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Ekologiska perspektiv och arkeologiska 
möjligheter 

Av Johan Rönnby 

Forskning som tar sikte på förhållanden mellan människan och hennes om-
givande miljö finns representerade inom många olika vetenskapliga discipli-
ner. Metoderna och de teoretiska perspektiven för studiet av vårt naturum-
gänge1 varierar självklart mellan olika vetenskapsgrenar, över tiden och mel-
lan olika individuella forskare. Samspelet mellan miljö och människor har 
undersökts med såväl positivistisk övertygelse och empiriska experiment 
som med hermeneutiska och kognitiva glasögon. Utmärkande verkar också 
vara att själva forskningsfältet definieras olika beroende på vetenskapliga 
och ideologiska utgångspunkter.2 

Det vetenskapliga ämne som har som huvudsyfte att just studera samspe-
let mellan organismer och deras miljö är dock ekologin. Uttrycket myntades 
år 1866 av tysken Ernst Haeckel. Ordet härstammade från grekiskans oikos, 
”hus”, och syftade på naturens egen ekonomi, dess hushållning. Haeckel var 
lärjunge till Charles Darwin och betonade också i sin definition av ekologin 
att det handlade om: ” ... studiet av alla de komplicerade inbördes samband 
som Darwin kallar för kampen om tillvaron”.  

Darwins ”Om arternas uppkomst” trycktes år 1859. Den sammanfattade 
och knöt samman idéer och forskning som under denna tid fanns spridda 
bland flera samtida vetenskapsmän och debattörer. Den evolutionära synen 
på utveckling och uppfattningen om samspelat mellan naturens olika kom-
ponenter blev dock nu allmänt känd och med tiden accepterad. Darwins 
grundteser skulle få avgörande betydelse för det unga ekologiämnet och har 
mer eller mindre präglat ämnet fram till idag.3  

Teorier om naturens beskaffenhet och intresse för hur dess olika delar 
fungerar tillsammans fanns självklart innan mitten av 1800-talet.4 Om man i 
detta sammanhang avgränsar sig till den förmoderna tiden så var framförallt 
det fysikoteologiska tänkandet en viktig inspirationskälla för 1700-talets 

                               
1 Sörlin 1991. 
2 Jfr t.ex. Hornborg 2004, Glaeser 1999, s 319-331, ett förhållande som självklart gäller även 
denna text. 
3 Worster 1997, s 49-149. 
4 Se t.ex. Teich, Porter & Gustafsson 1997, s 9-111. 
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naturalforskare. Kärnan i detta handlar om förhållandet mellan Gud och na-
turen. Synsättet är inte minst tydligt i Carl von Linnes naturfilosofi.5 Linne 
hade en helhetssyn där Gud och naturen, det andliga och det materiella var 
sammanvävt. Gud verkade i naturen, formade de enskilda organismerna samt 
reglerade deras inbördes relationer. Det var den Högstes gärning och grund-
plan som uppenbarades genom botaniserandet och systematiserandet.  

Uppfattningen om en grundläggande enhet i naturens mångfald gjorde 
också att en tidig ”protoekolog” i Uppsala, professorn och historieideologen 
Olof Rudbeck (1630-1702) som vetenskapsman såväl kunde anlägga en bo-
tanisk trädgård, dissekera avlidna och göra arkeologiska utgrävningar.6 

Guldålder 
Den fysikoteologiskt inspirerade naturforskningen där detaljer sågs som 
delar av ett större sammanhang förebådar många av senare tiders ekologiska 
modellbyggen. Enligt miljöhistorikern Donald Worster finns dock ytterligare 
en viktig aspekt att uppmärksamma när det gäller den förmoderna miljösy-
nen. Han beskriver två skilda inställningar i synen på naturen som fortfaran-
de idag också på många sätt går igen i vårt naturumgänge.  

Den första är en arkaisk inställning där naturen ses som en slags helgad 
och lycklig orörd plats. Människan är då själv också en del av denna natur. 
Kyrkoherden Gilbert Whites (1720-1793) klassiska beskrivning av sin by 
Selborne i södra England kan sägas vara en samtida sammanfattning av den-
na romantiska naturuppfattning.7 I den arkaiska inställningen finns också 
ofta en tidsdimension beskrivande ett fjärran förflutet då människan till 
skillnad från idag levde i harmoni med naturen. I sin förlängning går synsät-
tet tillbaka till Bibeln och beskrivningen av perioden innan syndafallet. Tan-
kar om ett förlorat paradis, en guldålder, fanns dock redan hos grekerna på 
700-talet f. Kr.8 1700-talets mest kända företrädare för synen på en ursprung-
lig idealiserad natur är förmodligen annars Jean Jacques Rousseau (1712-
1778).  

Som ett alternativ till den rena idealiseringen av naturen ställer Worster 
ett annat synsätt under 1700-talet som han kallar för kristen pastoralism. 
Människan är med denna utgångspunkt naturens herre. Naturen och dess 
innehåll är ett medel för att förbättra tillvaron för människan, en resurs för 
samhället som det rent av är vår moraliska plikt att utnyttja.9 En tydlig repre-
sentant för ett sådant synsätt är alla tiders mest kända öbo, Daniel Defoes 
(1660-1731) romanfigur Robinson Crusoe. I boken som kom ut år 1719 be-
                               
5 Se Insulander 1994. 
6 Söderqvist 1986, s 18, Klint-Jensen 1975. 
7 Worster 1997, s  28-48. 
8 Sörlin 1991, s 63-66. 
9 Worster 1997, s 49-77. 
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skrivs hur Robinson med gudsförtröstan, hög moral och fast övertygelse om 
sin rätt bit för bit tar den motspänstiga och hotfulla ön och dess naturresurser 
i besittning.10 

Naturen som hotfull och rent fientlig, en motståndare till civilisationen, 
kom under 1800-talet också att understrykas av den ständigt pågående kamp 
för överlevnad som beskrevs i Darwins evolutionsbiologi. En särskilt dyster 
och pessimistisk människo- och natursyn framlades av prästen Thomas 
Malthus (1766-1834). I Malthus modell var överbefolkning, svält och kon-
flikt om naturresurserna något naturligt. Den mänskliga reproduktionstakten, 
ansåg han, kommer alltid att ligga steget före en ökning av livsmedelspro-
duktionen hur mycket vi än anstränger oss. Naturresursernas knapphet i för-
hållande till folkmängden går därmed inte att undvika.11 

