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Forskningsplan: I nationens intresse – skapandet av nationella intressen i svensk 

miljöpolitik 1960-1987  

I Västerbottens län under 1960-talet utkämpades en strid som senare har beskrivits som en av de 

första stora miljödebatterna i Sverige under efterkrigstiden. Det hade uppstått en konflikt 

huruvida Statens vattenfallsverk skulle få bygga ut Vindelälven för att öka produktionen av 

vattenkraft och när de presenterade sina planer 1962 väcktes en rasande bevarandeopinion. 

Stödet för en utbyggnad var stort i såväl regeringen som i riksdagen och motioner om 

utredningar innan utbyggnaden röstades raskt ned av riksdagen till Vattenfalls fördel 1965. 

Bevarandeopinionen gav sig dock inte och 1970 meddelade regeringen att älven inte skulle byggas 

ut. Dessutom lyckades bevarandeopinionen skriva in ett bevarandeintresse i Fysisk riksplanering.1 

Ungefär samtidigt utspelade sig en konflikt i en helt annan del av landet. På Väröhalvön i Halland 

ville Skogsägarnas industri AB (SIAB) 1963 anlägga ett bruk för massa-tillverkning, men området 

var egentligen tänkt för rekreation. Likt fallet med Vindelälven väckte förslaget en stark 

bevarandeopinion och mellan 1963 och 1972 positionerades industriell exploatering mot 

bevarande av turism-, fritid- och naturvärden. Tvärtemot Vindelälven tog det 

samhällsekonomiska intresset överhanden, bevarandeopinionen blev nedröstad och bruket 

uppfördes.2    

    Trots de olika utfallen i konflikterna speglar fallet Vindelälven och fallet Värö en viktig 

företeelse under den här perioden, nämligen frågan om markanvändning. I synnerhet det tidiga 

1960-talet utmärktes av hög tillväxt och snabb produktivitetsutveckling inom industrin. 

Framgångarna märktes särskilt inom metallindustrin samt inom pappers- och massaindustrin.3 En 

konsekvens av denna industriella intensifiering var dock att konkurrensen om mark och vatten 

trappades upp. Under 1960-talet hade dessutom insikten att miljöresurserna inte var oändliga 

slagit rot och invid industriernas krav på markområden fanns alltså ytterligare en komponent att 

lägga till i ekvationen – en i snabb takt växande miljörörelse. Det har i tidigare forskning slagits 

fast att de flesta involverade grupperna i Sverige i början av 1900-talet var överens om att naturen 

kunde betraktas som en given nationell tillgång, varför det inte var särskilt märkligt att staten var 

aktiv i naturbevarande frågor4. Följde synen på naturen som en given nationell tillgång med in i 

efterkrigstiden? Vems intressen skulle företrädas i naturen? 1947-års byggnadslag hade gett 

kommunerna makten att bedriva fysisk planering. I mitten av 1960-talet beslöt regeringen att 

kartlägga olika intressenters anspråk i Fysisk riksplanering (FRP) som skulle underlätta 

prioriteringar mellan motstridiga anspråk på mark. Olika aktörer, allt ifrån industri och jordbruk 

till naturvård, friluftsliv och kulturminnesvård, fick ange vad de ansåg var ”riksintresse” för den 

egna verksamheten. Arbetet med att få fram dessa ”riksintressen” fångade dualismen i 

naturresursfrågan, det vill säga naturresurser som föremål för diverse utvinningar och 

naturresurser som föremål för naturvård. Eftersom det som fastställdes var riktlinjer och inte en 

                                                             
1 Anshelm, 1992: s. 16, 39, 93.  
2 Söderholm, 2005: s.199. 
3 Magnusson, 2002: s. 413. 
4 Sandberg; Sörlin, 1998: s. 3. 
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lag, fanns fortfarande möjligheter till förhandlingar, men skillnaden nu var att bestämmanderätten 

över markanvändningen hade förskjutits från kommunerna till staten.5  

    Ovan beskrivna konflikter visar att det inte var en självklarhet hur naturresurser i landet skulle 

användas, vilket i sin tur ger en fingervisning om att riksintressen är något högst konstruerat och 

långt ifrån givet. Syftet för det avhandlingsprojekt jag här vill skissera är att undersöka hur 

”nationella intressen” formades, formulerades och legitimerades. Det övergripande målet är att 

försöka förstå hur miljöpolitiska frågor om naturresurser ”nationaliseras” och en bakgrund för ett 

sådant syfte följer nedan.  

