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Abstract 
In this essay I have described ecocriticism as a theory with several different subfields that are 

inspired by a cross-disciplinary approach, such as green culture studies, ecofeminism, and 

postcolonial ecocriticism. After a short summary of the background of ecocritical studies I 

analyze the various subfields, take a closer look at their contents and present various 

examples of ecocritical thinking. A presentation of the commonly used concepts within the 

discipline and some reflections on these is followed by my final discussion, where I state that 

even though ecocriticism is a relatively new theory and the concept doesn’t have a clear 

definition as yet, it is in my view a useful tool for analysis and can with time make valuable 

contributions to literary studies, not least by introducing a number of new perspectives. 
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Inledning 
När jag fick höra begreppet ”ekokritik” på en föreläsning i litteraturvetenskap utan närmare 

förklaring väcktes min nyfikenhet. När jag sedan fick reda på att det var ett relativt nytt 

forskningsfält som ännu inte blivit tydligt definierat blev det än mer intressant att undersöka 

vad det handlade om. Det kan uppstå en del förvirring när man försöker hitta till ekokritikens 

uppkomst. Det är viktigt att separera de första texterna skrivna av personer som kallar sig 

ekokritiker och de första ekokritiska texterna. Ekokritiken ägnar sig, som jag uppfattat det, 

utöver producerandet av egna texter åt att belysa redan existerande texter från olika år och 

epoker och peka på deras ekokritiska användning – dessa texter kallar man då i sin tur 

ekokritiska. 

     Tanken med uppsatsen var från början, då jag själv inte visste vad ekokritiken innebar, att 

genom studium av de ekokritiska tankegångarna försöka göra en ekokritisk läsning av ett 

bestämt litterärt verk. Så blev det inte. Det var helt enkelt lättare sagt än gjort. Jag upptäckte 

under min genomläsning av teorin inför projektet att det var en snårig djungel, och jag hade 

svårt att välja ut en specifik analysmodell att använda mig av i min litterära analys. Jag 

konstaterade att jag fann teorin så pass intressant att jag istället omedvetet hade börjat skriva 

en uppsats som handlade mer om ekokritiken än om det litterära verk som jag först hade tänkt 

analysera. Resultatet blev i stället detta: en uppsats som behandlar ekokritik i sig, som 

teoribildning om litteratur. Ekokritiken har visat sig vara ett brett område och jag kommer här 

endast att redogöra för utvalda delar och för vissa ekokritikers tankar. Jag har försökt att 

plocka ut representanter som står för olika riktningar. Begreppen som jag har valt skulle 

kunna sägas vara huvudbegrepp, även om jag är säker på att en del läsare säkert skulle kunna 

säga att ”det där saknas” eller ”det där borde inte vara med”. Men uppsatsen återspeglar min 

uppfattning av ekokritiken när jag nu för första gången har närmat mig den.                                    

Jag vill i den här uppsatsen försöka ge en bild av en ny teoribildning. På vilket sätt verkar 

ekokritiken inom det litteraturvetenskapliga området? Vad kan ekokritiken bidra med till 

litteraturteorin, och behövs den? Jag vill att min uppsats skall kunna läsas av andra, 

exempelvis studenter, som i likhet med mig är nyfikna på vad ekokritik är och vad en 

ekokritisk läsning kan tillföra.   

Tidigare skrivet om ekokritik 
När det gäller ekokritiken bör ett par ofta citerade texter och verk av inflytelserika 

ekoteoretiker nämnas. Till att börja med Greg Garrards Ecocriticism och antologin The Green 
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Studies Reader. 1 Jag har framförallt använt mig av den sistnämnda, då jag anser att den med 

sin mängd av artikelförfattare under ett brett tidsspann innehåller ett bredare förslag till vad 

ekokritiken är/kan vara. En annan ofta omnämnd ekokritiker är Jonathan Bate och dennes två 

verk Romantic Ecology och The Song of the Earth.2 Vidare antologin The Ecocriticism 

Reader och den ofta citerade författaren Kate Soper och hennes bok What is nature?3 , där 

hon gör en noggrann analys av grundbegreppet natur. En senare utgiven bok som bidrar med 

en ytterligare aspekt är Graham Huggan och Helen Tiffins Postcolonial ecocriticism4 som 

behandlar ekokritiken ur ett postkolonialt perspektiv. Jag har även använt mig av den svenska 

antologin Ekokritik5 som både innehåller en bra introduktion till teorin och även en rad 

exempel på hur man kan applicera ekokritik på olika texter.  