Geografisk inspiration   
Runt sekelskiftet 1900 så började ämnet ekologi ta en mer fast form som en 
egen disciplin. En viktig metodisk inspirationskälla var det aktiva geografi-
ämnet.12 Den fysiska omgivningens stora betydelse för människors och andra 
organismers beteende hade i geografin varit en grundbult sedan ämnets till-
blivelse under 1800-talets första hälft. Utifrån tron på omgivningens stora 
förklaringskraft så var självklart ingående kunskaper om och karteringar av 
naturmiljön viktig. Naturdeterministiska förklaringsmodeller hittar man ti-
digt hos ämnets klassiska namn som Alexander von Humbolt (1779-1859) 
och Karl Ritter (1769-1859). Även sekelskiftets stora geograf Friedrich Rat-
zel (1844-1904) präglades av en naturdeterministisk syn även om han, när 
det gäller människor och samhälle, också förespråkade att man tog hänsyn 
till kulturella förhållanden och historisk utveckling. En alternativ syn i för-
hållande till naturdeterminismen, så kallad possibilism, företräddes av den 
franska geografen Paul Vidal de la Blache (1845-1918). Han betonade den 
ömsesidiga påverkan mellan naturen och människan. I perspektivet ingick 
också uppfattningen att naturen utgjorde en slags referensram inom vilken 
människan verkar och agerar.13  

Geografiämnet skulle inte bara inspirera ekologin utan också historieäm-
net. Inom den så kallade franska Annalesskolan började historiker i slutet av 
1920-talet intressera sig för klimatets, naturens och de geografiska regioner-
na betydelse för den historiska utvecklingen. Marc Bloch och Lucien Febvre 
fokuserade på de långa trögrörliga strukturerna ”la longue duree”.14 En klas-
sisk Annale-studie där regionen och miljön står i centrum är Ferdinand Bra-
                               
10 Defoe 1989. 
11 Worster 1997, s 106ff. 
12 Worster 1997, s 150-151. 
13 Rubenstein 2002, s 19, Östman 1985, s 39-43. 
14 Burke 1992. Sörlin 1991, s 21-22. 
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udels stora arbete om Medelhavet. Första delen av denna bok beskriver natu-
ren och de varierande fysiska förutsättningarna i anslutning till Medelhavet. 
En ofta diskuterad fråga i anslutning till Braudels arbete är hur han såg på 
relationen mellan de långa strukturerna och den snabba korta sociala, politis-
ka och individuella historien som beskrivs i bokens andra hälft. Är de senare 
bara vågor och krusningar på historiens yta som snabbt försvinner utan att 
sätta några spår?15 

Klimax och evolution 
En viktig förgrundsfigur i formeringen av ämnet ekologi som en vetenskap-
lig disciplin med egna teoretiska och metodiska begrepp var dansken Euge-
nius Warming. Han betonade vid sina studier av plantor och växter deras 
”samhällsliv”. Ekologi blev en slags studie av naturens eget sociala liv och 
utveckling. Två viktiga nya ekologiska begrepp som framförallt kom att 
utvecklas av botanikern Fredric Clements var succession och klimaxtillstånd. 
Clements successionsteorier utgick från den dynamiska ständiga förändring 
som han ansåg sig se hos växtligheten. Denna förändring kunde vara krono-
logisk men också rumslig (jfr den successiva förändringen av vegetationen 
från yttre havsbanden till innanskärgården). Enligt Clements hade föränd-
ringen en riktning från det primitiva mot det alltmer komplexa och differen-
tierade slutmålet. Detta slutliga klimaxtillstånd, eller klimaxsamhället ut-
gjordes av en komplicerad men väl fungerande formation i full balans med 
den omgivande miljön. Dess speciella karaktär och form bestämdes av det 
specifika områdets temperatur, nederbörd och vind. Samarbete med zoologer 
gjorde att Clemens 1939 också inkorporerade djurlivet i denna utveckling. 
Det var ett helt ”biotiskt samhälle” en ”biom” som genomgick utvecklings-
successionen mot klimaxstadiet.16  

Fredric Clements och hans ekologkollegor utförde förvisso empiriska 
fältstudier i anslutning till de nya teoribyggena. Intressant nog så förefaller 
ursprunget till modellerna inte vara studiet av naturen i sig utan grunden 
hämtades hos den engelska utvecklingsfilosofen Herbert Spencer (1820-
1903). Spencer hade själv utgått från biologin när han beskrev det mänskliga 
samhället som varande inte en skapad bildning utan en organism följande 
evolutionens lagar. Utvecklingen av denna samhällsorganism innebar enligt 
Spencer också samtidigt en alltmer utpräglad differentiering men också inte-
grering. Individerna blev, i analogi med kroppsdelarna hos högre stående 
varelser, alltmer självständiga individer inom det mer och mer komplexa och 
avancerade samhället.  

                               
15 Braudel 1997, om Annales-skolan och arkeologin se Bintliff, s 1991. 
16 Worster 1997, s 161-175. 
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Precis som Clements ansåg när det gällde växt- och djursamhällen så på-
stod Spencer också att konkurrens var nödvändigt för framåtskridandet även 
i det mänskliga samhället. Myndigheter och politiker skulle hålla sig borta 
och låta utvecklingen sköta sig själv. Herbert Spencer brukar anses som en 
av de viktigaste personerna bakom socialdarwinismen och delar av den libe-
rala ideologin, särskilt den som brukar kallas för Manchesterliberalism eller 
laissez-faire-liberalism. Som en parantes kan också nämnas att det faktiskt 
var Spencer och inte Darwin som först myntade uttrycket ”the survival of the 
fittest”.17  

Även i den marxistiska, eller historiematerialistiska, synen på samhälls-
förändring finns utan tvekan en viss likhet med de tidiga 1900-talseko-
logernas evolutionistiska successionsteorier. Marxismens betydligt mer so-
fistikerade och komplicerade uppfattning om drivkrafterna bakom den histo-
riska utvecklingen, där produktionssätt, produktionskrafter, klasskamp och 
medvetandegörandet har stor betydelse, gör dock att analogier med växters 
och djurs samhällsliv inte faller särskilt väl ut. 

Ekonomisk ekologi 
Några årtionden in på 1900-talet började ekologiämnet förändras och påver-
kas av det omgivande samhällets omdaning. De darwinistiska idéerna över-
gavs inte helt, men man började definiera även naturen enligt de grundprin-
ciper som man ansåg att det nya moderna samhället fungerade efter. Den 
industrialiserade välfärdstatens komplicerade ekonomiska system med sitt 
ömsesidiga beroende blev en modell för att även förstå hur naturen reglerade 
sig själv. Samspelet mellan organismer var av samma art som det mellan 
producenter och konsumenter. Det moderna samhällets flöden av varor hade 
sin motsvarighet i naturen. Ekologi blev en slags naturens nationalekonomi.  