 

Analytisk utgångspunkt 

Miljöhistoria har länge varit ett fält inom historievetenskapen där nationella gränser har ruckats 

på.6 Senaste tillskottet som gör just detta inom internationell forskning är antologin Nation-States 

and the Global Environment där författarna utmanar nationalstaten som utgångspunkt för forskning 

framför allt genom att visa på det inneboende transnationella elementet i miljöproblematikens 

natur. I antologin belyser olika forskare de hinder som nationalstater ofta skapar för ett effektivt 

internationellt samarbete i miljöfrågor, men också hur icke-statliga grupper har undergrävt 

nationalstatens möjlighet att obekymrat fatta beslut rörande miljön där de nationella intressena 

prioriteras.7  Det har hävdats av forskare inom olika vetenskapliga fält att miljöfrågor och framför 

allt konflikter kring naturresurser har skapat en form av nynationalism. Mark, fiskerinäring eller 

till exempel skogsområden som absorberar industriutsläpp, inrymmer inneboende geografiska 

och historiska skillnader mellan länder.8  

    Miljön utmanar nationen som föreställd gemenskap genom att vara transnationell i just sin 

natur. Orsaker och effekter tar inte hänsyn till de av människor uppdragna nationsgränserna, utan 

pendlar mellan det lokala och det globala.9 Cui bono är långt ifrån givet och miljöpolitiken är och 

som inledningen visar, har varit kantad av konflikter mellan lokala intressen och det som kallas 

för ”nationella intressen”. Det kan till exempel anses naturligt att den svenska regeringen slogs 

med näbbar och klor för att det internationella samfundet skulle minska sina respektive utsläpp 

av svavel när det svenska landskapet hotades av försurning. Likaså kan det anses naturligt att 

miljöskyddet fick ge vika på nationell nivå när man till exempel ville säkra Sveriges fossila 

bränsletillgångar genom skifferoljeutvinning. Ett sådant förgivettagande riskerar dock att befästa 

nationen som en given utgångspunkt för miljöpolitik, trots att riksintressen i själva verket inte har 

formats utan dispyter och oenigheter. Likt forskarna i antologin Nation-States and the Global 

Environment menar jag att miljöhistoriker måste skriva miljöhistoria som blottlägger denna 

konstruktion. Nationalstater är dock inte bara en konstruktion skapad mot det stora, globala utan 

också en konstruktion skapad inåt mot det lilla, lokala. Miljöfrågorna gör det uppenbart att 

                                                             
5 Bernes; Lundgren, 2009: s. 206. 
6 Ända sedan Fernand Braudel från Annales skolan under 1970-talet. 
7 Bsumek, Erika Marie; Kinkela, David; Lawrence, Mark Atwood 2013 s.1-23. 
8 Hettne; Sörlin; Østergård, 2006: s. 410 Se också Elisabeth Jay Friedman, Katryn Hochstetler and Ann Marie Clark.,               
    2005.  
9 Återkommer till ”föreställd gemenskap” längre ner. 
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nationen är en konstruerad identitet bestående av småregioner etcetera som i verkligheten har 

signifikant skiftande förutsättningar, intressen och åsikter. (Detta faktum är naturligtvis inte 

avskilt från ett globalt perspektiv då den globala marknaden späder på den nationella 

konkurrensen vilket resulterat i att nationer effektiviserar sina näringar, tränger undan småskaliga 

verksamheter och därmed förändrar ett landskaps panorama genom dammar och skogshyggen.10)  

    Om vi utgår från att nationen är en konstruerad gemenskap, får vi en första antydan till att 

även nationella intressen eller ”riksintressen” är konstruerade. Det i sig behöver inte innebära att 

konceptet ”nationalstat” saknar nytta eller är obrukbart inom miljöhistoria. Jag vill ansluta mig till 

den inriktning av miljöhistoria som ser värdet i att skriva en historia, som ser bortom 

nationalstaten, utan att för den skull förringa betydelsen som konceptet har haft inom historisk 

såväl som modern politik. Det innebär, att jag framhåller värdet att studera nationell miljöpolitisk 

historia, men med utgångspunkten att det nationella måste produceras, legitimeras och bibehållas. 