 

En omvärdering av naturen  
Det ekokritiska tänkandet tar form 
William Rueckert anses vara den första att använda begreppet ekokritik, när han 1978 

publicerade artikeln ”Literature and Ecology: An Experiment in Ecocriticism”, men redan 

innan dess hade litteraturvetenskapliga teorin varit inne på att finna ett begrepp och en teori 

för att kunna förena litteratur och ekologi. 6 Det var först på 1990-talet i USA och senare 

Storbritannien som ekokritiken började få genomslag. Många av de första ekokritiska 

analyserna ägnades åt amerikansk och engelsk romantik, då man tyckte att 

litteraturvetenskapen hade haft ett alltför antropocentriskt perspektiv på denna litterära epok. 

Så vad var det som ekokritikerna fann så tilldragande med romantiken? Laurence Coupe 

menar att det intressanta i romantikens litteratur är dess kritik mot upplysningens projekt att 

göra människan till herre över naturen och att få allt att fungera för människans bästa 

tänkbara. Till skillnad från det nyss nämnda menar han att romantiken ägnade sig åt att leta 

efter symbiosen mellan förnuft och natur, mellan mänskligt och icke-mänskligt.7   

                                                
1 Greg Garrard, Ecocriticism, London/New York: Routledge, 2004 och The Green Studies Reader: From 
romaticism to ecocriticism, (red. Laurence Coupe), New York: Routledge, 2000. 
2 Jonathan Bate, Romantic Ecology: Wordsworth and the environmental tradition, London: Routledge, 1991 och 
Song of The Earth, London: Picador, 2000.      
3 Cheryll Glotfelthy och Harold Fromm (red.), The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology, 
Athens: University of Georgia Press, 1996 och Kate Soper, What is Nature?: Culture Politics and the non-
Human, Oxford:Blackwell, 1995.  
4 Graham Huggan och Helene Tiffin, Postcolonial Ecocriticism: Literature, Animals, Environment, London: 
Routledge, 2010. 
5 Sven Lars Schulz (red.), Ekokritik: Naturen i litteraturen, Uppsala: CEMUS, 2007. 
6 Schulz i Schultz (red.), 2007, s. xvii. 
7 Coupe i Coupe (red.), 2000, s. 13. 
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     Inom ekokritiken talar man om romantic ecology ett område där man tittar på ”gröna” eller 

ekologiska idéer hos romantikens författare.8 I The Green studies reader lyfts exempelvis 

texter av författare som William Blake, William Wordsworth och något senare författare som 

John Ruskin och Henry David Thoreau fram. Laurence Coupe förklarar att det är lätt att 

avfärda romantiken som världsfrånvänd men att man istället skulle kunna se det som att den 

innebar ett försök till ett nytt sätt att ta in världen.9 Edward Thomas menar att den romantiska 

litteraturen återspeglade människan i hennes rätta miljö, bland himmel, hav, skog, berg och 

andra djur.10  

     Den första ekokritiska teorin ägnade sig alltså åt att omvärdera och lyfta fram ”ekologiska 

synsätt” i framförallt romantiska texter och amerikansk nature writing såsom Thoreaus 

Skogsliv vid Walden. Det kan tänkas att de tidiga ekokritikerna delade samma längtan bort 

från civilisationen som de författare vars verk de analyserade, de har i sina texter ofta 

idealiserat naturen och menat att vi människor rört oss så långt ifrån naturen att vi helt förlorat 

relationen till den. Och många ekokritiska texter, även de senare, börjar innan de egentliga 

litteraturvetenskapliga analyserna tar vid med att konstatera den livshotande situation som vi 

människor nu står inför efter att ha utsatt planeten för exploatering och miljöförstöring till den 

grad att den håller på att dö.  