I denna så kallade ”nya ekologin” försköts nu forskningsperspektiven från 
utveckling och succession till intresse för den struktur och funktion som 
existerar i varje stadium av samhällsutvecklingen. För den nya tidens syn-
krona funktionsinriktade ekologiska analyser lånade man och utvecklade nya 
begrepp och teoretiska redskap.  

Cambridgezoologen Charles Elton införde 1929 begreppet näringskedjan 
för att peka på det samband som fanns mellan olika organismer. Redan på 
1700-talet hade man ju som omtalats ovan påpekat naturens samhörighet och 
ofta använt sig av metaforen ”den stora livskedjan” när man rangordnade allt 
levande från det lägsta till det högsta. Eltons kedjor var dock av en helt an-
nan natur, de var strikt ekonomiska och bestod av producenter och konsu-
menter. I naturen fanns tusentals kedjor parallellt och kors tvärs i ett kompli-
cerat näringsnät.  Elton införde också det ofta omtalade begreppet nisch som 
                               
17 Liedman 1991, s 168-186. 
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en beskrivning av en enskild organism helt specifika plats i en näringsked-
ja.18  

Ett kanske ännu mer känt begrepp, ekosystemet, infördes 1935 av botanis-
ten A. G. Transley (1871-1955) i Oxford. Transley var angelägen att rensa 
bort allt gammalt mystiskt och romantiskt bagage ur ekologin och göra äm-
net till en skarpt avgränsad, mekanisk och vetenskaplig disciplin. De antro-
pomorfiska analogierna i form av organismer och mänskliga samhällen man 
tidigare använt sig av för att beskriva naturen ersattes nu med ekosystemet 
som en ny organisationsmodell. Ekosystemet blev en fascinerade teoretisk 
metafor som fylldes med energiflöden som kunde analyseras enligt termody-
namikens lagar. Att avgränsa ekosystem, förstå deras uppbyggnad och orsa-
ker till förändring blev en viktig ekologisk forskningsuppgift. Enligt ameri-
kanen Eugene Odum (1913-2002) rörde sig varje enskilt ekosystem mot ett 
bestämt mål, eller hade redan nått det. Häftig konkurrens inledningsvis rörde 
sig mot ett alltmer symbiotisk förhållande, som ett korallrev. Jämviktstill-
ståndet kallades för ”homeostas”. I ett väl fungerande system arbetade orga-
nismerna gemensamt för att skydda sig mot yttre påverkande faktorer som 
till exempel torka, översvämningar, vinter och hetta.19  

Biologen Ludwig von Bertalanffy hävdade i början av 1940-talet att de 
grundläggande dragen i de nya systemteoretiska modellerna var samma oav-
sett det var biologiska, geologiska, tekniska eller sociala system som stude-
rades.20 Idéer om jämvikt och självreglerande mekanismer togs i början av 
1940-talet också upp av socialantropologen E. E. Evans-Pritchard. Det sy-
stemteoretiska synsättet var även i samklang med den betoning på integra-
tion och jämvikt som något tidigare uttryckts av sociologen Émile Durkheim 
(1858-1917).21 

Miljömedvetenhet  
Forskning kan man självklart hålla på med för sin egen skull, för att det är 
stimulerande och spännande eller rent av för att göra karriär och bli berömd. 
De flesta vetenskapsutövare motiverar nog dock också sin forskning med att 
verksamheten har någon form av relevans för samtiden och framtiden. Nya 
resultat och ny kunskap är bidrag till att lära känna oss själva och vår om-
givning bättre. Bit för bit ger det oss en möjlighet att faktiskt se till att göra 
världen till en lite bättre plats, eller om man är pessimistiskt lagd, uppskjuta 
undergången ännu en liten tid.   

                               
18 Worster 1997, s 210-218. 
19 Worster 1997, s  220-233, 280-281. 
20 Se Olssen 1997, s 140-145. 
21 Se Trigger 1993, s 320. 
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Denna vetenskapliga samhällsrelevansaspekt är ovanligt tydlig inom den 
moderna ekologiska forskningen. Miljöengagemang och miljöforskning 
förefaller ofta att ha gått hand i hand. Miljöforskare hade självklart haft en 
känsla och intresse för naturen och dess bevarande innan mitten av 1900-
talet, men det är framförallt de senaste femtio åren miljöetiska frågor blivit 
en viktig del av den vetenskapliga ekologiska agendan. 

Förklaringen till detta är självklart den moderna tidens omfattande och 
omvälvande påverkan på jordens fysiska miljö. Ett startskott i dubbel be-
märkelse för en ny miljösyn och en ny typ av miljöengagemang var spräng-
ningen av de först atombomberna i mitten av 1900-talet. Det blev nu uppen-
bart för såväl forskare som allmänhet att mänskligheten faktiskt hade resur-
ser som kunde förinta hela vår värld. En annan väckarklocka som ofta brukar 
nämnas i miljösammanhang var Rachel Carlsson bok Silent Spring från 1963 
som redogjorde för hur miljögiftet DDT genom jordbruket höll på att ta död 
på bland annat småfåglar.  

Ekologisk kunskap blev nu ansedd nödvändig om vi inte skulle gå under. 
Ekologer kunde med hjälp av ekosystemodellen visa hur beroende allt är av 
vartannat. Hur störningar och exogena orsaker kan rubba systemet och leda 
till kollaps och katastrof. Vad som tolkades som en skenade befolkningsex-
plosion i tredje världen inspirerade också till matematiska studier av olika 
populationers reproduktionsförmåga och den ekonomiska bärkraften hos den 
omgivande miljön. 