Benedict Andersons idé om att nationalstaten inte vilar på objektiva kriterier, utan är en form av 

föreställda gemenskaper, har fått fortsatt existens i Michael Billigs teorier. Billig har genom det 

han kallar för ”banal nationalism” beskrivit en typ av nationalism som är så självklar att vi inte 

ens räknar den som nationalism. Han beskriver hur nationen och den nationella identiteten 

fortgår genom att lojalitet till begrepp som ”vår nation” och ”vi” återfinns i vardagliga 

konversationer och texter samt alldagliga tillfällen som sportevenemang och väderleksrapporter. 

Etablerade nationer och nationella institutioner hålls vid liv genom att olika områden på det här 

sättet ”nationaliseras”. Jag vill omformulera Billigs uppmaning att analysera hur etablerade 

nationalstater dagligen reproduceras som nationer, till att i min undersökning analysera hur 

etablerade nationalstater reproducerar naturen som nationell.11 

   Att skriva en nationell miljöpolitisk historia kräver, menar jag, att man samtidigt dekonstruerar 

nationalstaten. Om den nationella gemenskapen och således dess gemensamma intressen inte är 

givna, hur legitimeras och (re)produceras dessa som givna vid tillfällen då de måste formuleras? 

     Jag inspireras även av en artikel skriven av vetenskapshistorikern Kristin Asdal i vilken hon 

undersöker hur fluorutsläpp blev en politisk fråga på nationell nivå.12 Asdal visar hur statens 

politik konstrueras av olika gruppers formuleringar, men också hur diverse förutsättningar, som 

till exempel det mätbara, skapar ett möjligt utrymme att driva statlig politik. Hon demonstrerar 

hur lokala aktörer drabbade av utsläpp lyckades få gehör för sin sak genom forskningsstatistiska 

argument, men hur frågan i samma stund skapade ett nytt utrymme för statlig politik. 

Utsläppsfrågan omvandlades till vad Asdal kallar för ”a new national and governable space”.13 

Man skulle genom idén om ”governable space” kunna tänka sig en diskussion om huruvida FRP 

blev ett sätt att skapa ett sådant utrymme och hur FRP också blev en möjlighet från 

nationalstaten att med Billigs begrepp ”nationalisera” miljön genom att hela idén med FRP 

innebar att de olika intressenterna nödsakades till att argumentera utifrån nationella intressen. Att 

                                                             
10 Se t.ex. Colombi, 2003:  s. 214-215. 
11 Billig, 2013: s. 6, 29, 160-1. 
12 Asdal, 2007. 
13 Asdal, 2007: s. 317. 
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kategorisera naturen på det viset som FRP gjorde, är att omformulera vad naturen är för något 

och ett sätt att kontrollera den - att skapa det som Asdal kallar för Governable space. Här kan 

analytiska begrepp som ”styrning” och ”narrativ” också komma att bli viktiga. Det blir en 

ordnande och reglerande process, men denna ordnande och reglerande process är som de många 

konflikterna visar, en process där flera olika intressenter vill medverka i meningsskapandet av 

naturen och dess resurser. En viktig poäng i Asdals artikel är att olika intressenters bestridande 

inom miljödispyten inte står i fundamental opposition mot det regerande styret, utan att dessa 

snarare samverkar.14 Det blir därmed också en del av undersökningen att vara öppen för vilka 

aktörer som formar nationella intressen.15   

    Jag vill alltså undersöka naturresursbegreppet och dess koppling till det nationella. Det blir 

således en undersökning om hur naturresurserna värderas, det vill säga de värderingar som döljer 

sig bakom de olika intressenternas ställningstagande. Dock blir det framförallt en fråga om hur 

intressenterna argumenterar. Denna argumentationsanalys kommer att resultera i frågor om vem 

som för fram vilka argument, vilka argument som förs fram och vilkas intressen som bejakas.       

