. Koselleck undersöker begreppet 

revolution som han menar är ett elastiskt allmänbegrepp. Revolution som begrepp är 

mångtydigt och kan utmärka flera olika ting, det kan användas i politiskt syfte för att uppmana 

till förändring och det kan även leda till blodiga konsekvenser som följderna av den franska 

revolutionen. Begreppet revolution kan också beskriva framsteg inom vetenskap. Att ett ord 

kan beskriva så många olika saker är det som formar begreppet och Koselleck menar också att 

begrepp kan skifta innebörd, beroende på samhälleliga förändringar. Till en början kunde 

Koselleck finna cirkulära rörelser kring begrepp och ett exempel på det är Thomas Hobbes 

beskrivning av den engelska revolutionen 1640–1660. Hobbes talade om att begreppet 

betecknade en form av återgång till monarkin och beskriver förändringsprocessen från ett 

oligarkiskt styrelseskick som skulle leda till uppror från allmänheten för att därefter återfalla 

till den absoluta monarkin vilket beskriver en cirkulär rörelse. Begrepp som kunde associeras 

med revolution under 1600–1700-talet var begrepp som exempelvis inbördeskrig.  

 

Efter 1789-talet som betecknades som revolutionens tidsålder enligt Koselleck skulle dock 

begreppet revolution få en annan innebörd och istället för att begreppet skulle blicka bakåt 

genom att historien upprepade sig, fick revolution en förändrad betydelse genom att blicka 

mot framtiden. Koselleck menar att begreppet revolution förskjuts från att vara politiskt 

inriktad till att bli socialt inriktat. Begreppet skulle även bli accelererande för att påskynda 

samhälleliga förändringar.15 Genom Kosellecks beskrivning av begreppet revolution, kan man 

få en överblick av ett begrepps mångtydighet och hur användningen av begrepp kan förändras 

över tid.  

 

                                                
14 Marjanen, 2018, s112-s114. 
15 Koselleck, 2004, s89-s100. 
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3.2 Ekologi 

Håkan Pleijels definition av begreppet ekologi är ”läran om sambanden mellan organismerna 

och deras miljö”. En ekolog är exempelvis intresserad av att studera hur en djurart får i sig 

näring.16 Pleijel beskriver att för att kunna förstå hur ekologi fungerar, krävs kunskaper om 

hur organismer samspelar med varandra inom ett ekosystem. Ett exempel på hur en ekolog 

arbetar är att studera hur rävar, kaniner och växter får i sig näring. Växterna binder ihop energi 

från solljuset och samlar vatten för sin överlevnad. Harar äter växter som näring och rävar äter 

harar för sin överlevnad.  

 

Något som Pleijel är tydlig med är att ekologers uppgift endast är att studera sambanden 

mellan organismer och dess miljö. En ekolog kan exempelvis studera hur djur inom ett område 

påverkas av föroreningar. Moraliska frågor kring föroreningar är dock inte ekologernas 

uppgift, utan ekologers huvudsakliga uppgift i sammanhanget är endast att beskriva 

konsekvenserna av föroreningar. Att en kommun utger sig för att vara ekologisk, anser Pleijel 

strider mot ekologi som vetenskap och därför är det viktigt att dra en skiljelinje mellan 

miljövård och ekologi.17 

 

Ekologisk grundsyn är ett uttryck som kan förekomma i anknytning med ekologi. Vad uttrycket 

innebär är att ekologer ska ha lika stort inflytande som andra aktörer vid planering av ett 

projekt. Ekologernas uppgift i sammanhanget är att undersöka huruvida projektet har en 

påverkan på naturen.18 

 

En annan författare som talade om begreppet ekologi är författaren Karl- Göran Enander i sin 

bok ekologi, skog och miljö, vetenskap och idéer under 300 år. Enander beskriver att ekologi 

framställdes först av zoologen Ernst Haeckel på 1860-talet. Den samlade definitionen är att 

ekologi är en vetenskap som utgörs av studier mellan organismer och därmed få en förståelse 

om hur naturen fungerar. Författaren talade även om människors påverkan på naturen, i det 

sammanhanget är ekologernas uppgift att studera förändringar för att få kunskap om hur 

                                                
16 Pleijel, 2013, s7-s8.  
17 Pleijel, 2013, s8-s9 & s17-s26.  
18 Pleijel, 2013, s9.  
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naturen fungerar. Genom ekologiska studier kan man exempelvis få kännedom om hur man 

kan skydda en hotad art.19 

 

En tredje författare som använder sig av begreppet ekologi är Torsten Persson i sin bok 

miljökunskap. Författaren beskriver begreppet ekologi på ett liknande sätt som Enander och 

Pleijel. Ekologi är en vetenskaplig inriktning vars syfte är att studera relationer mellan levande 

organismer och hur de samspelar med varandra i deras miljö. Närliggande begrepp är 

humanekologi som undersöker människan och dess relation med ekologiska system. 

Samhällsekologi är ett annat begrepp som kan definieras som strävan efter att tillämpa ett 

ekologiskt synsätt i ett samhälle.20 

 

4. Metod och kä llmäteriäl  
 

4.1 Metod 
 

Undersökningen kommer att genomföras med både kvalitativ och kvantitativ metod. För att 

kunna finna förändringar av ett begrepps användning behöver man utföra en synkron analys 

och diakron analys som hänger ihop med varandra för förståelsen av ett begrepps skiftade 

innebörd. I antologin metod guide för historiska studier, beskriver författaren Jani Marjanen 

olika typer av metoder vid genomförandet av en begreppshistorisk studie. Marjanen menar 

att en retorisk analys är väl användbart när man utför den synkrona analysen. Quentin Skinner 

talade om tre indelningar vid en synkron analys. Den första är den lokuta som förklarar 

aktörernas betydelser för ett begrepp. Den andra är den Illokuta som beskriver varför aktören 

uttalar sig om begreppet på ett visst sätt. Den tredje är den perlokuta som beskriver 

tolkningen av ett begrepps användning. I mitt fall kommer den synkrona analysen beskriva hur 

representanterna använder sig av begreppet ekologi och vilken betydelse begreppet har för 

aktörerna.  

 

Den diakrona analysen avgör begreppets förändring över tid. Koselleck talade om 

tidsdimensioner av ett begrepps användning erfarenhetsrum som blickar bakåt i tiden och 

förväntninghorisont som blickar framåt i tiden.  

                                                
19 Enander, 2007, s18-s19.  
20 Persson, 1999, s32-s33.  
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För att förklara tidsdimensionen av begreppets användning kommer jag att använda mig av 

språkvetenskapliga begreppet som delar in satser i tidssystem genom vilka verb och hjälpverb 

som används för att avgöra tidsförhållandet (tempus).21 Erfarenhetsrum blir i det fallet en 

fråga om att man använder sig av begreppet antingen för att hänvisa till ett tillfälle ifrån det 

förflutna för att förklara något idag (pluskvamperfekt). Ifall man hänvisar endast till det 

förflutna är det istället (preteritum). Förväntninghorisont kan antingen använda begreppet för 

att tala om nutid (presens). Det kan också användas för att hänvisa till något i framtiden som 

inte inträffat (futurum).22 Skulle begreppet användas till större del för att blicka framåt i tiden 

eller att man talar om det i nutida sammanhang då menar Koselleck att framtidsorienteringen 

är starkare och att man använder begreppet för att peka mot framtiden.23Den kvantitativa 

delen kommer att användas för att mäta andelar i procent och presenteras via tabeller och 

diagram.  

 

4.2 Källmaterial  
 

På svenska riksdagens webbplats kan man välja en flik som heter dokument & lagar, Fliken är 

ett digitalt arkiv som är öppet för allmänheten. Det finns riksdagstryck sedan 1867 och för att 

komma åt allt material finns en sökmotor som man kan använda sig av. Söker man ekologi 

finns det totalt 350 dokument mellan årtalen 1973 och 1988. Bland dessa dokument kan man 

finna riksdagsprotokoll, motioner, propositioner och mycket annat. På min undersökning 

kommer jag att avgränsa mig till att endast undersöka riksdagsprotokoll. Skälet till 

avgränsningen är dels på grund av tidsbegränsningen. Att undersöka 350 dokument blir svårt 

att hinna med under tiden som jag har på mig att skriva en kandidatuppsats. Ett annat skäl är 

att jag är främst intresserad av politikers användning av begreppet och jag vill ta reda på i vilka 

sammanhang som riksdagspolitiker uttrycker begreppet. Riksdagsprotokoll blir därmed en 

värdefull resurs, eftersom protokollen innehåller anteckningar av allt som sägs i kammaren.24 

Debatter i kammaren finns nedskrivet och det är just debatterna som kan hjälpa mig att uppnå 

mitt syfte.  

 

                                                
21 Dahl, 2007, s250-s251. 
22 Dahl, 2003, s88-s89. 
23 Marjanen, 2018, s110-s114.  
24 Riksdagen, https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/dokumenttyper-i-riksdagen/ 

https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/dokumenttyper-i-riksdagen/
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4.3 Tillvägagångsätt 
 

Eftersom riksdagsprotokollen innehåller mycket text, kommer jag börja med att läsa igenom 

samtliga texter. Därefter kommer jag att undersöka vilka sidor som innehåller begreppet 

ekologi. Nästa steg är att läsa dessa sidor utförligt för att få en överblick av begreppets 

användning. Resultaten kommer att redovisas på huvudstudien med en kort redogörelse av 

vad jag har kommit fram till. För att kunna finna förändringar har jag delat in tidsperioden i 

två delar vilket är del 1:1973–1980 och del 2: 1981–1988. Varje årtal kommer att presenteras 

kortfattat, för att sedan sammanfatta mitt resultat inom ramen av de två indelningarna. 

Resultatet kommer att presenteras via tabeller och skrift. Tabellerna kommer att innehålla 

fyra skilda undersökningsobjekt som presenteras kvantitativ och det är följande:  

• Parti – Vilka politiska partier använder begreppet ekologi? 

• Politisk fråga – För vilken typ av politisk fråga används begreppet ekologi? Exempel på 

politiska frågor är jordbrukspolitik, energipolitik, sysselsättning, naturvård etc. 

