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tidsandan kring miljöåret 1988
klas Sandell, institutionen för geografi, medier och kommunikation, karlstads universitet

under 1980-talet börjar allt fler spendera sin fritid på havet i egen båt. intresset för segling ökar och så gör även antalet marinor 
och	båtplatser.	På	bilden	syns	en	båt	av	modellen	Rapid	från	1981	i	Oxelösunds	skärgård.	FOtO:	tOMMY	PEttERSSOn

Miljödiskussionen under 1980-talet inbegrep en kamp om 
hela samhällets utveckling – med ekologiska, ekonomiska 
och sociala dimensioner. Efter miljöåret 1988 kan inga 
miljöfrågor diskuteras utan att detta breda samhälls-
perspektiv pockar på uppmärksamhet. Samtidigt kom 
havsmiljöfrågorna att inta en allt viktigare roll, vilket 
drev på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Under de hundra åren från slutet av 1800-talet till slutet 
av 1900-talet genomgår Sverige en snabb och dramatisk 
förändring. Från ett lokalt förankrat jordbrukarsamhälle 
med stor utvandring, via industrialisering och urbanise-
ring, övergår vi till ett globalt tjänste- och servicesamhälle 
med invandring. Den breda allmänhetens relation till natur, 
landskap och hav förändras, med avstamp i en vardag med 

odling, fiske, kreatursskötsel, utedass och brunn på gården. 
Det moderna projektets genomförande innebär att vi idag 
istället lever i ett ur-väggen-samhälle där kopplingen till 
värme, luft, mat, vatten och avlopp sker genom väggar, golv 
och tak med hjälp av rör, ledningar och snabbköpens hyllor. 
Vad som finns på andra sidan väggen, bortom alla dessa 
rör, ledningar och transporter, det har vi viss intellektuell 
kunskap om, men knappast någon konkret upplevelse av.

från naturskydd till miljövård
När det framväxande industrisamhället med sina järnvä-
gar, fabriker och expanderande städer mot slutet av 1800-
talet gjorde allt mer dramatiska avtryck i natur och land-
skap växte kraven på att vissa platser, områden och arter 
i naturen borde skyddas. År 1901 var Sverige tillsammans 
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M I L J Ö E N G A G E M A N G E T S  F R A M V Ä X T    

några	huvudsakliga	teman	i	miljöengagemangets	framväxt.	Vår	
tids	begrepp	”hållbar	utveckling”	innehåller	element	av	alla	
föregående	teman.	Det	mest	radikala	förhållningssättet,	som	
växte	sig	starkt	under	1970-talet,	var	det	”alternativa”.	Det	
kommer ständigt nya sätt att beskriva miljön i utveckling. idag 
används	till	exempel	ekosystemansats,	planetskötare,	cirkulär	
ekonomi och så vidare.

med Norge och Danmark med att bilda det Internationella 
havsforskningsrådet, Ices, som redan från början var ämnat 
att hantera och förvalta fiskets nyttjande av havet. Sverige 
fick sina första nationalparker 1909, de första i Europa, och 
samma år bildades Svenska Naturskyddsföreningen. Med 
kopplingar till nationell identitet och naturromantik eta-
blerades fridlysningar och reservat för att skydda naturen. 
Samtidigt krävde hälsoproblemen i städerna modern ren-
hållning som bland annat resulterade i vattentoalettens eta-
blering runt sekelskiftet 1900. I och med detta hade många 
viktiga drag i naturvård och miljövård etablerats, som vi 
känner igen även idag.

Under mellankrigsperioden, framför allt 1930-talet, vid-
gades naturskyddstankarna till mer dynamiska perspektiv 
där utvalda delar av naturen inte bara skulle skyddas utan 
också vårdas. Lika många bodde nu på landet som i tätorter 
och Sverige gick från att vara ett utvandrarland till att bli 
ett invandrarland. Rekreation och friluftsliv får genomslag 
även bland bredare grupper, det är Fritidsmässa 1936, året 
efter tillsätter man en fritidsutredning och 1938 införs lagen 
om tolv dagars semester. Det moderna projektet med indu-
strialisering och urbanisering är nu generellt accepterat som 
samhällsutvecklingens riktning och innehåll.
Trålfiske och annat industrialiserat nyttjande av havets 
resurser slog igenom redan på 1920-talet i svenska vatten 
och effekterna på beståndens storlek var påtaglig.