I vilken mån människan ska betraktas om en organism bland annat på vår 
jord och i vilken mån ekologiska lagar och modeller gäller även oss själva 
blev nu en central fråga. Humanekologi blev från och med 1960-talet ett eget 
forskningsfält. Perspektivet var (och är) starkt mångvetenskapligt och såväl 
historiska, antropologiska som ekonomiska teorier finns inom den human-
ekologiska diskursen.22 

Framförallt utanför universiteten inspirerade dock ekologin och miljöin-
tresset till andra perspektiv. Det argumenterades för ett holistiskt och orga-
nismiskt synsätt fjärran från vetenskapens uträkningar och krassa empiriska 
undersökningar. Det mest kända exemplet på detta är kanske engelsmannen 
James Lovelocks Gaia-modell där hela jorden ses som en stor urgammal 
superorganism, av många av hans anhängare tolkad som en slags levande 
”moder jord”. Det sägs också att bilderna av jorden från de första Apollo-
kapslarna inspirerade till liknande tankar. För första gången kunde man se 
jorden utifrån, hur vacker och speciell hon var, men också hur liten och ut-
satt.23 Vetenskap, etik, religion och miljöpolitik flyter av förklarliga skäl lätt 
ihop när man anser sig ha missionen att förstå och rädda själva livet i sig.  

                               
22 Se t.ex. Bruun & Gullberg 1999. 
23 Worster 1997, s 292-300. 
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Kaos och mångfald 
I sin avhandling om de svenska ekologerna 1895-1975 avslutar Tomas Sö-
derqvist med att uttrycka en tydlig frustration över den inriktning som eko-
login enligt honom fick på 1980-talet. Miljöengagemanget och idealismen 
skall ha upphört och bytts mot individualism och teoretiska resonemang om 
konkurrensen fördelar. Han kallar det för den nya yuppiegenerationens eko-
logiska forskning.24  

Ett utmärkande drag hos den ekologiska forskningen de senaste 20 åren 
verkar vara att den grundläggande ekosystemsmodellen har börjat få sina 
rämnor. Svårigheten att avgränsa systemen från varandra är en viktig in-
vändning mot teorin. Man har också ifrågasatt om nischer i form av artspeci-
fika förutbestämda platser verkligen existerar. Bilden av orörda ekosystem 
utan influenser har hävdats vara en illusion. Istället så anser man numera att 
alla ekosystem snarare är en slags mosaik av olika miljöbetingelser. Det är 
frågan om en ständig förändring och omvandling utan något förutbestämt 
slutmål. Konkurrensens förmodade betydelse i denna process har gjort att 
delar av Darwins tankegods åter dammats av.  

Inspirerad av kaosforskning har man också ibland avfärdat synen på natu-
ren och dess förändring som en överhuvudtaget följbar orsak-verkan process. 
Naturen är då nyckfull, osammanhängande och oförutsägbar. Edward Lo-
rents ryktbara fjärilsexempel från 1961, då en fladdrande fjärilsvinge i Kina 
är orsaken till ett oväderssystem en månad senare i USA, är en spridd bild av 
detta synsätt. Ett alternativ till fullkomligt kaos och nyckfullhet har dock för 
somliga forskare varit att tona ner de generella förklaringarna och koncentre-
ra sig på de små regelbundenheter som antas finns i det stora oregelbundna.25  

Forskningsinriktningar kommer och går och påverkas självklart av sin 
samtid. Precis som Söderqvist noterat ovan när han kallar 80-talets ekologer 
för en yuppiegeneration så återfinns många av denna tids grundtankar i ett 
allmänt samtida postmodernt idékomplex. Väljer man att se det postmoderna 
som ett reaktionärt förvar av ett senkapitalistiskt samhälle26 så kan man för-
visso peka på att en radikal miljörörelse med krav på regleringar och rättvis 
fördelning av resurser bör utgöra ett hot mot etablerade nationella och multi-
nationella ekonomiska intressen. Då är det förmodligen bättre för maktha-
varna att ha forskare som håller sig inne på sin kammare och studerar kon-
kurrensens mekanismer i akvarier och värmeskåp. 

Men det går också att vända på resonemanget och se flykten bort från sy-
stemförklaringar, lagar och determinism som radikalt. Ett sätt att argumente-
ra för att ingenting är förutbestämt. Att vi människor, trots att vi är en del av 
naturen, faktiskt själva skapar vår historia och vara. Teknik och framsteg är 
inte bara ett hot mot miljön utan också en möjlighet. Till exempel ekologisk 
                               
24 Söderqvist 1986, s 281. 
25 Se Worster 1997, s 319-323. 
26 Se t.ex. Jamesson 1984. 
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mångfald, som i dagens debatt ofta är en viktig fråga, är då inte naturgivet 
eller förutbestämt. Men vi kan om vi vill välja att befrämja och hjälpa natu-
ren så att så många arter som möjligt finns kvar på jorden. Om vi sedan gör 
det för att vi anser det vara vår moraliska och etiska plikt, för att det i slutän-
den är ett sätt att överleva själva eller bara för att det är vackert är en annan 
sak.  

Fornsaker och miljö 
När den arkeologiska vetenskapen började formera sig i mitten av 1800-talet 
låg tyngdpunkten i ämnet på studier av artefakter och deras kronologi. Per-
spektiv som man med lite god vilja kan kalla ekologiska fanns dock repre-
senterade redan under denna tid. Zoologiprofessorn Sven Nilsson (1787-
1883) intresserade sig för forntida livsmönster och överlevnadsstrategier. 
Han använde sig bland annat av etnografiska paralleller för att sluta sig till 
hur olika föremål användes till jakt och fiske på stenåldern. Dansken J. A. 
Worseea tog hänsyn till olika miljöfaktorer och samarbetade mångveten-
skapligt med såväl geologer som biologer vid undersökningar av mesolitiska 
musselkökkenmöddingar år 1848.27  

Den nya arkeologinstitutionen i Uppsala drog år 1907 igång ett projekt 
kallat "Sveriges första bebyggelse" där studenterna landskapsvis inventerade 
och sammanställde spåren av Sveriges stenåldersinvånare. Projektet hade 
sina rötter i Oscar Montelius och Hans Hildebrands empiriska föremåls-
forskningstradition. Det var dock också en typ av forskning som anknöt till 
naturvetenskapernas samtida pågående kartering av Sveriges berglager, na-
tur, vegetation och flora. En av deltagarna i inventeringen, Gunnar Ekholm, 
ägnade sig till exempel åt landhöjningsanalyser i anslutning till sten- och 
bronsåldersfynd.28 

Ett klassiskt arkeologiskt arbete med en miljöteori helt i linje med det ti-
diga 1900-talets enviromentalistiska skola är den amerikanska arkeologens 
Raphael Pumpellys (1837-1923) studie om orsakerna till uppkomsten av 
åkerbruket och domesticeringen av husdjur. Enligt denna ofta kallade ”oas-
teori” så blev Främre Orienten efter istiden mycket torrare. Befolkningen 
samlades runt de återstående vattnen och utvecklade där i denna begränsade 
miljö nya försörjningsstrategier.29 