• Erfarenhetsrum eller förväntninghorisont? – Koselleck talade om hur man kan finna 

förändringar av begreppets användning genom att undersöka ifall man relaterar 

begreppet till framtiden förväntninghorisont, eller att man använder begreppet för att 

relatera till dåtiden erfarenhetsrum. 

• Betydelse – Om begreppet har en mindre eller större betydelse för aktörerna i 

sammanhanget då de uttrycker begreppet. 

 

5. Bäkgrund  
 

5.1 Svensk miljöpolitik 
 

Utformningen av den svenska miljöpolitiken är beroende av allmänhetens åsikter och för 

allmänheten är massmedier en viktig källa för att ta del av den politiska processen. 

Allmänhetens intresse för miljöfrågor började växa mellan 1970–1980-talet och enligt en 

opinionsundersökning 1986 var miljöfrågan den viktigaste frågan 1988 som benämndes som 

miljövalet.  

För de politiska partierna var miljöfrågorna mindre prioriterade mellan 1970–1980 och istället 

var frågor som kärnkraft och samhällsfrågor viktigare.  
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Det skulle dock förändras 1988 då partierna talade allt mer om miljöfrågan. Förklaringen till 

det är att partierna prioriterar olika politiska frågor beroende på resultaten ifrån 

opinionsundersökningar.25 

Elfar Loftsson sammanfattade åtta kännetecken av den svenska miljöpolitiska utvecklingen.  

 

1. Det första är att styra miljöpolitiken genom lagstiftning, skatter och information. Inom ramen 

av det första kännetecknet, handlar det om individuella prövningar för tillämpning av 

miljöpolitik.  

2. Det andra kännetecknet är att man använder sig av samverkan mellan företag och 

förvaltningsmyndigheter. Naturvårdsverket är ett exempel på det som tillämpades 1967. 

3. Det tredje är vikten av planering för att kunna genomföra miljöpolitik, man kan finna en 

politisk enighet bland partierna kring det. Handlingsprogram för att styra miljöpolitiken 

började ta kraft under mitten av 80-talet och början av 90-talet  

4. Sedan 60-talet när man började tala om miljöfrågor har det varit beroende av 

naturvetenskaplig forskning för att kunna förstå problemen. Miljöproblem är komplexa frågor 

vilket har försvårat möjligheterna för politiker att diskutera frågorna med tanke på dess 

komplexitet. En utmaning för politiker har exempelvis varit att kunna tillskriva konkreta mål 

för miljöpolitiken med tanke på kunskapsbrister, men även en svårighet har varit att radikala 

förändringar förutsätter uppoffringar som kan uppfattas som obehagliga.  

5. Miljöpolitiken har även varit beroende av naturskyddslagen som stiftades 1909, som syftade 

till att skydda och bevara naturen. Naturreservat och nationalparker kan ses som en princip 

för naturens bevaring.  

6. Användningen av ekologiska begrepp som ekologisk jämvikt, ekologisk balans har fungerat 

som en normativ syn på att man måste beakta naturen som ser ekologi som en form av 

överideologi inom miljöpolitiken. Något som dock har börjat brukas vårdslöst, med tanke på 

att ekologi inte skall användas som moraliska frågor då vetenskapen inte utgörs av vad som är 

rätt och fel. 

7. Även om miljöpolitiken har haft en markant utveckling från 1960-talet och framåt, har 

utvecklingen inte varit tillräckligt stark för att gå före den ekonomiska politiken fram till 90-

talet. Sysselsättningsfrågan har varit överordnad, men en succesiv förändring för integrering 

med miljöpolitiken har inträffat.  

                                                
25 Loftsson, 1993, s21.  
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8. Sverige som land har varit ett av de länder som började betona vikten av internationella 

samarbeten kring miljöpolitiken. FN konferensen i Stockholm 1972 är ett bra exempel på det. 

Sverige har även tillsammans med andra nordiska länder varit väl angelägna kring 

internationellt samarbete gällande Östersjön och Nordsjön. Internationellt bistånd är ett bra 

exempel på vikten av internationellt samarbete inom svensk miljöpolitik.26 

 

5.2 FN konferensen 1972 & Brundtlandkommissionen 
Initiativet till att anordna en FN-konferens angående miljöfrågan togs av den svenska FN-

delegationen 1967. Efter konsultation med andra länder kunde generalförsamlingen i FN 

komma fram till att anordna en FN-konferens i Stockholm 1972. Skälet till anordningen av FN-

konferensen var att diskutera miljöfrågan eftersom en konsekvens av industrialiseringen 

medförde miljöproblem internationellt. Resultatet av FN-konferensen 1972 var att många 

länder fick större insikt om miljöproblemen och man började diskutera frågan om ländernas 

skyldigheter för användning av naturresurser.27 

 

Efter miljökonferensen i Stockholm 1972 kunde ny forskning på början av 1980-talet 

konstatera att miljöproblemen var mycket värre än vad man ansåg 1972. Forskning visade att 

utsläppen hade en påverkan på klimatet, något som innebar att miljöproblemen var ett globalt 

hot. Förhandlingar om en ny konferens gällande miljöfrågan började 1987 och det var återigen 

Sverige som tog initiativet till en ny konferens. En av de centrala frågorna under konferensen 

var att fokusera på hållbar utveckling. Ett begrepp som framställdes 1987 genom Brundtland-

kommissionen, som var en rapport som tillsattes av Norges dåvarande statsminister Gro 

Harlem Brundtland. Rapporten syftade till att planlägga ett modernt miljöpolitiskt tankesätt. 

Man talade om en utveckling utan att skada miljön för att förhindra ytterligare 

klimatförändringar. I-länderna sågs som ansvariga för klimatförändringarna tack vare 

industrialiseringen som medförde påverkan på ozonskiktet.28 

 

 

 

                                                
26 Loftsson, 1993, s143-s148.  
27 Palme, 1992, s7.  
28 Palme, 1992, s9-s14. 
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6. Empirisk huvudstudie 
 

På det här kapitlet kommer jag att presentera min empiriska huvudstudie enligt två 

indelningar. Var årtal kommer att presenteras kortfattat för att sedan avslutas med en 

sammanfattning via tabeller och diagram. 

6.1 Del 1 1973–1980 
 
6.1.1 1973  
På det här årtalet fanns det totalt fem protokoll som innehöll begreppet ekologi.  
 
I det första protokollet talade Valfrid Wikner (s) om behovet av ”barrskogslandskapets 

ekologi”, då rationaliseringen har varit negativt för skogsbruket. Ekologi har stor betydelse för 

Wikner som önskar kunskaper från ekologiskt håll.29  

 

I det andra protokollet uttrycker Birgitta Hambraeus (c) begreppet i futurum genom att 

förutspå den tekniska utvecklingen för rubbandet av den ekologiska balansen. Hon betonar 

behovet av ekologi som baskunskap på grundskolan och implementering av en ekologisk 

lagstiftning och det gäller den skolpolitisk överlag.30 

 

I det tredje protokollet talade Kerstin Anér (fp) om behovet av att ta hänsyn till ”ekologiska 

betraktelsesätt”. Hon är kritisk till användningen av bekämpningsmedel och det gäller 

naturvård. Nils G Hansson (c) talade om skogsavverkning som negativt för ekologin och 

ekosystemet. Föreslår satsning inom forskning för att upptäcka en form av miljöanpassat 

skogsbruk. John Takman (vpk) föreslog samma sak som Hansson. Är positiv till projektet 

”barrskogslandskapets ekologi”, som gäller forskningspolitik.31 

 

I det fjärde protokollet talade Bertil Fiskesjö (c) om en begäran att ta emot kunskaper från 

ekologi för projektet att bygga en bro mellan Köpenhamn och Malmö som berör infrastruktur. 

Begreppet har stor betydelse genom att uttrycka skepticism om brobyggandet då det kan ha 

en negativ påverkan på miljöfrågor och kunskaper från ekologi är viktigt i sammanhanget.32 

                                                
29 Riksdagsprotokoll 1973:14, s184-s186.  
30 Riksdagsprotokoll 1973:16, s163-s164.  
31 Riksdagsprotokoll 1973:52, s41-s42 & s50-s51 & s55-s58.  
32 Riksdagsprotokoll 1973:157, s131-s133.  
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Ett protokoll som jag valde att bortse från var protokoll 1973:7.33, eftersom det fanns ingen 

diskussion utan endast anslag under en motion.  

 
6.1.2 1974 

 

På det här årtalet fanns det totalt fem protokoll som innehöll begreppet ekologi. 
 

I det första protokollet var Valfrid Wikner (s) bekymrad över att rationaliseringen av 

skogsbruket går för fort. Begärde kunskaper om ”hur gallringsuttaget har för påverkan på 

barrskogslandskapets ekologi” som gäller skogsbrukspolitik.34 

 

I det andra protokollet talade Alf Wennerfors (m) om behovet av att byggnadsnämnder bör 

ha ”ekologiska sakkunskaper” för att man då inte ska ha en negativ inverkan på skogen vid 

planering av byggandet av bostäder. Begreppet har stor betydelse för Wennerfors och det 

gäller byggnadspolitik.35  

 

I det tredje protokollet talade Birgitta Hambraeus (c) negativt om rationaliseringen av 

jordbruket, eftersom användningen av bekämpningsmedel av olika slag har en negativ 

påverkan på ekologin. Hon menar att det finns ett behov av ”ekologiskt inriktade 

brukningsmetoder” när man ska utforma ett effektivt jordbruk, för att ta hänsyn till naturen 

som gäller jordbrukspolitik.36 

 

I det fjärde protokollet som handlar om utbyggnaden av kärnkraft talade Birgitta Hambraeus 

(c) om att kärnkraftsutbyggnaden bör stoppas och ett argument för det är att man bör ta 

hänsyn till kunskaper från sakkunniga inom olika områden och ett av dessa är från ekologiskt 

håll.37 

 

I det femte protokollet talade Hans Wachtmeister (m) om att han är bekymrad över 

planeringen att bygga en väg som sträcker genom nationalparken, som han menar inte är bra 

                                                
33 Riksdagsprotokoll 1973:7, s48. 
34 Riksdagsprotokoll 1974:17, s127-s129.  
35 Riksdagsprotokoll 1974:34, s106-s107.  
36 Riksdagsprotokoll 1974:51, s80.  
37 Riksdagsprotokoll 1974:76, s8.  
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att bygga då nationalparken måste bevaras och prioritera ”ekologiska sammanhang” som 

gäller naturvård.38 

 
6.1.3 1975 
 

På det här årtalet fanns två protokoll som innehöll begreppet ekologi. De gånger som 

begreppet nämndes var dock inte under en debatt. Det var ett förslag om motioner det gäller 

protokoll 1975:1239 och 1975/76:38.40 

 
6.1.4 1976 
 

På det här årtalet fanns det totalt fem protokoll som innehöll begreppet ekologi.  