Efterkrigsperiodens 1950-tal och 1960-tal innebar inled-
ningen på ytterligare breddning och fördjupning av sam-
hällets miljödiskussion. Den ekologiska begreppsapparaten 
med rötter i det sena 1800-talet och termer som näringsked-
jor, successionsordningar och ekosystem blir redskap för att 
förstå samhällets natur- och landskapsrelation. Storskaliga 
vattenkraftsprojekt, giftspridning, försurade sjöar, bebyg-
gelse vid stränder och nedsmutsning av havet blir viktiga 
diskussionsområden och det blir uppenbart att man måste 
vidga problembilden. Det räcker inte med att skydda eller 
vårda naturen utan det måste till ett systemperspektiv och 
handla om hela miljön. Konflikterna mellan rekreation och 
storskalig industriexploatering längs kusterna leder till 
fysisk riksplanering, eftersom man måste bestämma vad 
som bör prioriteras var. Naturvårdsverket inrättas 1967 och 
strax därefter får vi en miljöskyddslag. 

hållbar utveckling 
År 1972 genomförde FN en miljökonferens i Stockholm och 
där kopplades miljöfrågorna tydligt till utvecklingsfrågor 
och ett internationellt perspektiv, vilket sedan följdes upp i 
Riokonferensen 1992. Sammantaget har vi på knappt hundra 
år gått från att utifrån ett nationellt perspektiv skydda vissa 
platser och arter i naturen, till att med lagstiftning och 
kontrollmyndigheter granska, inte bara industrialismens 

fabriker med sina utsläpp till luft och vatten, utan också 
deras behov av energi och råvaror i ett internationellt per-
spektiv. Nästa steg i denna vidgning av miljödiskussionen 
blev att skärskåda vad fabrikerna producerade. 

Det började växa fram en allt tydligare civilisationskritik 
där själva industrialismen ifrågasattes och där man ifråga-
satte val av råvaror, energislag och vad som tillverkades. 
Man efterfrågade alternativ till urbanisering, standardi-
serade fabriksvaror och ständiga materiella tillväxt. Med 
grön våg (flytta ut på landet), alternativ energi (sol och 
vind), alternativ produktion (hantverk och hållbara varor) 
och alternativ odling (utan gifter) lyfte en ny generation av 
miljörörelser fram sökandet efter en alternativ framtid och 
där en viktig bakgrund var 1960-talets politiska radikalism 
med internationell solidaritet och kritik av kapitalismen. 
Denna kritik märktes också när det gäller synen på havet 
där utfiskning av arter som sill och makrill i Sveriges närhet 
och ohejdad valjakt på världshaven för alltid spräckte illu-
sionen om ett oändligt hav.

”Man efterfrågade alternativ till det moderna 
projektets urbanisering, standardiserade  
fabriksvaror och ständiga materiella tillväxt.”

Vid samma tid som FN:s miljökonferens ägde rum eta-
blerades i Sverige: Jordens Vänner, Framtiden i Våra 
Händer, Folkkampanjen mot kärnkraft, Miljöförbundet 
och Världsnaturfonden. Belysande är hur organisatio-
nen Fältbiologerna som tidigare i huvudsak ägnat sig åt 
naturstudier då även genomförde en ”resursslöseriak-
tion”. En huvudfråga när det gällde samhällets natur- och 
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miljörelation blir härefter – hur radikala förändringar krävs 
för att framtiden skall vara hållbar? 

miljöåret 1988
Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma 
framtid kom på svenska 1988 och kan ses som kulmen på 
utvecklingen från naturskydd till hållbar utveckling. Här 
definieras det senare som ”en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov” och rapporten 
pekar på nödvändigheten av att koppla ihop nyttjande av 
naturresurser med miljöfrågor och globala utvecklingsfrå-
gor. Men frågan om hur radikala samhällsförändringar en 
sådan utveckling kräver var – och är – fortfarande i högsta 
grad en öppen fråga. 

Under slutet av 1980-talet hade miljöfrågorna i hela deras 
bredd och djup också blivit en del av allmänhetens intresse 
och en viktig del av den politiska debatten. I början av 1970-
talet ansåg ungefär var tredje svensk att miljöförstöringen 
var ett mycket allvarligt hot, medan det femton år senare, 
1988, var drygt varannan. Striden om almarna i Stockholm 
1971 som skulle sågas ner men som blev kvar efter stort 
folkligt motstånd, liksom kärnkraftsomröstningen 1980 
och kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986, var viktiga hän-
delser som ledde till ett brett folkligt engagemang och mer 
radikala perspektiv på miljöfrågorna. 

Miljöpartiet kom in i riksdagen just 1988 i ett val 

som bland annat handlade om säldöd och algblomning. 
Politikernas nyväckta engagemang kring havsmiljöfrå-
gor ledde bland annat till att de marina fältstationerna 
byggdes ut och tre marina forskningscentrum bildades, för 
att få en bättre nationell samordning av marin forskning. 
Övervakningen av den marina miljön stärktes också, med 
fler provtagningar och ett utökat stationsnät. 

