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Abstract 

Sweden has had laws protecting nature for about a hundred years. In this paper the views of 

nature and the values that serve as a rationale for protective measures are analyzed as results 

of a social process characterized by the dialectic relationship between institutions and 

discourse. Critical discourse analysis (CDA) is used to study this relationship and the 

discursive practices used by institutions, which reproduce or reshape views of nature that 

define the relationship between society and nature. Institutional design contributes to shaping 

discourse in the field of nature protection, while being originally shaped by discourse. In 

Sweden, the national park is an institution that reproduces a view of nature as the wild and 

untamed opposite of society, and the natural reserves reproduce a view of nature as holder of 

a multi-faceted set of values intertwined with society. However, the most recently formed 

national park, the marine national park of the Koster sea includes resource values that threaten 

the hegemony of arcadian discourse within the institution and indicates social change. 

Sammanfattning 

Sverige har haft naturskyddslagar i cirka hundra år. I denna uppsats analyseras natursynen och 

de värden som naturskyddet ska värna om som resultat av en social process där diskurs och 

institutioner verkar i ett dialektiskt förhållande. Kritisk diskursanalys (CDA) används för att 

studera detta förhållande och de diskursiva praktiker som uppträder i institutioner, praktiker 

som reproducerar eller omformar sättet vi ser på naturen och på relationen mellan natur och 

samhälle. Utformningen av institutioner medverkar till att forma diskurs, men institutionerna 

är själva skapade av diskurs. I Sverige reproducerar nationalparken som skyddsinstitut en bild 

av naturen som samhällets vilda och otämjda motsats, medan det modernare skyddsinstitutet 

naturreservat reproducerar en natur med många parallella värden som är integrerade med det 

mänskliga samhället. Den senast invigda nationalparken, Kosterhavets marina nationalpark, 

inkluderar dock resursvärden som hotar den arkadiska diskursens hegemoni i 

institutionsformen och tyder på social förändring. 
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Inledning 

För hundraett år sedan antar Sveriges riksdag nationalparkslagen och bildar landets tio första 

nationalparker. Detta markerar starten på modernt områdesskydd i landet. Det sker under en 

period av expanderande skogs- och jordbruk, samt nationsbygge med naturromantik som en 

ingrediens. Sedan dess har mycket hänt. Människans möjligheter att påverka naturen har ökat 

ytterligare, och synen på vad som är natur och vad människans förhållande till den egentligen 

är har förändrats i takt med vetenskaplig utveckling och upptäckter av miljöproblem. Vår 

natursyn är inte något statiskt, utan hänger samman med samhällelig utveckling. Alla de första 

nationalparkerna är fortfarande skyddade, och många nya skyddade områden har tillkommit 

med nya skyddsinstitut. I denna uppsats undersöks vilka värden det är i naturen vi vill skydda, 

och hur de värdena kommer till. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur värden i det svenska områdesskyddet formats av ett 

samspel mellan diskurser och institutioner i ett historiskt perspektiv.  

De dominerande diskurserna i början av 1900-talet och 2000-talet beskrivs, och textanalyser 

av texter om två nationalparker och två naturreservat görs för att studera hur institutioner 

reproducerar värden. 

Disposition 

På denna sida presenteras syftet efter en kort inledning. Därefter följer metodavsnittet där jag 

berättar hur uppsatsen kommit till. I metodavsnittet introduceras några begrepp som kan vara 

okända för läsare utan tidigare kännedom om de diskursanalytiska teorier som används i 

uppsatsen men dessa begrepp förklaras i teoriavsnittet. I teoriavsnittet presenteras 

diskursanalysen med speciellt fokus på kritisk diskursanalys (CDA), samt diskurser om 

naturen och människans relation till den. I den historiska redogörelsen som börjar på sida X 

går jag igenom diskursers och institutioners historiska förändringar och samspel i Sverige. 

Därefter kommer ett avsnitt med textanalyser, som följs av ett sammanfattande analysavsnitt 

där den historiska redogörelsen och textanalyserna studeras med CDA-lupp. Sedan diskuteras 

det som har kommit fram, och till sist presenteras slutsatserna. 
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Metod 

Uppsatsen består av en historisk översikt realiserad med en litteraturgenomgång, samt av en 

textanalys av den diskursiva praktiken som utövas av institutioner inom naturskyddet. Texter 

om två nationalparker och två naturreservat analyseras med syfte att illustrera den diskursiva 

formuleringen av områdesskydd, och förändringen i den samma. Jag har försökt välja 

områden som representerar olika delar av landet och som fått skyddad status vid olika 

tidpunkter och genom olika skyddsinstitut.  Jag redogör för det diskursiva innehållet i 

propositionerna om nationalparker från 1909 i den historiska genomgången. 

Syftet med textanalysen är att utröna vilka värden, syn på naturen och relation mellan 

människa och natur som institutionerna reproducerar. Textanalysen visar på hur naturen 

konstrueras i det samtida områdesskyddet, och i den historiska redogörelsen finner man de 

förklarande mekanismerna som leder till dessa värden. 

För den historiska redogörelsen har jag till stor del använt andrahandskällor i form av 

akademisk litteratur i ämnena naturvård och friluftsliv. Denna litteratur har jag hittat genom 

att söka på Stockholms Stadsbiblioteks hemsida efter ”Lundgren, Lars” då jag visste att han 

skrivit en bok i ämnet. Jag använde mig av källförteckningen i Lundgren 2009 för att hitta 

ytterligare litteratur. Jag gick även på ett seminarium med Wramner och Nygård där jag fick 

ett exemplar av Wramner & Nygård 2010. Fördelen med denna typ av källor är att det 

relevanta materialet finns samlat i lättillgängliga paket, men jag är medveten om att detta även 

är en fara då varje historieförfattare måste sålla i händelser och utsagor vilket skapar en viss 

bild som kanske hade varit annorlunda om jag själv stått för all sållning. Å andra sidan måste 

alla som skriver akademisk text handskas med faktumet att man till stor del bygger sin 

kunskap på andras kunskap. 
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Teori 

Förvaltningen av naturresurser och de praktiska effekter på ekosystem som den får är 

beroende av vår kunskap. Olika grupper har olika kunskapssystem (Sande 2010, ss21, 26), 

och de teorier jag presenterar nedan menar att kunskap alltid är kulturellt betingat och att den 

är intimt sammankopplad med makt.  

Diskursanalys är ett samlingsnamn för ett antal socialkonstruktionistiska teorier som har 

kommit att användas som förklaringsmodell för ett ökande antal sociala processer. Den 

gemensamma utgångspunkten för dessa teorier är att våra sätt att tala på inte neutralt 

avspeglar vår omvärld, våra identiteter och våra sociala relationer utan spelar en aktiv roll i 

skapandet och förändringen av dem (Winther Jorgensen & Phillips 2000, s7).  

Verkligheten är endast tillgänglig för oss genom våra kategorier. Språk, kunskap och 

världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten utan historiskt och kulturellt bestämda 

kategorier som kan förändras. Den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt genom 

sociala processer (ibid., ss11-12). Detta betyder inte att den materiella världen inte existerar. 