     Sven Lars Schultz, redaktör för den svenska antologin som bär teorins namn, tycks hålla 

med om ekokritikens upplysande syfte när han sammanfattar uppkomsten av ekokritiken i sin 

inledning till antologin ”Att läsa för en hållbar värld – en introduktion till ekokritik”. Där 

skriver han bland annat:  

 
Ekokritiken har uppstått ur en medvetenhet om de tilltagande miljöproblemen i världen, tillspetsat 
uttryckt i utsagan att vi lever i miljökrisens tidsålder och att miljöförstöringen kanske är det tjugonde 
århundradets mest hotande problem. Det handlar inte bara om ett (naturvetenskapligt) konstaterande av 
miljöproblemens negativa konsekvenser utan snarare om en övertygelse om deras kulturella ursprung 
såsom det uttrycker sig i upplysningens och det moderna projektets tänkande. 11 

 

Han fortsätter med att förklara att vi i vår moderna tekniskt och vetenskapligt baserade värld, 

med det rationella förnuftet som ledstjärna, har konstruerat en existentiell gränsdragning 

                                                
8 Efter Jonathan Bates bok Romantic Ecology. Wordsworth and the environmental tradition, Routledge: London, 

1991. 
9  Coupe i Coupe (red.), 2000, s. 15. 
10 Edward Thomas, ”Studying Nature” i Coupe (red.), 2000, s. 66. 
11 Schultz i Schultz, 2007, s. xii. 
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mellan människan som ett aktivt, tänkande subjekt och naturen som ett passivt, materiellt 

objekt.12 

 

Ekokritiken på ny mark 
   Den nutida ekokritiken har gått från att titta enbart på romantiska texter, nostalgiskt 

pastorala texter och texter som belyser vikten av wilderness till att se utanför den 

euroamerikanska sfären och fokusera på all typ av litteratur, inte bara på uppenbart 

naturromantisk eller ekologisk. 13  Man har utvidgat sitt intresse till att innefatta även 

skildringar av urbana landskap samt tagit intryck av andra teoribildningar som post-

humanism, postkolonialism och queerteori. Ekokritikern Scott Slovic menar att ekokritiken nu 

växt sig stor och innehåller mängder av olika inriktningar, vidare att ekokritiken inte har 

någon enhetlig världsbild. Han sammanfattar det som att ekokritik både kan vara studiet av en 

tydligt ekologisk text, med hjälp av vilken teoribildning som helst, eller omvänt, en ekokritisk 

läsning av vilken text som helst. Han påpekar framförallt att ekokritiken är en teoribildning 

under konstruktion och att det därför ännu inte finns några fasta definitioner: vi skall låta den 

utvecklas och allteftersom kommer vi att förstå den samtidigt som vi praktiserar den.14                                 

Ekokritikern Ann-Fisher Wirth fastslår att de ekokritiska studierna baseras på att vi människor 

inte existerar i isolering, vi existerar i en kontext, ”we are environed”.15  

     Om vi inom samhällsstudier talar om att vi är ”socialiserade”, så kan man tala om just att 

vi är environed inom ekokritiska studier. ”Miljöiserad” skulle kunna vara en tänkbar 