1988 var också året då en konvention om skydd av ozon-
lagret trädde i kraft (Wienkonventionen) och då Sverige 
fick ett femte mål för sitt utvecklingsbistånd – ett miljömål. 
Sammantaget kan sägas att den utveckling som år 1972 hade 
manifesterats i FN:s miljökonferens hade i slutet av 1980-
talet blivit själva referensramen för diskussionerna om sam-
hällets relation till natur och miljö.

frågorna söker fortfarande svar
Efter denna snabbskiss av upptakten till miljöåret 1988, hur 
långt har vi kommit trettio år senare? På 1980-talet behövde 
den miljömedvetne ha med sig köpguiden Mudi-mums (Mat 
Utan Djurindustri – Mat Utan Multinationella Storbolag) 
eller Naturskyddsföreningens handbok Handla miljövänligt 
och själv försöka leta upp bra varor i livsmedelsbutiken – 
idag hittar vi lätt miljömärkta varor i varje affär. Men sam-
tidigt har beroendet av djurindustrier och multinationella 
storbolag snarast ökat, miljölarmen duggar tätt och den 
materiella konsumtionen liksom mängden avfall slår stän-
digt nya rekord. Detta samtidigt som alla lovordar behovet 
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Det	växande	intresset	för	miljöfrågor,	tillsammans	med	uppmärksamheten	kring	säldöden	och	andra	havsmiljörelaterade	frågor,	
ledde till att miljöpartiet för första gången röstades in i riksdagen 1988. FOtO:	MILJöPARtIEt
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av en hållbar utveckling i hela dess bredd inklusive utveck-
lingsfrågor, konsumtion, naturrelation, klimat, transporter 
och så vidare. Det bränns också ständigt mer flygfotogen 
trots att en viktig förändring sedan 1980-talet är klimatfrå-
gans stora betydelse. Då hade den bara börjat diskuteras, 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change; FN:s 
klimatpanel) etablerades just år 1988, men idag är klimatet 
en dominerande miljöfråga.

havet minns allt och förlåter en del
Fokuserar vi frågorna om hållbarhet och behovet av sam-
hällsförändringar kring hav och kust är det först viktigt att 
konstatera att havet är förrädiskt förlåtande, i alla fall på 
kort sikt. Det har alltid varit lätt att bli kvitt problem genom 
att häva dem i havet – allt från tomma ölburkar, överbli-
ven växtnäring och mikroplast, till senapsgas, toalettavfall 
och läkemedelsrester. Men det vatten och de bottnar som 
så effektivt löser våra kvittblivningsproblem för stunden, 
minns och lagrar en stor del för framtiden. Den här kom-
binationen av tillfällig glömska och långsiktigt minne gör 
just haven till viktiga mätare av vårt samhälles hållbarhet. 
Inte minst övergångszonen mellan land och vatten – kuster 
och skärgårdar – blir på så sätt en kontaktyta mellan ideal 
och miljökonsekvenser. En kontaktyta med solglittrande 
sommarfjärdar och idylliska kustsamhällen, men också 
med giftbemängda bottensediment, avfolkning, utfiskade 
vatten och förlorad biodiversitet. 

Den så kallade Östersjökonventionen antogs av sta-
terna runt Östersjön år 1992 och den var då en moderni-
sering av en konvention som kom redan 1974. En särskild 

kommission, Helcom, övervakar också dess tillämpning. 
Men när Naturvårdsverket 2017 följde upp miljökvalitets-
målet Hav i balans samt levande kust och skärgård, kunde 
det konstateras att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och 
inte heller kommer att kunna nås med befintliga och beslu-
tade styrmedel och åtgärder. Man konstaterar vidare att: 
”Kust- och havsmiljön är fortfarande påverkad av övergöd-
ning, farliga ämnen och delvis svaga fiskbestånd. Andra 
problem är marint skräp, främmande arter samt byggande 
och annan exploatering av känsliga natur- och kultur-
miljöer. Mycket arbete återstår med att utveckla och genom-
föra insatser i Sverige liksom på EU-nivå.” De två teckning-
arnas utvecklingsperspektiv från 1980-talet – ”Jorden som 
en klump av resurser” respektive ”Jorden som en såpbubbla, 
skimrande av liv” – är fortfarande högaktuella. Vi måste 
fortsätta söka svar på frågan om vad som krävs för att sam-
hällsutvecklingen skall vara hållbar.
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