Däremot får vi bara tillgång till den genom språket och dess representationer. Winther 

Jorgensen & Phillips (2000) ger ett pedagogiskt exempel på relationen materiell händelse – 

diskursiv förståelse: En översvämning är en händelse i det fysiska rummet som drabbar alla i 

närområdet oavsett vilka föreställningar de gör sig om orsakerna till den. Men tolkningen av 

händelsen ser annorlunda ut beroende på vem man frågar. Vissa skulle förklara den genom en 

meteorologisk diskurs om nederbörd, andra skulle kanske koppla ihop den med den globala 

uppvärmningen. En annan tänkbar förklaringsmodell är en diskurs om en felaktig politik med 

bristande satsningar på fördämningar och dylikt. De olika diskurserna identifierar olika 

förklaringar till fenomenet och pekar därmed ut olika handlingar som möjliga och relevanta i 

sammanhanget. Sättet vi formulerar ett problem på har därmed betydelse för hur vi väljer att 

bemöta det. Det socialkonstruktionistiska perspektivet beskriver det som vi talar om som 

naturen som ett resultat av sociala processer. Vår natursyn bestäms av en social kontext. 

Istället för biofysiska egenskaper eller egenvärden betonar detta perspektiv kulturens och 

symbolers roll i skapandet av en natursyn. Analyser av relationer mellan människa och natur 

ur detta perspektiv syftar till att avslöja det som uppfattas som naturligt som en produkt av 

social organisation (van Koppen 2000, s307). Herndl och Brown (1996) menar att naturen, så 

som den existerar i politik och handlingsprogram, konstrueras genom en diskurs om naturen 
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som skapas av bland annat vetenskap, myndigheter, miljölitteratur och miljöorganisationer 

(s3-4).  

Diskursanalysen har delvis vuxit fram ur en kritik av marxismens historiedeterminism där allt 

utgick från basen, det vill säga ekonomin. Det som hände i överbyggnaden var enligt 

marxismen alltid ett resultat av förhållanden i basen. Den italienska politiska filosofen 

Antonio Gramsci brukar tillskrivas rollen av den som först ifrågasatte detta förhållande och 

menade att marxismen inte kunde förklara förändring och varför människor i verkligheten 

agerade mot sina ekonomiska intressen. Diskursanalysen har framförallt importerat 

hegemonibegreppet från Gramsci. Hegemonin upprättar en grupps dominans i samhället, inte 

genom tvång, utan genom samtycke. Samtycket uppnås genom eftergifter eller ideologiska 

medel (Fairclough 1992, s92). Hegemoni i diskursteoretisk mening råder när entydighet 

etablerats. Detta betyder att vissa betydelsefixeringar blivit så konventionaliserade att vi 

uppfattar dem som naturliga (Laclau & Mouffe 1985). Hegemoni är ändå ett instabilt tillstånd 

som aldrig uppnås permanent eller till fullo (Fairclough 1992, s92). Enligt diskursteoretisk 

terminologi hotas hegemonin alltid av diskursens yttre, som kan sägas bestå av alternativa 

världsbilder. Arenan för hegemonisk kamp är diskursordningen vilken består av ett begränsat 

antal diskurser inom samma område (ibid., 1992). 

 

Kritisk diskursanalys 

Enligt Norman Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys (CDA) råder ett dialektiskt 

förhållande mellan diskurs och andra sociala praktiker. Diskurser formar den sociala världen, 

men de formas samtidigt själva av andra sociala praktiker. Diskursens verkan begränsas av en 

materiell verklighet och institutioner som har en fast struktur och en egen logik (ibid., ss60-

61). Varken de sociala strukturerna eller diskursen är det enda bestämmande systemet, de 

verkar samtidigt och ömsesidigt. Familjen är enligt Fairclough ett exempel på en institution 

som har bestämda praktiker, förutbestämda relationer och identiteter som visserligen 

konstitueras i diskurs, men materialiserats i dessa institutioner och praktiker med sina 

konkreta gränser och regler (ibid., ss65-66). Institutioner betraktas i denna uppsats som 

formella, medvetet utformade regler och lagar som ger en stabilitet och förutsägbarhet i 

organisationers handlingar (Stern 1999). En diskursiv händelse är enligt CDA på en och 

samma gång en text (skriven eller talad), en diskursiv praktik och en social praktik. I studiet 
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av text ser man till textens egenskaper. Den diskursiva praktiken bidrar till att konstituera den 

sociala världen: det är delvis genom denna praktik som social och kulturell reproduktion och 

förändring äger rum. Diskursiv praktik som tar sig uttryck i att en textförfattare bygger på 

redan existerande diskurser är oskiljaktigt sammanbunden med textens egenskaper och 

studeras tillsammans med texten. Den sociala praktiken utgör diskursens relation till både 

andra diskurser och till icke-diskursiva områden, en bredare samhällelig kontext. Det är 

genom den diskursiva praktiken som texter formar och formas av social praktik (Winther 

Jorgensen & Phillips 2000, ss67, 73-75) 

Diskursiv och social förändring kan studeras genom att i texter studera interdiskursiviteten, 

det vill säga sammansättningar av olika diskurser mellan och inom diskursornningar, och 

intertextualiteten, förhållandet att texter bygger på andra texter. En text är aldrig bara sin 

egen, utan refererar både till en samtid, tidigare texter och till en mottagare. Denna referering 

kan vara manifest eller konstitutiv, det vill säga uttalad (som till exempel referensen i slutet av 

detta stycke) eller formulerad som en objektiv verklighet utan uttalad referens. 

Intertextualiteten och historiebundenheten i en text bygger in en möjlighet till kreativ tolkning 

och omformulering. Motorn till reartikulation, det vill säga nya sammansättningar av element 

som formar en diskurs eller nya sammansättningar av olika diskurser i en text, är de 

motsägelser som uppstår mellan en diskurs och dess implikationer i en social verklighet. 

Dessa motsägelser skapar dilemman som människor hanterar med kreativitet och 

innovationer. Gamla sociala konventioners gränser överträds: De omformuleras, tolkas på nya 

sätt eller används i situationer som tidigare varit del av en annan domän. Allt detta bidrar till 

diskursiva förändringar, förändringar som dock måste observeras i sammanhanget av den 

hegemoniska kamp som de är en del av för att förstås. Resultatet av förändringarna blir en 

ändrad diskursordning, och således social förändring (Fairclough 1992, ss96-105). 

 

Diskurser om natur och miljö 

Varje diskurs innehåller värderingar av olika aspekter i naturen. Dessa kan presenteras i 

termer av nyttor, egenvärde eller som ett resultat av sociala processer. Relationen mellan 

människan och naturen synliggörs i dessa värderingar. De anger även en grad av 

handlingsfrihet och önskvärda handlingar för människan i denna relation. 
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Den arkadiska naturen 

Denna diskurs, som med ett annat uttryck skulle kunna kallas för den idealiserade naturen, har 

sina rötter i renässansadelns uppskattning av det naturliga landskapet. Den kulminerade i 

romantikens idealisering av den vilda, orörda naturen. Idealiseringen skedde till stor del inom 

de högre klasserna, bland människor som till vardags inte arbetade med eller vistades i 

landskapet utanför staden. Det råder inget motsatsförhållande mellan vördandet av det vilda 

och industrialisering och exploatering. Samma kategorier som förespråkade naturskydd ledde 

samtidigt erövringen av den. Den idealiserade bilden av den vilda naturen är en produkt av 

moderniteten, och står inte i konflikt med den. Den orörda naturen blir alltså en symbolisk 

plats, en idé som hålls upp av representationer såsom naturfotografi, målningar och litteratur. 