    Förfaringssättet jag kommer att använda för att analysera projektets nationalisering av 

naturresursfrågor, kommer att vara inspirerat av lingvisten Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys.16 Genom att undersöka de diskurser som går att forma kring argumenten, hoppas 

jag kunna komma åt vilka argument och värden som fick platsa som riksintressen och vilka 

argument och värden som inte fick denna status. Diskursanalysen hjälper forskaren att 

dekonstruera text, så att det som anses självklart kan fixeras och analyseras och blir en lämplig 

metod om vi utgår ifrån Billigs tes, att nationaliserandet i den etablerade national-staten övergår 

till ett ”naturligt” tänk. Enligt Billig gömmer sig den banala nationalismen ofta bakom uttryck 

som ”samhället” vilket kräver av forskaren att vara uppmärksam på det underliggande i texten.17 

Formandet av diskurser blir således ett metodologiskt instrument för att upptäcka teman som 

inte sägs, men förutsätts.   

 

Operationaliserande frågor 

För att uppnå syftet att undersöka hur ”nationella intressen” formades, formulerades och 

legitimerades, ska undersökningen brytas ned i operationaliserande frågor: 

 

- Vilka argument framförde de olika intressenterna i utformandet av FRP? 

- Vilka argument framförde de olika intressenterna i konflikter kring naturresurser? 

- Vad avgjorde vilka naturresurser som var av riksintresse? 

- Vilkas intresse räknades som riksintresse? 

- (Re)producerades det en idé om naturen som nationell och i sådant fall hur formulerades 

en sådan argumentering?  

                                                             
14 Asdal, 2007: s. 318 
15 Och kommer också att kräva en diskussion om intentionalitet.   
16 Fairclough, 2003. 
17 Billig, 2013 s. 38. 
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Forskningsläge 

Inom miljöhistorisk forskning kan tre större ingångar identifieras: En materiell ingång som 

behandlar förändringar i naturen under historiens gång och undersöker hur dessa har påverkat 

människor och samhällen, en idéhistorisk ingång där föreställningar om och representationer av 

naturen undersöks och slutligen en politisk ingång, som framför allt undersöker lagar, politiker 

och NGOs idéer och utföranden i miljösammanhang.18 Studier av sociala och politiska aspekter 

av fältet är eftersatt på svensk terräng vilket möjligtvis kan förklaras med miljöhistorians ursprung 

i geografi, varför miljöhistoriker har fokuserat på naturvetenskapliga problem i högre grad än 

politiska. Historikerna Sverker Sörlin och Paul Warde pekade 2007, i en artikel i Environmental 

History, på bristen av sociologiska tänkare inom miljöforskningen och eftersökte ett närmande av 

miljöhistoria till de samhällsvetenskapliga tankegångarna, för att förhindra att miljöhistoria blir 

sekundär under naturvetenskapen i studier av miljön.19 En undersökning av det slag jag vill utföra 

har alltså såväl vetenskaplig som samhällelig relevans.  

        Som tidigare nämnts har miljöhistorisk forskning varit snabb att överge nationalstaten som 

given undersökningsram, men forskningen har dock mer eller mindre uttalat, jämväl flitigt 

cirkulerat kring just nationalstaten. 20 När det gäller kopplingen mellan naturen och det nationella 

är det framför allt 1800-talet och tidiga 1900-talet som har varit föremål för historisk forskning . 

Den nationella identiteten har konstaterats ha en stark betoning på naturens roll genom naturens 

industriella och ekonomiska värde, men också dess symboliska och estetiska laddning i nationell 

retorik sedan 1800-talets slut.21  Enligt historikerna Sverker Sörlin och L. Anders Sandberg, var 

det från början främst den urbana medelklassen i Sverige som formade en nationalistisk syn på 

vildmarken, vilket ledde till tankar om bevarande och vårdande politik i början av 1900-talet. 

Denna grupp var dock, menar de, även ansvariga för nationens produktiva kapacitet, varpå 

industriernas krav många gånger ledde till ett offrande av skogarna.22 Då naturens tillgångar också 

var avgörande för den svenska industrialiseringen, blev den naturromantiska nationalismen alltså 

samtidigt kopplad till exploateringsintressen. Parallellt med exploatering och nationalromantiska 

berättelser om urskog och fjäll, framträdde dock sakteliga en ekologisk vetenskap och 

vetenskapsmän fick i hög utsträckning uppgiften att förvalta tillgångarna. Efter andra världskriget 

fick speciella forskningskommissioner till uppgift att övervaka råvaruområdet 23 Här upphör 

också den miljöhistoriska forskningen på temat.  