 

I det första protokollet talade Maj Britt Theorin (s) om begreppet för att kritisera centerpartiet 

som hon menar endast talar om ekologi utan konkreta förslag som kan tillämpas i praktiken. 

Ekologi är av mindre betydelse i sammanhanget för den används endast åt kritik mot 

centerpartiet. Nils Höberg (fp) Föreslog att ekonomin bör vara underordnad ekologin, vilket 

förtydligar att ekologi är av stor betydelse för honom. Följderna av industrierna är för negativa 

och det gäller ekonomisk politik.41 

 

I det andra protokollet talade Birgitta Hambraeus (c) om behovet av en lagstiftning för att 

bevara naturen. Kunskaper från ekologi bör vara centralt vid implementering av lagstiftningar 

för att inte ta slut på jordens resurser och det gäller miljövård. Jordbruksministern Svante 

Lundkvist (s) svarar Hambraeus med att hålla med om att man måste ta hänsyn till ekologin. 

Dock menar Lundkvist att det inte är så enkelt att lösa alla problem genom hård lagstiftning 

för att man måste tas hänsyn till näringslivet.42 

 

I det tredje protokollet önskade Svante Lundkvist (s) att se över lagstiftningar, för att försäkra 

sig om en miljöpolitik som bygger på en ”ekologisk grundsyn”. Det gäller miljövård. Tore 

Claeson (vpk) talade om behovet av en ”ekologisk grundsyn”. Han föreslår mer forskning av 

                                                
38 Riksdagsprotokoll 1974:89, s41-s42.   
39 Riksdagsprotokoll, 1975:12, s87. 
40 Riksdagsprotokoll, 1975/76:38, s74. 
41 Riksdagsprotokoll 1975/76:106, s121-s127 & s143-s145.  
42 Riksdagsprotokoll 1975/76:122, s179-s182.  
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ekologer för att finna en lagstiftning enligt ett ”ekologiskt betraktelsesätt” som också tillhör 

miljövårdsfrågan.43 

 

Två styck protokoll som innehöll begreppet ekologi men fick uteslutas eftersom dessa inte 

framställdes under en debatt var protokoll 1975/76:5644 och 1975/76:13445 

 

6.1.5 1977 
 

På det här årtalet fanns det totalt tre protokoll som innehöll begreppet ekologi. 
 
 
I det första protokollet talade skolministern Britt Mogård (m) om behovet av undervisning om 

ekologi och hushållning i grundskolan som gäller den skolpolitiska frågan. Bengt Börjesson (c) 

hade samma åsikt om att ungdomar bör få lära sig om ekologi i skolan och därmed öka 

ungdomars intressen för ekologiska frågor.46 

 

Två stycken protokoll som jag fick utesluta pga det saknades någon debatt var protokoll 

1976/77:5947 och 1977/78:3748.  

 

6.1.6 1978 
 

På det här årtalet fanns det totalt fem protokoll som innehöll begreppet ekologi. 
 

I det första protokollet menade Grethe Lundblad (s) att hon ”tror inte på nolltillväxt som medel 

för att uppnå ekologisk balans”, som jag tolkar som att det är viktigt att satsa på forskning 

inom naturvård men samtidigt ta hänsyn till den ekonomiska tillväxten. Jordbruksministern 

Anders Dahlgren (c) svarade med en förklaring om att miljöpolitiken är viktig för att uppnå 

målet ”ekologisk balans”. Han menar dock att det gäller att satsa på olika forskningsprojekt 

och inte endast miljövård.49 

 

                                                
43 Riksdagsprotokoll 1976/77:42, s148-s149 & s152-s155.  
44 Riksdagsprotokoll 1975/76:56, s28. 
45 Riksdagsprotokoll 1975/76:134, s22. 
46 Riksdagsprotokoll 1976/77:86, s186-s188.  
47 Riksdagsprotokoll 1976/77:59, s7. 
48 Riksdagsprotokoll 1977/78:37, s88. 
49 Riksdagsprotokoll 1977/78:102, s98-s107.  
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I det andra protokollet talade Bernt Nilsson (s) om behovet av att skydda haven över 

Östersjöområdet ”Havsmiljön och dess ekologi måste därför skyddas med det snaraste” då 

han menar att det används som en ”slaskhink”, som jag klassar som miljöpolitik. Pär Granstedt 

(c) talade om behovet av en ”ekologiskt anpassad produktion”. Jörn Svensson (vpk) menade 

att Granstedts anförande är endast prat. Han menar att det ekonomiska systemet bör 

förändras för att uppnå en ”ekologisk produktion” som jag klassar som ekonomisk fråga. Rune 

Torwald (c) talade om att föreslå stöd för biodlare. Han är positiv till biodlingen som arbetar 

för ett ”ekologiskt jordbruk”.50 

 

I det tredje protokollet talade Jörn Svensson (vpk) om att man bör ställa om det ekonomiska 

systemet som Svensson menar är inte ekologiskt anpassat. Produktionen bör ta sin 

utgångspunkt i ekologi eftersom kapitalismen inte är förenligt med ekologi som angår 

ekonomisk politik.51 

 

I det fjärde protokollet var Gunnar Biörck (m) bekymrad över det ekonomiska läget i Sverige. 

Ett problem är ökade oljepriser samtidigt som man har ett budgetunderskott. Biörck talade 

om att ”oljan har sin ekologi”, något jag tolkar som att man bör finna vägar för att minska 

oljeberoendet i landet och förslår ökad satsning på forskning.52 

 
I det femte protokollet talade Karl Erik Olsson (c) om att tack vare kärnkraftsfrågan ökade 

folkets intresse för ekologi, vilket är positivt. Han Talade även om en samverkan mellan ekologi 

och ekonomi som angår ekonomisk politik.53  

 
6.1.7 1979 
 

På det här årtalet fanns det totalt sex protokoll som innehöll begreppet ekologi. 

 

I det första protokollet talade Svante Lundkvist (s) om behovet av att skydda svenska sjöar 

genom lagstiftning. Lagstiftningen ska syfta till att minska användningen av kemiska medel då 

skyddet av svenska sjöar är avgörande för ”ekologiskt samspel”. Det gäller miljövård. Anders 

                                                
50 Riksdagsprotokoll 1978/79:27, s24, s59-s63 och s127.  
51 Riksdagsprotokoll 1978/79:9, s11-s19.  
52 Riksdagsprotokoll 1977/79:23, s66-s67.  
53 Riksdagsprotokoll 1978/79:50, s157-s158.  
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Dahlgren (c) talade om politikernas ansvar att öka kunskaper om ekologi. Önskar ett samspel 

mellan ekologi, ekonomi och teknologi som gäller miljövårdsfrågan.54 

 

I det andra protokollet talade Torsten Bengtsson (c) om en strävan efter ekologisk balans som 

en central fråga i biståndssamarbetet och förslår ett ”internationell ekologiskt 

forskningsinstitut”. Utrikesministern Hans Blix (fp) talade om vikten av att bevara den 

”ekologiska balansen” och att internationell biståndspolitik ska utgöras av en ”ekologisk 

grundsyn”. Sture Erikson (s) talade om ett samband mellan fattigdom och rubbningar av den 

”ekologiska balansen” via exploatering jordens resurser. Ylva Annerstedt (fp) talade om att 

den svenska biståndspolitiken ska vila på en ”ekologisk grundsyn”.55 

 

I det tredje protokollet betonade Claes Elmstedt (c) behovet av kunskaper om ekologi i 

grundskolan med tanke på samhälleliga förändringar. Karin Söder (c) uttrycker begreppet i 

pluskvamperfekt för att föreslå undervisning om ”tidigare ekologiska problem” så att barnen 

ska förstå att jordens resurser inte är oändliga.56 

 

 

I det fjärde protokollet uttrycker Ulla Tillander (c) begreppet i futurum genom att tala om hot 

för framtida generationer. Längre fram i dokumentet säger Tillander följande ”Det finns en 

ömsesidighet. Vi kallar den med ett träffande namn ekologi”. Jag har svårt att tolka vad 

Tillander menar och därför klassar jag det som en övrig politisk fråga. Det råder dock ingen 

tvekan om att ekologi har stor betydelse för Tillander.57 

 

Jag har uteslutit protokoll 1978/79:7358 och 1978/79:12759 eftersom diskussion saknades.  

 
 

 

                                                
54 Riksdagsprotokoll 1978/79:78, s55-s63.  
55 Riksdagsprotokoll 1978/79:135, s83 & s112-s161.  
56 Riksdagsprotokoll 1977/79:166, s57-s59.  
57 Riksdagsprotokoll 1979/80:19, s55-s56.  
58 Riksdagsprotokoll 1978/79:73, s120. 
59 Riksdagsprotokoll 1978/79:127, s74. 
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6.1.8 1980 

På det här årtalet fanns det totalt åtta protokoll som innehöll begreppet ekologi. 
 