Diskursen om den idealiserade naturen är en viktig källa till naturskydd samt den sociala 

acceptansen av biocentrisk etik, inte minst genom att den faktiskt har fått folk att ta sig ut i 

”naturen” och bilda en personlig relation till djur, växter och landskap. Diskursen och 

praktiken stärker alltså varandra ömsesidigt. Enligt den arkadiska diskursen har objekt i 

naturen ett egenvärde. Diskursen inspireras av naturvetenskapen, men ger dess fynd en 

normativ karaktär istället för enbart en deskriptiv sådan. De moraliska, estetiska, 

vetenskapliga och emotionella aspekterna av naturens värden är alla positiva och talar för 

bevarande. Den arkadiska diskursen frodas ännu i dagens miljörörelser (van Koppen 2000, 

ss303-307). 

 

Vetenskaplig diskurs: Ekosystem och Biologisk mångfald 

Ekosystemdiskursen består av påståenden om ekologiska samband som hävdas av det 

vetenskapliga samhället och av en strömning inom miljörörelser. Diskursen kom till på 

1960/70-talet när nya problem som pesticiders oväntade effekter och urbana luftföroreningar 

sattes i samband med den ekologiska vetenskapens idéer. Koncept som näringsvävar och 

termodynamikens lagar populariserades av inflytelserika skribenter som Carson, Ehrlich och 

Hardin, mycket tack vare exponering i media. Diskursen består av en holistisk världsbild med 

en tanke på alla tings ömsesidiga beroende. Tanken om komplexa system som både består av, 

men också upprätthåller grunden för existens för enheterna som bygger upp det för med sig en 

normativ idé om en balans i naturen som inte får störas. Människan ses som en del av 

ekosystem och är beroende av funktioner i ekosystem för sin egen överlevnad (Hannigan 

2006, ss42-46). 
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Förenta staternas konvention om biologisk mångfald slår fast att människan är en integrerad 

del i livets väv och samtidigt beroende av den för sin överlevnad (Cbd.int). 

Biodiversitetsdiskursen betonar den biologiska mångfaldens värden som innefattar både 

egenvärde och instrumentella värden. De instrumentella värdena klassificeras ofta i 

ekosystemtjänster, som även i ökande grad värderas monetärt (Söderqvist et al. 2004; MEA 

s5, TEEB 2009) 

Ursprunget till diskursen om biologisk mångfald finns i utvecklingen inom bevarandebiologi, 

genetiska resursers ökande finansiella värde och ett antal internationella överenskommelser 

som reglerade behandling av de olika nivåer som man brukar säga att biologisk mångfald 

existerar inom: genetisk, art och ekosystem. Konventionen om biologisk mångfald var ett av 

resultaten från konferensen om miljö och utveckling i Rio 1992 (Hannigan 2006, ss122-127). 

 

Naturen som en resurs och hållbar utveckling 

Denna diskurs konceptualiserar naturen som grunden för människans uppehälle. Naturen är 

ett produktionsmedel och en konsumtionsvara. Resursdiskursen identifierar naturens 

instrumentella värden som de viktiga. Vidare är det enligt van Koppen (2000) de materiella 

värden som utvinns ur naturen som betonas, och inte till exempel estetiska värden. Senare 

forskning har dock påvisat kapitaliserandet av estetiska aspekter i naturen och möjligheten att 

konsumera denna estetiska natur som en vara (Bryant & Goodman 2004). Även 

upplevelsevärden och estetiska värden räknas idag med bland de instrumentella värdena som 

naturen kan tillhandahålla (se t. ex MEA). Diskursen stödjer sin konceptualisering av naturen 

på naturvetenskapen (van Koppen 2000, ss301-302). Hållbar utveckling betraktas i denna 

uppsats som en diskurs som innefattar alla element ur resursdiskursen och den vetenskapliga 

diskursen, då den gör gällande att naturen är en resurs för ekonomisk tillväxt men att denna 

tillväxt kan och bör ske med hänsyn till en ekologisk verklighet så som den definieras av 

vetenskapen (WCED 1987, kap 2). 
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Historisk redogörelse för diskurser och institutioner i det 

svenska områdesskyddet 1880‐2010 

 

Den arkadiska början 

År 1880 föreslås inrättandet av riksparker ”där skog och mark och sjö skulle få stå alldeles 

orörda, där träd ej finge fällas, snår ej röjas, gräs ej avmejas, och där alla djur, som ej vore 

verkliga skadedjur, året om kunde gå trygga för jägarens lod” (Lundgren 2009, s40). Orden är 

A.E. Nordenskiölds och utgör det första skrivna förslaget i Sverige till skydd av större 

områden från mänsklig exploatering. Många av Nordenskiölds idéer skulle komma att 

förverkligas i nationalparkslagen och överleva ända in i våra dagar. Till exempel tyckte han 

att staten skulle avsätta i övrigt värdelös mark till detta ändamål, något som också skedde. 

Men vad exakt var det han och andra tidiga naturskyddsförespråkare ville skydda, och varför?  

Naturskyddets tidiga förespråkare runt förra sekelskiftet argumenterade för ett skydd baserat 

främst på estetiska och naturhistoriska värden i landskap och hos enskilda objekt i naturen. 

Det var ingen som ifrågasatte industrisamhällets framväxt eller användandet av naturresurser, 

det handlade istället om att välja olika områden för antingen exploatering eller bevarande. 

Många av de inblandade aktörerna menade att kulturen slutgiltigt hade segrat över naturen 

och att det nu på något sätt var kulturens ansvar att bevara delar av naturen i dess ursprungliga 

skick för människans intresse (ibid., ss73, 108). Det fanns inte hos någon en ekologisk tanke 

om att värna om till exempel funktioner i ekosystemen, eller samband mellan skyddade 

områden och omgivande landskap. Inte heller fanns en ambition att värna om värden i 

produktionslandskapet (Wramner & Nygård 2010, ss15-19). Vetenskapen användes ofta som 

argument för bevarande, och det handlade då främst om att bevara områden som objekt för 

naturhistoriska studier (Lundgren 2009, Betänkande 1907) 

Den preussiske botanikern Hugo Conwentz hade redan verkat för inrättandet av skyddade 

”naturminnesmärken” i Preussen i flera år när han blev bjuden till Sverige för att hålla en 

föredragsturné om naturskydd. Det var hans gamle vän Alfred G. Nathorst vid naturhistoriska 

riksmuseet som tog initiativ till att bjuda hit honom. Naturminnesmärken var enligt Conwentz 

allt från enskilda växter och djur till landskap som var av hembygdsligt, vetenskapligt eller 

estetiskt intresse. Det viktiga var att de var av orörd, ursprunglig natur (Lundgren 2009, s62). 