    Vad gäller senare delen av 1900-talet har det inte funnits samma medvetna reflexion kring det 

nationella och naturresurser. Kanske går det att tolka bristen på dessa undersökningar som ett 

tecken på att Billigs tes är riktig, nämligen att etablerade nationer reproduceras på en nivå som 

                                                             
18

 McNeill, 2003: s. 5.  
19 Sörlin, Warde, 2007: s. 144. 
20 Exempel på svensk forskning som lämnat nationen som undersökningsangränsning Jorden är en ö av Sörlin och  
   Öckerman 
21 Abrahamsson; Hällgren; Sundström; Sörlin, 1992: s. 246; Sandberg; Sörlin, 1998s. 3 Se också Sörlin (2002) 
22 Sandberg; Sörlin, 1998 s. 3 
23 Abrahamsson; Hällgren; Sundström; Sörlin, 1992 s. 260.  
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inte uppfattas som nationsskapande längre, inte ens av forskare.24 Däremot har forskning pekat 

på att det har funnits och finns en koppling mellan svensk identitet och miljöarbete, även om 

någon koncentrerad undersökning av frågan ännu inte har utförts. Statsvetaren Björn Wittrock 

menar att det i brist på konstitutionell nationalism har skapats en “quasi-constitutional 

patriotism” där en ideologisk betoning på jämlikhet, människors lika värde och miljömedvetenhet 

har etsats in i befolkningens medvetande och skapat en känsla bland svenskar, att de är 

annorlunda och unika.25 Vikten av att verka för ett internationellt samarbete har betonats 

konstant sedan 60-talet, men än mera efter Stockholmskonferensen 1972. Sveriges roll som den 

främsta bidragsgivaren till FN:s miljökonferens i Stockholm har tolkats som en ambition från 

Sveriges håll att fungera som en internationell ledare och förebild inom miljöarbete, som även 

innefattat en stark betoning på solidaritet med tredje världen. Stockholmskonferensen var inte det 

första internationella miljömötet, men har beskrivits som den första konferensen som tog ett 

holistiskt grepp på miljöfrågorna.26 Under slutet av 80-talet och början av 90-talet kom en 

ansenlig mängd debatterande artiklar som hävdade att Sverige hade förlorat sin position som 

ledande miljönation internationellt och att det nu var dags att återupprätta den gamla statusen.27 

Senast i ledet har Fredrik Reinfeldt upprepade gånger förklarat att Sverige mer än något annat 

land i Europa motverkar klimatförändringarna.28 Att inkorporera miljöarbetet i den 

internationella identiteten på det här sättet, är också intressant utifrån mitt syfte, varför även detta 

område kommer att undersökas närmare.  

    Framför allt tre verk, alla med betydande år på nacken, har producerats som avhandlar svensk 

miljöpolitik under efterkrigstiden. I The Making of the New Environmental Consciousness har 

miljöpolitikens utveckling i Sverige analyserats mot den nationella politiska kulturen och sedan 

jämförts med miljöpolitiken i Danmark och Nederländerna. Författarna har fastslagit att den 

svenska staten och de etablerade partierna varit mycket närvarande i formandet av miljörörelsen 

och att denna närvaro innebar att till exempel vetenskapsmän knöts till de statliga 

miljöorganisationerna istället för icke statliga organisationer, något som alltså var utmärkande just 

för Sverige. Författarna menar att den svenska statens starka inblandning i miljöfrågorna går att 

härleda till välfärdsstaten och den svenska traditionen att arbeta ”within the system”. 

Centralisering genom expandering av den statliga miljökontrollen var företrädesvis reaktionen på 

miljöhotet.29 Den intensiva koncentrationen som den svenska staten lade på miljöfrågor under 

1960- och 1970-talen vill även Sörlin och Sandberg i Sustainability hänvisa till det faktum att staten 

                                                             
24 Billig, 2013: s. 51 – 52.  
25 Wittrock, 2012: s. 105. 
26 Thomas, 1992: s. 23.  
27 Anshelm, 1995: s. 163. 
28 Anshelm, 2012: s. 41. 
29