översättning till environed, eftersom en annan tänkbar översättning, ”miljöanpassad”, skulle 

kunna läsas som att vi okomplicerat hade anpassat oss till den miljö vi har omkring oss, 

medan ”miljöiserad” istället skulle peka på just det Fisher menar: att vi inte existerar i 

isolation, och att vi därför hela tiden måste förhålla oss till naturen på det ena eller andra 

sättet, medvetet eller omedvetet. Man kan kort säga att ekokritikens huvudsakliga uppgift är 

att undersöka människans relation till naturen och, när man applicerar den på litterära texter, 

hur denna relation gestaltas i litteraturen. Medan exempelvis studier i miljöhistoria och 

ekofilosofi tittar på miljö och människa i andra specifika sammanhang, tittar ekokritiken 

specifikt på relationen mellan texter, människa och natur/miljö. Laurence Coupe menar att 

många av de texter som varit avgörande för vad han kallar the ecocritical age inte 
                                                
12 Schultz i Schultz (red.), 2007, s. xii. 
13 Se Thoreaus artikel ”Writing the Wilderness” i Coupe (red.), 2000, s.23 samt Scott Slovic, ”Ecocriticism: 

Containing Multitudes, Practising, Doctrine” i Coupe (red.), 2000, s. 160.  
14 Scott Slovic i Coupe (red.), 2000, s. 160 f. 
15 Ann Fisher-Wirth, ”Foreword” i Schultz (red.), 2007, s. vii. 
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nödvändigtvis är skrivna av ekokritiker, men han sammanfattar att det som texterna har 

gemensamt är att de alla tar upp grunden i ekokritiken, vilket är frågan om relationen mellan 

det mänskliga och det icke-mänskliga.16  

     Ekokritiken har även nått Sverige och idag kan man bland annat läsa kurser i ekokritik på 

Mälardalens högskola och vid Uppsala universitet. Det har även utkommit, som tidigare 

nämnts, en svensk antologi med ekokritiska essäer Ekokritik – Naturen i litteraturen.  

     Det är svårt att urskilja en exakt kronologisk ordning i det ekokritiska fältets utveckling, 

kanske beror detta på att det är under framväxt och teorin som den ser ut just nu består till stor 

del av många olika texter från spridda forskningsinriktingar som alla skulle kunna rymmas 

under det ekokritiska paraplyet. Jag skall i nästa avsnitt redogöra närmare för tankarna inom 

några av dessa riktningar för att ge en tydligare bild av vad ekokritiska problemställningar kan 

innehålla. 

 
Ekokritikens huvudlinjer  
Green culture studies 
Culture studies är i engelskspråkiga länder samlingsnamnet på de akademiska discipliner som 

rör studiet av människans kultur (på ett eller annat sätt) inom humaniora och 

samhällsvetenskap. Jag har valt att använda den engelska termen för att undvika missförstånd, 

då den svenska motsvarigheten ”kulturvetenskap” inte är samma sak som engelskans culture 

studies.  

     Jhan Hochman har föreslagit att den litteraturinriktade ekokritiken borde gå under 

benämningen green culture studies, eftersom han menar att den här typen av studier ligger 

nära samlingsbegreppet culture studies och ställer samma typ av frågor. De båda ägnar sig 

bland annat åt att titta på hur texter och social praxis hänger ihop med skapandet av kategorier 

som etnicitet och hudfärg, kön, sexualitet, klass, ålder osv. Han menar att det ur denna kontext 

har fötts ytterligare en kategori att addera, naturen, som innefattar: växter, djur, grundämnen 

och så vidare. Detta innebär att vi på samma sätt som vi tittat på de tidigare nämnda 

kategorierna, nu bör titta på hur naturen i texter och bilder skildras, för att se hur 

representationen ser ut och vad detta har för effekt på kulturella attityder och social praxis 

som i sin tur påverkar naturen själv.17  

                                                
16 Coupe i Coupe (red.), 2000, s. 119. 
17 Jhan Hochman, ”Green Culture Studies” i Coupe (red.), 2000, s.187. 
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     På samma sätt som det patriarkala förtrycket väckt ideologier som feminism och vidare 

teoribildningar som queerteori till liv, har människans hänsynslösa exploatering av naturen 

väckt en miljörörelse och vidare en ekokritisk teori till liv.  