Dessa naturminnesmärken skulle bevaras på grund av sin utmärkande märkvärdighet, 
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egendomlighet eller sällsynthet (ibid., s72). Enligt Lars J. Lundgren använde svenska 

naturvetare Conwentz som ett verktyg för att skapa opinion och få upp naturskyddet på den 

politiska dagordningen (ibid., s77) Mindre än en månad efter Conwentz föredrag motionerade 

den liberale riksdagsmannen Karl Starbäck för en utredning om skydd av ”vårt lands natur 

och naturminnesmärken” (Wramner & Nygård 2010, s18). Han inledde sin motion med ett 

citat av Conwentz (Lundgren 2009, s83). Riksdagen antog motionen enhälligt. Dess utskott 

rådde utredarna att utreda bevarande av den ursprungliga naturen för vetenskapen, våra 

efterkommande och för turismen. Nationalparkerna skulle inrättas på statens mark. Staten 

skulle inte behöva köpa mark och inte heller skulle det tummas på äganderätten. Det hela 

skulle genomföras utan några direkta utgifter för staten (ibid., s111). Motiven till skyddet var 

enligt utskotten vetenskapliga, kulturhistoriska, estetiska och turistiska. 

Utredningen som genomfördes av Louis Améen, Einar Lönnberg och Karl Starbäck 

resulterade i förslag om en rad konkreta åtgärder för skydd av naturen, däribland att inrätta en 

lag om naturminnesmärken och en lag om nationalparker (ibid., ss196-198). De som under 

denna period argumenterade för ett skydd av naturen tillhörde den sociala och vetenskapliga 

eliten. Det var en grupp i denna elit som verkade för naturskydd i riksdagen, i dess 

utredningar och samtidigt i intresseorganisationerna Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) 

och Svenska Turistföreningen (STF). Till exempel var Rutger Sernander både SNF:s första 

vice ordförande och konsulterad av riksdagen ifråga om Starbäcks motion om inrättandet av 

riksparker. Även riksdagsmannen Starbäck satt i SNF:s första styrelse. Både zoologen 

Lönnberg och juristen Améen var ledamöter i STF:s styrelse (ibid., ss196-197, 319). Förutom 

att de inblandade alltså kände varandra personligen så utgjorde de en länk i en naturromantisk 

tradition bland Europas högre klasser (van Koppen 2000, ss304-305). I likhet med traditionen 

var det inte de som dagligen arbetade i skogen eller med jorden som pläderade för naturskydd, 

utan nästan uteslutande högutbildade män från Stockholms- och Uppsalaområdet (Lundgren 

2009, s 322).  

Det fanns andra tendenser i samhället vid skiftet mellan de förra seklen som skulle kunna 

kopplas till naturskydd, som en ökande hänsyn mot djur, eller åtminstone de ”snälla djuren” 

som småfåglar (ibid., s246). Men det fanns ingen direkt koppling mellan naturskydd och 

djurskydd under den här tiden. Djurskyddarna var ute efter att rädda individuella djur från 

lidande medan naturskyddarna ville bevara delar av naturen orörd för framtida människor 

(ibid., 247). 



14 

 

Det är svårt att hitta ett uttalande om naturen och dess bevarande från den här tiden som inte 

på något sätt ger ett nationalistiskt motiv till naturskydd eller annars hyllar fosterlandets 

härlighet i förbifarten. Det nationalistiska verkar vara som en retorisk ram där alla uttalanden 

på något sätt måste förhålla sig till fosterlandet. Eller som Karl Starbäck, en av de mest 

betydelsefulla aktörerna i processen mot områdesskydd i Sverige uttryckte saken i SNFs 

tidning Sveriges Natur år 1915: ”Naturskyddsrörelsen kan tjäna praktiska, vetenskapliga och 

estetiska intressen. Men framför allt är den av folkuppfostrande art. Den skall skapa kärlek till 

naturen och därigenom till hembygden. All sund fosterlandskänsla har häri sina djupaste 

rötter” (Wramner & Nygård 2010, s37). Både STF och SNF propagerade vi denna tid för 

skydd av områden med fosterländska och naturromantiska förtecken. Upplysning och 

utbildning om naturen var enligt de första naturskyddarna den viktigaste uppgiften av alla då 

det utan en kärlek till naturen hos befolkningen inte tjänade något till att ha någon slags 

fridlysning (Lundgren 2009, ss218-219). 

1909 instiftade riksdagen en lag angående naturminnesmärkens fredande, en lag angående 

nationalparker och en lag om att avsätta vissa områden som naturminnesmärken och 

nationalparker. Syftet var att bevara tio områden, däribland Sarek, ”i hufvudsak orubbade”, 

”som profstycken på ursprunglig eller märklig natur åt framtiden” Alla slags påverkan på den 

biotiska och abiotiska miljön i nationalparkerna förbjöds (Proposition nr 102, 125 1909). 

Den sociala naturen 

Efter 1909 års naturvårdslagar hände inte mycket i praktiken på några decennier. På 1930-

talet började en tanke om socialt naturskydd ta form. Inom SNF talade ordföranden Sten 

Selander för ett uttalat antropocentriskt naturskydd som skulle gälla all påverkan på naturen, 

som fanns för människans skull, som motsats till enbart skydd av avgränsade områden. 

Organisationen krävde att vetenskapliga och sociala intressen skulle samordnas. I riksdagen 

genomfördes skydd av områden för stadsbefolkningens behov av fritidssysselsättning, och 

strandskydd föreslogs för första gången av tillgänglighetsskäl (Wramner & Nygård 2010, 

ss45-49). Turismen ökade tack vare förbättrade levnadsvillkor för arbetare inklusive 

semesterlagstiftning. Många stadsbor kom nu ut från städerna och kunde uppleva miljön i 

skogar och fjäll. Naturupplevelsen var inte längre ett fenomen som enbart rörde de bättre 

ställda i samhället (Ahlström 2000, ss168-184). 
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En ny aspekt av naturskydd som uppkom under 30-talet var skyddet av landskapsbilden. SNF 

och Samfundet för hembygdsvård, bildad 1916 med Karl Starbäck som förste ordförande, 

propagerade för ett skydd av kulturlandskapet. Wramner och Nygård (2010) menar att 

motiven för landskapsvård under denna tid med dagens terminologi var att bevara den 

biologiska mångfalden på landskapsnivå, men i den utredning till riksdagen 1941 som de 

refererar till är motivet som anges att skydda intressanta naturtyper (ibid., s50).  

Ekologi, miljöproblem, offentlig miljövård 

SNF hade redan på 1910-talet argumenterat för ett centralt ämbetsverk för att genomföra ett 

”rationellt” och vetenskapligt naturskydd. Den dåvarande ordförandens vetenskapselitistiska 

tankegångar fick inte gehör, dels för att den dåvarande naturskyddsmyndigheten KVA inte 

ville acceptera det, men även för att naturfrågorna i ökande grad formulerades i termer av 

sociala värden. I andan av socialt och antropocentriskt naturskydd tillsattes 1946 en utredning 

som kom fram till ett förslag om en ny naturskyddslag, samt ett förslag om att inrätta en 

statlig naturskyddsmyndighet i form av en nämnd där olika intressen skulle vara 

representerade. Myndigheten skulle garantera en kontinuitet i naturvården. Utredningen 

påpekade naturskyddets sociala, kulturella och ekonomiska aspekter, och betonade dess 

sammantvinning med övrig samhällsutveckling. Naturskyddslagen röstades igenom, men inte 

organisationsförslaget (Lundqvist 1971, ss23-30). De praktisk-ekonomiska aspekterna av 

naturskydd diskuterades redan i 1907 års utredning (Betänkande 1907) men fick inte någon 

direkt betydelse för områdesskyddet (Lundqvist 1971, Lundgren 2009). 