 Cramer; Eyerman; Jamison, 1990: s. 18, 23, 41. Under 1960-talet börjar den miljömedvetenhet som vi känner idag 
vakna till liv och detta manifesterades från statligt håll med inrättandet av Statens naturvårdsverk 1967. 1968 skapar 
man Miljövårdsberedningen – ett miljövårdsorgan på regeringsnivå. Sverige var det första landet som inrättade ett 
Statens Naturvårdsverk och ett år senare instiftade riksdagen en naturskyddslag som var starkare än någon annan 
stans. Cramer; Eyerman; Jamison, 1990: s. 14, 39 20 
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hade en oerhört stark position. De konstaterar dock att en närmre undersökning av anledningen 

bakom detta ivriga politiska arbete inte har gjorts.30 

    Det andra verket är Johan Hedréns Miljöpolitikens natur som har fokus på åren efter min tänkta 

undersökning, 1988-1991, men även innefattar tiden från 1960-talet. Hedrén har gjort en 

diskursanalys av miljöpolitiken i Sverige och hävdar att naturen i miljödiskursen ses som något 

som i sig självt saknar värde. Naturens existensberättigande sammanfaller istället, menar Hedrén, 

med användbarhet och gagn för samhället. Vad som avgör vilket värde naturen får, noterar han, 

är däremot fortfarande outforskat.31 Hedréns forskning konstaterar alltså att samhället prioriteras 

framför naturen, men reflekterar inte vidare över vad eller vilka ”samhället” är.   

    Det tredje stora verket är Jonas Anshelms Socialdemokraterna och miljöfrågan, i vilken han 

analyserar socialdemokraternas miljöpolitik framförallt utifrån huruvida den är antropocentrisk 

eller biocentrisk. Intressant för min undersökning är att Anshelm kopplar regeringens olika 

inställningar till nationellt och regionalt miljöarbete till vilken av den som lättast gick att 

kombinera med den socialdemokratiska ideologin. Frågan är dock om diskrepansen i 

miljösatsningarna går att förklara enbart utifrån partipolitik. Anshelm dokumenterar själv i 

Vattenkraft och naturskydd att Vindelälvens bevararintressenter använde sig av såväl ekonomiska 

som estetiska argument och hävdade att kommunen inte skulle tjäna på utbyggnaden. 

Bevarandeintressenterna menade att Vattenfalls egna anställda skulle ta allt arbete och att 

kommunerna skulle gå ekonomiskt back, när turismindustrin skulle upphöra på grund av vad 

utbyggnaden av vattendragen skulle göra med omgivningen.32 Enligt Anshelm är regeringens 

svårigheter i Vindelälvsfrågan polär deras ”hänsynstaganden till globala miljöproblem, som 

försurning och luftföroreningar” och denna diskrepans går, hävdar han, att förklara utifrån 

socialdemokratisk ideologi. 33 Vindelälven försvårade för socialdemokraterna, menar Anshelm, 

eftersom två av deras viktiga ideologiska linjer - effektivitetskrav och orörd natur – där inte gick 

att kombinera. Enligt min mening är Vindelälven, utöver en konflikt om utvinning eller 

bevarande, ett bevis för att det fanns oenighet huruvida det lokala gemensamma intresset eller det 

nationella gemensamma intresset skulle styra.  

    Forskningen på internationell nivå är som vanligt överväldigande och kan också visa upp en 

stor mängd verk som avhandlar kopplingen mellan staters politik och miljöarbete. Forskning 

rörande Frankrike och Tyskland har till exempel demonstrerat att statsmakten kunde stärka sin 

position genom att nationalisera miljöpolitik.34 Nationers förhållande till naturresurser har också 

problematiserats i diverse litteratur på ämnet kolonialism och miljö.35 Forskning, från till exempel 

Canada och USA har ofta problematiserat nationell miljöpolitik under efterkrigstiden genom, att 

                                                             
30 Sandberg; Sörlin, 1998: s. 3. 
31 Hedrén 1994. 
32 Anshelm, 1992: s. 49 – 50.  
33 Anshelm, 1995: s. 31.  
34 Bess, 2003; Nehring, 2011.  
35 T.ex. Groove, Richard (1993), Beinart & Hughes (2007). Också svensk forskning av Gunnel Cederlöf 
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beskriva konflikter mellan ursprungsbefolkning och statsmakt.36  På svensk forskningsterräng har 

det uttryckts att assimileringen har varit så total, att sådana undersökningar skulle vara svåra att 

göra, vilket kan anses vara ett märkligt argument.37 

    Som forskningsläget antyder, har historisk efterkrigsforskning tenderat att glömma bort att 

nationalstaten och dess samhörighet är en konstruktion och således att även ”nationella 

intressen” är långt ifrån givna. Genom att undersöka tillfällen då dessa nationella intressen har 

behövt definieras, vill jag problematisera nationen som både historisk och nutida bas för 

miljöarbete. 

