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SAMMANFATTNING 
Med utgångspunkt i teorin att den svenska miljörörelsen växte medan dess politiska inflytande inte 

gjorde det, vilket ledde till en kritisk ståndpunkt i miljörörelsen gentemot de beslutande instanserna, 

har Kils Naturskyddsförenings naturvårdsarbete undersökts över perioden 1982–1990. Uppsatsen 

grundades på begrepp och idéer ur både miljöhistorie- och socialhistorieforskning, samt inslag av 

statsvetenskaplig forskning. Den försökte visa på hur lokala miljöorganisationer arbetade och hur 

dessa var en del av den större miljörörelsen – detta gjordes genom studiet av föreningens 

mötesprotokoll och andra skrivelser. Resultaten visade hur Kils Naturskyddsförening arbetade 

med både politiska frågor och med att öka intresset för naturen bland kommunens invånare, dock 

med största fokus på politiken. Så som grundantagandet förutsåg växte föreningen, men deras 

påverkan på den kommunala miljöpolitiken var fortfarande som när de grundades, vilket ledde till 

viss irritation men samtidigt ökat motstånd mot kommunens beslut. Det gick också att se hur 

föreningen följde samma linjer och strömningar som den rikstäckande Naturskyddsföreningen 

gjorde samt nationella miljöpolitiken i allmänhet.  

 

 

ABSTRACT 
Departing from the assumption that the Swedish environmental movement grew, but their political 

impact did not, which in turn led to a critical viewpoint of the governing powers, this thesis has 

studied Kils Naturskyddsförening over the period of 1982–1990. The thesis is based on concepts 

and ideas found in both environmental and social history, as well as some inputs from political 

science. The study attempted to show how local environmental organizations worked and how 

they were a part of the grander environmental movement. This was done through the study of the 

organization’s protocols and other documents found. The results showed how the organization 

worked on both political to influence decision making and on personal levels to increase the 

interest of nature among the residents of the municipality. The mayor focus was on the political 

sphere though, and as assumed, the organization grew, but their influence on the municipal 

environmental politics did not. This led to some aggravation, but above all an increased opposition 

against the municipality’s decision making. There was also evidence of how the organization 

followed the same lines and trends as the nationwide Naturskyddsföreningen, as well as the 

national environmental politics in general. 
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1. INLEDNING 
I en tid då klimatet är ett av de största samtalsämnena och siffrorna pekar mot en förödande framtid, 

är det lätt att tänka att de som kämpar för klimatet idag, är de första att göra så. Verkligheten ser 

dock annorlunda ut – 1900-talets miljökämpar är de som banade vägen för dagens 

miljörättsaktivister och utan dem hade en stor del av dagens miljöpolitik sett annorlunda ut. 

Miljörättsaktivismen som vi känner till den idag uppkom under mitten av 1900-talet och var, 

beroende på vart i världen man befann sig, både medborgarrörelse och en akademisk strömning. 

1960- och 70-talen såg diskussioner kring bland annat genetiskt modifierade organismer (GMO) i 

mat och kärnkraftverk. Under 1980-talet såg den internationella miljörörelsen en nedgång i dels 

medlemsantal och dels inflytande, vilket hade mycket att göra med den brittiska premiärministern 

Margaret Thatcher och den amerikanske presidenten Ronald Reagan och deras tydligt anti-

miljömässiga politik.1 Men i Sverige fanns det redan innan denna nya miljörättsaktivism olika 

naturvårdsorganisationer som arbetade för att bevara delar av naturen så fri från människans 

påverkan som möjligt. En sådan var Naturskyddsföreningen, vilken hade grundats redan 1909 och 

som hade just bevarandet av naturen som huvudmål. Under andra hälften av 1900-talet växte 

föreningen sig till den mest inflytelse- och medlemsrika miljöorganisationen i Sverige.2 

Eftersom klimatfrågan och naturvård är stora och globala frågor, är det ofta i en större 

kontext som dessa undersöks, både historiskt och i vår samtid; sällan ges de lokala 

miljöorganisationerna någon särskilt eftertanke. Dock innebär detta att den specialkunskap kring 

sina lokala hemtrakter som dessa organisationer besitter, inte kan spridas samt att vi egentligen 

inte vet om de spelar en roll i den nationella och globala miljörättsaktivismen. Det var ur denna 

tanke som problemformuleringen till följande uppsats växte, vilket ledde till en undersökning av 

en lokal miljörättsorganisations arbete, med förhoppning att gå förståelse för dess kopplingar till 

den större kontexten av miljörättsaktivism. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Jamison, Andrew (2001). The Making of Green Knowledge: environmental politics and cultural 
transformation. Cambridge: Cambridge University Press, s. 2–7. 
2 Naturskyddsföreningen. Mer än 100 år av envis kamp. <https://www.naturskyddsforeningen.se/om/var-
historia> (hämtad 2019-01-05) 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka den svenska miljörättsaktivismens och 

miljömedvetenhetens formande under sena 1900-talet och hur detta har utvecklats till dagens 

miljösyn. Utifrån ett exempel, en lokal miljörättsorganisation, ämnar uppsatsen visa på hur lokala 

miljörättsorganisationer kunde arbeta som aktörer i det offentliga rummet, hur organisationen 

påverkades av yttre krafter – allmänheten, politiska beslut och liknande – och vilken roll lokala 

föreningar hade i en större samhällelig kontext. Uppsatsens relevans ligger framför allt i hur 

aktuella miljöfrågor är i dagens samhälle och att det är viktigt att förstå samtidens förhållande till 

historien. Genom att undersöka den sena 1900-talets miljörörelse i Sverige ämnar uppsatsen belysa 

hur den arbetade och i vilken uträckning miljörättsaktivismen på lokal nivå påverkade politiken 

och allmänheten. Uppsatsens frågeställningar lyder: 

 

- Hur arbetade Kils Naturskyddsförening som aktör i det offentliga med att påverka politik 

och allmänhet? 

- Hur påverkades Kils Naturskyddsförening av allmänheten och politiska beslut? 

 

 

1.2 Forskningsöversikt 
I detta avsnitt presenteras först en kortare historik över miljöhistorieforskningen i Sverige och 

internationellt med exempel på hur denna forskning har förts, detta för att belysa uppsatsens 

kontext. Därefter följer en översikt av den forskning som ansetts relevant för uppsatsens 

problemformulering. Forskningen som presenteras har framför allt hämtats ur miljöhistorie- och 

socialhistorieforskning och forskningsarbeten som relaterar till detta på något vis. Ett fåtal är även 

hämtade ur en statsvetenskaplig forskning snarare än en historisk, då de ändå har ansetts vara 

relevanta. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av hur forskningsläget har hjälpt uppsatsens 

syfte.  

Det miljöhistoriska forskningsfältet såg sitt ljus i och med ett ökat intresse och en 

ökad oro för miljöfrågor och -problem under senare delen av 1900-talet och det är i denna kontext 

vi behöver förstå miljöhistoria som forskningsfält. Forskningen har sedan dess uppkomst kommit 

att bli relativt omfattande och många försök har framför allt gjorts för att kartlägga både 

människans påverkan på naturen och miljön och miljöns påverkan på samhället. I och med fältets 

utformning har det förefallit logiskt för miljöhistoriker att föra en tvärvetenskaplig forskning, då 

med fokus på naturvetenskaperna och de verktyg och vokabulär som därifrån kunnat hämtas. 

Forskningen som här innefattas har sedan sin framväxt kommit att ta oerhört varierade former, 

med en ofta tvärvetenskaplig utgångspunkt. Detta kan förstås försvåra kartläggningen av någon 

enhetlig miljöhistoria, men det visar samtidigt på forskningsfältets spännvidd och flexibilitet. 
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Historikern Per Eliasson identifierar två huvudsakliga aspekter inom miljöhistoria: (1) den ser till 

förhållandet mellan natur och samhälle och (2) den är tvärvetenskaplig.3   

Inom den svenska miljöhistorieforskningen har det legat stort fokus på 

industrialiseringens omvandling av naturförhållanden samt människans förhållande till naturen, 

men Eliasson menar att man i Sverige kan se två olika traditioner: en som lutar åt politisk historia 

och en som drar åt idéhistoria. Den förstnämnda har traditionellt sett haft sitt säte vid Lunds 

universitet och var först att anlägga ett miljöhistoriskt perspektiv på samhället. 4  Ledande i 

traditionen under sena 1900-talet var bland andra historikern Lars Lundgren, som med sin 

avhandling Vattenförorening: Debatten i Sverige 1890–1921 undersökte den politiska debatten 

kring vattenföroreningar under den avsedda perioden. I avhandlingen presenteras olika 

lagstiftningar från perioden och de förslag som ledde fram till dessa; materialet är hämtat från 

olika delar av Sverige för att belysa vidden av debatten kring vattenföroreningar. Intressant är att 

Lundgren har sett hur debatterna kring förorening liknar de kring arbetarskydd och arbetslöshet 

under denna period och menar att de alla är nya problem, sprungna ur det nya industrisamhället.5  

I liknande anda, men utifrån ett både miljöhistoriskt och teknikhistoriskt perspektiv, 

undersökte historikern Eva Jakobsson vattenkraftutbyggnad under 1900-talets första två decennier 

utifrån en fallstudie kring sjön Skagern i Västergötland och dess industrialisering och hon lägger 

stort fokus vid äganderätten till vatten och vattendrag. Även här blir det tydligt hur det nya 

industrisamhället påverkade miljön och människor och hur det i fallstudien skapar två motpoler 

där vattenkraftsbyggarna var de som ämnade bygga vattenkraftverk och strandägarna utgjorde 

gruppen av invånare som direkt påverkades och därför motsatte sig de förändringar som 

vattenkraftutbyggnad innebar.6 Även om både Lundgren och Jakobssons avhandlingar ligger före 

denna undersökning i tidsram, har de ändå varit relevanta för att bland annat få en uppfattning om 

de miljödebatter som fördes innan miljöfrågan tog fart på riktigt under 1900-talets andra hälft samt 

de lagstiftningar som relaterade till dessa. Undersökningen av hur den undersökta föreningen 

påverkades av politiska beslut samt hur de arbetade som en miljöpolitisk aktör i offentligheten kan 

ses som en undersökning i denna politiska traditionens anda. Eliassons Skog, makt och människor, 

som tidigare hänvisats till, har framför allt gett en ökad förståelse för svensk 

miljöhistorieforskning.  