Nya funktionalistiska och ekonomiska idéer30 skulle under 1900-talets 
första hälft nå även arkeologiämnet. De återfinns till exempel i engelsman-
nen Gordon Childes (1893-1957) senare arbeten där ekonomiska och teknis-

                               
27 Nilsson 1868, Trigger 1993, s 103-105. 
28 Se Baudou 1997, s 125-128, jmf Sundin 2000, s 53 
29 Se Trigger 1993, s 296. 
30 Se ovan, jfr Bringéus 1981, s 54-62, Cuff & Payne 1979, s 46-48. 
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ka förhållanden står i centrum. Med tiden ansåg Childe också att miljöfakto-
rernas betydelse för människan måste relateras till olika samhällens sociala 
dynamik. Detta kom honom att orientera sig mot historiematerialismen och 
marxistiskt inspirerade förklaringsmodeller.31  

Ett uttalat intresse för att studera de förhistoriska försörjningsstrategierna 
fanns också tidigt även hos en annan engelsk arkeolog, nämligen Graham 
Clarke. Runt 1950 grävde han ut en vattensjuk mesolitisk boplats vid Starr 
Carr på Englands östkust. Utgrävningen innebar ett nytt ”ekologiskt” för-
hållningssätt vid undersökningar av platser använda av jägare och samlare. 
Med hjälp av paleontologer och zoologer kunde han konstatera att en liten 
grupp jägare vistats på denna kustboplats några säsonger för att jaga hjort. I 
hans bok ”Prehistoric Europe: The Economic Basis” från 1952 används 
Transleys ekosystemsbegrepp för första gången inom arkeologiämnet.32 

Bebyggelsestudier 
Intresse för försörjningsstrategier och befolkningsstorlek istället för före-
målsanalyser skulle också vid seklets mitt inspirera till ett uppsving för be-
byggelsearkeologiska studier. En viktig inspiration till denna typ av arkeolo-
giska perspektiv i Amerika kom från etnologen Julian Steward (1902-1972). 
I de nya bebyggelsearkeologiska studierna kunde ett översiktligt funktionellt 
perspektiv på samhället kombineras med ett intresse för förändring. Förklar-
ingsmodellen var ofta, i varje fall inledningsvis, neoevolutionistisk och beto-
nade att samhällen tenderade att anta samma form och följa likartade utveck-
lingslinjer i likartad miljö.33 

I Sverige finns gott om exempel från 1900-talets första hälft på att forn-
lämningar och fynd studerades i sitt landskapsrum på ett sätt som kan kallas 
för bebyggelsearkeologi. Förutom de nya funktionalistiska idéerna så fanns 
det även andra faktorer som gjorde att läget för miljömässiga helhetsanalyser 
var ovanligt bra årtiondena efter seklets mitt. Riksantikvarieämbetets syste-
matiska fornminnesinventering hade pågått sedan 1930-talet och det fanns 
nu även ett nytt topografiskt och ekonomiskt kartmaterial att relatera forn-
lämningarna till. Mångvetenskapligt samarbete med ortnamnsforskare, histo-
riker och kulturgeografer förstärkte den gynnsamma situationen.  

Arkeologiska spridningsbilder och förändringsmönster kunde rekonstrue-
ras och ekonomiska, geografiska och demografiska förklaringar användes.34 
När det gäller populationsfrågor blev inte minst Ester Boserups (1965) modi-
fiering av Malthus befolkningsteori användbar som förklaring till den krono-

                               
31Trigger 1993, s 299-314; Childe 1954. 
32 Trigger 1993, s 318-321. 
33 Trigger 1993, s 333-350. 
34 Se Ambrosiani 1964, s 7-10, Hyenstrand 1977, 1982, 1987, s 11-13. 
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logiskt betingade bebyggelseexpansionen. Enligt Boserup är nämligen män-
niskans uppfinningsrikedom och teknologiska landvinningar ett sätt att be-
mästra en naturlig befolkningsökning. 

Processuella perspektiv  
Det verkliga genombrottet för ekologiska synsätt och förklaringsmodeller 
inom arkeologiämnet i början av 1960-talet är dock till stor del förknippat 
med den så kallade ”Nya arkeologin”. Den person som framförallt bidrog till 
skapandet av denna nya rörelse var amerikanen Lewis Binford.  I en klassisk 
artikel från 1962 ”Archaeology as Anthropology” förklarade Binford att 
arkeologins huvudmål kort och gott var att bidra till generell människokun-
skap. Han betraktade kultur, i linje med sin lärare antropologen Leslie 
Whites åsikt, som människans utomkroppsliga anpassningssystem. Kulturel-
la förändringar som man kunde utläsa i det arkeologiska materialet var där-
med att betrakta som adaptiva anpassningar till miljön eller möjligtvis till 
andra konkurrerande kulturella system. Den av natursammanhanget och 
utvecklingen formade mänskliga kulturen kunde i sin tur delas upp i tre un-
derliggande subsystem, bestående av teknik, social organisation och ideolo-
gi. Genom tillgång till det arkeologiska källmaterialet och användandet av en 
hypotetisk-deduktiv metod kunde arkeologer enligt Binford studera alla des-
sa tre subsystem. Arkeologer kunde till skillnad mot ”vanliga” antropologer 
dessutom göra det över en mycket lång tid.35  
Olika former av systemteoretiskt inspirerade analyser blev nu vanliga inom 
den ”nya” eller som den ofta kallades processuella arkeologin. Synsättet 
användes tidigt av amerikanen Kent Flannery i en studie från 1968 av jägare 
och samlare i Mellanamerika och deras beroende av majs och bönor. I sy-
stemteoretiska studier anses händelser och företeelser vara faktorer som le-
der till ett systems förändring (positiv feedback) eller så kan de ses som åt-
gärder syftande till bevarande av systemet (negativ feedback). Såväl tekniska 
innovationer, hierarkiska mönster som religiösa ceremonier kan på detta sätt 
förstås som olika funktionella delar av samma samhällssystem. Kultur blir i 
det mänskliga samhället framförallt ett medel för att upprätthålla homeosta-
tos på samma sätt som organismers samarbete i ekologernas ekosystemmo-
dell.36  

För många arkeologer uppfattades det nya systemtänkandet som ett nytt 
spännande perspektiv. En chans att studera människor och samhällen istället 
för ting och föremålsgrupper. Starka influenser från ekologisk teoribildning 
och systemtänkande möter man i Carl Axel Mobergs för samtiden nydanan-
de arkeologiska lärobok ”Introduktion till arkeologin” från 1969.  Det är 

                               
35 Binford 1962, se Burenhult 1984, s 9-42, Trigger 1993, s 351-361. 
36 Se Precuell & Hodder 1996, s 24. 
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dock inte en enkel naturdeterministisk bild som ges av Moberg, de mänskli-
ga ekologiska relationernas kulturella och sociala sida diskuteras också. 