På 1950-talet ökade exploateringen av naturresurserna starkt och naturvården inriktades på 

målsättningen att åstadkomma ett förnuftigt utnyttjande och en aktiv vård av naturtillgångarna 

(Lundqvist L 1971, s43). Efter flera motioner om utredningar gjordes mellan 1960 och 1962 

en bred statlig utredning om naturvårdsfrågan med hjälp av företrädare för bland annat 

Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) och SNF. Naturvård likställdes fortfarande med olika 

sorters områdesskydd och behandlades separat från vatten- och luftvård (Wramner & Nygård 

2010, ss73-76) Utredningen resulterade i en ny organisation av naturvården och en ny 

naturvårdslag. Förutom att det nu för första gången fanns politiska riktlinjer som bekräftade 

naturvården som ett viktigt samhällsintresse, lades grunden för ett systematiskt offentligt 

finansierat naturvårdsarbete. År 1964 kom ett nytt skyddsinstrument, naturreservatet till. 

Naturreservat kunde, och kan än idag, bildas för många syften. Det var det första 

områdesskyddet som i vissa fall innebar en aktiv vård av områden som till exempel fortsatt 
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hävd av gamla jordbruksmarker. Bildandet av statens naturvårdsnämnd år 1963 var ett annat 

av resultaten av den statliga utredningen. Den slogs år 1967 ihop med de statliga organen för 

luft- och vattenvård och bildade Statens Naturvårdsverk. Med hopslagningen hamnade både 

den biologiska naturvården och den mer allmänna miljövården i samma organisation (ibid., 

ss79-90). Detta skedde under samma tid som de nya miljöproblemen fick sitt stora genomslag 

i den allmänna debatten och en ny miljörörelse föddes med organisationer som Jordens vänner 

som pekade på industrins och konsumtionssamhällets negativa miljöeffekter. Den nya 

rörelsen inkorporerade även naturskyddet i sin agenda. SNF breddade i sin tur sin agenda till 

att gälla även de nya miljöproblemen (Boström 2007, s222). 

I början av 1970-talet kom den fysiska riksplaneringen till. Dess syfte var att åstadkomma en 

nationell hushållning med mark och vatten. För detta syfte pekade Naturvårdsveket ut drygt 

tusen områden landet runt som riksintressen för naturvård eller friluftsliv. Riksplanearbetet 

gav naturvården en starkare ställning i samhället och påverkade inte minst kommunernas 

fysiska planering när det gäller naturvård. Under 1970-talet reformerades naturvården vidare 

mot en mer ekologisk grundsyn och ansvaret på området blev delat mellan Naturvårdsverket 

och länsstyrelserna. Efter mitten av 70-talet började en princip om sektoriellt miljöansvar 

tillämpas med till exempel nya lagar om naturvårdshänsyn i jordbruket och en ny 

skogsvårdslag (Wramner & Nygård 2010, ss 83-87).  

EU, biologisk mångfald och hållbar utveckling 

Sverige undertecknade Konventionen om biologisk mångfald på konferensen om miljö och 

utveckling i Rio de Janeiro 1992. Konventionen ratificerades och dess innehåll tillämpades i 

Sverige genom en nationell strategi som jämställde miljömålen med ekonomiska mål (ibid., 

s100) och Agenda 21 (sweden.gov.se). Konventionen var ett resultat av ett internationellt 

arbete mellan stater under påverkan av ett internationellt vetenskapligt samhälle. Frågorna 

som avhandlades i Rio formulerades med ett globalt perspektiv. De två stora frågorna var den 

globala uppvärmningen och den biologiska mångfalden (Hannigan 2005, s122). 

1995 blev Sverige medlem i EU. Det svenska områdesskyddet blev därigenom kopplat till ett 

europeiskt nätverk av skyddade områden, Natura 2000, som regleras av habitatdirektivet. 

Syftet med nätverket är att naturtyper och arter ska finnas kvar i en ”långsiktigt hållbar 

omfattning” (Naturvårdsverket 2003). Habitatdirektivets huvudsyfte är att bibehålla den 

biologiska mångfalden och därigenom bidra till det högre målet som är en hållbar utveckling. 
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I direktivet står det att: ”På medlemsstaternas europeiska territorium pågår en ständig 

försämring av livsmiljöerna, och ett ökande antal vilda arter är allvarligt hotade. Eftersom de 

hotade livsmiljöerna och arterna utgör en del av gemenskapens naturliga arv och hoten mot 

dem ofta är av gränsöverskridande karaktär, är det nödvändigt att vidta åtgärder på 

gemenskapsnivå för att bevara dem.” Medlemsstaterna får fritt välja bevarandeåtgärder som 

ska leda till gynnsam bevarandestatus (92/43/EEG). Natura 2000 ska bedrivas integrerat med 

all annan offentlig naturvård (Naturvårdsverket 2003, s20). Nationalparken Sarek ingår i 

Natura 2000-nätverket på grund av både naturtyper och arter som finns på området 

(Bevarandeplan 2007). 

 

Parker och reservat idag 

Av de land- och vattenområden i Sverige som idag är skyddade enligt miljöbalken är 809 479 

ha nationalpark och 4 233 599 ha naturreservat. Naturreservaten utgör med andra ord ca 85 

procent och nationalparkerna ca 15 procent av den skyddade arealen i landet 

(Naturvårdsverket 2009, ss29, 30, 36). Lagar och syften för de två skyddsformerna skiljer sig 

åt. Nationalparker måste ligga på statligt ägd mark, medan naturreservat kan bildas på både 

privat och offentligt ägd mark. Beslut om nationalparker tas av regeringen efter medgivande 

av riksdagen i syfte att skydda stora orörda områden som representerar svenska 

landskapstyper. Naturreservat inrättas av länsstyrelsen eller kommunen och syftena varierar. 

Det kan vara att bevara biologisk mångfald, att ta tillvara friluftslivets intressen eller att 

bevara naturmiljöer med skyddsvärda arter. Många reservat har flera parallella syften. 

Överhuvudtaget är lagarna om naturreservat mer flexibla än lagarna om nationalparker 

(naturvardsverket.se2). 
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Textanalys 

 

Sareks nationalpark, Naturvårdsverkets hemsida Uppdaterad 27 januari 2009 

På Naturvårdsverkets webbsida om Sarek består den inledande texten av en presentation av 

området som ”Sveriges mest dramatiska och minst påverkade landskap”. Naturgeografin 

beskrivs med målande ord: Fjällen är ”spetsiga”, glaciärerna ”mäktiga”, dalarna ”djupa” och 

vattendragen ”vilt forsande”. Området är en ”monumental vildmark”. Längre ner i texten 

konstateras det att fjällmassivet är ”djärvt” och dalgångarna ”trånga”. Orden knyter varken an 

till vetenskap, naturresurser eller en bredare samhällelig kontext med miljöproblem. De hör 

snarare till en skönlitterär vokabulär och målar upp en bild av en vild, otämjd natur. Texten 

refererar konstitutivt till de tidiga naturskyddarnas texter om opåverkad natur som skulle 

bevaras som ”profstycken på ursprunglig eller märklig natur åt framtiden” (proposition nr 125 

1909).  

Områdets areal, läge och året då nationalparken inrättades finns med. Den resterande texten är 

indelad under rubrikerna Sevärdheter och Färdtips, samt en till del med information. Under 

färdtips står det att stugor för turister saknas, vilket ytterligare förstärker bilden av orördhet. 