I den andra traditionen av miljöhistoria i Sverige med starka kopplingar till 

idéhistoria har bland annat historikern Sverker Sörlin varit framstående. Han skrev tillsammans 

                                                
3 Eliasson, Per (2002). Skog, makt och människor: en miljöhistoria om svensk skog 1800–1875. diss. 
Lund: Lunds universitet, s.19. 
4 Eliasson (2002) s.20. 
5 Lundgren, Lars (1974). Vattenförorening: debatten i Sverige 1890–1921. diss. Lund: Lunds universitet, 
s. 229. 
6 Jakobsson, Eva (1996). Industrialisering av älvar: Studier kring svensk vattenkraftutbyggnad 1900–
1918. diss. Göteborg: Göteborgs universitet.  
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med historikern Anders Öckerman den första svenska kartläggningen av miljöhistoria och 

miljöhistorisk forskning, där man presenterar – för att nämna några – Carolyn Merchant och 

Donald Worsters idé om att miljöhistorien använder sig av tre olika analysnivåer; den franska 

Annalesskolans tidiga forskning kring naturens påverkan på historien och även den miljöhistoriska 

forskningen i Sverige. Även dessa kan anses föra en forskning mer riktad åt den idéhistoriska.7 

Sörlin ser miljöhistorieforskningen som ett samtida forskningsfält i och med fältets 

bakgrund: ”[E]nvironmental history is in and of itself part of contemporary history. […] has carved 

out a distinctly ’contemporary’ identity, addressing environmental issues of the present and the 

recent past and looking for their roots and narratives”.8 Den idéhistoriska traditionen har använts 

i samband med undersökningen av hur föreningen såg på miljön, människan och samhället och 

hur dess verksamhet fungerade i en större kontext.  

Det är möjligtvis i amerikansk miljöhistorieforskning som vi kan se störst variation, 

eftersom det var där forskningsfältet först riktigt etablerades.9 Ett framstående exempel på detta 

är historikern John McNeills bok Something under the sun, där han identifierar hur människan och 

samhället påverkade miljön under 1900-talet och tar hänsyn till flertalet avgörande aspekter: 

industrialisering, ökad befolkning, politik, världsbild, etc. Han konstaterar att:  

Human history since the dawn of agriculture is replete with unsustainable societies, 
some which vanished but many of which changed their ways and survived. They 
changed not to sustainability but to some new and different kind of unsustainability. 
[…] unsustainable society on a global scale may be another matter entirely.10  

Boken avslutas med att förtydliga vikten av att integrera historia med ekologi i vår samtida 

forskning, för att förstå varför världen ser ut som den gör och för att förutspå eventuella framtida 

scenarion. 11  För denna uppsats har McNeill framför allt varit ett nödvändigt historiskt 

referensverktyg för skeenden kring miljö och miljöfrågor under 1900-talet. Som tidigare nämnts 

var amerikanske David Worster en betydande historiker under den tidiga miljöhistorieforskningen 

stadie. Mest känd är han för boken Nature’s Economy: A History of Ecological Ideas (1977) och 

de tre analysnivåerna som han menade att miljöhistoriker bör använda, där den första nivån är den 

ekologiska (naturen och det icke-mänskliga). Därefter följer den socioekonomiska nivån 

(samhället, människan och allt vad det innebär) och sist den idé- eller kulturnivån (beteende, 

ideologi, religion, vetenskap, etc).12 Dessa analysnivåer har använts av ett flertal miljöhistoriker 

                                                
7 Sörlin, Sverker & Öckerman, Anders (2002). Jorden en ö: en global miljöhistoria. Stockholm: Natur och 
Kultur. s.190–210. 
8 Sörlin, Sverker (2011). The Contemporaneity of Environmental History: Negotiating Scholarship, Useful 
History, and the New Human Condition. Journal of Contemporary History. 2011(46):3, s.610f. 
9 Sörlin, Sverker. Miljöhistoria. Nationalencyklopedin. 
<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/miljöhistoria> (Hämtad 2018-11-19) 
10 McNeill, John (2001). Something new under the sun: an environmental history of the twentieth century. 
London: Penguin, s. 358. 
11 McNeill (2001), s. 362. 
12 Sörlin & Öckerman (2002) s.156f, 191.  
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under åren och blir därför relevanta för förståelse för hur miljöhistorieforskning ibland kan se ut. 

I denna uppsats har Worsters forskning och idéer framför allt fungerat som ännu en referensram 

för förståelsen för miljöhistorieforskning. 

Det har nämnts hur miljöhistorien i sin utformning tenderar att vara tvärvetenskaplig. 

Här påpekar dock Stephen Mosley att förvånansvärt lite tvärvetenskaplig forskning har skett 

mellan miljöhistorieforskning och vad som brukar kallas socialhistoria (social history). Han menar 

att båda forskningsfälten föddes ur liknande fenomen och att det därmed borde finnas en hel del 

att hämta hos varandra. 13  Denna uppsats är möjligen mer socialhistoriskt lagd i och med 

undersökningen av miljörörelsen, som på flera sätt har setts som en rörelse besläktad med andra 

sociala rörelser under samma tid (medborgarrättsrörelsen, kvinnorörelsen etc.). Anledningen att 

det här har lagts stort fokus på det miljöhistoriska forskningsfältet kommer ur det som tidigare 

nämnts – att själva miljöhistorien som forskningsfält är sprunget ur denna miljörörelse. Å andra 

sidan behövs även en förståelse för det socialhistoriska forskningens bidrag vad gäller 

miljörättsaktivism, för att dels bilda sig en uppfattning kring miljörättsaktivism som 

forskningsämne och dels för vad de båda forskningsfälten bidrar med vid en fallstudie som denna 

uppsats har kretsat kring.  

Den socialhistoriska forskningen har i uppsatsen alltså fungerat som ett verktyg för 

att förstå miljörättsaktivismen och dess organisationer i en samhällelig kontext snarare än i 

förhållande till miljön. Historikern James Longhurst skriver i Citizen Environmentalists om 

miljörörelsen i USA i samband med det nationella och internationella uppmärksammandet av 

miljöproblem, med utgångspunkt i organisationen GASP i Pittsburgh, USA. I sin avslutande del 

sammanfattar Longhurst sin undersökning med att ”[T]his book argues that legal and political 

opportunities for citizen involvement created an engaged, active, and involved citizenry”.14 Här är 

inte miljöfrågorna som sådana det viktiga, utan framför allt miljörättsorganisationerna arbete och 

engagemang som det fokuseras på. Det är också i denna riktning min undersökning har haft – 

miljöfrågorna utgör grunden och ramverket, organisationen utgör själva innehållet. 

Professorn Andrew Jamison talar om begreppet ”green knowledge” i boken The 

Making of Green Knowledge. Han menar att: ”[G]reen knowledge is not so much about the 

environmental conditions in which we live, so much as about how we can take those conditions 

into account in pursuing more sustainable paths of socio-economic development”.15 Konceptet är 

inte explicit förankrat i historieforskning, men i en sammanfattande artikel visar han hur tidiga 

                                                
13 Mosley, Stephen (2006). Common Ground. Integrating Social and Environmental History. Journal of 
Social History, 2006(39):3, s.915. 
14 Longhurst, James (2010). Citizen Environmentalists. Hanover/London: University Press New England, 
s. 179. 
15 Jamison, Andrew (2003). The Making of Green Knowledge: the contribution from activism. Futures, 
2003(35):7, s. 703. 
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miljörörelser bidrog till denna ökade kunskap om miljön och dess påverkan på samhället. 16 

Jamison delar upp miljörörelsen i fyra olika typer som kan översättas 

till ”samhällsekologism”, ”professionell ekologism”, ”militant ekologism” och ”personlig 

ekologism”.17 De två förstnämnda fokuserar framför allt på att på ett eller annat sätt påverka 

politiska beslut snarare än individers åsikter. Samhällsekologism kan exempelvis uttryckas då en 

grupp individer på en specifik geografisk plats motsätter sig en specifik situation och arbetar för 

att beslut kring detta ska ändras. Den professionella ekologismen handlar framför allt om de stora 

miljöorganisationerna som uppkom under 1900-talets sista decennier, som Greenpeace. Dessa, 

menar Jamison, kom att på många sätt få representera hela miljörättsrörelsen.18 

Hos den militanta respektive personliga ekologismen ligger fokus i stället på 

individers syn på miljön; den stora skillnaden mellan de båda grupperna är att den militanta 

ekologismen verkar i offentligheten medan den personliga verkar i det privata. Som namnet 

indikerar, är den militanta ekologismen de miljöorganisationer och grupper som ofta hämtat 

inspiration ur dels djupekologin – där människan ses som endast en del i ekosystemet – och dels 

ur anarkistiska och syndikalistiska traditioner. Den personliga ekologismen är enligt Jamison den 

mest varierande och svårdefinierade, då den kan och har uttryckts genom allt från filosofiska läror 

till vad den enskilda individen kan göra för att leva miljövänligt och de olika uttrycken för den 

personliga ekologismen har varierat stort under 1900-talets senare hälft.19 På flera sätt kan den 

också anses ha spirituella tendenser, då det även är hit olika typer av New Age-rörelser 

kategoriseras.20 Jamisons forskning kring ”green knowledge” har för uppsatsen varit användbar i 

förståelsen för de olika typerna av miljörörelser – hur de har opererat sedan rörelsens framväxt och 

hur de har arbetat och förändrats vid sidan om varandra. Det har också gett en förståelse för vart 

en organisation som Kils Naturskyddsförening bör placeras i denna samhälleliga kontext.  

Det sista området där forskning har hämtats från är det statsvetenskapliga 

forskningsfältet. Detta rör sig alltså generellt sett om en icke-historisk forskning kring 

miljörättsorganisationer och miljörätt i en samhällelig kontext. Professorn Andreas Duits 

avhandling Tragedins institutioner undersöker skapandet av institutioner inom ramen för 

miljövård under perioden 1969–1999. Viktiga begrepp som lyfts fram, förutom institutioner är 

bland annat ”kollektivt dilemma”. Med detta menar Duit att miljöproblemen – och de institutioner 

som skapas till följd av detta – är kollektiva företeelser, inte enskilda individers agerande. Det är 

                                                
16 Jamison (2003), s. 704–716. 
17 På engelska kallar Jamison dessa: ”community environmentalism”, ”professional environmentalism”, 
”militant environmentalism” och ”personal environmentalism”.  
18 Jamison (2003), s. 704–708. 
19 Ibid, s. 710–714.  
20 Jamison (2001), s. 168f. 
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kollektivet som har skapat dagens miljöproblem.21 I sin undersökning identifierar han bland annat 

hur miljöorganisationer blir det enda nya påverkande aktören på den institutionella arenan i 

samband med debatten kring en miljöbalksreform under sena 1990-talet. Duit menar inte att graden 

av påverkande kraft hos miljöorganisationerna var avgörande, men nog betydande för att vara en 

del av debatten.22  

Med resultat som detta har Duits avhandling gett denna uppsats en nyanserad bild av 

miljöorganisationerna som aktör och spelare i samhället samt hur de har varit med och påverkat 

politiska beslut. Detta har varit till hjälp när jag har undersökt hur Kils Naturskyddsförening i sin 

tur har påverkats av debatten och resultatet av dessa beslut. Duit lyfter även fram att medan det är 

en uttjatad sanning att miljöfrågan är en av mänsklighetens viktigaste fråga, är det mer intressant 

att se hur samhället reagerar och agerar i förhållande till miljöfrågan. Det är detta som fokus har 

ålagts i denna uppsats och detta har även utgjort en slags teoretisk referensram, med begrepp 

som ”aktör”, ”avsändare” och ”mottagare” som verktyg. Detta utvecklas i avsnitt 1.5.3.  