 

Material 

Jag vill undersöka arbetet med, diskussionerna kring och utformandet av FRP och komplettera 

med motioner, propositioner och utredningar angående naturresurskonflikter som uppkom under 

åren mellan 1960 och 1987. Att undersöka konflikterna, blir ett sätt att jämföra vad som på en 

teoretisk/argumenterande nivå ansågs vara av riksintresse och vad som i verkligheten utgjorde 

riksintresse. Det finns dock ytterligare en anledning till att komplettera med material från 

dispyter. FRP kan ge konkret information om vad som ansågs vara av nationellt intresse, men 

mig veterligen ger materialet ingen större insyn i hur avvägningar och kompromisser bland 

intressena skedde i planeringsprocessen. I konfliktsituationerna, som genom media etcetera 

fördes mer publikt, torde det i högre grad vara genomförbart att rekonstruera argumenten.  

    Fysisk riksplanering var en process som pågick under flera år och där olika myndigheter 

kartlade Sverige utifrån sina ansvarsområden.38 Processen kring FRP består av inventeringar, 

dokumentationer, remitteringar och beslut kring rikets geografiska naturresurser, men också till 

exempel en intervjubok där Olof Palme diskuterar beslutet om FRP. En stor mängd 

dokumentationer samlades ihop under arbetets gång vilket innebär att ett urval kommer behöva 

göras.39 Urvalet kommer att göras med hänsyn till representativitet, så att alla intressenter 

kommer att synliggöras i samma mån. Två större SOU producerade under arbetets gång 

Hushållning med mark och vatten 1 & 2 skrivna 1971 respektive 1979. FRP resulterade så småningom 

i riktlinjer för Sveriges hushållning med vatten och mark, fastställda av riksdagen 1972 där Sverige 

delades upp i zoner av olika kategorier. Riktlinjerna omfattade dels generella riktlinjer för den 

fysiska planeringen och dels tillståndsgivningen med hänsyn till naturvård, kulturminnesvård, 

friluftsliv, jordbruk, skogsbruk, fiske, rennäring, fritidsbebyggelse och försvar. 1987 skrevs 

riktlinjerna in i en lag – Naturresurslagen (NRL), som under 1990-talet övergick i Miljöbalken 

(MB). Av det skälet anser jag det lämpligt att också avbryta undersökningen 1987. 

                                                             
36 Se t.ex. Jamie Lawson, Benedict J Colombi, 2013; Seth Garfield, 2013. Mig veterligen har undersökningar av 
konflikter mellan samer och svenska staten framför allt koncentrerats på sekelskiftet 1900.  
37 Se Sandberg; Sörlin, 1998: s. 13-14.  
38 Naturvårdsverket utförde till exempel omfattande inventeringar för att kunna hävda vilka delar av landet som var 
av riksintresse för naturvård och friluftsliv 
39 Efter mitt arbete med diskursanalys i min mastersuppsats vet jag att metoden är tidskrävande och att ett alltför 
stort material inte är önskvärt. Poängen här är snarare att peka på att det existerar ett stort material att arbeta med.  
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    Angående kompletteringen av undersökning genom studier av konflikter, kommer 

propositioner, motioner och eventuellt debatter i andra former att granskas. Det finns ett antal 

olika resurskonflikter att undersöka under tidsperioden och ett urval måste ske när en närmare 

genomgång av dem har utförts. Lämpligt är att välja något som rör mark, det vill säga skog eller 

berg alternativt vattenkonflikter liknande Vindelälvens konflikter. Att välja fiskerikonflikter anser 

jag inte vara lämpligt då nationalisering av vattenområden främst torde ske i opposition mot 

andra nationer och således resultera i en annan undersökning än den jag eftersträvar.  

    Jag vill vara tydlig med att jag har rimliga ambitioner och inser att hela förståelsen av en 

eventuell nationalisering av naturen, inte kan begripas genom att studera enbart ovanstående 

material. Nationalisering är en komplex process och dess verkan på andra plan i samhället kan 

inte separeras från inställningar till naturresurser, men min förhoppning är att ovan beskrivna 

undersökning kan bidra med en liten bit till processen ”Sverigepusslet”.  
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