Rubrikerna är tydliga markörer om att det handlar om information till turister. Det skiftande 

vädret beskrivs även det i termer av information till eventuella besökare.  

I den avslutande informationsdelen finns en kort beskrivning av växt- och djurliv som består 

av en uppräkning av arter och naturtyper. Inga samband mellan dessa nämns. Floran beskrivs 

som ”ganska mager”. 

Det finns ingen redogörelse för renskötseln som bedrivs i området av tre samebyar. Det finns 

inte heller någon beskrivning av eventuella värden i området utöver de estetiska 

(naturvardsverket.se1). 

Samma uttryck för värden återkommer i Länsstyrelsen i Norrbottens läns information om 

parken, som anger naturvårdsverket som källa (bd.lst.se, fjallen.nu) samt i en broschyr om 

parken som givits ut av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket (SNV & LST 2009). I 

bevarandeplanen för området enligt Natura 2000 samsas de ovanstående värdena med 

inventeringar av naturtyper och arter (Bevarandeplan 2007). 
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Björktjärnskammens naturreservat – Länsstyrelsen i Västerbottens läns beslut 

och skötselplan 1997 

Länsstyrelsens beslut om att bilda naturreservat gäller Björntjärnskammen och 15 andra 

områden i länet. Motivet för reservatsbildningen anges vara att ”för framtiden bevara 

ekosystem med urskogsartad skog”. Hotet mot värdena i områdena utgörs av skogsbruket. 

Ekosystemen, som förklaras innefatta ”såväl mark och vatten som växter och djur” ska 

bevaras i ”orört och ostört skick”. ”De naturliga processerna” med både långsamma 

förändringar i vegetationen och stormfällning ska tillåtas löpa fritt så att urskogsberoende 

eller urskogsgynnade arter kan fortleva. Inom ramen för detta mål är syftet med reservaten att 

ge möjlighet till naturupplevelser och forskning i ”orörd natur”. Orörd natur betyder i detta 

dokument alltså inte längre sedan begynnelsen orörd natur, som i de första nationalparkerna, 

utan natur där skogsbruk inte bedrivs och som innehåller vissa värden, som refererar till en 

vetenskaplig diskurs. Det som ska bevaras är urskogsartad skog, vilket tyder på att det viktiga 

är att det är vissa kvaliteter i skogen som är motivet för skydd. Dessa kvaliteter förklaras 

sedan som en förutsättning för speciella växt- och djurarters förekomst (Beslut 1997), vilket 

utgör en konstitutiv referens till vetenskaplig diskurs. 

I skötselplanen för Björktjärnskammens naturreservat konstateras det att området ska brännas 

med intervaller om högst 10 år för att upprätthålla naturtypen brandpräglad tallskog 

(Skötselplan 1997). Viss mänsklig påverkan som skogsbruk anses alltså som negativ och 

annan, som bränning, ses som nödvändig. 

 

Naturreservatet Flemingsbergsskogen, Kommunbeslut Huddinge kommun 

2006 

Texten finns upplagd på Huddinge kommuns hemsida, på en egen sida för kommunens 

naturvårdsarbete. Den består av en beskrivning av området, en beskrivning av syftet för 

reservatsbildning samt kommunens beslut inklusive föreskrifter. 

I motiveringen till reservatsbildning beskrivs naturen som olika naturtyper och som en plats 

för mänskliga aktiviteter. 
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Värden som beskrivs i är den stora artrikedomen, förekomsten av signalarter, ”fina 

hagmarksmiljöer” och den hävdgynnade floran. I beslutet konstateras det att området är av 

”mycket stort värde för den biologiska mångfalden”. 

Det konstateras att flera av de djurarter som finns i området kräver orördhet och stora 

områden. Tjäder, järpe och orre som finns på området kräver stora variationsrika 

sammanhängande skogsområden. Delar av området är känsligt för slitage och skogsbruk. Det 

är ” viktigt att ekologiska barriärer undviks samt att skogen brukas på ett naturvårdsanpassat 

sätt”. Vidare konstateras det att delar av områdets naturvärden är skapade av mänskliga 

aktiviteter som betning och slåtter, och att dessa värden bör vårdas och skyddas aktivt genom 

naturvårdande skötselåtgärder.  

Med andra ord beskrivs vissa mänskliga aktiviteter som hot, men avsaknaden av andra 

mänskliga aktiviteter beskrivs också det som ett hot. Det är specifika mänskliga aktiviteter 

som är negativa och inte till exempel ”civilisationens framfart”. Texten innehåller konstitutiva 

referenser till ekologi, med användningen av begrepp som ”signalarter”, ”nyckelbiotoper”, 

”biologisk mångfald”, ”stora variationsrika sammanhängande skogsområden” och 

”ekologiska barriärer”. Vikten av att skogen brukas på ett naturvårdsanpassat sätt är en 

konstitutiv referens till en management-diskurs där människan är vårdare av ekosystem. 

Manifesta referenser finns till länsstyrelsens våtmarksinventering och länsstyrelsens ängs- och 

hagmarksinventering gällande höga naturvärden och nyckelbiotoper i området. Det refereras 

även till groddjursexperter gällande förutsättningar för större vattensalamander. Dessa 

referenser hänvisar till expertkunskap och förmedlar en expert/vetenskaplig diskurs. 

Författarna kopplar även till miljöförstörelse genom att redogöra för sjön Orlångens 

eutrofierade tillstånd som förklaras med att den tar emot hög näringstillförsel från bebyggda 

områden. Den gamla gruvbrytningen som lämnat spår i form av hål i marken beskrivs som en 

förutsättning för förekomsten av större vattensalamander. Det redogörs för mänsklig närvaro i 

området från och med äldre stenålder och de spår dessa människor har lämnat efter sig i form 

av fornlämningar. Människans spår på området presenteras i positiva ordalag som en 

anledning till skydd: ”Runt sjön finns inte mindre än sex "fornborgar"!”. Områdets närhet till 

bebyggelse framhålls och det finns en vägbeskrivning till reservatet med kollektivtrafik och 

gång. Aktiviteter som bedrivs i området såsom fiske, bad, promenad och fågelskådning 
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nämns. Utöver naturskydd är syftena med att inrätta reservatet att bevara områdets värden för 

det rörliga friluftslivet och att skydda områdets kulturvärden. 

I kommunens beslut i samma dokument hänvisas till ovanstående värden som orsak till 

reservatsbildning, samt till miljöbalken och kommunala och regionala planer 

(natur.huddinge.se). 

Kosterhavets marina nationalpark,  

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns hemsida Uppdaterad 2010-06-09 

Syftet med nationalparken anges vara ett bevarande av ”det mycket speciella och artrika havs- 

och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i oförändrat skick”. 

”Oförändrat skick” indikerar en arkadisk diskurs. Växt- och djurlivet ska skyddas och bevaras 

för att de är ”värdefulla”. Det finns ingen förklaring till varför de är värdefulla. Biotoper och 

arter ska skyddas, och dessa begrepp utgör en konstitutiv referens till vetenskaplig diskurs. 

Det marina ekosystemet och de”naturliga kulturpräglade miljöerna” på Koster ska skyddas 

och bevaras, och de biologiska resurserna i området ska ”användas på ett hänsynsfullt sätt”. 