 

1.2.1 Sammanfattning 

För att sammanfatta det forskningsläge som presenterats, består det av en blandning av svensk och 

internationell forskning, där den internationella forskningen uteslutande är baserad i amerikansk 

och brittisk forskning. Detta var inget aktivt val utan val av forskningsläge har helt gjorts utifrån 

relevans till uppsatsens problemformulering. Försök har gjorts så att forskningsöversikten ger en 

nyanserad bild av miljöhistorieforskningen samt forskningen kring miljörättsorganisationer, 

samtidigt som den visar hur tidigare forskning har använts i denna undersökning. Det finns vissa 

linjer i de resultat som den tidigare forskningen visar. Till exempel kan Lundgren och Jakobssons 

forskningsresultat beskrivas som att de problem som uppmärksammas är skapade ur en snabb 

industrialisering som befolkningen inte hade tid och kunskap nog om att hantera. På sätt och vis 

lyser industrialiseringen igenom även i Eliassons forskningsresultat, där han sett hur skogs- och 

jordbrukens konkurrensförhållanden ökade i och med industrialiseringen, framför allt i Norrland.23  

 I Sörlins artikel sammanfattar han den samtida historikerns roll som bärare av 

kollektiva erfarenheter och han förtydligar hur dagens största frågor, som ofta handlar om miljö 

och resurser, kräver både naturvetenskaplig och historievetenskaplig expertis för att förstås rätt.24 

Det är också åt dessa linjer som McNeills bok Something new under the sun lutar – historieämnets 

och historikerns uppgift att förklara samtida miljöfrågor och -problem utifrån en historisk kontext. 

Vad gäller tvärvetenskaplighet sammanfattar Mosleys sin artikel med att den har visat hur 

                                                
21 Duit, Andreas (2002). Tragedins institutioner: svenskt offentligt miljöskydd under trettio år. diss. 
Stockholm: Stockholms universitet. s. 2ff.  
22 Duit (2002), s. 206–223. 
23 Eliasson (2002), s. 374. 
24 Sörlin (2011), s. 630. 
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forskning som kombinerar miljöhistoria och socialhistoria bör uppmuntras då det ger nya 

perspektiv på vedertagna ämnen.25 Vetskapen om detta, samt vad McNeill menar är historikerns 

uppgift, gör att denna tvärvetenskapliga uppsats känns relevant och givande.  

 I den socialhistoriska forskningen sammanfattar Longhurst sin bok genom att 

beskriva hur det i USA handlade mer om organisationen som sådan, snarare än om miljöfrågan 

och att det behöver ses i förhållande till andra samhällsrörelser som kvinnorörelsen och 

medborgarrättsrörelsen. Även om situationen såg något annorlunda ut i Sverige, har detta varit 

relevant i denna uppsats för att förstå miljörörelsens kontext. I liknande anda menar Jamison att 

ekologism är en rörelse med inverkan på de flesta nivåer, men kanske främst har den hjälpt 

människor att förstå sin plats på jorden. Slutligen sammanfattar Duit sin avhandling med att svensk 

institutionalisering av miljövård under den undersökta perioden var kan ses som både stabil och 

stagnerande, vilket gjorde att de hade svårt att anpassa sig till nya miljöfrågor och -problem som 

uppstod under sena 1990-talet. Detta har kunnat hjälpa mig att förstå de politiska beslut som togs 

under perioden jag undersökt.  

 Denna uppsats har ämnat bygga på denna tidigare forskning och ge ett exempel på 

hur lokal miljörättsaktivism kunde se ut under sena 1900-talet. Mycket av den forskning som 

tidigare gjorts på ämnet har huvudsakligen sett till den nationella och internationella kontext som 

dessa lokala föreningar befann sig i – därigenom fanns det genom denna undersökning en 

möjlighet att ge nya perspektiv på ett relativt välkänt forskningsområde. 

 

 

1.3 Avgränsningar 
Undersökningsperioden har avgränsats till åren 1982–1990, då det var ur denna period det fanns 

mest information och material att hämta. Avgränsningen gäller för både materialet som hämtats 

på Föreningsarkivet i Värmland och det som tillgodosetts av Naturskyddsföreningen Värmlands 

arkiv. Vidare är uppsatsen begränsad till att undersöka Naturskyddsföreningen, dels på grund av 

att organisationen är och länge har varit en av de mest framstående miljörättsorganisationerna i 

Sverige, dels på grund av att Naturskyddsföreningens arkivmaterial lämpade sig bäst. I materialet 

har undersökningen avgränsats till att framför allt se till föreningens arbete – hur de försökte nå ut 

till allmänheten och beslutsfattare och hur eventuella följder av detta påverkade föreningen. Denna 

avgränsning var nödvändig för att undersökningen inte skulle bli allt för omfattande och i 

synnerhet inte få en allt för bred och översiktlig karaktär. Försök har i stället gjorts att gå något 

djupare in på hur det faktiska arbetet mot ökad påverkan såg ut. Avgränsningen till en lokal 

                                                
25 Mosley (2006), s. 929. 
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förening i en nationell organisation gjorde att undersökningen kunde visa hur en lokal förening var 

en del av en större rörelse och hur detta syntes i deras arbete och mål.  

 

 

1.4 Material och metod 

1.4.1 Material 

Det huvudsakliga undersökningsmaterialet har bestått av mötesprotokoll från Kils 

Naturskyddsförening under perioden 1982–1990. Protokoll från varje år under perioden fanns, 

men möjligheten fanns att enstaka mötesprotokoll har gått förlorade. Dock gjordes bedömningen 

att det tillgängliga materialet skapade en nog representativ bild av föreningen. Mötesprotokollen 

kompletterades med andra skrivelser som fanns på Föreningsarkivet i Värmland, såsom motioner 

till kommunfullmäktige, verksamhetsberättelser och liknande dokument. Informationen som 

mötesprotokollen innehöll var i största utsträckning diskussioner och beslut om evenemang, 

inkomna och utgående skrivelser samt diskussioner om olika områden i kommunen. Till exempel 

var området Kilsravinerna någonting som man diskuterade frekvent under perioden. Även 

diskussioner om andra miljöproblem som sophantering, tomgångskörning och liknande, förekom. 

Samtlig information har varit har varit relevant för uppsatsens frågeställningar, dock i olika 

utsträckning. 

Vidare har tidskrifterna Värmländsk naturvård och Värmlandsnatur undersökts i den 

mån det har ansetts relevant. Dessa två (de två är det gamla respektive nya namnet på samma 

tidskrift) var ett medlemsblad för Naturskyddsföreningen i Värmland och alla de lokala kretsar 

som innefattades i denna. Tidskrifterna återfanns hos Naturskyddsföreningen Värmlands egna 

arkiv i Karlstad och av Värmländsk naturvård fanns majoriteten av numren från perioden 1980–

1986 att tillgå. Av Värmlandsnatur var majoriteten av numren från 1989–1990 tillgängliga. Att 

hela perioden inte fanns representerad gjorde att tidskrifterna möjligtvis inte gav en helt 

sanningsenlig bild av Naturskyddsföreningen i Värmlands arbete och fokusområden, men de 

kunde trots detta ge ett intressant perspektiv på det huvudsakliga källmaterialet. Tidskrifterna 

innehöll många olika element, med rapporter från olika kretsar, reportage om olika naturområden 

i länet samt information om evenemang. Men det som framför allt var relevant för denna uppsats 

var det som berörde just Kil och Kils Naturskyddsförenings arbete.  

 

1.4.2 Metod 

Den metod som valdes för undersökningen var en kvalitativ metod – detta då det 

fungerade bäst för dels frågeställningarna och dels materialet som undersöktes. Professorn Alan 

Bryman förklarar hur den kvalitativa undersökningsmetoden lägger vikt vid ord snarare än siffror, 

som den kvantitativa metoden gör. Han beskriver den också som något tolkningsinriktad, där 
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materialet som används tolkas utifrån sociala förutsättningar och liknande.26 Detta är i stor grad 

vad denna undersökning har gått ut på – att utifrån de ord som används i protokoll och liknande 

inom föreningen, tolka hur de arbetade och hur de påverkades av rådande politiska beslut och 

debatter.  

Bryman lyfter fram sex huvudsakliga steg i den kvalitativa undersökningsmetoden: 

(1) generella frågeställningar, (2) val av relevanta platser/undersökningspersoner, (3) insamling av 

data, (4) tolkning av data, (5) arbete med begrepp och teori, (6) rapport om resultat och slutsatser. 

Under steg 5 kan även specificering av frågeställningar och ytterligare insamling av data 

förekomma.27 Dessa steg har i stor utsträckning använts i denna uppsats, då jag utgick från ett par 

frågeställningar och sedan arbetade efter dessa för att komma fram till en slutsats. Insamlingen av 

data har här inneburit insamling och läsning av mötesprotokoll och annat material; steg 3 och 4 

har på många sätt arbetat vid sidan av varandra, då redan det vid insamlingen av källmaterialet har 

gjorts någon slags tolkning av innehållet för att se om det var relevant eller ej. Under läsningen 

och tolkningen har specifika nyckelord varit drivande för att över huvud taget hitta det som 

eftersökts. Valet av nyckelord baserades dels på frågeställningarna, men då det framkom att vissa 

ord eller företeelser användes frekvent kom även dessa att undersökas. Exempel på ord som 

eftersöktes är: ”kommun”, ”Kilsravinerna”, ”studiecirkel”, ”plan” och ”nämnd”. 

 Bryman identifierar dokument från organisationer och föreningar som ”officiella 

dokument från privata källor”, vilket innefattar både de dokument som är offentligt tillgängliga 

och de som inte är det. Denna kategorisering omsluter det huvudsakliga material som här har 

undersökts, där bland annat årsberättelser, motioner och liknande är offentligt tillgängliga och 

mötesprotokoll är privata. Dock har allt material, inklusive mötesprotokollen, arkiverats hos 

Föreningsarkivet i Värmland och därför kan även dessa ses som offentliga dokument. Vad gäller 

denna typ av källor menar Bryman att det är viktigt att inte se dem som bärare av någon objektiv 

sanning. Inte heller visar de en helhetsbild av en företeelse, utan kan endast ses som en 

representation av just den föreningens bild av verkligheten och de företeelser de hänvisar till. Detta 

betyder inte att denna typ av källor inte är värda att undersöka – tvärtom är de utmärkta för den 

typen av undersökning som här har gjorts, eftersom själva syftet är att se föreningens bild av 

miljöfrågor och de politiska beslut som togs kring detta. 

 Tidskrifterna Värmländsk naturvård och Värmlandsnatur kan kategoriseras både 

bland de ovannämnda och bland de ”massmedieprodukter” som Bryman lyfter fram (bl.a. 

tidskrifter, filmer och Internetkällor). Anledningen till detta är att massmediala problem som han 

lyfter fram, exempelvis vad gäller autenticitet och svårigheter att veta vem som står bakom texterna, 

inte gäller Naturskyddsföreningens tidskrifter, som gavs ut av föreningen och för dess medlemmar. 