I det första protokollet kritiserade Jan Fransson (s) centerpartiets motioner som vill tillämpa 

en ekologisk grundsyn under kommunernas planeringsarbeten. Fransson menar att det är 

kommunernas eget ansvar, och han föreslår andra medel för att värna om naturresurser. I 

sammanhanget har begreppet en mindre betydelse. Arne Andersson (m) kritiserade 

centerpartiets mål om att anpassa sig för ekologiska system. Han menar att det är att gå för 

långt och föreslår realistiska mål genom att ta emot kunskaper från ekologi och sedan tillämpa 

realistiska mål. Tolkar det som att begreppet är av mindre betydelse även om Andersson inte 

talade negativt om ekologi. I båda fall gäller det miljövård.60 

 

I det andra protokollet talade Pär Granstedt (c) om att biståndspolitiken bör integrera 

ekologiska aspekter och att man bör ställa ekologiska krav. Utrikesminister Ola Ullsten (fp) 

talade om behovet att tillämpa ekologiska hänsynstaganden via biståndspolitiken, men han 

menar dock att mottagarländerna bör ta eget ansvar över landets naturvård.61 

 

I det tredje protokollet argumenterade Roland Sundgren (s) för prioriteringen av att forska om 

kooperation, som Sundgren menar är en utveckling för en välfärd som tar hänsyn till ekologi 

och miljö utan att endast prioriterar ekonomiska vinster. Jag klassar användningen av 

begreppet inom den ekonomiska politiken eftersom kooperation är en form av ekonomisk 

politik.62 

 

I det fjärde protokollet under naturvårdsfrågan talade Jan Fransson (s) om att betona vikten 

av att ta hänsyn till ”ekologiska grundprinciper” i lagstiftningen pga faran med användningen 

av kemiska bekämpningsmedel. Tore Nilsson (m) begärde mer satsning på forskning och 

teknisk utveckling och ett av områdena som Nilsson vill satsa på är ekologi.63 

 

                                                
60 Riksdagsprotokoll 1979/80:89, s28-s29 & s31-s33.  
61 Riksdagsprotokoll 1979/80:142, s68-s71.  
62 Riksdagsprotokoll 1979/80:167, s123.  
63 Riksdagsprotokoll 1980/81:34, s12-s22 & s119. 
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Fyra stycken protokoll som fick uteslutas var 1979/80:70,64 1979/80:71,65 1979/80:11766 och 

1979/80:138,67 eftersom diskussion saknades.  

 

6.1.9 Sammanfattning  

 

Enligt diagrammen nedan har jag sammanställt resultatet av andelen partier som använder 

begreppet ekologi. Observera att jag har avrundat procenten till hela eller halva procent.  

 

Diagram 2.1 Andel partier 1973–1980 

   

Källa: Riksdagens protokoll 1973-1980 (se s15-s22) 

 

 

 

 

                                                
64 Riksdagsprotokoll 1979/80:70, s134. 
65 Riksdagsprotokoll 1979/80:71, s169. 
66 Riksdagsprotokoll 1979/80:117, s21. 
67 Riksdagsprotokoll 1979/80:138, s133. 
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På tabellen nedan har jag sammanställt för vilka politiska frågor som partierna uttrycker 

begreppet. Jag har delat in de politiska frågorna i åtta områden utifrån olika typer av politiska 

frågor som har behandlat begreppet. Observera att jag har avrundat till hela, halva eller 

fjärdedels procent 

Tabell 1.3 Politiska frågor 1973–1980 

Källa: Riksdagens protokoll 1973–1980 (se s15-s22) 

 

På tabellen nedan har jag sammanställt den diakrona biten som kännetecknar vilken 

tidsaspekt då aktörerna använder begreppet ekologi. Observera att jag har avrundat till hela 

procent. 

Tabell 1.1 Tidsdimension 1973–1980 

Tidsdimension 
Tidsperioden 1973–1980 

Erfarenhetsrum Förväntninghorisont 

Centerpartiet 5 % 95 % 

Moderata samlingspartiet 0 % 100 % 

Socialdemokraterna 0 % 100 % 

Folkpartiet 0 % 100 % 

Vänsterpartiet 
kommunisterna 

0 % 100 % 

Källa: Riksdagens protokoll 1973–1980 (se s15-s22) 

Politiska frågor 
 
Tidsperioden 1973–
1980 

Ekonomi 
Sysselsättning  
Produktion 
Skatt 

Miljö  
Naturvård 
Jordbruk 
Skogsbruk 
Nationalparker 

Biståndspolitik Forskning  
 

Skolpolitik 
Gymnasium 
och 
grundskolan 

Byggnad och 
infrastruktur 

Energipolitik 
Kärnkraft, 
kolkraft och 
vattenkraft 

Övriga 
politiska 
frågor 
Äldreomsorg 
museum 

Centerpartiet 12,5% 37,5% 6,25 % 0 % 25 % 6,25 % 6,25 % 6,25 % 
Moderata 
samlingspartiet 

0 % 33,5% 0 % 33,5% 16,5% 16,5% 0 % 0 % 

Socialdemokraterna 9 % 82 % 9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Folkpartiet 20 % 0 % 60 % 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 
Vänsterpartiet 
kommunisterna 

50 % 25 % 0 % 25 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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På tabellen nedan har jag sammanställt den synkrona biten som avgör aktörernas betydelse 

för begreppet ekologi. Observera att jag har avrundat till hela eller halva procent. 

Tabell 1.5 begreppets betydelse 1973–1980 

Begreppets betydelse i 
sammanhangen. 
Tidsperioden 1973–1980 

Mindre betydelse Större betydelse 

Centerpartiet 0 % 100 % 

Moderata samlingspartiet 33,5% 66,5% 

Socialdemokraterna 15 % 85 % 

Folkpartiet 0 % 100 % 

Vänsterpartiet 
kommunisterna 

0 % 100 % 

Källa: Riksdagens protokoll 1973–1980 (se s15-s22) 
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6.2 Del 2 1981-1988 
 
6.2.1 1981 
 

På det här årtalet fanns det ett protokoll som innehöll begreppet ekologi.  

Göran Almér (m) föreslog ökade skoltimmar för gymnasieelever inom samhällsorienterade 

ämnen. Almér menar att elever som läser den tekniska linjen ska givetvis lära sig om ekologi 

då det är viktig kunskap, men det finns ett behov för ökade timmar i samhällskunskap enligt 

honom.68  

 
6.2.2 1982 
 

På det här årtalet fanns det totalt tre protokoll som innehöll begreppet ekologi. 
 

I det första protokollet uttrycker Gertrud Sigurdsen (s) begreppet ekologi i pluskvamperfekt 

genom att tala om att Vietnamkriget har haft en negativ påverkan på samhället och ekologin. 

Föreslår ökat ekonomiskt stöd åt Vietnam. Det gäller internationellt utvecklingssamarbete. 

Torsten Bengtsson (c) talade om att centerpartiets mål med biståndspolitiken är att sträva 

efter ekologisk balans. Han föreslog utökad internationell forskning inom det ekologiska 

området. Rune Ångström (fp) delade samma åsikt då han också föreslog internationell 

forskning inom ekologi.69 

 

I det andra protokollet föreslog Larz Johansson (c) mer undervisning om ekologi i grundskolan 

som är en skolpolitisk fråga. Skälet till förslaget är att kunskaper om ekologi är viktigt med 

tanke på samhällsförändringar enligt honom.70 

 

I det tredje protokollet föreslog Börje Stenson (fp) ökad forskning inom det ekologiska 

området. Fortsätter exploatering av naturresurserna kan det rubba den ekologiska balansen 

menar Stenson. Han är även positiv till ökad forskning inom jordbruket för att kunna bedriva 

en jordbruksproduktion som utgår från en ”ekologisk grundsyn”. Jag klassar användandet som 

tillhörande miljövårdspolitik.71 

 

                                                
68 Riksdagsprotokoll 1980/81:53, s20-s21.  
69 Riksdagsprotokoll 1981/82:138, s7 & s58-s65 & s78-s79.  
70 Riksdagsprotokoll 1982/83:18, s88-s89. 
71 Riksdagsprotokoll 1982/83:19, s148-s151.  
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6.2.3 1983 
 

På det här årtalet fanns det totalt sex protokoll som innehöll begreppet ekologi. 
 

I det första protokollet talade Anders Dahlgren (c) positivt om att jägarutbildningen ska 

genomsyras av teoretiska kunskaper om ekologi. Kraven borde dock minska för att inte 

skrämma iväg potentiella jägare menar han. Jag placerar användningen som en övrig fråga.72 

 

I det andra protokollet talade Börje Stensson (fp) om att man bör ta hänsyn till ”åkermarkens 

ekologi”. Det är ett forskningsprojekt som inriktar sig inom en effektivisering av jordbruket 

utan negativ påverkan på miljön och det gäller miljövård.73 

 

I det tredje protokollet talade Rolf Rämgård (c) om behovet av att bygga ett samhälle som är 

anpassat efter ekologiska förutsättningar för en strävan efter ekologisk balans. Placerar 

användning av begreppet inom sysselsättningspolitik eftersom han menar att om man öppnar 

möjligheten för småföretagare kommer det vara positivt för ekologin. Hans Peterson (vpk) 

talade om att det ekonomiska systemet bör bli mer vänligt för ekologin. Gerd Engman (s) 

talade om att ekologiska perspektiv är den viktigaste grunden för samhällets utveckling som 

jag klassar som en övrig fråga.74 

 

I det fjärde protokollet föreslog Börje Stensson (fp) snabba åtgärder för att förhindra 

försurningsskador av skogen. Stensson hänvisar till flera olika exempel då skog har drabbats. 

Jag tolkade det som att finns det ett behov av ekologisk kunskap för att förhindra ytterligare 

försurning av skogen.75 

 

I det Femte protokollet under miljövårdsforskning föreslog Lennart Brunander (c) ökad 

forskning om miljövård inom områden som exempelvis ekologi och han beklagar sig över att 

det inte prioriteras. 76 

 

                                                
72 Riksdagsprotokoll 1982/83:124, s112-s113.  
73 Riksdagsprotokoll 1983/84:11, s30.  
74 Riksdagsprotokoll 1983/84:20, s26-s31.  
75 Riksdagsprotokoll 1983/84:44, s84-s86.  
76 Riksdagsprotokoll 1983/84:50, s36.  
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Jag har uteslutit protokoll 1982/83:68 eftersom diskussion saknades.77 

 

6.2.4 1984 
 
På det här årtalet fanns det totalt fem protokoll som innehöll begreppet ekologi. 
 

I det första protokollet talade Börje Stenson (fp) om att användningen av handelsgödsel och 

bekämpningsmedel är ett hot mot ”åkermannens ekologi”. Han föreslår effektivisering av 

jordbruket i sammanhanget som jag tolkar som en jordbrukspolitisk fråga. Oswald Söderqvist 

(vpk) talade om att hans intresse för miljö och ekologi har ökat och han är kritisk mot tidigare 

förd miljöpolitik. Han föreslår en miljöinriktad produktion.78  

 

I det andra protokollet talade Kerstin Ekman (fp) om att älvar och dess ekologi bör skyddas. Är 

kritisk mot utbyggnaden av vattenkraft som jag placerar inom den energipolitiska frågan. Olof 

Johansson (c) talade kritiskt om att använda kol som energikälla då han menar att man bör ta 

hänsyn till ekologi. Han föreslår en lösning som är gynnsam för både ekonomi och ekologi.79 

 

I det tredje protokollet föreslog Pär Granstedt (c) att öka satsningar på forskning som berör 

ekologiska frågor. Ulf Lönnqvist (s) uttrycker begreppet i futurum genom att tala om en 

bekymmersam framtid varav behovet av kunskaper inom biologiska områden som ekologi. 