Kriser och ett ökat miljömedvetande på 1970-talet kom även att prägla 
den arkeologiska forskningen. Intresset fokuserades nu ofta på systemkollap-
ser och samhälleliga katastrofer. Arkeologer kunde visa på ett långtidsper-
spektiv när det gäller befolkningstillväxt och resursexploatering. Det som 
framförallt blev denna tids arkeologis två viktigaste bidrag till den allmänna 
miljödebatten var två sammanhängande slutsatser. Miljöförstöringen konsta-
terades handlade om en process som oundvikligt inleddes i samband med 
jordbrukets uppkomst för 10000 år sedan medan tidigare jägar- och samlar-
samhällena sågs som exempel på hur man levde i lycklig harmoni med natu-
ren och sig själv.37 Denna idealisering av det äldre stenåldersförflutna före-
faller ha många överstämmelser med den arkaiska 1700-talstradition som 
nämndes inledningsvis.  

Fokusen på vad människan ställer till med i sin omgivning och hur skört 
naturumgänget är kan förvisso ses som ett tecken på samtida miljöengage-
mang och en uppmaning till bättring. Men beskrivningen av människans 
negativa långtidsverkan på miljön skulle också kunna ses som djupt pessi-
mistiska perspektiv på människan och hennes möjligheter. Teknisk utveck-
ling och kunskapsackumulation är inte vår räddning. Som alla biologiska 
varelser så är vi dömda att gå under.38   

Postprocessuell kritik 
Under 1980-talet kom dock den nya arkeologins ekologiska perspektiv att 
kraftigt kritiseras. Mycket av denna kritik sammanfattades under termen 
post-processuell arkeologi. Ett utmärkande drag för den nya natursyn som nu 
lades fram var att man tog kraftigt avstånd från synsättet på kultur som en 
adaption till naturbetingelserna. Den specifika historiska kontexten och den 
sociala dynamikens betydelse för ett samhälles utformning lyftes fram. Ar-
keologins starkaste länk borde därför vara till historieämnet och inte till an-
tropologin som Binford och de andra processuella arkeologerna hävdat.  

Det arkeologiska källmaterialet var heller ingalunda bara rester av till na-
turmiljön funktionsanpassade överlevnadsstrategier. Istället lyfte man fram 
den materiella kulturens meningsbärande och symboliska sida. Artefakters 
och andra lämningars utformning, deras förhållande till varandra och koro-
logiska spridning kunde man se som en slags text som det gällde att läsa. 
Cambridgearkeologen Ian Hodders programmatiska lärobok från år 1986 
hette just ”Reading the Past”. Hodder betonade starkt kontextens betydelse 
för att denna läsning skulle vara möjligt.   

                               
37 Trigger 1997, s 380-388, Welinder 1993, s 28, se Burenhult 1986, s 8ff. 
38 Jfr Wright 1986, se diskussion hos Sörlin 1991, s 33-36. 
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Den svenske arkeolog som mest konsekvent under en längre tid intresse-
rat sig för ett arkeoekologiskt perspektiv är förmodligen Stig Welinder.39 I 
sina tidigare ekologiska studier använder hans sig av olika då samtidsaktuel-
la systemteoretiska verktyg. I sina senare arbeten har han dock försökt ut-
veckla en strategi för hur man ska förstå människors förhållande till miljön 
om man vill undvika ett adaptivt synsätt och istället betona miljöns ”mänsk-
liga” sida.  

I Welinders bok ”Människor och landskap” står bergslagsbyn Nyberget i 
Dalarna i centrum. Istället för positivism och ekosystemstänkande så är det 
istället individer, kultur och tradition som betonas i analysen av landskapet. 
Syftet är att förstå hur en viss specifik grupp människor både utformat, på-
verkats av och förstått sin miljö. Metoden han använder kallar han för histo-
risk etnoarkeologi. Studien innefattar en analys av de arkeologiska lämning-
arna och en ekologisk rekonstruktion av närmiljön och dess förändring, men 
också redogörelse för historiska uppgifter och uppteckning av innevånarnas 
minnen och berättelser. De erhållna insikterna om de mekanismer och före-
teelser som byggt upp dessa speciella människors kulturlandskap har inte 
ambitionen att fungera som en generell modell. Men de har enligt Welinder 
implikationer på hur man tolkar även förhistoriska platser och landskap.40 

Neolitiseringen 
Olika synsätt på hur stora kultur- och samhällmässiga förändringar har be-
handlats inom arkeologiämnet framstår tydligt om man jämför några olika 
perspektiv på en klassisk arkeologisk frågeställning. Pumpelly hade ju som 
nämnts ovan med sin oasteori försökt besvara frågan om orsakerna till över-
gången från jägarstenåldern till jordbruks- och boskapsekonomi. Han förkla-
rade denna så kallade neolitisering som ett resultat av människors anpass-
ning till ett kallare och torrare klimat. Även Lewis Binford har behandlat 
frågan i en omtalad artikel från 1968, ”Post-Pleistocene Adaptions”. Även 
om Binfords modell är lite annorlunda så lägger han också fokus i sin för-
klaring på naturmiljön. Han beskriver hur en höjning av vattennivån efter 
istiden skapar nya rika kustbiotoper. Människor blir mer bofasta på dessa 
platser, befolkningen växer och man tvingas börja med nya strategier för sitt 
näringsbehov.  