                                                
26 Bryman, Alan (2018) Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl. Stockholm: Liber, s. 454f.  
27 Bryman (2018), s. 459f. 
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Dock behöver annat tas med i beräkningen, som tidskrifternas kontextuella uppkomst – de 

skapades och skrevs av Naturskyddsföreningen, vilket förstås påverkade vilken bild de gav av 

omvärlden så väl som sig själva.28  

 Skriftliga källor kan enligt historikerna Florén och Ågren hanteras på två olika sätt: 

som kvarlevor eller som berättande källor. Den förstnämnda hanteringen ser på källan som ett 

utdrag ur textens samtid, medan den sistnämnda i stället används för att återberätta någonting som 

källan inte själv var en del av. I uppsatsen har källmaterialet främst använts som kvarlevor, men i 

enstaka fall har det varit nödvändigt att se på materialet som berättande källor, när de återberättar 

andra möten eller evenemang, utifrån föreningens perspektiv. Oavsett hantering har det varit 

väsentligt att ta hänsyn till källmaterialets sanningshalt – alltså om det går att lita på var 

källmaterialet säger.29 Vidare har det varit nödvändigt att förstå vad för typ av källmaterial som 

mötesprotokoll är och vilka för- och nackdelar som finns vid undersökning av dessa. En fördel 

med mötesprotokoll är deras närhet till samtiden. De skrivs i regel vid mötets inträffande och ger 

därför en sann bild av mötet som möjligt. Eftersom det är en enskild individ som nedtecknat 

protokollen bör subjektivitet tas i hänsyn – mötessekreteraren kan anse att något inte är relevant 

nog att nedteckna eller väljer att inte ta med sådant som anses vara ”känslig” information.  

 I uppsatsen har även Jamisons indelning av fyra olika typer av ekologism (som 

beskrivna i 1.2), använts för att underlätta i arbetet med källmaterialet. Efter en förståelse för de 

olika typerna – samhälls-, professionell, militant och personlig ekologism – undersöktes protokoll 

och annat material efter detaljer som kunde kategoriseras till någon av de fyra typerna. Exempelvis, 

om det i ett mötesprotokoll diskuteras om att föreningen vill föreslå en ändring i något beslut till 

kommunen, kategoriseras detta till samhällsekologismen, eftersom det handlar om att påverka 

politiska beslut och instanser. Kategoriseringen hjälper också till att belysa vad föreningen lägger 

mest energi på i sin verksamhet – politik, medlemmar eller annat t.ex. Slutligen bör 

uppmärksammas att jag som uppsatsförfattare själv har gjort subjektiva bedömningar genom 

undersökningsarbetet för att välja ut vad som varit mest relevant för uppsatsens frågeställningar. 

Detta var nödvändigt för att undersökningen inte skulle bli för omfattande och osammanhängande.  

 

 

 

 

 

                                                
28 Bryman (2018), s. 665–668. 
29 Florén Anders & Ågren Henrik (2006) Historiska undersökningar – Grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 72ff.  
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1.5 Centrala begrepp och teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt presenteras först begrepp som är relevanta för att förstå dels undersökningen och 

dels källmaterialet. Därefter följer en lista över använda förkortningar på föreningar som omnämns 

regelbundet i uppsatsen. Avsnittet avslutas med en presentation av uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt och hur denna har använts för att få fram en slutsats. 

 

1.5.1 Begrepp 

- Ekologism – Översättning av engelskans ”environmentalism”. Båda hänvisar till idéen om 

en balans mellan natur och människa – vid obalans skadas båda parter och för att 

upprätthålla balansen krävs bland annat politiska reformer för att människans påverkan på 

naturen ska minska. Ekologismen ligger till grund för många gröna politiska partier samt 

miljöorganisationer.30 

- Krets – Vad Naturskyddsföreningen kallar sina självständiga lokala föreningar. 31  I 

uppsatsen används både ”krets” och ”förening” för att benämna Kils Naturskyddsförening. 

- Miljörörelsen – Beskrivs som ett samlingsbegrepp på de organisationer som består av både 

lokala grupper och rikstäckande organisationer.32 Miljörörelsen så som den är känd idag 

växte fram runt tidiga 1970-talet och kom att få allt större inflytande under de kommande 

årtiondena. I Sverige var de två stora organisationerna inhemska Naturskyddsföreningen 

samt den globala Greenpeace.33 

- Naturskyddsföreningen – En ”politiskt obunden ideell förening vars ändamål är att 

människans verksamhet ska anpassas efter naturens villkor”.34 Föreningen grundades 1909 

och är organiserad i självständiga lokala kretsar samt länsförbund. De kallar sig för en 

folkrörelse och har samarbeten med andra miljöorganisationer världen över.35 

- Studiefrämjandet – Ett studieförbund som grundades 1959 med fokus på natur och miljö. 

Förbundet samarbetar med ett stort antal organisationer och anordnar studiecirklar.36  

                                                
30 Nationalencyklopedin, ”ekologism”. <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/ekologism> 
(hämtad 2018-12-03) 
31 Naturskyddsföreningen. Det här är vi. <https://www.naturskyddsforeningen.se/om/foreningen/det-har-
ar-vi> (hämtad 2018-12-04) 
32 Nationalencyklopedin. ”miljörörelsen”. <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/miljörörelsen> 
(hämtad 2018-12-03) 
33 Sörlin & Öckerman (2002), s. 147f. 
34 Nationalencyklopedin, ”Naturskyddsföreningen”. 
<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/naturskyddsföreningen> (hämtad 2018-12-03) 
35 Naturskyddsföreningen. Det här är vi. <https://www.naturskyddsforeningen.se/om/foreningen/det-har-
ar-vi> (hämtad 2018-12-03) 
36 Nationalencyklopedin, ”Studiefrämjandet”. 
<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/studiefrämjandet> (hämtad 2018-12-29) 



 13 

- Vägverket – Föregångaren till dagens Trafikverket samt Transportstyrelsen och svarade 

för bland annat väghållning och bil- och körskortsregistrering.37 

 

1.5.2 Förkortningar 

- SNF – Naturskyddsföreningen (nationell nivå, tidigare Svenska Naturskyddsföreningen) 

- KNF – Kils Naturskyddsförening 

- VNF – Naturskyddsföreningen Värmland 

- Svenska freds – Svenska freds- och skiljedomsföreningen 

 

1.5.3 Teoretisk utgångspunkt 

Snarare än att utgå från någon befintlig teoribildning gjordes bedömningen att undersökningen 

skulle gynnas av en teori som i stället utgår från vad jag som uppsatsförfattare antar är 

undersökningens slutsats. Detta har formats som en hypotes som sedan har prövats i 

undersökningen. Denna hypotes har delvis baserats på forskningsläget, med tonvikt på professor 

Andreas Duits forskning kring miljöpolitikens institutioner, som i korthet beskrevs i avsnitt 1.2. 

Den hypotes som ämnade prövas i undersökningen var:  

- Den svenska miljörörelsen växte, men inte dess politiska inflytande vilket ledde till en 

kritisk ståndpunkt i miljörörelsen gentemot de beslutande instanserna. 

Det har alltså antagits att det fanns en underliggande kritisk inställning till hur regering, län och 

kommun hanterade miljöfrågor under perioden. Detta baserades till stor del på miljörörelsens 

framväxt i allmänhet och de frågor som lyftes fram i synnerhet. Relevant var också sättet de 

arbetade på för att få inflytande.  

Den teoretiska utgångspunkten har fokuserat på huruvida Kils Naturskyddsförenings 

arbete och agerande kan ses som ett exempel på miljörörelsens utveckling och deras inställning 

till de beslutsfattande instanserna. Utifrån källmaterialet har en bild kunnat skapas av föreningens 

arbete samt plats i samhället, som undersöks och analyseras i undersökningskapitlet respektive 

slutsatserna. Vidare växte frågeställningarna fram ur den teoretiska utgångspunkten. Det fanns en 

förutfattad bild av sena 1900-talets miljörättsaktivism – deras ton och förhållningssätt till de 

beslutsfattande instanserna – som väckte intresset för denna undersökning. Önskan fanns att se 

dels huruvida det skedde förändringar i miljöpolitiken tack vare miljörörelsen och dels hur 

miljörörelsens inställning till politiken var. Därigenom kom frågeställningarna relativt naturligt.  

 Det var ur Duits forskning som uppsatsens teori växte fram. Redan i sitt inledande 

kapitel, när han talar om det kollektiva dilemma som miljöfrågor är, skapades bilden av att 

miljörörelsen och de beslutande instanserna möjligen hade olika målbilder och att miljörörelsen, 

                                                
37 Nationalencyklopedin, ”Vägverket”. <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vägverket> 
(hämtad 2019-01-07) 
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när den inte får igenom sina motioner, tappar sitt förtroende för den styrande makten.38 Så som 

Duits slutsatser beskrivs i avsnitt 1.2.1, var undersökningsperioden en både svår och givande 

period för miljöpolitik och även detta togs med i antagandet om att miljörörelsen troligen såg på 

de beslutande instansernas stagnerande arbete med misstro. Utifrån denna misstro har 

miljörörelsens agerande sedan antagits ha kunnat ta två vägar: antingen ökar deras motstånd mot 

beslutsfattarna eller övergår det i någon slags apati eller likgiltighet när de trots många försök ändå 

inte ser någon förändring. Detta har baserats på vad Longhurst skriver om organisationer 

motivation; det krävs att befolkningen får möjligheten att påverka samhället de lever i och bli 

inkluderade i gemenskapen för att vara välfungerande medborgare.39 I undersökningsdelen har jag 

framför allt utgått från Duit och Longhurst för att pröva hypotesen. 

Vid sidan av grundantagandet har även ett antal begrepp använts som verktyg för att 

förenkla undersökningsarbetet. Dessa begreppsliga verktyg är dels begreppen ”mottagare” 

och ”avsändare”, vilka framför allt kopplas till uppsatsens frågeställning kring Kils 

Naturskyddsförening som aktör. Detta har i sin tur underlättat analysen av hur källmaterialet ska 

förstås samt huruvida min teori stämmer eller ej. Vidare består begreppsverktygen av Jamisons 

indelning av de fyra typer av ekologism som presenterades i avsnitt 1.4.2. De fyra typerna 

(”samhällsekologism”, ”professionell ekologism”, ”militant ekologism” och ”personlig 

ekologism”) har använts för att kategorisera den både den svenska miljörörelsens arbetssätt och 

inflytelsenivå – och de beslutande instansernas roll i miljöfrågor. De har också hjälpt till att förstå 

hur KNF påverkades av de beslutande organen och även om det inte har gjorts någon större 

undersökning hur KNF i sin tur försökte påverka, har dessa kategorier hjälpt till att i alla fall förstå 

hur föreningen tänkte som aktör.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Duit (2002), s. 2–5.  
39 Longhurst (2010), s. 179 
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2. UNDERSÖKNING 
Följande kapitel är indelat i två avsnitt, där det första är en bakgrundhistorik av Sveriges 

Naturskyddsförening samt Kils Naturskyddsförening (SNF respektive KNF). Därefter följer ett 

avsnitt där KNF undersöks utifrån deras arbete. Detta avsnitt är indelat i fyra delar: en 

kategorisering av föreningens olika typer av ekologism; deras arbete att påverka politiken och 

allmänheten; en djupare undersökning av detta arbete genom exemplet Kilsravinerna och slutligen 

hur föreningen i sin tur påverkades av kommunens politiska beslut.  

