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Ekologisk produktivitet liknar klädmode 
 

Inom ekologin studeras hur organismer påverkar varandra och sin miljö, d v s ökningar 
och minskningar av organismer och resurser. Begreppet produktivitet hade inledningsvis i 
början av 1910-talet betydelsen “kapacitet att behålla eller öka stolek och/eller antal av 
organismer”. Allt eftersom år, forskare och beviljade forskningsinriktningar har avlöst 
varandra så har också produktivitetsbegreppet använts med fler och nya betydelser. Vad 
som är den vanligaste betydelsen för stunden är oklart men av flera år bildas ett mönster 
som är lättare att se. I mönstret finns tendenser och trender som visar att det går mode i 
vad som är den vanligaste eller populäraste betydelsen. I klädbranschen kan det också vara 
svårt att hänga med men där finns det ekonomiska intressen som uppmärksammar vad 
som är nytt i den senaste trenden. I den ekologiska forskningen saknas en sådan överblick 
och betydelsen av begrepp kan ouppmärksammat driva iväg så att nya modetrender bildas. 
Bland de ekologiska forskarna finns ingen etablerad språkpolis. 
 
Jag skulle först skriva om något annat men blev osäker på betydelsen av produktivitet. Att 
skaffa överblick, tydliggöra och strukturera begreppet produktivitet blev min nya uppgift 
av nöd. Den viktigaste av alla förändringar som har skett är att det i de flesta fall inte 
längre fästs någon vikt vid kapacitet i definitionen. Utan kapacitet blir produktivitet 
detsamma som storleksökning och/eller förökning. Den praktiska skillnaden blir då att 
forskare mäter vad som är istället för vad som skulle kunna vara. 

 Ökande förvirring 
Historiskt så har tre typer eller klasser av produktivitet varit vanligast: beståndsstorlek, 
bortförselhastighet och produktionshastighet. I praktiken har i stort sett alla typer av 
produktivitet använts ihop med alla de organisationsnivåer som är möjliga inom ekologin. 
Jag visar att det inte är möjligt att ange produktivitet för de enklare organisationsnivåerna 
(exv individ och kön) p g a att allt för många miljöfaktorer på allt för många skalor 
sammanblandas så att kapaciteten ej kan beskrivas. För de mer komplexa 
organisationsnivåerna (exv ekosystem och miljö) blir det istället svårt att mäta och att 
avgränsa objektet som ska tillskrivas produktiviteten. 
 
Variationer på temat produktivitet finns vad gäller måttenheter, syften, vilka objekt som 
tillskrivs produktivitet och tidsskalor m m. Därför kan en enstaka oklarheter eller 
mångtydigheter kombineras med flera på ett sätt som gör att produktivitet kan uppfattas 
som ett flummigt och svåröverskådligt begrepp. På så sätt kan det vara svårt att förstå vad 
forskare egentligen menar och har kommit fram till i sin forskning. Det ses av vissa som 
så allvarligt för vetenskapen att skrotning av produktivitetsbegreppet har föreslagits. Jag 
redovisar variationsmöjligheterna strukturerat, kommenterar och föreslår åtgärder som kan 
förbättra situationen antingen begreppet tas bort eller behålls. 
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Diversity of ecological productivity and production reviewed – Found 
ambiguities exposed 

 
Numerous ambiguities regarding productivity as a concept (generally defined as ‘capacity 
to produce’) are presented in this review on what ecologists mean by productivity. I 
present the most common variations in definitions, measures, attributions, intended 
meanings and purposes and draw attention to the problems that arise from it all. Among 
them I identify clear and present risks that can cause the work of scientists to not be 
understood, to be misinterpreted or unsuitable as basis for further work. I conclude that it's 
likely that we’ll need to use more than one word and/or occasionally other words than 
productivity in the future to get the message across. The best course of action against 
conflated meanings and the frequently found fallacy of equivocation is stringency, 
including no more ignorance of ‘capacity’ in the definition.  
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