Beskrivningen av området som en kulturpräglad miljö som ska skyddas, tillsammans med 

konstaterandet längre ner i texten om att landskapets ”orörda karaktär” inte får förändras 

indikerar en arkadisk diskurs då syftet framstår som att vilja frysa områdets ursprungliga 

karaktär i tiden. Däremot ger det ”hänsynsfulla” användandet av ”biologiska resurser” uttryck 

för en diskurs om hållbar utveckling där människan ses som nyttjare av biologiska resurser, 

som alltså anses vara en aspekt av naturen i detta område. Ordet ”hänsynsfulla” indikerar att 

de biologiska resurserna kan skadas av specifika mänskliga aktiviteter. Andra syften med 

nationalparken är att ”underlätta forskning och utbildning om hur man bäst bevarar och på ett 

hållbart sätt använder marina och landbaserade ekosystem”. Här görs en artikulering av 

elementen forskning, utbildning, bevarande och hållbart användande. Området ska alltså 

skyddas för att det kan ge kunskap om bevarande av biologisk mångfald och ett hållbart 

användande av ekosystem som då blir resurser. Detta är uttryck för en diskurs om hållbar 

utveckling. Texten innehåller även uttryck för en turistisk diskurs då man konstaterar att 

”nationalparkens besökare erbjuds goda naturupplevelser”. ”Stillhet och tystnad” anges som 

värden som finns i området (lansstyrelsen.se/vastragotaland). 
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Sammanfattande analys 

Första övergången från diskurs till institution sker när den arkadiska diskursen tar formen av 

nationalparker och naturminnesmärken år 1909. Redan här gör sig Faircloughs teori om 

dialektiken mellan diskurs och institutioner påmind: Naturvårdsdiskursen anpassas efter 

rådande äganderättsförhållanden och statens resurser. Naturskyddarna höll sig inom sina 

ramar och föreslog inget kontroversiellt. Både de områden som det talades om från första 

början på 1880-talet och de konkreta förslagen som sedan blev nationalparker var utvalda 

mycket på grund av sin avsaknad av ekonomiskt intresse för stat och industrier. 

Naturskyddsförespråkarna var klara över att det inte skulle bli några utgifter för staten. Som 

om det inte räckte att de aktivt visade sin ovilja att inkräkta på ekonomiska intressen så skrevs 

en bekräftelse på statens ovilja att betala in i lagen också.  

När diskursen förändras under nästföljande decennier gör den det med områdesskyddet som 

en institutionell ram. Institutionerna utgör även ett fundament att bygga på och en bekräftelse 

på det officiellas godkännande av naturskyddsagendan. Diskursen och institutionerna får 

legitimitet genom att referera till varandra. Det tidiga naturskyddet skapade en plattform som 

var en logisk arena för naturvetares åsikter. De ekologiska debattörernas genomslag på 

sextiotalet var möjligt tack vare att det redan fanns en organisatorisk bas att bygga på. Dock 

vidareutvecklades institutionerna och fick ett delvis nytt innehåll på grund av den ekologiska 

diskursen som kopplade samman natur och samhälle på ett nytt sätt. 

Tanken om social naturvård fanns med i bakgrunden från de första naturvårdsförespråkarna, 

och gav mening åt nationalparkerna som mål för turism. Den sociala naturvården började 

under 1930-talet tillämpas i städerna, och områden runt dessa började betraktas som 

värdefulla för rekreation. Här samverkar en diskurs om välfärd med resursdiskursen. Naturen 

kan konsumeras för att ge något konkret utan att förstöra den, i det här fallet avkoppling och 

vila. Naturreservatets uppkomst som skyddsinstitut på 1960-talet är ett institutionaliserande av 

en diskurs om naturens parallella och ibland överlappande sociala, ekonomiska och 

naturvetenskapliga värden.  

De internationella och överstatliga organisationernas definitiva genombrott som subjekt som 

genomför diskursiv praktik kom med FN-mötet i Rio de Janeiro 1992. Den vetenskapliga 

diskursen som formulerades i detta nätverk av statliga och icke-statliga aktörer 
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institutionaliserades i både internationella konventioner och genom att införlivas i redan 

existerande myndigheter i Sverige. 

De tidiga naturskyddarna hade som en av sina främsta ambitioner att bilda och upplysa 

allmänheten om naturen på en nationalromantisk grund. Organisationer som SNF och STF har 

bidragit till att göra naturen till en bredare angelägenhet, och myndigheter upplyser 

allmänheten om naturens värde. Relationen till naturen har ändå förändrats med åren och den 

naturhänsyn som idag speglas av till exempel höga medlemstal hos miljöorganisationer och 

att Miljöpartiet sitter i riksdagen har mer att göra med ekosystemdiskursen och den 

vetenskapliga diskursen än med vurmande för fosterlandet. Detta är ett exempel på en diskurs 

som blivit till institution, som i sin tur bidragit till spridningen av en ny diskurs. Den 

arkadiska diskursen ledde till områdesskydd som sedan byggdes på med andra skyddsformer. 

Både myndigheter och ideella organisationer framhöll värdet av dessa, vilket har lett till att 

gemene man har kommit ut i naturen och med de sociala glasögon man haft med sig ut bildat 

sig en egen åsikt om naturens skyddsvärden. Idag förlitar sig den svenska staten på frivilliga 

avsättningar av skog från skogsägares sida för att uppnå flera nationella miljömål. Detta är ett 

exempel på att tanken om naturskyddets giltighet är förankrad i samhället på ett helt annat sätt 

än i början av 1900-talet, då det var en icke-fråga för de allra flesta. Enligt van Koppen (2000) 

har en personlig kontakt med naturen en betydelse för människors miljöengagemang, och på 

det sättet har stadsbefolkningens tillträde till naturen genom semesterlagstiftning kunnat 

påverka naturvårdspolitiken, något som alltså skett tack vare dialektiken mellan diskurs och 

institutioner. 

Något som jag tycker är mycket intressant är vetenskapens förändrade roll i utvecklingen. 

Från att naturen skulle bevaras som ett studieobjekt för vetenskapen, har vetenskapen nu 

uppgiften att bevara naturen. 

I textanalysen ser vi att nationalparken fortsätter att reproducera naturen som samhällets 

motsats men även en turistisk diskurs i fallet Sarek, medan naturreservatet är präglat av 

vetenskaplig diskurs, ekosystemdiskurs och en diskurs om sociala värden. Från den historiska 

genomgången vet vi att olika diskurser har samexisterat och varit olika starka vid olika 

tidpunkter. I den första naturskyddslagstiftningen var den arkadiska diskursen närmast 

hegemonisk. Förändringar på andra fält i samhället gjorde att en diskurs om den sociala 

naturen rubbade denna hegemoni och ändrade diskursordningen, vilket tog sig uttryck i social 
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förändring med nya institutioner. Sedan dess har den förändrats flera gånger, men 

nationalparken fortsätter att reproducera i stort sett samma natur nu som då. Hur kan det 

förklaras? Om vi jämför med naturreservatet så kan vi se att den institutionella definitionen av 

naturreservatet härstammar dels från en annan tid med andra dominerande diskurser, och dels 

är institutionen mer flexibelt formulerad vilket ger den möjlighet att utvecklas och inlemma 

nya innebörder. Den institutionella ramen är i sin tur resultatet av en diskurs. I 

naturreservatets fall är det en diskurs om hoptvinnade sociala, ekonomiska, kulturella och 

naturvetenskapliga värden som ledde till bildandet av institutionen på 1960-talet. Beslut om 

nationalparker tas av regeringen efter medgivande av riksdagen i syfte att skydda stora orörda 

områden som representerar svenska landskapstyper. Den institutionella definitionen av 

nationalparken blir bestämmande för den diskursiva praktik som tillämpas i texten om 

nationalparken. Nationalparken som skyddsinstitut bidrar därför än idag till att upprätthålla en 

bild av naturen som något separat från samhället, och naturreservatet kan bidra till att se 

naturen som något som människor interagerar med och är en del av. I texten om Kosterhavets 

marina nationalpark samsas den arkadiska diskursen med en diskurs om hållbar utveckling. 