 

 

2.1 Bakgrund – SNF och KNF:s grundande 
För att förstå den kontext som KNF befann sig i, krävs först en förståelse för SNF som helhet – 

dess grundande och dess motiv. SNF grundades 1909, samma år som den första svenska 

naturskyddslagen antogs. Under den första halvan av 1900-talet låg föreningens fokus vid att 

anlägga nationalparken och andra typer av naturskydd runt om i landet. Från 50-tal och framåt 

växte organisationen varje år – under perioden 1980–1989 växte föreningen med nästan 130 000 

medlemmar. Det är även under sena 1950-talet som föreningens miljöfrågor vidgades och man 

börjar diskutera jakt, gifter i jordbruk och livsmedel samt atomkraft, vilket fortsätter att vara 

relevant för hela det resterande seklet. Det som SNF själv lyfter fram från den undersökta perioden 

(1982–1990) är bland annat handlingsprogram mot försurning, kampanj mot avverkning av 

fjällnära skog, granskning av de politiska partiernas miljöarbete inför riksdagsvalet 1985, samt 

införandet av miljömärkningen ”Bra Miljöval”.40 SNF:s värdegrund – så som den beskrivs år 2018 

– sammanfattas handla om ”att rädda naturens liv”, ”främja människors hälsa” och ”verka för 

global solidaritet”. Föreningens värdegrund antas inte ha förändrats nämnvärt sedan sitt grundande, 

men deras fokus kan ha varit annorlunda under 1980-talet.41  

 Kils Naturskyddsförening är en självständig lokal krets under SNF, som bildades i 

början av 1982, efter en delning av kretsen Deje–Forshaga–Kil. Vid grundandet hade kretsen 69 

medlemmar, vilket under första året växte till strax över 100. Vid slutet av 1990 hade 

medlemsantalet uppgått i 258.42  Som självständig krets hade de relativt stor frihet kring sin 

verksamhet, vilket syns i vart deras fokus ligger; det handlar ofta om lokala miljöfrågor och hur 

man kan engagera tätorten i dessa.43  

 

                                                
40 Naturskyddsföreningen. Mer än 100 år av envis kamp. <https://www.naturskyddsforeningen.se/om/var-
historia> (hämtad 2018-12-03) 
41 Naturskyddsföreningen. Vår värdegrund. <https://www.naturskyddsforeningen.se/om/foreningen/vara-
grundvarderingar> (Hämtad 2018-12-04) 
42 Kils Naturskyddsförening. Verksamhetsberättelse 1982, 1990. Föreningsarkivet i Värmland. 
43 Kils Naturskyddsförening. T.ex. protokoll 1982-04-07. Föreningsarkivet i Värmland.  



 16 

2.2 Kils Naturskyddsförening som aktör 
I avsnittet kategoriseras först föreningens arbete utifrån Jamison fyra kategorier. Därefter har 

KNF:s politiska arbete samt arbetet att sprida intresset för naturen till kommens invånare, 

undersökts. Kilsravinerna har använts som ett exempel på hur dessa två typer av arbete har fungerat 

hos föreningen under den undersökta perioden. Avsnittet avslutas med en undersökning av hur 

politiken möjligen påverkade föreningens beslut, agerande och liknande. Som ideell förening 

sköttes allt föreningsarbete av frivilliga medlemmar, i största utsträckning av styrelsen. Förutom 

styrelsen, hade de också olika arbetsgrupper som arbetade med specifika frågor eller uppgifter. 

Dessa var bland annat en tidningskommitté som ansvarade för utgivningen av kretsens egna 

medlemsblad Naturaktuellt samt en grupp som specifikt arbetade med frågor kring 

Kilsravinerna.44 Det fanns vid flera tillfällen även en planeringskommitté med uppgift att planera 

aktiviteter och evenemang för föreningen.45  

 

2.2.1 Kategorisering av KNF:s arbete	

 I Andrew Jamisons termer är den typ av miljörättsaktivism som KNF huvudsakligen 

utövar en så kallad samhällsekologism. Denna kännetecknas genom sin strävan att förändra lagar 

och politiska beslut och den baseras på fakta och vetenskap. I denna typ syns på många sätt den 

lokala aktivismen.46 KNF visar i sina protokoll hur mycket av deras arbete handlar om att påverka 

lagstiftning och beslutsfattande, framför allt på lokal nivå. Det syns vid ett flertal tillfällen under 

den undersökta perioden, bland annat angående byggnationen av bostadsområdet Fryksta och 

anläggandet av en flygplats på vägen mellan Kil och Karlstad.47 De politiska frågorna kan ses som 

en del av vad föreningen arbetade med – utöver det framkommer det även hur de arbetade med att 

öka befolkningens medvetenhet och intresse för naturen och en miljövänlig livsstil. Detta visas i 

de många föreläsningarna, utställningarna och utflykterna som de höll för både medlemmar och 

icke-medlemmar under perioden.48  

Kampanjen ”Handla miljövänligt”, som hölls under 1990 och var rikstäckande, är 

ännu ett exempel på hur föreningen arbetade med att påverka människors medvetande kring miljön. 

I Värmlandsnatur skriver man att ”hela idén med temat handla miljövänligt är att försöka visa på 

möjligheterna att hindra utvecklingen mot en allt mer utarmad och mindre livskraftig livsmiljö. 

                                                
44 Kils Naturskyddsförening. T.ex. protokoll 1986-03-26 resp. 1987-08-01. Föreningsarkivet i Värmland. 
45 Kils Naturskyddsförening. T.ex. verksamhetsberättelse 1986, protokoll 1990-11-12. Föreningsarkivet i 
Värmland.  
46 Jamison (2001), s. 151f.  
47 Kils Naturskyddsförening. T.ex. skrivelse till byggnadsnämnden 1985-09-05, protokoll 1988-03-13. 
Föreningsarkivet i Värmland. 
48 Kils Naturskyddsförening. T.ex. verksamhetsberättelser för 1985, 1987, 1989. Föreningsarkivet i 
Värmland.  
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[…] Samtidigt påverkar dina och mina val andra att följa efter”.49 I ett mötesprotokoll efter den 

hållna kampanjen framkommer det något vagt att kampanjen genomfördes med ”ganska gott 

resultat”.50 Detta senare nämnda arbete, som inte fokuserar på politiken utan på människorna, kan 

kategoriseras som en personlig ekologism. Den ser till individens förhållande till miljöfrågor och 

-problem och Jamison menar att kategorin innefattar individens medvetna val av exempelvis 

miljövänlig konsumtion, vilket gör att KNF:s arbete även hör hemma i den personliga 

ekologismen.51 Slutligen bör även nämnas att SNF som rikstäckande förening kan sägas bedriva 

en professionell ekologism. Det uttrycks i många fall genom vad Jamison kallar ”mainstream 

environmental organizations”. Bland annat har dessa organisationer ofta anställda som arbetar för 

organisationen, snarare än att försöka gå runt på ideellt arbete. De ämnar också vara permanenta 

på ett annat sätt än föreningar inom samhällsekologismen.52 

 

2.2.2 Önskan att påverka 

Vid föreningens grundande 1982 beslutade man snabbt att det låg i föreningens intresse att 

informera kommunstyrelse, fritids-, vårds- och byggnadsnämnderna samt lokaltidningarna. Senare 

samma år meddelades svar på denna informationsskrivelse från kommunstyrelse, fritids- och 

vårdsnämnden – här nämns deras önskan om att vara en remissinstans för första gången, vilket 

dock fick avslag från kommunen. 53  Att vara en remissinstans innebär att de beslutsfattande 

instanserna skickar ut förslag och liknande för yttrande i den aktuella frågan.54 För KNF skulle 

detta ha betytt att de fick inflytande över miljöpolitiska beslut i Kils kommun om deras förfrågan 

hade godkänts. Trots att förslaget avslogs återkommer frågan under sena 1983. Svaret 

presenterades på ett möte i juli 1984 och även då blev deras förfrågan avslagen. Därefter nämns 

inte önskan om att bli en remissinstans förrän 1990 i en verksamhetsplan. Materialet visar inte på 

att de lyckades med detta inom ramen för undersökningsperioden.55  

 Även om KNF inte blev en officiell remissinstans för Kils kommun under den 

undersökta perioden, visar föreningen gång på gång att majoriteten av deras arbete trots allt 

handlade om att försöka påverka kommunens beslutsfattande samt att få dem att agera miljövänligt. 

Ett tydligt bevis för detta är de många skrivelser som de skickade till kommunstyrelse och diverse 

nämnder för att föra fram klagomål, förslag och frågor. Föreningen skrev exempelvis till 

                                                
49 Värmlands Naturskyddsförening. Värmlandsnatur, nr 3, 1990, s. 7. Värmlands Naturskyddsförenings 
arkiv. 
50 Kils Naturskyddsförening. Protokoll 1990-10-11. Föreningsarkivet i Värmland.  
51 Jamison (2001), s. 168–171.  
52 ibid, s. 157–160. 
53 Kils Naturskyddsförening. Protokoll 1982–05–05. Föreningsarkivet i Värmland.  
54 Nationalencyklopedin, ”remiss”. <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/remiss> (hämtad 
2018-12-10) 
55 Kils Naturskyddsförening. Protokoll 1983-11-23, 1984–07–25, 1990–03–13. Föreningsarkivet i 
Värmland.  



 18 

kommunstyrelsen samt miljö- och hälsoskyddsnämnden angående en avfallsutredning som 

kommunen arbetade med. I skrivelsen uttrycker de sina grundläggande synpunkter kring 

avfallshantering, för att sedan påpeka var och hur utredningen brister samt hur detta kan 

förbättras. 56  Vidare ärenden som de benämnde och kontaktade diverse instanser om, var till 

exempel då försvaret hade en ”stormanöver”, militär övning, med över 22 000 deltagande soldater. 

KNF kände det då nödvändigt att anmäla ”skyddsvärda områden, som ej ska beträdas”. Vid ett 

flertal tillfällen tas det i protokollen även upp angående kvällskörning i tätorten och de buller- och 

avgasproblem som detta medförde. Återigen vände de sig då till en av kommunens nämnder – 

trafiknämnden – för att försöka påverka.57  

Vad dessa skrivelser har gemensamt är dels att de har KNF som avsändare. Det 

framkommer tydligt på samtliga skickade skrivelser vem avsändaren är och därigenom gjorde de 

sig kända, både som förening och vad de stod för. Redan vid sitt grundande fastställde de sig själva 

som en organisation med engagemang nog att ställa frågor och be om svar på tal, i och med att en 

av de första besluten kretsen tog var att informera kommunala instanser om föreningens existens.58 

Utöver en gemensam avsändare är de politiska skrivelsernas mottagare nästan uteslutande Kils 

kommun och dess olika instanser; det är till kommunen och nämnderna man vänder sig för att 

försöka påverka beslutsfattning och liknande. Föreningen har dock andra mottagare i den 

verksamhet de bedriver, som inte explicit handlar om politik. Då är det i stället dels 

kretsmedlemmarna och dels Kils befolkning som man vänder sig till. Det uttrycks sällan om 

evenemang är offentliga eller endast öppna för medlemmar. Som exempel på detta ser vi till 

programmet för 1983:  

- Studiecirkel ”Flora- och faunavård i skogsbruket” med start 23 april 

- Gökotta 12 april 

- Naturreservatsresa i juli  

- Utställning på Kils bibliotek ”Värmlands fågelliv” i september59 

 