Ivar Franzén (c) föreslog ökade anslag för forskning med en målsättning om en hushållning ”i 

samklang med det ekologiska systemet vi lever i”.80 

 

I det fjärde protokollet talade Olof Johansson (c) om en ekonomisk politik som inte får 

utelämna ekologi. Det är något som jag placerar inom den miljöpolitiska frågan då han 

menade att man inte får missa miljöfrågan. Jörn Svensson (vpk) talade om att 

marknadsekonomi inte är förenlig med skogens ekologiska system. Det gäller 

sysselsättningsfrågan då han kopplade ekologi till ökad arbetslöshet.81 

 

                                                
77 Riksdagsprotokoll 1982/83:68, s21. 
78 Riksdagsprotokoll 1983/84:73, s138-s143.  
79 Riksdagsprotokoll 1983/84:163, s14-s17 & s65.  
80 Riksdagsprotokoll 1983/84:166, s33-s34 & s80-s81 & s96-s97.  
81 Riksdagsprotokoll 1984/85:15, s62-s63 & s69-s72.  
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I det femte protokollet uttrycker Svante Lundkvist (s) begreppet i futurum genom att tala om 

miljöförstöringen som ett hot mot mänskligheten och förslår en samverkan mellan ekonomi 

och ekologi. Börje Svenson (fp) talade återigen om ”åkermannens ekologi” som ett behov för 

ökade kunskaper om jordbruket.82 

 
6.2.5 1985 
 

På det här årtalet fanns det totalt nio protokoll som innehöll begreppet ekologi. 
 

I det första protokollet talade Linnea Hörlén (fp) om behovet av att öka kunskaper om ekologi 

i skolan. Begreppet är viktigt för Hörlén pga miljömässiga förändringar. Det klassar jag som 

skolpolitik pga det gäller anslag för ökade undervisningstimmar om ekologi. Pär Granstedt (c) 

talade om ekologi som något viktigt med tanke på försurning av skog som exempel. I 

sammanhanget menar Granstedt att man bör påskynda övergången till blyfri bensin eftersom 

miljöhotet är starkt i framtiden.83 

 

I det andra protokollet uttrycker Barbro Nilsson (s) begreppet i futurum genom att betona 

behovet av kunskaper om ekologi pga det globala miljöhotet. Det Klassar jag som en 

miljöpolitisk fråga.84 

 

I det tredje protokollet uttryckte Börje Stensson (fp) begreppet i pluskvamperfekt återigen 

genom att tala om ”åkermannens ekologi” i det här sammanhanget hänvisar han till 

försurningen av skogen. Stensson föreslår skydd av jordbruket genom försäkring som jag 

klassar som jordbrukspolitik.85 

 

I det fjärde protokollet talade jordbruksministern Svante Lundkvist (s) om projektet 

”åkermannens ekologi”. Projektet är viktigt för jordbruksministern som föreslår anslag för mer 

forskning.86 

 

                                                
82 Riksdagsprotokoll 1984/85:17, s24-s26 & s39 &  
83 Riksdagsprotokoll 1984/85:76, s70-s71. & s118-s120.  
84 Riksdagsprotokoll 1984/85:77, s133-s135.  
85 Riksdagsprotokoll 1984/85:108, s132-s134.  
86 Riksdagsprotokoll 1984/85:119, s90.  
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I det femte protokollet uttrycker Jan-Erik Wikström (fp) begreppet till övervägande del i 

futurum genom att tala om att ekologiska balansen inte får rubbas. Han menar att 

biståndspolitiken är ett viktigt medel för att förhindra ytterligare miljökatastrofer. Per 

Granstedt (c) talade om en värld i kris pga miljöproblem. Han menar att det ekologiska 

underlaget är hotad som en följd av miljöproblem. Till övervägande del uttrycker Granstedt 

begreppet i futurum även om det fanns inslag av presens. Hans Göran Franck (s) föreslår ökat 

bistånd åt Vietnam eftersom kriget som skedde tio år tidigare har haft negativa konsekvenser 

på ekologin för landet. Användningen av begreppet ekologi sker i presens eftersom han 

hänvisar till nutida förhållanden i sammanhanget.87 

 

I det sjätte protokollet betonade Lennart Brunander (c) betydelsen av ekologiskt tänkande för 

att förhindra ytterligare luftföroreningar. Det gör man effektivast genom att koncentrera sig 

på energipolitiken menar Brunander. Paul Lestander (vpk) uttrycker begreppet i futurum 

genom att förklara riskerna med luftföroreningar som han menar kan leda till att det 

ekologiska systemet slås ut som gäller miljöpolitik. Grethe Lundblad (s) talade om fortsatt 

bevarande av den ekologiska processen genom miljöpolitiska åtgärder. Jordbruksministern 

Svante Lundkvist (s) uttrycker begreppet i futurum genom att tala om att mänskligheten är 

hotad om man inte kombinerar ekologi och ekonomi som jag klassar som ekonomisk politik.88 

 

I det sjunde protokollet uttrycker Paul Lestander (vpk) begreppet i futurum som menar att 

miljöhotet drabbar barnens framtid och därför krävs ökade kunskaper om ekologi. I 

sammanhanget menar Lestander att användningen av kemiska medel bör förhindras genom 

lagstiftning som jag klassar som miljöpolitisk. Nils Häggström (c) föreslog ökade anslag för 

forskning inom ekologi.89 

 

I det åttonde protokollet talade Kerstin Ekman (fp) om att utbyggnaden av vattenkraft har en 

negativ påverkan på älvarnas ekologi som gäller energipolitik.90 

 

                                                
87 Riksdagsprotokoll 1984/85:120, s65-s71 
88 Riksdagsprotokoll 1984/85:138, s41-s64 & s74-s77. 
89 Riksdagsprotokoll 1984/85:151, s38-s40 & s51-s52.  
90 Riksdagsprotokoll 1984/85:158, s76-s80.  
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I det nionde protokollet talade Nils Åsling (c) om vikten av att bevara den ekologiska balansen 

och det görs bäst genom en kombination mellan ekonomisk politik och ekologi. Thorbjörn 

Fälldin (c) uttrycker begreppet i futurum för att beskriva förnekandet av ekologiska fakta som 

ett hot mot välfärdens framtid. Det tillhör den ekonomiska frågan.91 

 

6.2.6 1986 
 

På det här årtalet fanns det totalt fyra protokoll som innehöll begreppet ekologi. 
 

I det första protokollet talade Kerstin Gellerman (fp) om att ekologiska funktioner är viktigt för 

skogsbruket och föreslår lagstiftning för skogens bevarande som gäller naturvårdspolitik. Paul 

Lestander (vpk) talade om behovet av gallringsinsatser genom ekologiska kunskaper. Det 

tillhör frågan om skogspolitik. Jan Fransson (s) talade om ekologi som en viktig funktion för att 

tillämpa skogsbruk på bästa möjliga sätt som gäller skogsbrukspolitik.92 

 

I det andra protokollet uttrycker Karin Söder (c) begreppet i pluskvamperfekt för att förklara 

konsekvenserna av försurningen på skogen och hänvisar bak i tiden. Hon förtydligar behovet 

av miljöpolitiska insatser för mänsklighetens inrättande efter ”ekologins lagar”. Lars Werner 

(vpk) uttrycker begreppet i futurum genom att tala om kärnkraften som ett hot mot den 

ekologiska balansen som jag klassar som energipolitik.93 

 

I det tredje protokollet föreslog Tore Claeson (vpk) ökade resurser åt kommunerna för att få 

kunskaper om ekologi gällande bostadspolitik, eftersom Claeson menar att ekologerna ska 

finnas som stöd vid byggandet av bostäder. Rune Evenson (s) kritiserade tidigare förslag om 

ökade bidrag åt miljö- och ekologi frågor, eftersom Evenson ifrågasätter var pengarna ska 

komma från och jag tolkar det som att begreppet har mindre betydelse i sammanhanget. 

Birgitta Hambraeus (c) betonade behovet av ekologiska frågor för fortsatt hushållning och 

anser att det är viktigt att införa ett ekologiskt råd vid beslutsfattande och det gäller 

miljöpolitik. Magnus Persson (s) betonade behovet av ekologiska synpunkter för en god 

hushållning och jag klassar det som en miljöpolitisk fråga. Viola Claesson (vpk) betonade 

behovet av en ekologisk grundsyn för hushållning av naturen via miljöpolitiken.  

                                                
91 Riksdagsprotokoll 1984/85:167, s12-s16 
92 Riksdagsprotokoll 1985/86:118, s135-s136 & s142-s143 & s144-s146.  
93 Riksdagsprotokoll 1986/87:12, s19-s25 & s26-s31 
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Erik Holmkvist (m) uttrycker begreppet i preteritum för att säga nej till utbyggnaden av 

Råneälv för älvens bevaring och hänvisar till andra utbyggnader ur det förflutna. Karl Erik 

Olsson (c) betonade behovet av ekologisk grundsyn vid lagstiftning som gäller miljöpolitik.94  

 

I det fjärde protokollet talade Larz Johansson (c) om behovet av att öka kunskaper om 

miljöfrågor i skolan genom att undervisa om ekologi som gäller skolpolitik.95 

 

6.2.7 1987 
 

På det här årtalet fanns det totalt 15 protokoll som innehöll begreppet ekologi. 