     Schulz skriver att ”[d]en undersökande blicken skall vändas mot naturen, på samma sätt 

som emancipationsrörelser i litteratur- och kulturteorin; efter ’the cultural turn’ har det nu 

blivit dags för ’the green turn’.”18 Det ekokritikerna vill belysa är att vi måste börja se på 

naturen som ett förtryckt subjekt, något som inte är det enklaste eftersom naturen (liksom 

djuren) inte har någon röst. Ekokritiken vill, genom att ställa liknande frågor som feminismen 

eller postkolonialismen har ställt till texter, synliggöra hur människans förhållande till naturen 

sett ut, ser ut och möjligtvis kommer att se ut i framtiden.  

 

 
Politiska aspekter på ekokritik 
Att grönt och rött sammankopplats inom politiken är inget nytt. Ofta har människor på 

vänsterkanten engagerat sig både i frågor som rör klass och det ekonomiska systemet och i 

freds- och miljörörelser. En del menar att ekokritiken har vissa tankar gemensamma med den 

marxistiska ideologin, då de båda ifrågasätter vissa sidor av den traditionella 

naturvetenskapen.19 Även kritiska röster mot det kapitalistiska systemets negativa inverkan på 

naturen och miljön har höjts inom ekokritiken. Kritiken av det kapitalistiska systemet är 

vanligtvis sådant vi förknippar med vänsterideologi. Under 1990-talet ansåg en del av de 

amerikanska ekokritikerna att det var viktigt att lämna det ”röda” vänstertänkandet och istället 

utveckla en ”grön” ideologi.  

     En av de mest framstående ekokritikerna, Jonathan Bate, hör till dem som argumenterat för 

att ekokritiken bör lägga det vänstervridna tänkandet bakom sig och förnya sig själv politiskt. 

Han menar att en ”grön” ideologi som bygger på ett harmoniskt samspel med naturen skulle 

vara mer fruktbart än våra invanda politiska modeller.20 Jhan Hochman menar att en del 

vänsterorienterade kan bli bakåtsträvande i sin miljöpolitiska syn då de använder som 

argument att för mycket fokus på naturen kan åsidosätta jobbskapande, och att det 

nonchalerar tredje världens folk, deras möjligheter till utveckling och väg ut ur fattigdom. 

Han anser förmodligen att detta skulle kunna bli ett argument för att inte införa hårdare lagar 

                                                
18 Schultz i Schultz (red.), 2000, s. xiii (Schulz hänvisar till Laurence Coupe som använder green turn i sin 

”General introduction” i The Green Studies Reader. From romaticism to ecocriticism s. 6). 
19 William Howarth “Ecocriticism in Context” i Coupe (red.), 2000, s. 164. 
20 Jonathan Bate, “From ’Red ’ to ’Green ’“ i Coupe (red.), 2000, s.170. 
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angående utsläpp och miljögifter i utvecklingsländer, vilket skulle kunna leda till att endast ett 

fåtal företagare kan leva upp till de miljöpolitiska kraven och därför kan öppna fabriker, skapa 

arbetstillfällen, anställa folk som genom arbete och lön skulle kunna ta sig ur fattigdom och 

hjälpa till att utveckla landet. Han tar också upp det, enligt honom, otillräckliga argumentet 

”we’re all connected, people to people and people to nature”. Han förklarar att argumentet 

brister på grund av att: 

  
[M]other and fetus can be disconnected; people’s bodies are increasingly disconnected from 
each other; animals (even those with emotions and intelligence) are routinely sacrificed; plants 
(even those with value when alive) are cut down without a second thought. In cases like these, a 
plea to ’only connect’ appears futile. […] Besides, why should connection be a precondition for 
care? Can care not be directed at those deemed different or unconnected? Maybe it is time to 
argue for life and liberty without the tendious rationales of difference or similarity, rationales 
often rooted in intelligence or consciousness”. 21 

 

För att förtydliga resonemanget ovan, kan man säga att Hochman argumenterar för att även 

existenser som vi inte är direkt sammankopplade med och som är mycket olika oss har rätt till 

liv och frihet och att vi måste försvara dem.  