Barbara Bender anlägger i sin artikel från 1978 ”From hunter to farmer–a 
social perspective” ett helt annat synsätt på frågan. Uppkomsten av jordbru-
ket och det fasta boendet skall enligt henne sökas i de sociala produktions-
förhållandena. Hon beskriver konkurrerande jägarsamhällen som för sin 
existens och reproduktion är beroende av komplicerade sociala nätverk med 

                               
39 Se t.ex. 1977, 1983, 1984, 1992, 1993. 
40 Se Welinder 1993, s 109. 
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andra stammar. En nödvändighet för dessa samhällen var materiella gåvor, 
ceremonier, giftemål och allianser. Ett bofast livsmönster ger då en möjlig-
het till en planerad överskottsproduktion vilket skulle underlätta vidmakthål-
landet av dessa nätverk. Kristina Jennbert har utifrån ett liknande perspektiv 
på neolitikum i Skåne framfört att säd i förädlad form (bröd? öl?!) kan haft 
en särskild symbolisk betydelse för byggandet av de sociala nätverken.41  

Ian Hodders studie i ämnet från 1992 ”Domestication of Europe” ansluter 
till viss del till Benders synsätt när det gäller att se orsaken som social kon-
kurrens. I sin bok lägger han dock tyngdpunkten på att diskutera den ideolo-
giska förändringen. Neolitiseringen ska enligt Hodder främst se ses som en 
mental domesticering av människan. Ett viktigt drag i denna process var att 
markera skillnaden mellan naturen, det ”vilda”, och det kulturella hemmet 
”domus”. Det är en ny neolitisk ideologi som långsamt sprider sig över Eu-
ropa och för med sig tamboskap, åkerbruk, keramik och nya mer permanenta 
hus.  

Är något av dessa synsätt på orsakerna till neolitiseringen mer sann än de 
andra? Självklart kan man i anslutning till de olika förklaringarna till sam-
hällsförändringen under stenåldern ha synpunkter på vilken förklaring som 
är mest logiskt komponerad och vilken som mest stämmer med källmateria-
let. De är ju också skapade i olika samhällssammanhang och deras förklar-
ingsvärde måste förstås i ljuset av sin samtid. Möjligtvis så skulle man också 
rent av kunna se teorierna som parallella och därmed egentligen inte uteslu-
tande varandra. 

Frågan är dock om så storskaliga teorier om förhållandet mellan männi-
skan och miljön som dessa överhuvudtaget är ett strikt lösbart ”vetenskap-
ligt” problem? Vad det istället möjligtvis kanske handlar om är vilken aspekt 
av förhållandet mellan människan och naturen som man vill välja att betona 
och lyfta fram? Styrs förändringar av mänskliga beteendemönster av havsni-
våändringar, social konkurrens eller av idéers egen kraft? 

Leva vid havet  
Människor har levt och verkat som kustbor vid Östersjön i mer än 10 000 år. 
De tidiga mesolitiska pionjärerna följde den långsamt backande inlandsisen. 
I den arktiska miljön försörjde man sig som jägare och fiskare på ett sätt som 
förmodligen till stor del funktionellt påminde om traditionellt eskimåliv. 
Rester av deras små vindpinade tillfälliga lägerplatser och jaktstationer fin-
ner man idag på vad som idag är Södertörns allra högsta nivåer över havs-
ytan.42  

                               
41 Jennbert 1999, s 262-263. 
42 Se t.ex. Åkerlund et al 1996. 
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Under loppet av stenåldern blev det dock varmare och Norden fick ett 
klimat som påminde om dagens Medelhavsländers. Ädellövskogar med 
murgröna och vindruvrankor kantade Östersjöns stränder. Landhöjningen 
gick snabbt och i anslutning till skyddade vikar på de större öarna låg boplat-
ser. I slutet av stenåldern hade dessa växt till små bysamhällen med hundra-
tals innevånare. Fyndmaterialet från dessa platser visar tydligt att havet ut-
gjorde den viktigaste resursen för överlevnad men också att man färdades 
längs kusterna och även hade kontakter som sträckte sig över hela Östersjö-
området.43  

Under det vi brukar kalla bronsåldern verkar boskapsskötseln ha intensifi-
erats och uppgrundade vikar som förvandlats till strandängar erbjöd ett rikt 
bete. Att människors relation till havet och kusten fortfarande var stark under 
denna tid framgår dock genom den maritimt präglade hällristningstraditionen 
och genom bruket att bygga gravmonument i anslutning till havsutsikt och 
vattenmiljö. I början av järnåldern blir klimatet kallare och blötare. Bebyg-
gelsen blir fastare, djuren stallas på vintern och komplicerade hägnader för 
djurhållningen byggs. I slutet av järnåldern så är de flesta av de större gårdar 
som finns än idag redan etablerade. Under denna tid börjar man också utnytt-
ja de gamla havsvikarnas lerjordar för mer intensiv odling. Skärgården var 
dock fortfarande en viktig resurs för fiske och säljakt.44 

Den betydelse landskapets förvandling och den fysiska skärgårdsmiljön 
har haft och hur naturen både präglat och satt sina ramar för den mänskliga 
verksamheten också i vårt mera nära förmoderna förflutna finns beskrivet i 
kulturgeografen Bertil Hedenstiernas klassiska skildring av Stockholms 
skärgård. Möjligheten för bebyggelseenheter att etablera sig och storleken på 
byarna har påverkats av topografin och olika öars läge i skärgården. Den 
marina miljön skapade differentierade överlevnadsstrategier, där åkerbruk, 
boskapsskötsel, fiske, jakt, fågelfångst och handel i varierande grad var olika 
komponenter.45  

I ett långt och översiktligt arkeologiskt och historiskt perspektiv framstår 
det mycket tydligt hur den fysiska maritima miljön präglat de olika samhäl-
len som varit verksamma vid Östersjön. Man kan också peka på vissa långli-
vade sega strukturer när det gäller förhållandet till den fysiska havsmiljön. 
Dessa ”maritima dureer” handlar om utnyttjandet av havet för näringsfångst 
genom jakt och fiske, om havet som ett medel för kommunikation och en 
allmän mental och religiös inställning till det stora ständigt närvarande ha-
vet.46 

I ett kortare och mer detaljerat perspektiv kan dock landskapets och ha-
vets betydelse för samhällsutveckling och förändring framstå radikalt annor-

                               
43 T.ex. Olsson 1994, Björck 1997.  
44 Se Landin & Rönnby 2002.  
45 Se Hedenstierna 1949. 
46 Se Rönnby 2003. 
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lunda. Så är till exempel fallet när det gäller ön Landsort i södra Stockholms 
skärgård. Den cirka fyra kilometer långa och smala ön är visserligen en ut-
präglad skärgårdsmiljö där havet ständigt är närvarande. Det som dock präg-
lat livet på ön under de senaste århundradena är inte främst en anpassning till 
den fysiska miljön och dess resurser utan statliga beslut. Lotsar, fyrpersonal 
och under 1900-talet även militärer är de som i huvudsak varit verksamma 
på ön. 