Inga av evenemangen är specificerade till endast medlemmar och det framkommer inte heller om 

de är öppna för allmänheten. Dock kan det antas att utställningen, som hölls på Kils bibliotek – en 

offentlig lokal – var öppen för allmänheten, då man affischerade om evenemanget. På affischen 

framkommer det: ”[N]atur foto-tävling, allmänheten röstar fram vinnande bilder. Barn ritar 

naturen, info och materiel”.60  

                                                
56 Kils Naturskyddsförening. Skrivelse till Kils kommun 1984. Föreningsarkivet i Värmland.  
57 Kils Naturskyddsförening. Protokoll 1985-01-23 resp. 1985-07-31. Föreningsarkivet i Värmland.  
58 Kils Naturskyddsförening. Protokoll 1982-04-07. Föreningsarkivet i Värmland.  
59 Kils Naturskyddsförening. Protokoll 1983-03-29. Föreningsarkivet i Värmland.  
60 Kils Naturskyddsförening. Affisch för utställning 1983-10-03 – 1983-10-09. Föreningsarkivet i Värmland. 
Eftersom datumen inte stämmer med programskissen från mars samma år, antas evenemanget ha blivit 
framflyttat.  
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 Oklarheter i mottagare leder till oklarheter i vilken utsträckning kretsens personliga 

ekologism nådde ut till allmänheten. Dock finns det exempel där deras arbete att påverka 

kommunbefolkningen kommer till uttryck. Återkommande är exempelvis deras deltagande 

under ”Kil hela veckan”, ett av kommunen arrangerat evenemang där kommunen samt 

organisationer och företag får möjlighet att visa upp sig och anordna aktiviteter. Evenemanget 

anordnades för första gången 1972 och har hållits årligen sedan dess.61 Åren 1982, -83 och -84 är 

de åren under perioden som Kil hela veckan explicit nämns och planeras. -85 framkommer det att 

KNF varit för sent ute med planeringen för evenemanget och att de därför inte kunde delta. 

Eftersom kretsen i allmänhet inkluderade samtliga delar av sin verksamhet i mötesprotokollen, kan 

det antas att dessa åren var de enda som de aktivt deltog som förening. Som aktiviteter under de 

tre åren de deltog anordnades bland annat naturstigar – vad detta innebar förtydligas inte – samt 

ett lotteri för att stärka kretsens ekonomi.62 Det första året deltog det endast med en enklare 

svamputställning.63 Deltagandet var inte omfattande, men det går ändå att tänka sig att målet med 

exempelvis naturstigarna var att öka naturintresset i kommunen och därigenom även intresset för 

föreningens arbete.  

 KNF samarbetade även med andra organisationer som inte var direkt kopplade till 

deras naturvårdsarbete. Under undersökningsperioden samarbetade kretsen med Studiefrämjandet 

och anordnade regelbundna studiecirklar med olika teman – ofta sammanföll dessa studiecirklar 

med vad föreningen hade som huvudmål eller -tema det året. Första gången Studiefrämjandet 

nämns i föreningens protokoll är 1983, då det inkommit en förfrågan från studieförbundet om att 

hålla en informationskväll under hösten. Denna informationskväll hölls i oktober och handlade om 

hur Studiefrämjandet kunde hjälpa SNF-kretsar på olika sätt.64 Detta påbörjade samarbete fortsatte 

sedan under 1984 med förtydligande om att Studiefrämjandet framför allt kan hjälpa med att starta 

upp studiecirklar. Därför kan tänkas att den studiecirkel som under sena 1984 beslutades starta, 

kallad ”Levande skog”, kunde startas med hjälp av Studiefrämjandet. Studiecirkeln gick i linje 

med det som kretsen tidigare under 1984 hade förklarat som sitt huvudfokus för året, nämligen 

skog och skogsvård. 65 Under början av 1985 beskrivs ”Levande skog” som en kurs, med 10 

planerade kurstillfällen och där ”teoriträffar varvas med exkursioner”.66  

 Ett annat exempel på hur de arbetade med andra organisationer är deras 

meningsutbyte med Svenska freds- och skiljedomsföreningen, en förening som sedan bildandet 

                                                
61 Kils kommun. Kil hela veckan. 2018. <https://www.kil.se/kilhelaveckan> (hämtad 2018-12-12) 
62 Kils Naturskyddsförening. Protokoll 1983-07-25, 1984-05-31, 1985-07-31. Föreningsarkivet i Värmland.  
63 Kils Naturskyddsförening. Protokoll 1983-07-26. Föreningsarkivet i Värmland.  
64 Kils Naturskyddsförening. Protokoll 1983-05-24, 1983-09-21. Föreningsarkivet i Värmland.  
65 Kils Naturskyddsförening. Protokoll 1984-11-28, 1984-03-28. Föreningsarkivet i Värmland.  
66 Kils Naturskyddsförening. Protokoll 1985-03-26. Föreningsarkivet i Värmland. 
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1883 bland annat har arbetat med frågor som försvar, kärnvapen och vapenexport.67 I början av 

året 1983 inkom en skrivelse till KNF från Svenska freds, där de bad om stöd i deras planerade 

bojkott av kärnvapenländers ”viktigaste exportvaror som ett medel i arbetet mot kärnvapen och 

kärnvapenprov”. KNF svarade på detta med att ge sitt stöd till föreningen samt beslutade att 

informera sina medlemmar om verksamheten och möjligheten att delta i bojkotten.68  

 I verksamhetsberättelsen från 1984 framkommer det hur föreningen har ansett sig ha 

haft svårigheter ”med kretsens huvuduppgift, ’att hos kommunala organ tillvarata natur- och 

miljövårdens intressen’”. De nämner hur, i samtliga frågor, det framför allt har varit en fråga om 

att få fram information från beslutande instanser, snarare än att kunna skapa riktig förändring. 

Detta är någonting som är ett återkommande tema under större delen av perioden – att KNF:s 

önskan att påverka stoppas då det inte finns något effektivt samarbete med kommunen. Senare år 

räknas olika inskickade skrivelser och förslag upp, men det framkommer inte om de fick gehör.69 

Det enda år som det explicit utskrivs att föreningen har sett framgång i någon fråga är i 

verksamhetsberättelsen för 1989, då de skriver att: ”kretsens protester mot placeringen av 

Televerkets nybyggnation av en sambandscentral i Ravinområdet bidrog till en förflyttning av 

densamma till en mer acceptabel plats”.70  

 

2.2.3 Kilsravinerna 

Kilsravinerna är ett ravinsystem som sträcker sig längs med tätorten Kils södra delar. Kretsen 

skriver om ravinerna: ”Kraftig variation i ljus- och fuktighetsförhållande ger möjligheter för en rik 

och omväxlande flora. […] Länsstyrelsens naturvårdsenhet har föreslagit att Kilsravinerna avsätts 

som naturreservat i första hand för den mäktiga geologiska bildningen…”.71 Protokoll från 1982, 

året för kretsens bildande, indikerar att frågan om Kilsravinerna var aktuell även som del av kretsen 

Deje–Forshaga–Kil. Frågan anses också så pass viktig för föreningen att den är en av de frågor 

man vill diskutera med politiker från olika partier inför valet samma år.72 Utfrågningen av politiker, 

både vad gäller frågan om Kilsravinerna och andra frågor, ger kretsen en konkret mottagare till 

sina frågor och krav.  

 I en skrivelse som i början av 1983 skickades till byggnadsnämnden samt 

kommunstyrelsen, framkommer det hur kommunen redan 1973 hade bedömt att Kilsravinerna 

hade stort naturvärde och att man funderade på att göra området till naturreservat. Vid skrivelsens 

                                                
67 Nationalencyklopedin. ”Svenska freds- och skiljedomsföreningen”. 
<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenska-freds-och-skiljedomsföreningen> (hämtad 
2018-12-29) 
68 Kils Naturskyddsförening. Protokoll 1983-03-29. Föreningsarkivet i Värmland. 
69 Kils Naturskyddsförening. Verksamhetsberättelse 1984. Föreningsarkivet i Värmland.  
70 Kils Naturskyddsförening. Verksamhetsberättelse 1989. Föreningsarkivet i Värmland.  
71 Kils Naturskyddsförening. Inbjudan till utflykt 1982-07-24. Föreningsarkivet i Värmland.  
72 Kils Naturskyddsförening. Protokoll 1982-05-24. Föreningsarkivet i Värmland.  
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författande hade Vägverket börjat planerat en ny vägsträcka på väg 61 som de ämnade dra genom 

ravinsystemet.73 Under ett styrelsemöte i september 1983 presenteras information från Vägverket 

– här framkommer det bland annat vart vägen ska dras och att det påverkar ravinsystemet. På 

planskissen nedan finns den tänkta vägsträckningen markerad. Vägverket hade inga alternativ till 

vart vägen skulle kunna gå och inga åtgärder kring buller och luftföroreningar hade heller tagits 

fram. För att motverka vägdragningen gjorde KNF en namninsamling, vilken gick ut till kretsarna 

i Karlstad och Arvika, Värmlands Naturvårdsförbund, Friluftsfrämjandet och även de som bodde 

i de drabbade områdena norr om ravinerna.74 De vände sig alltså dels till sina systerföreningar, 

men också till andra organisationer (Friluftsfrämjandet) och kanske framför allt till 

kommunbefolkningen.  

 

 
Bild 1. Planskiss för väg 61 genom Kilsravinerna (Kils Naturskyddsförening 1984) 

 
Kretsen försökte nå ut till så många som möjligt i frågan om Kilsravinerna, vilket de 

arbetade med på olika sätt. Förutom att ha kontakt med kommunens beslutande instanser, försökte 

de engagera invånarna genom bland annat utställningar, föreläsningar och utflykter i området. Det 

går att se ett varierande engagemang i ravinfrågan hos kretsen genom åren, vilket blir tydligt just 

genom hur de arbetade med att sprida kunskap och att engagera allmänheten. Sett till föreningens 

                                                
73 Kils Naturskyddsförening. Förslag till skrivelse december 1982. Föreningsarkivet i Värmland.  
74 Kils Naturskyddsförening. Protokoll 1983-09-21. Föreningsarkivet i Värmland.  



 22 

verksamhetsberättelser under perioden nämns ravinfrågan under punkten ”kommunal naturvård” 

alla år utom 1987. Vad de klassar som kommunal naturvård är de handlingar som inryms i kretsens 

samhällsekologism – de politiska handlingarna som ämnar förändra beslut och lagar.  

Vad gäller den personliga ekologismen förekommer det mer sällan; åren -83, -86, -

88 och -90 förekommer inga specifika aktiviteter som ämnar engagera allmänheten i ravinerna på 

en personlig nivå.75 År 1984 var det mest aktiva året, då man höll tre vandringar i ravinerna, deltog 

i lokalradio, skrev insändare till lokalpressen samt höll en utställning på Kils bibliotek. I en 

sammanställning av kretsens arbete med ravinerna under 1983 och -84 framkommer även att SNF 

bidrog med 2000kr för arbetet med ravinerna.76 Som nämndes i föregående avsnitt, var det årliga 

evenemanget ”Kil hela veckan” något som kretsen engagerade sig i och flera år tog de detta 

tillfället att lägga fokus på kretsens arbete kring Kilsravinerna. Detta engagemang infaller inom 

både samhällsekologismen och den personliga ekologismen, då de ville öka både allmänhetens 

och de beslutande instansernas intresse för området – de sistnämnda gav dock framförallt fokus 

under valåren. 