   Motståndet mot vänsterideologin tycks ha avtagit inom den senare ekokritiken. Graham 

Huggan och Helen Tiffin som argumenterar för en postkolonial ekokritik har exempelvis tagit 

upp att deras version av ekokritik skulle kunna passera som eko-socialistisk, då teorin i många 

fall attackerat den globala kapitalismen och dess sätt att stödja kolonialism och koloniala 

uttryck, nu som då. De påpekar dock att de undviker denna term då det är viktigt att teorin 

behåller sin ideologiska bredd och att alla politiska och kulturella synvinklar skall vägas in i 

analysen för att förstå helheten. 22  Jag kommer att återkomma till den postkoloniala 

ekokritiken senare i uppsatsen men tänkte först säga något om en av de andra förgreningarna 

inom ekokritiken. 

 

Ekofeminism 
Ekofeminismen är en gren inom ekokritik som skulle kunna betraktas som något 

svårdefinierad. Den har tagit till sig element från genusvetenskapen, exempelvis när det gäller 

synliggörandet av ”den andre” och frågor som rör intersektionalitet, dit man också vill addera 

”natur” som en kategori (utöver kön, genus, klass, etnicitet). Patrick D Murphy har 

argumenterat för att vi måste sluta se på naturen som både ”den andre” och något som ”är till 

                                                
21 Hochman, i Coupe (red.), 2000, s.190f. 
22 Huggan och Tiffin, 2010, s. 15. 
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för oss” och istället se till hur vi kan samverka. Han menar att ekokritikens giftermål med 

feminismen är det mest lyckade för att uppnå det nyss nämnda, eftersom denna redan har 

synliggjort hur kvinnan har förtrycks genom samma typ av kategoriserande 

(manligt/kvinnligt, intellekt/känsla) som ”den andre” och som något som är till för mannen. 

Han menar att dialogiken, feminismen och ekologin tillsammans är det som behövs för att 

bryta ner patriarkatets dikotomier och förtryckandet av natur och kvinna.23   

     Inom ekofeminismen råder det delade meningar om hur man bör se på kvinnan i 

förhållande till naturen. Och även om ekofeministerna har gemensamt att de anser naturen 

liksom kvinnan blivit förtryckta av patriarkala strukturer så råder det olika uppfattningar om 

hur man skall bryta förtrycket. Verena Andermatt Conley har gjort en läsning av den franska 

filosofen och författaren Hélène Cixous. Där beskriver hon hur Cixous i sina poetiska verk 

ägnat sig åt att göra positiva kopplingar mellan kvinna och natur. Conley menar att Cixous 

beskriver kvinnan som något som står ”närmare naturen”, något som hon håller med om och 

anser vara viktigt, för att stärka kvinnor. Men hon kritiserar Cixous och skriver:   ”[…] but 

she makes no effort at engaging or inventing an ’ecological democracy’ that would enable 

women and ecology to make gains in the struggle against the degradation of the planet…”.24  

      Vissa skulle anse att det finns en viss fara med att hävda att kvinnan står närmare naturen.   

Just det argumentet har ofta använts för att förtrycka henne. Vidare är jag inte säker på vad 

Conley vill lägga in i begreppet ”ecological democracy”. Det verkar som om det hon 

kritiserar hos Cixous är avsaknaden av en handlingsinriktad plan för att rädda världen. Det 

gör mig aningen konfunderad att denna så kallade ekologiska demokrati i så fall skulle vara 

ett forum för kvinnor och natur att kämpa för planeten, att det på något sätt skulle vara (den 

omvårdande) kvinnans uppgift att kämpa mot (manlig?) miljöförstöring och utarmning av 

jorden.     