 

I det första protokollet talade Olof Johansson (c) om att den ekonomiska politiken skapar 

ekologisk obalans genom exploatering av naturresurser. Han är kritisk mot nuvarande 

ekonomisk politik. Viola Claesson (vpk) uttrycker begreppet i futurum för att förklara det 

kapitalistiska systemet kan leda till att förstöra den ekologiska grunden och därför finns det 

ett behov av miljöpolitiska insatser, dessa går dock inte att separera med samhällsekonomiska 

initiativ. Finansministern Kjell-Olof Feldt (s) talade om att byggandet av vägförbindelser mellan 

Oslo-Köpenhamn-Malmö är en bra möjlighet för ekonomin utan att ”rasera det ekologiska 

systemet”. Det gäller infrastruktur. Inga Lantz (vpk) uttrycker begreppet i futurum eftersom 

miljö-ekologi går med underskott som en konsekvens av luftföroreningar menar hon. Det 

placerar jag som en övrig politisk fråga eftersom jag har svårt att tolka vad som behöver göras 

politiskt för att förhindra underskottet.96  

 

I det andra protokollet talade Jörn Svensson (vpk) om att industriella metoder av jordbruket 

är skadligt för den ekologiska situationen och därför krävs en omställning för självförsörjning 

och mindre användning av kemiska medel. Det gäller jordbrukspolitik 97 

 

 

                                                
94 Riksdagsprotokoll 1986/87:36, s13-s15 & s124 & s130-s135 & s161-s162 & s165-s166.  
95 Riksdagsprotokoll 1986/87:41, s80-s81.  
96 Riksdagsprotokoll 1986/87:64, s35-s36 & s81-s83 & s101-s102 & s112-s114. 
97 Riksdagsprotokoll 1986/87:72, s62-63.  
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I det tredje protokollet under finansdebatten talade Nils G. Åsling (c) om en strävan efter en 

samverkan mellan ekonomi och ekologi. Åsling beskriver även att centerpartiet bedriver en 

kamp för ekologisk balans. Hans Petersson (vpk) beskriver att vänsterpartiet kommunisterna 

har en liknande syn som centerpartiet gällande ekologi. Som gäller ekonomisk politik för både 

Åsling och Petersson.  Arne Gadd (s) svarar Åsling gällande talet om ekologisk balans och enligt 

min tolkning menar Gadd att Åslings uttalande om ekologisk balans är en form av propaganda 

för miljövänner, tolkar det som mindre betydelsefullt i sammanhanget då han hänvisar till 

pragmatisk miljöpolitik. 98 

 

I det fjärde protokollet talade Helge Hagberg (s) om ekologi som ett viktigt No-ämne för elever 

som en del i att lära sig om överlevnads- och fredsfrågor. Det Klassas som en skolpolitisk 

fråga.99 

 

I det femte protokollet föreslog Per-Ola Eriksson (c) miljömässiga krav vid handel med andra 

länder som en strävan efter att förena ekonomi och ekologi.100 

 

I det sjätte protokollet talade Per-Ola Eriksson (c) under näringspolitiska frågor om en strävan 

efter ekologisk balans genom att ta hänsyn till ekologi och ekonomi. Ett exempel på det är 

genom att satsa på småföretagen som exempel.101 

 

I det sjunde protokollet uttrycker Björn Samuelson (vpk) begreppet i pluskvamperfekt genom 

att föreslå ökat anslag till medelstora universitet och som argument hänvisar han till tidigare 

framgångar inom vattenekologi som gjorts på mindre forskningsanstalter. Sten Sture Paterson 

(m) föreslår ökade anslag för forskning inom olika områden och ett av dessa är ekologi. 

Argumenten uttrycks i presens genom att tala om förändringar ute i världen som exempelvis 

ökenspridning. Bengt Silfverstrand (s) talade om SAREC projektet som en viktig åtgärd för att 

åtgärda miljöproblem i utvecklingsländer vilket kräver kompetens från ekologiskt håll menar 

han. Jan Jennehag (vpk) föreslog forskning inom jordbruk för en odling som strävar efter 

ekologisk balans.  

                                                
98 Riksdagsprotokoll 1986/87:84, s17 & s26 & s43 & s60.  
99 Riksdagsprotokoll 1986/87:94, s145.  
100 Riksdagsprotokoll 1986/87:99, s25-s29.  
101 Riksdagsprotokoll 1986/87:130, s50-s54. 
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Jennehag menar även att ekologi har blivit ett modeord och menar att ekologi definieras som 

en odling fri från användning av kemikalier. Grethe Lundblad (s) använder ekologi mest för att 

förklara att det pågår redan en satsning inom lantbruksinstitutet som uttrycks i 

pluskvamperfekt då Lundblad hänvisar till tidigare satsningar.102 

 

I det åttonde protokollet talade Ingrid Hasselström Nyvall (fp) om begreppet ekologi för att 

förklara behov av ökade kunskaper om skogsplantering och eventuella förändringar i 

jordbruket. Kunskaper om ekologi är viktigt i sammanhanget och det gäller jordbrukspolitik.103 

 

I det nionde protokollet talade Lars Ahlmark (m) om tidigare projekt i muséer som syftar till 

ökad ”ekologisk kunskapsspridning”. Ahlmark är inte negativ till ekologi i sammanhanget, men 

anser att staten inte ska bestämma för mycket över museerna genom olika kulturprojekt utan 

det ska museerna få avgöra själva. Stina Gustavsson (c) säger att kunskaper om ekologiska 

samband är viktiga att förstå och föreslår ett ekologiskt projekt som ska tillämpas i skansen 

och naturhistoriska museet. Det gäller övriga fråga för båda. 104 

 

I det tionde protokollet talade Nils G Åsling (c) om behovet av att införa miljöavgifter med en 

målsättning om en samverkan mellan ekonomi och ekologi. Åsling anser att ekologi är viktigt 

för att hantera miljömässiga utmaningar och talar under den ekonomiska politiken. Hans 

Peterson (vpk) håller med Åsling om en samverkan mellan ekologi och ekonomi och menar att 

ekonomisk politik ska utgå från ekologi. Lars Werner (vpk) talade om att arbetarrörelsen bör 

förstå allvaret med miljöförstöringen och menade att arbetarrörelsen bör omprövas genom 

ett införande av ekologiskt tänkande.105 

 

I det elfte protokollet talade Olof Johansson (c) om begreppet i futurum för att förklara 

ekonomers åtskillnad mellan ekonomi och ekologi som ett hot. Det är inte möjligt enligt 

Johansson som menar att man bör ta hänsyn till miljöpolitiska åtgärder för en bättre framtid 

och därför bör ekonomi och ekologi sammanverka med varandra.  

                                                
102 Riksdagsprotokoll 1986/87:131, s20-24 & s60-s64 & s86-s89. 
103 Riksdagsprotokoll 1986/87:132, s71-s72 
104 Riksdagsprotokoll 1986/87:135, s147-s149.  
105 Riksdagsprotokoll 1986/87:137, s17-s24 & s80-s84. 
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Viola Claesson (vpk) talade om bilismen som ett hot mot naturen och menar att det är en 

självklar ekologisk insikt och för att tackla det krävs miljöpolitiska åtgärder.106 

 

I det tolfte protokollet betonar Lars Ernestam (fp) behovet av naturvårdspolitiska insatser och 

uttrycker det i futurum genom att förklara att luftföroreningar kan leda skogsdöd som 

kommer leda till förändringar i det ekologiska systemet. Lennart Brunander (c) föreslår att 

göra om Antarktis till en nationalpark för att det har en viktig betydelse för jordens ekologi 

menar han. Sven Munke (m) talade positivt om lagförslaget gällande skydd av våtmarker 

eftersom det är bra för ekologiska synpunkter anser han.107 

 

I det trettonde protokollet talade Karl-Erik Olsson (c) om att centerpartiet bedriver en politik 

enligt en ekologisk grundsyn. Det är viktigt att ta hänsyn till ekologi för att människan är en 

del av naturen enligt Olsson. Sedan talade han om ekologi i futurum genom att kritisera 

industriernas exploatering av naturen som kan leda till ekologisk obalans. Per Stenmark (m) 

talade om ekologi i preteritum för att förklara tidigare marinekologisk forskning som visar på 

negativa konsekvenser för Östersjön och menar att den tekniska utvecklingen har haft ett pris 

på haven och därför krävs det miljöpolitiska åtgärder för att dämpa den negativa 

utvecklingen.108 

 

I det fjortonde protokollet talade Jörn Svensson (vpk) kritiskt om frihandel globalt som 

Svensson menar har förödande konsekvenser för ekologin och föreslår övergången till ett 

ekologiskt jordbruk samtidigt som Svensson talade kritiskt mot EG:s jordbrukspolitik som 

omfattar kemikalieanvändning och förstörelse. Därför finns det ett behov för omställning och 

därmed minska importen. Det tolkas som jordbrukspolitik även om Svensson talade om 

utrikeshandel, använder han ekologi för jordbrukspolitik i sammanhanget.109 

 

I det femtonde protokollet är Jörn Svensson (vpk) kritisk till industrialismen och kapitalistiska 

frihandelssystem. Svensson menar att det finns en konflikt mellan industrialismen och ekologi 

och det räcker inte med mindre åtgärder för att lösa konflikten.  

                                                
106 Riksdagsprotokoll 1987/88:11, s20-s27 
107 Riksdagsprotokoll 1987/88:26, s45-s47 & s54-s55 
108 Riksdagsprotokoll 1987/88:41, s12-s15 & s64-s65. 
109 Riksdagsprotokoll 1986/87:47, s168-s177 
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Han menar även att Sverige som land står som underordnade ett kapitalistiskt system och en 

omställning krävs med en tydlig samhällsvision och sund världshandel. Överlag tillhör det den 

ekonomiska politiken.110 

 

6.2.8 1988 
 

På det här protokollet fann jag totalt tolv protokoll som innehöll begreppet ekologi. 