När en omfattande omflyttning av bebyggelsen sker från norra delen av 
ön till den södra under 1800-talets första hälft så är det inte en anpassning till 
några klimatologiska eller topografiska förändringar av landskapet. Det 
handlar istället helt enkelt om sjöfarten. Tidens båtar har blivit så stora att de 
inte längre använder sig av den gamla Herrhamraleden norr om ön, utan man 
seglar nu runt Landsort i syd istället. Lotsarna och deras familjer måste flytta 
till nya boställen närmare den nya farleden. 

En liknade omdaning finns beskrivet i etnologen John Granlunds välkän-
da studie av Runnö i Kalmarsund. På 1920-talet uppstår en ny marknad för 
fiskavsalu och en ny teknisk innovation, ålbottengarnet, införs. Ett tidigare 
gammalt naturfunktionellt system med en blandad näringsfång enligt en 
årstidscykel anpassad till naturens skiftningar upphör och det dagliga livet på 
Runö genomgår en snabb förvandling.47 

Ekologi och arkeologi 
Om man med ekologi menar studiet av hur organismer samspelar med sin 
miljö så är ett sådant perspektiv självklart viktigt inom arkeologin. De män-
niskor man som arkeolog försöker studera genom fornlämningar och artefak-
ter har såväl påverkat som påverkats av den miljö där man levt. Ekologiska 
metoder och analyser för att rekonstruera naturmiljön, resursanvändning och 
ekonomi på en plats är självklart också av stort värde vid en arkeologisk 
undersökning. Det är ett metodiskt hjälpmedel för en rekonstruktion av en 
del av den kontext där människorna verkat. 

Den roll och vikt den omgivande miljön spelar för olika samhällens socia-
la, kulturella och ekonomiska utveckling och förändring är emellertid en 
annan fråga. Delvis så är det kanske något som handlar om skalnivå och val 
av tidsperspektiv. I det långa perspektivet är det självfallet så att inlandsisens 
avsmältning, landhöjning och klimatologiska cykler har en genomgripande 
betydelse för människors livsvillkor och möjlighet till samhällsformationer. I 
ett kortare perspektiv är naturmiljöns stora inflytande inte lika uppenbart. 
Specifika samhällens inre sociala dynamik, tekniskt kunnande, ekonomi och 
mentalitet är då faktorer som kan ha minst lika stor betydelse som miljön för 
det enskilda samhällets form och organisation.  
                               
47 Granlund 1958. 
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Om dessa perspektiv är likvärdiga, lika intressanta och angelägna är möj-
ligtvis en smaksak. En uppenbar risk med de naturdeterministiska slutsatser 
som trots allt går att dra när det gäller människors livsmönster bör dock vara 
att dessa ”lagar” förmodligen blir ganska triviala och enkla. Man kan inte bo 
på en plats innan landhöjningen gjort att den ligger ovan vattenytan, försörja 
sig på vindruvsodling och olivoljeframställning går inte särskilt bra om man 
bor vid Östersjön etc. 

Man kan också hävda att vad man väljer att betona i relationen mellan 
människa och miljö även har en samtidsrelevansaspekt. Är det inte bättre att 
framställa människor som är aktiva, fattar beslut och förändrar sin miljö än 
att visa fram människor som är passiva och resignerade under en förutbe-
stämd miljöstyrd utveckling?48 

Miljöstrategier 
Ett arkeologiskt perspektiv möjliggör att se både de stora och små linjerna 
när det gäller vårt umgänge med naturen. Arkeologins långtidsperspektiv på 
det mänskliga gör även att dessa strategier kan belysas över en lång tid. Be-
byggelsemönster och bebyggelseutveckling visar på ett konkret sätt männi-
skans aktivitet i landskapet och utnyttjande av sin naturmiljö.49 Olika typer 
av ”naturumgänge”, till exempel fiske, kan tematiseras (se ovan ”maritima 
dureer”) och undersökas över en längre tid.  

Genom arkeologiska undersökningar finns också en möjlighet att på ett 
konkret och detaljerat sätt närma sig de faktiska människorna genom studier 
av vardagsmiljöer och vardagsföremål. Genom att besöka och rekonstruera 
deras platser, och vår möjlighet till inlevelse kan vi rent av i någon mån 
närma oss hur de upplevde sin situation och sin miljö. En undersökning av 
en fångstplats i ytterskärgården är då inte bara ett samlande av data för ana-
lyser och dateringar utan också en form av arkeologisk hermeneutik.   

Det arkeologiska källmaterialet är emellertid ofta knappt och slumpmäs-
sigt. När det gäller kvantitativa studier finns ett uppenbart problem med re-
presentativitet. När det gäller mer kvalitativa ”mjuka” studier så är tolk-
ningsmöjligheterna många och slutsatserna ofta diskutabla.  Mångvetenskap-
liga studier har dock förutsättningar att komplettera och stimulera de arkeo-
logiska resultaten. Slutsatser om miljön och arkeologiska bebyggelsemönster 
kan underbyggas och utvecklas genom geografiska och geologiska analyser. 
Historiska och etnologiska studier kan komplettera de översiktliga analyser-
na och öka detaljskärpan. Historiska och etnologiska uppgifter kan också 
inte minst bidra med mentalitetsaspekter och vara en viktig del av förförstå-
elsen vid det ”mjuka” arkeologiska tolkningsarbetet på en specifik plats.  

                               
48 Jfr Welinder 1993, s 1940-44, Åkerlund 1996, s 16-17. 
49 Jfr Norman nedan. 
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Det intressanta faktum att olika discipliners källmaterial inte nödvändigt-
vis ger samma historia kan dessutom också fördjupa och mångfacettera bil-
den av det förflutna. Vilken typ av resursanvändning indikeras av skriftligt 
arkivmaterial, Vad berättar de arkeologiska lämningarna och vilka spår av 
förändring finns i naturen själv? Tillsammans bör de olika perspektiven kun-
na ge exempel på och belysa komplexiteten och variationsrikedomen i de 
strategier olika samhällen och grupper valt att använda sig av i sin relation 
till sin naturomgivning.  

Det angelägna för historisk miljöforskning bör därmed inte vara att försö-
ka skapa heltäckande modeller över förhållandet mellan människor och na-
turmiljön, utan tvärtom att försöka visa hur förhållningssätten skiftat mellan 
olika samhällen och tidsperioder. Insikt om den stora variationsbredd som 
funnits och kunskaper om de mekanismer och förhållande som tidigare styrt 
naturumgänget kan förhoppningsvis då ha en viss betydelse för vårt eget val 
av miljöstrategier. 
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