     Laurence Coupe lyfter även fram ekofeministen Val Plumwood och refererar till hennes 

resonemang som även det kopplar kvinnan till natur då hon menar att mannen exploaterat den 

kvinnliga naturen så till den grad att jorden snart går under, men att svaret inte är att 

omvärdera det kvinnliga eller att byta ut patriarkatet mot ett matriarkat, hon belyser istället att 

vi bör utveckla det likasinnade jaget hos människan.25   

     Ekofeminismen är således en del av den till viss del splittrade feminismen och man skulle 

kunna beskylla den för att ha ett särartsfeministiskt perspektiv, något som exempelvis mer 

                                                
23 Patrick D Murphy, ”Ecofeminist Dialogics” i Coupe (red.), 2000, s.194 och s. 197. 
24 Verena Andermatt Conley, ”Hélène Cixous: The Language of Flowers” i Coupe (red.), 2000, s.153. 
25 Från engelskans Mutual selves, Coupe refererar till Val Plumwood i Coupe (red.), 2000, s. 120.  
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väletablerade feministiska teoribildningar som queerteori tagit avstånd ifrån. Ett besök på 

hemsidan ”ecofeminism.org” visar hur de relaterade länkarna till ämnet ekofeminism 

innehåller de tänkbara kopplingarna ”global warming”, ”eco law” och ”queer theory”, men 

också sådant som ”wicca” [häxreligion, min anm.] och ”goddess tradition”.26 Detta tyder 

alltså på en ambivalens inom ekofeminismen och vid någon punkt kanske den behöver välja 

väg: mellan att gå åt ett särartsfeministiskt håll med omvärderande och upplyftandet av 

”kvinnliga egenskaper”, gudinne- och moderskultstudier och jakten på något ”ur-kvinnligt” 

eller ”ur-naturligt” och att (som den övriga ekokritiken) gå åt det mer queerteoretiska hållet 

som tar in intersektionalitetstänkande och postkoloniala perspektiv?  

 

Postkolonial ekokritik 
I mitten av 1990-talet när den ekokritiska teorin började ta form på de amerikanska 

universiteten uttryckte ekokritikern William Howarth en förhoppning om ekokritikens 

framtida utveckling när han skrev:  

 
In time, ecocriticism may provide critics of race and ethnicity with a view of how those social 
constructions relate to larger histories of land use and abuse. As land is traded, people are degraded, 
moved to and from regions as mere chattel in an invidious property system (Dixon).27 

 

Det Howarth eftersökte var ett så kallat postkolonialt perspektiv inom ekokritiken. Inom 

postkoloniala studier tittar man på hur vi i samtiden fortfarande kan spåra samhällsproblem 

och olika attityder i olika delar av världen som rena konsekvenser av den europeiska 

kolonialismen. Howarth insåg även att ekokritiken kunde dra mycket nytta av 

genusvetenskapen som bland annat studerat idén om hur platsen definierar den sociala 

statusen.28 Något som också det passar bra in i de postkoloniala studierna.  

     Graham Huggan och Helen Tiffin gav år 2010 ut boken Postcolonial Ecocriticism – 

Literature, Animals, Environment. I inledningen till boken konstaterar författarna att en 

svårighet med att slå samman de olika teoretiska fälten skulle kunna vara att 

postkolonialismen liksom ekokritiken är svårdefinierad även av de som praktiserar den. Men 

de menar att det som de två fälten kan bidra med till varandra är desto tydligare vilket ändå 

gör sammanslagningen möjlig: ekokritiken kan bidra med ett nytt perspektiv på den tidigare 

antropocentriska postkolonialismen som i och med sin utgångspunkt i människan kan ha 
                                                
26 http://www.ecofeminism.org/ (20.12.2012). 
27 William Howarth, ”Ecocriticism in Context” i Coupe (red.), 2000, s. 165.  

      (Howarth verkar ha hämtat delar av resonemanget från Dixon, se citat s. 165). 
28 ibid. 
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bortsett från frågor som rör själva naturen och dess roll i kolonialismens historia. 