 

I det första protokollet talade miljö- och energiminister Birgitta Dahl (s) om att kärnenergi är 

inte endast en fråga om användning av kärnvapen utan omfattar också frågor som jordbruk, 

ekologi och medicin. Kärnkraften är en viktig energikälla för framtiden menar hon och det 

gäller energipolitik.111 

 

I det andra protokollet talade Lars Werner (vpk) om ökade klassklyftor och behov av framtida 

vägval. Han menar även att Sverige står inför en ekologisk kris och därför krävs en omställning 

för framtiden som uttrycks i presens under den ekonomiska politiken. Tommy Franzén (vpk) 

talade om behovet av ett nytt ekonomiskt tankesätt kombinerat med ekologi som ett 

alternativ till kapitalismen. Det klassas som en ekonomisk politisk fråga. Hans Petersson (vpk) 

talade om en ekonomisk politik som är kombinerad med ekologi som en möjlighet för att 

skapa arbetstillfällen som jag tolkar som arbetsmarknadspolitik i sammanhanget. 112 

 

I det tredje protokollet talade Per-Ola Eriksson (c) om behovet av att kombinera ekologi och 

ekonomi och exemplifierar över hur det kan gå snett genom att beskriva konsekvenserna av 

svensk skogsexport i pluskvamperfekt. Han menar att Sverige som land bör ta hänsyn till 

miljöpolitiska frågor när det kommer till utrikespolitik. Birgitta Hambraeus (c) uttrycker 

begreppet i futurum för att hänvisa till att mänskligheten hotas av ekologiska katastrofer. Viola 

Claeson (vpk) talade om behovet av samarbete mellan miljörörelsen och arbetarrörelsen för 

en ekologiskt hållbar utveckling vilket främst gäller utrikespolitik i sammanhanget.113 

 

                                                
110 Riksdagsprotokoll 1987/88:45: s17-s20 
111 Riksdagsprotokoll 1987/88:52, s110-s111 
112 Riksdagsprotokoll 1987/88:61, s25-s29 & s66-s68 & s139-s141.  
113 Riksdagsprotokoll 1987/88:114, s71-s72 & s100-s107 
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I det fjärde protokollet talade Karl-Erik Olsson (c) om att Sverige står inför en ekologisk kris 

eftersom fiskar och havsdjur håller på att dö ut som en konsekvens av miljögifter och därför 

krävs det miljöpolitik. Jan Jennehag (vpk) förtydligar definitionen av ekologi som läran av 

samband mellan organismer. Ekologi är en viktig kunskapskälla för god hushållning. Miljö- och 

energiministern Birgitta Dahl (s) talade om strävan efter balans mellan humanism och ekologi 

och menade att samtliga politiker har ett ansvar för naturens bevarande. Ivar Virgin (m) 

uttrycker begreppet ekologi i pluskvamperfekt för att förklara ekologiska katastrofer i Polen 

och menar att marknadsekonomiska åtgärder är ett bättre miljöpolitiskt alternativ än det 

socialistiska. Lennart Brunander (c) talade om behovet av en ödmjukhet för det ekologiska 

systemet genom att förena ekonomisk politik med miljöfrågor och ett exempel på en viktig 

åtgärd är hanteringen av kemiska ämnen. Viola Claeson (vpk) menar att ministern Sven 

Hulterström (s) har endast lånat begreppet ekologi för att framställa ekologiska bilar från en 

professor. Hon menar att sådana alternativ inte är möjliga för att gömma bilismens effekter 

på miljön. Mona Saint Cyr (m) använder begreppet för att tala om den fina natur som Sverige 

har fyllt av djur och växter som lever i samspel med det ekologiska systemet. För Saint Syr är 

det viktigt med nationalparker och naturreservat för naturens bevarande som uttrycks i 

pluskvamperfekt genom att hänvisa till det förflutna. Siw Persson (fp) talade om behovet av 

våtmarker för att skydda landskapets försurning via miljöpolitik och ekologi är en viktig 

kunskapskälla i sammanhanget. Alf Svensson (c)/(kd) uttrycker begreppet i pluskvamperfekt 

för att beskriva konsekvenserna av giftig alg som har skapat en ekologisk katastrof och tycker 

att regeringen har haft en alltför slapp attityd angående miljöpolitiken. Elving Andersson (c) 

uttrycker begreppet i pluskvamperfekt för att hänvisa till tidigare förstörelser av havet. Han 

menar att fiskdöden har skapat en ekologisk katastrof och han kräver åtgärder på både 

nationell och internationell nivå.114 

 

I det femte protokollet använder Inga Lantz (vpk) begreppet ekologi för att tala kritiskt om 

forskning gällande genmanipulerad befruktning genom provrörsbefruktning. Menar att det 

kan rubba den ekologiska balansen som beskrivs i futurum. Klassar det som 

forskningspolitik.115 

                                                
114 Riksdagsprotokoll 1987/88:134, s10 & s27 & s40-s47 & s52 & s60-s61 & s64-s67 & s83-s85 & s98-s102 & 

s108 & s131.  
115 Riksdagsprotokoll 1987/88:136, s36-s39 
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I det sjätte protokollet talade Gunnar Björk (c) om behovet av att kombinera ekologi och 

ekonomi för en långsiktig ekonomisk politik. Björk menar att miljöproblem leder till för stora 

kostnader och därför krävs det en långsiktig politik för att minska utsläppen.116 

 

I det sjunde protokollet talade Olof Johansson (c) om behovet av en samverkan mellan 

ekonomi och ekologi. Han menar att samverkan mellan ekonomi och ekologi är en viktig grund 

för en god tillväxt. Lars Werner (vpk) föreslår ett samarbete mellan vpk, c, s och mp med en 

målsättning om att utforma en ”ekologiskt utformad näringspolitik”. Han kräver åtgärder mot 

den ekologiska krisen som han förklarar i presens. Karl-Erik Olsson (c) uttrycker begreppet för 

att beskriva centerpartiet som ett parti för en ekologisk grundsyn hellre än ekonomisk och 

förslår ökade satsningar på bland annat jordbruket. Gudrun Schyman (vpk) använder 

begreppet ekologi för att tala om en strävan efter ekologisk balans och en förutsättning för 

det är att förena ekologi och ekonomi genom exempelvis energipolitiska medel för att minska 

kol- och olje beroendet. Hon talade även om att minska den ”extrema” exporten och 

importen. Begreppet uttrycks i futurum genom att tala om en ekologisk kris och behovet av 

en utökad hänsyn till miljön.117 

 

I det åttonde protokollet är det endast representanter för miljöpartiet som använde 

begreppet.118 

I det nionde protokollet är det endast representanter för miljöpartiet som använde 

begreppet.119 

 

I det tionde protokollet talade Britta Bjelle (fp) om behovet av en kunnig person inom ekologi 

i kommissionen angående gränsälven. Algblomning och riskerna för arters utrotning har fått 

Bjelle att intressera sig för miljöfrågor.120 

 

                                                
116 Riksdagsprotokoll 1987/88:137, s14-s15 
117 Riksdagsprotokoll 1988/89:11, s43 & s50-s60 & s140-s141 & s169-s172 & s175-s176.  
118 Riksdagsprotokoll 1988/89:13, s29-s34.  
119 Riksdagsprotokoll 1988/89:12, s50.  
120 Riksdagsprotokoll 1988/89:21, s53-s53 
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I det elfte protokollet talade Gudrun Schyman (vpk) om att vpk är ett parti som strävar efter 

en ekologisk balans och begreppet används under frågan om äldreomsorg som jag klassar som 

övrig fråga. Ingvar Eriksson (m) talade om att den ekologiska balansen i havet är rubbat som 

en konsekvens av havsföroreningar och försurning. Han stödjer förslaget om miljöpolitiska 

åtgärder för att förhindra ytterligare föroreningar. Ett exempel är kunskaper från 

marinekologer för att ta emot kunskaper om havsmiljön. Håkan Holmberg (fp) talade om 

problemet med algblomningen som en konsekvens av utsläpp och föreslår införandet av 

miljöavgifter som gäller miljöpolitik. Holmberg menar även att den socialistiska regimen som 

styr Polen bryr sig inte miljöåtgärder. Annika Åhnberg (vpk) föreslår ökad satsning inom 

marinekologisk forskning i syfte att förhindra ytterligare miljöförstöring och få ökade 

kunskaper om havet och motverkandet av algblomning. Hon använder även begreppet för att 

beskriva behovet av en omställning till ekologiskt jordbruk.121 

 

Jag har uteslutit protokoll 1987/88:59 eftersom diskussion saknades.122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
121 Riksdagsprotokoll 1988/89:44, s59-s60, s67-s68, s72-s77 & s96-s99 
122 Riksdagsprotokoll 1987/88:59, s102. 
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6.2.9 Sammanfattning 
 

På diagrammet nedan har jag sammanställt andelen partier som använder sig av begreppet 

ekologi. Observera att jag har avrundat till hela procent. 

Diagram 2.2 Andel partier 1981–1988 

       

Källa:Riksdagens protokoll 1981–1988 (se s25-s38) 

Nedan har jag sammanställt för vilka-sa typer av politiska frågor som aktörerna använder 

begreppet ekologi. Observera att jag har avrundat till en decimal. 

Tabell 1.4 Politiska frågor 1981–1988 

 

Källa: Riksdagens protokoll 1981–1988 (se s25-s38) 
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Andel partier som använder begreppet 
ekologi under tidsperioden 1981-1988

Politiska frågor 
 
Tidsperioden 1981–
1988 

Ekonomi 
Sysselsättning  
Produktion 
Skatt 

Miljö  
Naturvård 
Jordbruk 
Skogsbruk 
Nationalparker 

Biståndspolitik Forskning  
 

Skolpolitik 
Gymnasium 
och 
grundskolan 

Byggnad och 
infrastruktur 

Energipolitik 
Kärnkraft, 
kolkraft och 
vattenkraft 

Övriga 
politiska 
frågor 
Äldreomsorg 
museum 

Centerpartiet 40 % 32,5% 2,5 % 7,5 % 5 % 0 % 7,5 % 5 % 

Moderata 
samlingspartiet  

11,1% 55,6% 0 % 11,1% 11,1% 0 % 0 % 11,1% 

Socialdemokraterna 15 % 35 % 15 % 15 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

Folkpartiet 0 % 62,5% 6,25 % 12,5% 6,25 % 0 % 12,5% 0 % 

Vänsterpartiet 
kommunisterna 

45,5% 32 % 0 % 9,5 % 0 % 2,5 % 5,25 % 5,25 % 
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Nedan har jag sammanställt den diakrona biten som kännetecknar vilken tidsaspekt då 

aktörerna använder begreppet ekologi. Observera att jag har avrundat till hela eller halva 

procent. 

Tabell 1.2 Tidsdimension 1981–1988  

 

Tidsdimension 
Tidsperioden 1981–1988 

Erfarenhetsrum Förväntninghorisont 

Centerpartiet 12,5% 87,5% 

Moderata samlingspartiet 45 % 55 % 

Socialdemokraterna 15 % 85 % 

Folkpartiet 0 % 100 % 

Vänsterpartiet 
kommunisterna 

3 % 97 % 

Källa: Riksdagens protokoll 1981–1988 (se s25-s38) 

 

På tabellen nedan har jag sammanställt den synkrona biten som avgör aktörernas betydelse 

för begreppet ekologi. Observera att jag har avrundat till en decimal. 