Den institutionella ramen för med sig att elementet ”orörda områden” finns med, men nu 

kombineras den med ett nyttjande av naturen som en resurs. Detta betyder att sociala 

konventioners gränser överträds, elementen tolkas på nya sätt och används i en situation som 

tidigare varit del av en annan domän. Det är ett tecken på diskursiv och social förändring. 

Genom att Sarek inlemmas i det europeiska Natura 2000-nätverket blir den en del av en 

europeisk institutions diskursiva praktik. I det korta textavsnittet ur Habitatdirektivet ser man 

tydliga tecken på både en vetenskaplig diskurs om biologisk mångfald och en arkadisk diskurs 

om ”gemenskapens naturliga arv” som dessutom återupprättar nationalparkens roll som 

identitetsskapare, denna gång av en europeisk identitet . Det bör påpekas att samma fysiska 

område fortsätter att skyddas på samma sätt men med andra motiv.  
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Diskussion 

Nationalparken som skyddsinstitut har i huvudsak reproducerat en natur som är samhällets 

motsats. Dikotomin natur-kultur kan förhindra möjligheten att se utanför handlingsramarna 

och begrunda möjligheten att handla på ett helt annat sätt. Det är denna spänning mellan en 

diskurs och en social verklighet som skapar de nya sammansättningar av element som vi ser i 

Kosterhavets fall. I ljuset av ohållbarheten i både nyttjandet av naturresurser och i effekterna 

av föroreningar kan det anses rimligt att ifrågasätta de system som skapar problemen. 

Uppdelningen natur-kultur ligger till grund för nationalparkstanken, vilken tar fokus från den 

kanske viktigare konflikten mellan konsumtionssamhället och fortlevnaden av mänskliga 

samhällen utan radikal och oönskad förändring. Områdesskydd i denna form kan i det 

sammanhanget fungera som en falsk trygghet. Den socialkonstruktionistiska teorin kan föra 

upp detta på dagordningen och göra naturresurshushållning till en samhällsfråga som vi kan 

och bör ta beslut om. Ytterst handlar det om demokrati. Om vi är medvetna om hur vår bild av 

relationen till den natur som upprätthåller vår hela existens bestämmer dess tillstånd kan vi 

vara kritiska mot det som vi tar för givet. Vad som är riktig och relevant information bestäms 

av vad det är för värden som står på spel. Om dessa värden inte behandlas explicit och 

specifikt kommer de att påverkas av aktiviteter på andra fält utan att vi ens är medvetna om 

det. Diskursteorin tar naturen från objektivitetens sfär och gör den till föremål för diskussion. 

Skyddet av områden i naturreservat tas upp i ett sammanhang av miljöarbete och miljövård. 

Kanske skulle det egentligen höra hemma i en diskussion om tillgång och om vad människor 

söker för värden i den miljö de vistas i dagligen runt husknuten men även för längre resor. 

Den biologiska mångfald som områdesskyddet sägs värna om är ett möjligt värde av många.   

Jag har i denna uppsats visat att det svenska områdesskyddet är ett resultat av en från början 

mycket liten grupps specialintresse som sedan har institutionaliserats och socialiserats. 

Institutionaliseringen har både påverkat den efterföljande diskursiva utvecklingen samtidigt 

som en ändrad hegemoni på det diskursiva fältet har gett områdesskyddets institutioner nya 

innebörder. En medvetenhet om den sociala konstruktionens natur som en dialektik mellan 

diskurs och institutioner ger policy-makers både en möjlighet och en skyldighet att explicit 

diskutera och motivera de värden som man söker bevara i skyddade områden. Det samma 

gäller miljöorganisationerna, som är en stark kraft i att formulera diskurs om områdesskydd.  
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Den ekonomiska strukturens frånvaro är intressant. Antalet skyddade områden har ökat i takt 

med globaliseringen av ekonomin. En stor del av den mat som konsumeras i Sverige idag är 

producerad utomlands. Energin som går åt till att producera mat och varor kommer i stor 

utsträckning inte från svenska kraftverk utan från resurser i de länder som exporterar dessa 

varor. Naturreservaten upprättar kopplingar mellan hävd av mark och biologisk mångfald. 

Man har till och med infört gamla tekniker som lieslåtter för att bevara den biologiska 

mångfalden. En institutionell verklighet sätter ramar för en artikulation av elementen 

uppehälle och miljövård som storskalig lösning. En diskurs som sätter samman elementen 

matproduktion och naturskydd är obefintlig inom områdesskyddet. 

Insikten att diskursen och institutionerna påverkar varandra ömsesidigt leder till att man bör 

granska de institutionella ramarnas påverkan på den fortsatta utvecklingen av 

områdesskyddet. Samtidigt utgör denna dialektik ett system som åtminstone till en viss grad 

oundvikligt reglerar sig själv. Institutioner måste bygga på existerande diskurser, men 

samtidigt bär den interdiskursivitet som finns i institutioners diskursiva praktik alltid fröet till 

omformning av institutioner och nya institutioner. Det man kan ändå kan göra är att granska 

vilka gränser institutionen sätter och om de stämmer överens med de värden som man faktiskt 

vill skydda. Jag anser att detta är något som CDA kan tillföra det svenska områdesskyddet.  

Ett faktum som påpekats (se t. ex Bergström & Boréus 2005, s347) är att aktörer kan säga en 

sak och göra en annan. Att en diskurs om biologisk mångfald är ledande i områdesskyddet 

betyder inte att förlusten av den hejdas. Sambandet mellan diskursiv formulering av 

områdesskydd och rent ekologiska effekter är därför en intressant fråga för vidare forskning. 
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Slutsatser:  

- Den diskursiva formuleringen av naturen och om relationen mellan människa och natur har 

skapat naturreservat och nationalparker så som de har sett ut och som de ser ut idag. Den 

diskursiva praktiken sker i samspel med de institutioner som själva är avlagrade diskurser. 

Både mindre grupper av hängivna människor och internationella organisationer har deltagit i 

att introducera diskurser som sedan har reproducerats av myndigheter. 

- Nationalparken som skyddsinstitut fortsätter att reproducera naturen som samhällets vilda 

och ursprungliga motsats genom en arkadisk diskurs. Kosterhavets marina nationalpark visar 

dock tecken på diskursiv och social förändring. Naturreservatet reproducerar naturen som en 

plats med överlappande sociala och naturvetenskapliga värden. Dessutom är naturen ett objekt 

för management och kräver mänsklig aktivitet för att upprätthålla vissa värden som ses som 

skyddsvärda. Naturreservatet domineras av ekosystemdiskursen och den vetenskapliga 

diskursen. 
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