1983 publicerade den värmländska dagstidningen NWT en artikel om Kilsravinerna, 

inklusive en intervju med föreningens dåvarande sekreterare. Artikeln beskriver de två sidorna av 

ravinfrågan – KNF och kommunen – och beskriver i korta drag vad varje sida anser vad gäller 

vägdragningen.77 Att bli intervjuade i en av Värmlands läns tidningar gav föreningen en möjlighet 

till att visa upp sig själva och sina strävanden för allmänheten. Även det ovan nämnde deltagandet 

i lokalradio kan nämnas som exempel på strävandet att nå ut till och informera allmänheten. Det 

framkommer inte vad intervjun handlade om, men oavsett var det en möjlighet att göra sig mindre 

anonym i kommunen.  

 Två gånger skrivs det om Kilsravinerna i VNF:s tidskrifter, Värmländsk naturvård 

respektive Värmlandsnatur. I den förstnämnda handlar det om en rapport under 1984, där en 

styrelsemedlem från Kilskretsen förklarar läget kring Kilsravinerna, med fokus på väg 61. Utöver 

sådant som redan presenterats i tidigare stycken, lyftes också fram att det saknas stora mängder 

pengar för att ens underhålla de befintliga vägarna. ”Dessutom: man har inte visat att vägen 

verkligen behövs; man väljer som enda alternativ en sträckning genom ett konfliktfyllt område 

med höga skyddsvärden”.78 I artikeln i Värmlandsnatur från 1990 presenteras de två största hoten 

för området – ny vägsträckningen av väg 61 samt skogsbruket. Sex år senare har vägen ännu inte 

byggts och enligt artikeln har kommunen inte resurserna att påbörja omläggningen förrän under 

andra halvan av 1990-talet. Artikelförfattaren menar också att skogsbruket är ett hot mot området 

                                                
75 Kils Naturskyddsförening. Verksamhetsberättelser perioden 1982–1990. Föreningsarkivet i Värmland.  
76 Kils Naturskyddsförening. Verksamhetsberättelse 1984, sammanställning av ravinsarbetet ”Ravinerna 
– igen” 1984. Föreningsarkivet i Värmland.  
77 Kils Naturskyddsförening. Tidningsurklipp NWT 1983-10-19. Föreningsarkivet i Värmland.  
78 Värmlands Naturskyddsförening. Värmländsk naturvård, nr 9, 1984, s. 9. Värmlands 
Naturskyddsförenings arkiv. 
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då många hektar skog är ”mogen för slutavverkning”, men att risken är stor att avverkning skulle 

innebära stora förändringar i ravinernas klimat samt växt- och djurliv. Vidare berättas det att en 

arbetsgrupp från KNF har föreslagit en skötselplan till kommunen:  

Skogen i ravinbottnarna och på sluttningarna skall lämnas för fri utveckling. Skogsbruk 
skall alltså inte bedrivas nere i ravinarmarna. På skogsplatån mellan tätorten och 
ravinarmarna får naturvårdsanpassat skogsbruk äga rum. […] På Platåerna i resten i 
resten av området får normalt skogsbruk bedrivas men med vissa restriktioner.79 

Slutligen förtydligas det i artikeln att KNF vill att Kilsravinerna så småningom ska bli ett 

naturreservat och att det är detta som är deras slutmål. 80  Föreningen hade alltså velat se 

ravinområdet bli ett naturreservat sedan 1970-talet och ännu 1990 hade detta inte skett.  

 

2.2.4 Politikens påverkan på föreningen 

KNF:s önskan att själv påverka de beslutande instanserna har framkommit ovan, men utöver detta 

blev i sin tur påverkade av de beslut som kommunen med dess nämnder tog. Sett utifrån det 

tidigare framlagda materialet, kan konstateras att kretsen var ytterst engagerade och måna om att 

skapa förändring i kommunen. Den bild som mötesprotokoll och verksamhetsberättelser har gett 

av undersökningsperioden, höll arbetet ungefär samma energi under majoriteten av åren. Under 

ett styrelsemöte 1986 skrivs dock följande: ”[Å]ter påpekades att vårt engagemang i Ravinfrågan 

ej får mattas”. Ur denna mening går att hämta två indikationer. Någon eller några i styrelsen har 

uttryckt att engagemanget för ravinerna har börjat sina och för att de ska skapa förändring måste 

arbetet fortsätta. Det uttryckts också att det ”åter påpekades”. Ordvalet antyder att detta har 

påpekats förut och att någon såg behovet att påpeka det igen.81 Inget liknande uttryckts under 

resten av perioden.  

 Under perioden tog Kils kommun inte några större beslut vad gällde miljövård – i 

alla fall inte sådana som KNF diskuterade under sina möten. Mötesprotokoll uttrycker i regel inte 

allt för mycket känslor, då de objektivt ska förmedla vad som sagts. Det kan dock anses relevant 

att delge känslor, särskilt i samband med återberättande av andra möten eller liknande. Ett exempel 

på detta framkommer vid återberättandet av ett möte med Vägverket. Två styrelsemedlemmar 

valde att oinbjudna besöka Vägverket efter att myndigheten inte svarat på kretsens skrivelser annat 

än vagt. ”SNF-Kilskretsen har fördröjt vägprojekteringen enligt V,v. och stämningen var allmänt 

lite irriterad”. Hur kretsen själva såg på bemötandet framkommer inte, men det beslutas att 

                                                
79 Värmlands Naturskyddsförening. Värmlandsnatur, nr 2, 1990, s. 12f. Värmlands Naturskyddsförenings 
arkiv.  
80 Ibid, s. 13. 
81 Kils Naturskyddsförening. Protokoll 1986-08-12. Föreningsarkivet i Värmland.  
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föreningen fortsätter hålla kontakten med kommunstyrelsen angående eventuella nya 

bestämmelser.82  

Som tidigare nämnts var kretsen redan från sitt grundande måna om att göra sig 

kända i kommunen, vilket de gjorde genom ett flertal skrivelser till kommunstyrelse och olika 

nämnder. Dock framkommer det under kretsstämman 1986 hur föreningen fortfarande kände sig 

anonyma i kommunen och ville hitta lösningar på detta.83 Då hade det alltså gått fyra år sedan 

föreningens grundande och vad materialet visar hade deras arbete varit framåtsträvande under 

samtliga år. Trots det såg de enligt protokollet sig själva som anonyma och utan något större 

inflytande i kommunen.  

 KNF var på många sätt en självständig del av SNF, som främst verkade för frågor 

relevanta för Kils kommun. Dock framkommer det hur kretsen trots detta hade riksorganisationen 

att förhålla sig till genom de olika kampanjerna som organiserades under perioden. Det handlade 

först om kampanjen ”levande skog” som ordnades under 1985 och ämnade fungera folkbildande 

om hur föreningen kunde påverka skogsbruket.84 KNF började med detta arbete redan under -84 

och utgick från en av SNF utskickad handledning med förslag på arbete och aktiviteter. 

Föreningens arbete med kampanjen tog sig framför allt formen av utställningar på Kils bibliotek, 

en studiecirkel samt en filmvisning. 85  Under 1990 inledde man också den rikstäckande 

kampanjen ”handla miljövänligt”, som syftade att upplysa hur man som individ kunde göra sitt för 

miljön. Detta arbete skedde i form av en föreläsning, försäljning av boken Handla miljövänligt 

(1988), poängpromenad och utställning.86  

Hur detta är relevant för hur kretsen påverkades av politiken, kommer ur deras 

koppling till SNF, vilken hade en tydligare förankring till statspolitiken än vad KNF hade på sin 

lokala nivå. SNF var som tidigare nämnts den äldsta miljöorganisationen i Sverige och Andreas 

Duit skriver hur föreningens utveckling på många sätt har skett vid sidan av till den allmänna 

miljöpolitiken och att de därmed också har följt de miljöpolitiska ”trenderna”. Här nämns hur 

1980-talet kom att bli något av en skiljepunkt mellan dels en ”traditionell naturvård” som 

relaterade till skogsbruk, exploatering av naturresurser, försurning och liknande, och dels en ny 

typ av miljöaktivism som i större mån riktade sig till den enskilde individens möjlighet att 

påverka.87  

                                                
82 Kils Naturskyddsförening. Protokoll 1985-01-23. Föreningsarkivet i Värmland. V,v. är KNF:s förkortning 
på Vägverket enligt protokoll. 
83 Kils Naturskyddsförening. Protokoll kretsstämma 1986-03-12. Föreningsarkivet i Värmland.  
84 Naturskyddsföreningen. Mer än 100 år av envis kamp. <https://www.naturskyddsforeningen.se/om/var-
historia> (hämtad 2019-01-06) 
85 Kils Naturskyddsförening. ”Utdrag ur Kretshandledning för SNF:s kampanj LEVANDE SKOG 1984–
1985”, protokoll 1984-07-25, 1985-03-26, 1985-05-23. Föreningsarkivet i Värmland. 
86 Kils Naturskyddsförening. Protokoll 1990-08-30, verksamhetsberättelse 1990. Föreningsarkivet i 
Värmland. 
87 Duit (2002), s. 180–183. 
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Individens betydelse lyftes alltså fram mer under senare delen av 80-talet – därmed 

går det också att se hur denna förändrade riktning i den nationella miljöpolitiken också påverkade 

KNF:s arbete, eftersom de trots sitt stora spelrum förväntades förhålla sig till SNF:s nationella 

kampanjer och arbetsformer. Kampanjerna ”levande skog” och ”handla miljövänligt” var på flera 

sätt lika i det att de verkade bildande, men medan den första vände sig till medlemmar i föreningen, 

vände sig den sistnämnda till allmänheten på ett annat sätt. Detta blev tydligt i och med de 

broschyrer som i samband med kampanjen delades ut till alla hushåll i Kil, inte endast till 

medlemmar. Målet var därigenom att påverka så många som möjligt.88 KNF behövde förhålla sig 

till SNF arbete, vilken i sin tur förhöll sig till den nationella (och på många sätt också 

internationella) miljöpolitiken. Enligt Duit var SNF sedan starten ytterst måna om att agera bortom 

partipolitiken och endast förlita sig på fakta och rapporter.89 Detta innebar dock inte att de inte 

påverkades av i vilken riktning politiken, i synnerhet miljöpolitiken, gick.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
88 Kils Naturskyddsförening. Protokoll 1990-02-21. Föreningsarkivet i Värmland.  
89 Duit (2002), s. 181.  
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3. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Denna uppsats har undersökt KNF:s arbete som aktör i det offentliga – framför allt deras försök 

att påverka politiska beslut Kils kommun – samt hur politiken i sin tur påverkade föreningens 

arbete och agerande. Arbetet med detta utgick från den metod som presenterades i 1.4.2 och 

fokuserade på att söka efter relevanta ord och uttryck i källmaterialet, vilka sedan sammanställdes 

och presenterades i empirin. Hypotesen som presenterades i 1.5.3 prövades och utvärderas nedan.  