 
Tabell 1.6 begreppets betydelse 1981–1988 

Begreppets betydelse 
Tidsperioden 1981–1988 

Mindre Större 

Centerpartiet 0 % 100 % 

Moderata samlingspartiet 11,1% 88,9% 

Socialdemokraterna 10 % 90 % 

Folkpartiet 0 % 100 % 

Vänsterpartiet 
kommunisterna 

3,5 % 96,5% 

Källa: Riksdagens protokoll 1981–1988 (se s25-s38) 
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7. Anälys 
7.1 I vilka sammanhang talade svenska riksdagspolitiker om begreppet 
ekologi under tidsperioden 1973–1988? 
 

På tabellen nedan har jag sammanställt för vilka politiska frågor då begreppet användes för 
samtliga partier. Observera att jag har avrundat till en decimal. 
 

Tabell 1.7 Politiska frågor 1973–1988 

Källa: Riksdagens protokoll 1973–1988 (se s15-s22 & s25-s38) 

 

Marianne Danielsson talade om en åtskillnad mellan naturvård och energipolitik för perioden 

1973–1985. Det framgår tydligt på min undersökning med tanke på att begreppet inte 

användes så mycket inom energipolitik. Totalt var resultatet ca 6,3 % då man använde 

begreppet inom energipolitik. Håkan Pleijel och Elfar Loftsson talade om att begreppet 

missbrukas av politiker. Utifrån min tolkning borde forskningsfrågan och skolpolitiska frågan 

varit högre än den ekonomiska frågan för en tydligare framställning av begreppet. Under min 

studie framkom det tydligt att politiker använder begreppet som strider mot ekologi som 

vetenskap utifrån Pleijel och Loftssons beskrivningar.123 Exempel på det är Karl Erik Olsson (c) 

som talade om en ekologisk kris. Miljö- och energiministern Birgitta Dahl (s) talade om en 

balans mellan humanism och ekologi utan att hänvisa till ekologi som vetenskap. Mona Saint 

Cyr (M) talade om samspel med det ekologiska systemet utan att förtydliga vad hon menade 

med ekologiska system. Kerstin Ekman (fp) talade om att bevara älvar och deras ekologi. Lars 

Werner (vpk) talade om att införa ett ekologiskt tänkande utan att hänvisa till vetenskap. 

Samtidigt fanns det också stunder då representanterna uttryckte en korrekt definition av 

begreppet, men till övervägande del var det inte korrekt.124  

En annan anmärkning är hur Johan Hedrén talade om svårigheter med den svenska 

miljöpolitiken pga ideologiska låsningar.  

                                                
123 Se s8 & s12. 
124 Se s25 & s31 - s34 

Politiska frågor 
 
Tidsperioden 1973–1988 

Ekonomi 
Sysselsättning  
Produktion 
Skatt 

Miljö  
Naturvård 
Jordbruk 
Skogsbruk 
Nationalparker 

Biståndspolitik Forskning  
 

Skolpolitik 
Gymnasium 
och 
grundskolan 

Byggnad och 
infrastruktur 

Energipolitik 
Kärnkraft, 
kolkraft och 
vattenkraft 

Övriga 
politiska 
frågor 
Äldreomsorg 
museum 

Samtliga partier 25,2% 39,7% 6,3 % 9,5 % 6,9 % 2,5 % 6,3 % 3,6 % 
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Det märktes på statistiken då politikerna använde begreppet i väldigt olika sammanhang. Ett 

exempel på det är användningen under den ekonomiska frågan vilket förklarar Johan Hedréns 

beskrivning av svårigheter med miljöpolitik pga ideologiska låsningar som även Elfar Loftsson 

talade om när han beskrev att sysselsättningsfrågan har varit överordnad. Danielsson och 

Hedrén var också inne på att politikerna strävar efter en anpassningsmekanism och upprepade 

gånger talade representanterna om en anpassning mellan ekologi och ekonomi.125 

Vänsterpartiet kommunisterna som använde begreppet minst under perioden 1973–1980, för 

att sedan komma på andra plats under perioden 1981–1988, det var ett exempel på hur den 

ideologiska låsningen skulle förändras succesivt. Årtal 1987 talade Lars Werner (vpk) om att 

arbetarrörelsen bör införa ett ekologiskt tänkande.126 En hypotetisk fråga är att det kanske var 

under den perioden som förändrade vänsterpartiet kommunisternas inställning till att 

kombinera miljöfrågor inom arbetarrörelsen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
125 Se s3-5 & s12 
126 Se s31.  
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7.2 Vilka politiska partier uttalade sig mer eller mindre om begreppet 
ekologi?  

På diagrammet nedan har jag sammanställt vilka partier som talade mer eller mindre om 

begreppet ekologi. Observera att jag har avrundat till hela procent.  

Diagram 2.3 Andel partier som använder begreppet ekologi 1973–1988 

 

Källa: Riksdagens protokoll 1973–1988 (se s15-s22 & s25-s38) 

 

En intressant förändring är hur vänsterpartiet kommunisterna gick från att använda begreppet 

minst under perioden 1973–1980, för att sedan öka med 20 procentenheter under 

tidsperioden 1981–1988. Folkpartiet ökade med 1,5 procentenheter mellan 1973–1980 och 

1981–1988. Socialdemokraterna minskade med 11 procentenheter mellan 1973–1980 och 

1981–1988. Moderata samlingspartiet minskade med 7 procentenheter mellan 1973–1980 

och 1981–1988. Centerpartiet som använde begreppet mest under båda perioderna minskade 

med 3,5 procentenheter mellan perioden 1973–1980 och 1981–1988.127 En förklaring till det 

är Vänsterpartiet kommunisternas ökning som jag nämnde i föregående kapitel om den 

ideologiska låsningen till en början som sedan skulle avta.  

 

                                                
127 diagram 2.1 & diagram 2.2. 
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7.3 Kan man finna förändringar kring riksdagspolitikers användning 
av begreppet ekologi över tidsperioden 1973–1988 
 

Sverker Sörlin talade om att ekologi började associeras med miljöintresse.128 Det framgår 

tydligt bland representanterna då ekologi var av större betydelse för samtliga partier under 

båda tidsperioderna. En markant förändring var moderata samlingspartiet då begreppet fick 

en större betydelse under tidsperioden 1981–1988 med en ökning på 22,4 procentenheter.129 

Dock skulle föväntningshorisonten minska med 45 procentenheter mellan tidsperioden 1973–

1980 och 1981–1988. För socialdemokraterna minskade föväntningshorisonten med 15 

procentenheter, men man kan finna en ökning av betydelsen med fem procentenheter. För 

Centerpartiet var betydelsen större i båda fall men föväntningshorisonten minskade mellan 

tidsperioden 1973–1980 och 1981–1988, med 7,1 procentenheter. För Vänsterpartiet 

kommunisterna minskade föväntningshorisonten med 3 procentenheter och betydelsen 

skulle minska med 3,5 procentenheter vilket var konstigt med tanke på deras ökning av 

begreppets användning mellan tidsperioden 1973–1980 och 1981–1988. De gånger som 

betydelsen var mindre, var exempelvis under debatt då Viola Claesson (vpk) var kritisk mot 

ekologiska bilar.130  

 

För folkpartiet var begreppet av större betydelse i båda fallen och även föväntningshorisonten 

som låg kvar på 100 % under både tidsperioden 1973–1980 och 1981–1988. Sammanlagt kan 

man finna en ökning för samtliga partier angående användning av begreppet ekologi överlag. 

Tidsperioden 1973–1980 fann jag totalt 44 gånger då politikerna använde begreppet ekologi. 

Tidsperioden 1981–1988 fann jag totalt 116 gånger då politikerna använde begreppet ekologi 

som är en ökning på cirka 163 %. 

 

 

 

 

                                                
128 Se s3-s4. 
129 Tabell 1,5 & 1,6. 
130 Se s35.  
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8. Slutsats 

För att finna förändringar av ett begrepps användning utförde jag en synkron och diakron 

analys som hjälpmedel. Resultaten visar att vid en användning av begreppet ekologi är det av 

större betydelse för samtliga partier, som var den synkrona analysen. På den diakrona 

analysen var föväntningshorisonten större än erfarenhetsrummet vid användning av 

begreppet för samtliga partier under båda tidsperioderna, det skulle dock minska för (vpk), 

(c), (s) och öka markant för (m). Min slutsats är att man kan finna förändringar, men jag kan 

inte avgöra när man kan finna förändringarna då majoriteten av partiernas betydelser för 

begreppet och föväntningshorisonten, har varit större i båda tidsperioderna. En intressant 

förändring jag kunde finna är en ökning med cirka 163 % då politikerna använder begreppet 

ekologi från tidsperioden 1973–1980 till 1981–1988.  
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9. Didäktisk reflektion 
 

Enligt skolverket är det viktigt att eleverna ska kunna använda sig av historiska begrepp för att 

förstå historiska samhällsförändringar.131 För mig har det varit väldigt nyttigt att lära mig om 

Kosellecks teoretiska perspektiv på begreppshistoria. De olika definitionerna av revolution 

som Koselleck beskriver har jag själv använt mig av under min senaste VFU-period. Något som 

jag tyckte eleverna uppskattade. Det är viktigt att elever som läser historia som ämne ska 

kunna förstå syftet med alla begrepp som man lär sig inom historia, och vad jag gjorde var att 

fråga eleverna vad Franska revolutionen är för något. Eleverna svarade revolution under slutet 

av 1700-talet. Då förklarade jag för eleverna hur intressant det är att jag frågade om ett 

begrepp som innehåller två ord så kunde eleverna direkt koppla det till Franska revolutionen 

1789–1799. Det gav eleverna ett perspektiv över hur viktigt det är med begrepp inom historia 

som ämne. När det kommer till min empiriska undersökning har jag använt mig av källor från 

arkiv vilket också kan vara användbart genom att förklara för elever vilka källor som man kan 

använda sig av som historiker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
131 Skolverket, https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje

ctCode%3DHIS%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
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