Vad gäller frågeställningen kring föreningens arbete har resultaten visat att de dels 

verkade för att påverka politiska beslut i Kils kommun och dels till viss del verkade bildande för 

allmänheten. Dessa två arbetsområden kategoriserades enligt Jamisons indelning av olika typer av 

ekologism, som en samhälls- respektive personlig ekologism. Det blir tydligt vid studiet av en 

lokal miljörättsorganisation KNF, hur varierat och flexibelt deras arbete är. Å ena sidan tar de 

diskussioner med kommunstyrelser och politiker kring frågor som skogsbruk och miljövänlig 

bebyggelse, å andra sidan ordnar de en svamputställning i samband med den årliga kommunala 

tillställningen Kil hela veckan. Deras intresse och engagemang syns på de flesta arenor i Kils 

kommun under perioden och de anstränger sig oerhört för att öka medvetandet hos samtliga i 

samhället. Dock är det värt att påpeka att det undersökta materialet ger lite information om deras 

kommunikation med allmänheten, i jämförelse med de politiska instanserna. Det finns en 

möjlighet att kommunikationen var mer omfattande än vad mötesprotokollen visar, men för att ta 

del av detta hade det krävts en undersökning av annat material – exempelvis tidningars insändare. 

 Som det beskrevs i 1.2 anser Longhurst det vara oerhört viktigt för ideella 

organisationer med en drivande samhällsekologism, att se deras arbete göra skillnad och få gehör 

från de beslutande instanserna.90 Denna tanke faller i linje med det resultat som frågeställningarna 

har givit, nämligen att KNF inte fick det erkännande från kommunen som de önskade samt att de 

sällan kom någonstans med sina motioner eller protester. Detta ledde till den frustration som, 

visserligen inte explicit uttryckt, kunde urskiljas. Här hänvisas bland annat till det faktum att 

styrelsen tvingades påminna sig själva och varandra flera gånger att inte ge upp hoppet i frågan 

om Kilsravinerna. Dock går det att se ett fortsatt kämpande och de gav därmed inte upp så som 

Longhurst menade att en del ideella organisationer mötta med motstånd, gjorde. Vad gäller 

Kilsravinerna, är kretsens arbete med dem genomgående för hela perioden, vilket å ena sidan kan 

understryka frågan som föreningens viktigaste. Å andra sidan visar det också på hur de kämpade 

med en fråga utan att få någon direkt belöning i slutändan, vilket troligen ledde till uppgivenhet i 

någon grad.  

Vidare visade källmaterialet att KNF var ytterst påstridiga i strävan att få igenom 

sina förslag. När Vägverket inte svarade på deras skrivelser beslutade styrelsen att besöka deras 

                                                
90 Longhurst (2010), s. 179. 
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kontor, vilket enligt mötesprotokollet orsakade en del irritation (se 2.2.4). Å ena sidan kan KNF 

tyckas ha varit lite väl påstridiga och att lade sig i de kommunala nämndernas arbete för mycket, 

trots att de inte var en remissinstans. Dock var det antagligen detta som slutligen gav utdelning i 

och med att Kilsravinerna blev naturreservat år 2006. Vid det laget hade väg 61, som kretsen var 

starkt emot, blivit byggd. Detta var uppenbarligen efter den undersökta perioden, men som 

besöksfoldern skriver, var det ett beslut som kommunen tog tillsammans med KNF, vilket tolkas 

som att de kämpade med frågan i ytterligare 16 år.91 Här kan det tänkas att tiden det tagit för en 

större krets möjligen hade varit kortare; om en naturskyddsförening med större inflytande i sin 

kommun hade verkat för något liknande, hade tiden det tog att få igenom förslaget eventuellt 

halverats. Ändock kan faktumet att de slutligen fick sitt mål igenom ses som något av ett belägg 

för det Duit skriver om att de ideella miljöorganisationerna får en plats – om än liten – på den 

institutionella arenan.92 

Det arbete som de bedrev i samband med Kilsravinerna och majoriteten av deras 

andra arbete där de hade kontakt med Kils kommun – samhällsekologismen – kan på flera sätt 

anses vara det huvudsakliga. Detta baseras på den plats som denna typen av arbete får ta under 

exempelvis styrelsemöten och hur de ofta arbetade med olika politiska frågor samtidigt. Även om 

studiecirklar och olika utflykter var frekvent förekommande under perioden, uppfattas dessa i viss 

grad vara arenor för att diskutera och understödja deras mer politiska arbete. Ett exempel på detta 

är studiecirkeln föreningen anordnade i samband med kampanjen ”levande skog”. Den ämnade 

bilda medlemmarna i hur man mest effektivt arbetade med frågor kring skogsbruket – vilket kan 

uppfattas falla inom ramen för samhällsekologismen. Föreningens samhällsekologism kan också 

förklara varför de ansåg det så viktigt att bli en remissinstans för kommunen, vilket var något som 

diskuterades vid flera tillfällen under perioden. Att vara en remissinstans hade för kretsen inneburit 

att de officiellt kunde vara med och fatta miljöpolitiska beslut i kommunen – detta kan anses vara 

den ultimata positionen för en ideell miljöorganisation med samhällsekologism som sitt huvudspår. 

Frågeställningen kring hur föreningen påverkades av kommunal och nationell politik 

har delvis presenterats ovan, då frågeställningarna i viss mån har gått in i varandra. Dock kan 

nämnas att resultatet visade en intressant dynamik mellan KNF:s självständighet gentemot SNF. 

De valde själva vad de ville arbeta med, hur de ville arrangera de olika rikstäckande kampanjerna 

som SNF ordnade. Det framkom inte ur källmaterialet i vilken utsträckning kretsen förväntades 

ägna sig åt samhällsekologism, men som beskrivs i 2.2.4 var kretsen en förlängning av SNF, vilken 

i sin tur i viss utsträckning kan ses som ett uttryck för samtidens nationella och internationella 

miljöpolitiska strömningar. 

                                                
91 Kils kommun. Besöksfolder – Kilsravinerna. 2013. 
<https://www.kil.se/globalassets/forvaltning/mbf/kilsravinerna/besoksfolder_kilsravinerna.pdf> (hämtad 
2019-01-07) 
92 Duit (2002), s. 223.  
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Longhurst skriver att: ”[T]he surprisingly contentious public hearing […] was an 

example of a new type of activist environmentalism in the United States, one that emphasized the 

involvement of citizens in government”.93 Sverige under 1900-talet hade ett förhållandevis stort 

medborgarinflytande, men Longhurst påstående kan appliceras även här. KNF:s möjlighet att 

kommunicera och föra en dialog med de beslutande instanserna, visar på denna nya typ av 

miljörättsaktivism och beslutsfattarnas vilja att lyssna till intresseorganisationernas och 

medborgarnas ord. Som det dock kan ses i KNF:s fall, var denna kommunikation inte helt 

problemfri och frustration från båda håll uttrycktes.  

Den metod som valdes för uppsatsen visade sig vara väl fungerande för den typ av 

undersökning som gjordes. Den kvalitativa tolkningen av materialet gjorde att det som sades i 

mötesprotokoll och liknande stod i centrum. Brymans sex steg som presenterades i 1.4.2 följdes 

och föll sig naturlig. Inga svårigheter uppstod med den valda metoden, bortsett från att metoden 

krävde ett genomläsande av källmaterialet upprepade gånger under arbetets gång för att inte missa 

några relevanta delar. Därigenom tog läsningen upp stora delar av undersökningens tidsram, men 

det gjorde också att presentationen av upptäckterna växte organiskt ur den omfattande läsningen.   

Den teoretiska utgångspunkten har varit en underliggande röd tråd i arbetet att finna 

svar på frågeställningarna. Den utgick från hypotesen att den svenska miljörörelsen växte under 

perioden, men att dess inflytande på miljöpolitiken såg ut som förut och att detta ledde till 

frustration gentemot de beslutande instanserna. Resultatet för prövningen av hypotesen visade att 

i alla fall Naturskyddsföreningen växte under perioden, både nationellt och den lokala KNF (se 

2.1). Dock konstaterades ovan att inget ökat inflytande för KNF syntes under perioden, vilket ledde 

till ett frustrerat förhållningssätt till kommunens beslutsfattare. Det uteblivande ökade inflytandet 

kan ha att göra med vad Duit såg som stagnation i den nationella miljöpolitiken från sena 1980-

talet och framåt, vilket presenterades i 1.2.1. Vad gäller de två vägarna som det antogs att 

miljörörelsen skulle välja mellan – motstånd eller likgiltighet – anses det här att det snarare är 

ytterligare motstånd som KNF uttryckte, även om det var ett uppgivet sådant.  

Resultaten för undersökningen i allmänhet, men för hypotesen i synnerhet går att 

koppla tillbaka till uppsatsens syfte att undersöka den svenska miljörättsaktivismen och 

miljömedvetenhetens formande. De visar bland annat att 1980-talet var en nästan avgörande period 

för miljörörelsens identitet och plats på den politiska arenan. Men resultaten visar också på 

utvecklandet av en nationell miljömedvetenhet, eller i alla fall ett försök till skapande av en sådan. 

Detta syntes bland annat genom SNF:s kampanj ”handla miljövänligt” och miljömärkningen som 

togs fram i samband med den. Syftet att försöka förstå denna utveckling, har därför ansetts ha 

uppfyllts i undersökningen.  

                                                
93 Longhurst (2010), s. 3. 
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 En fråga som uppkom i samband med teorin, var om KNF:s arbete och situation kan 

ses som ett lokalt exempel på miljörörelsens expansion och miljöfrågornas ökade betydelse i den 

svenska politiken. Utifrån resultatet vill det påstås att det är möjligt, framför allt eftersom det går 

att se ett skifte i vilken typ av miljöpolitiska frågor man fokuserades på, både på lokal och nationell 

nivå. Här åsyftas den skiljepunkt under 1980-talet som Duit talar om, mellan den traditionella 

naturvården och den som enligt Jamisons kategorier tar en form av personlig ekologism. Därmed 

kan det absolut anses att KNF som förening och dess arbete var ett uttryck för medborgarnas ökade 

inflytande i politiken under sena 1900-talet samt att den var en del av de nationella miljöpolitiska 

strömningarna under 1980-talet.  

I allmänhet kan man se genom historien hur de enda förändringarna i samma anda 

som miljörättsaktivismen, har skett när människor har vägrat stå vid sidan och se på och i stället 

stått upp för att förändring ska ske. Denna uppsats har varit gynnsam i sitt mål att undersöka hur 

en lokal miljöorganisation kunde arbeta under sena 1900-talet och hur detta arbete var kopplat till 

större samhälleliga skeenden. Ändå är det många aspekter som på grund av tids- och platsbrist fick 

utelämnas. Det hade exempelvis varit intressant att se på den svenska miljörättsaktivismen ur ett 

genusperspektiv, möjligtvis med kopplingar till ekofeminismen. Arbetet hade då troligtvis sett 

annorlunda ut och det hade varit enklare att föra diskussionerna i en mer generell svensk kontext 

än att endast se till en lokal förening. Miljöfrågor och miljöpolitik kommer att fortsätta vara ett 

intressant forskningsområde och förhoppningsvis kommer, som flera forskare också har uttryck, 

miljöhistorian inkorporeras även inom andra historiska forskningsområden i framtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 
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