Postkolonialismen i sin tur kan bidra till ekokritiken med ett perspektiv som sträcker sig 

längre än den vita manliga blicken som framförallt fokuserat på amerikansk och europeisk 

litteratur.29  

     Huggan och Tiffin förklarar sammanslagningen med ekokritik på följande sätt: 

 
[T]he task of postcolonial criticism, in this context, is to explore ’how different culture understandings of 
society and nature’- understandings necessarily inflected by ongoing experiences of colonialism, sexism 
and racism – ’have been deployed in specific historical moments by writers in the making of their art’.30 

 

De föreslår att man skulle kunna kalla sammanslagningen för ”grön postkolonialism” eller 

”postkolonial ekokritik”.31 Jag har valt att i fortsättningen använda begreppet postkolonial 

ekokritik. 

     Huggan och Tiffin tar vidare upp den tidigare nämnda ekofeministen Val Plumwood som 

menat att det dualistiska tänkandet, skapat av den maskulina kulturen, är det som upprätthållit 

den europeiska dominansen och som lett till massutrotning. Vidare påpekar de att alla 

historiska analyser av så kallad ”ekologisk imperialism” måste läsas inom ramen att 

människan ser på naturen och det icke-mänskliga som ”den andre” samt att dessa antingen är 

utanför människans behovsområde och därför är ointressanta, eller att de står för evigt i 

människans tjänst och därför också behandlas som evigt förnybara resurser.32 Det Plumwood 

menar med att människan behandlar naturresurser som evigt förnybara är exempelvis 

människors syn på bensin (olja) som en aldrig sinande tillgång och att de därför oreflekterat 

tankar sina bilar dagligen.  

     Vetenskapsteoretikern och feministen Donna Haraway skulle även hon kunna påstås ha ett 

postkolonialt ekokritiskt synsätt när hon i sin text ”The Dualism of Primatology” konstaterar 

att orientalismen likt primatologin har handlat om konstruktion av det mänskliga jaget genom 

särskiljande från ”den andre”, beslagtagandet av naturen för kulturens gynnande, människans 

mognad framför djurens smuts, klarheten i det vita i kontrast till den obskyra färgade och 

mannens sak framför kvinnans kropp. 33 

     Huggan och Tiffin tar i sin argumentation upp olika postkoloniala ekokritiska aspekter. En 

av dessa är vad de kallar ”ekologisk imperialism”. Till detta räknar de bland annat något de 

                                                
29 Huggan och Tiffin, 2010, s. 2f.  
30 Ibid., s.15. 
31 ibid., s. 1. 
32 ibid., s. 4. 
33 Donna Haraway, ”The Dualism of Primatology” i Coupe (red.),2000, s. 144 ff. 
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kallar biocolonisation, som de förklarar som att västvärlden använder sin biovetenskap till att 

framställa sådant som skall gynna västvärlden utan att tänka på konsekvenser för resten av 

världen.34  

     Detta skulle exempelvis kunna gälla farorna med genmodifiering av majs, ris och andra 

livsnödvändiga grödor. Kritiska röster har menat att genmodifierade grödor riskerar att slå ut 

alla andra varianter av samma art i närområdet vilket i sin tur både skulle kunna leda till att de 

endast går att köpa utsände från de företag som säljer de genmodifierade produkterna samt 

försvaga motståndskraften mot sjukdomar och skadedjur när en enda odlad variant helt 

dominerar. 

      En annan typ av ekologisk imperialism är enligt Dean Curtin environmental racism med 

tänkbar översättning: miljöbetingad rasism. Miljöbetingad rasism handlar enligt Curtin om 

exempelvis den romantiserade bilden ”av att vara ett med naturen” så som tropen med den 

naturnära indianen.35 Detta bör även gälla vår syn i allmänhet på så kallad urbefolkning och 

deras samhörighet med naturen, något som den vita människan placerat som motsats till 

civilisation och stad och därmed i förlängningen som motsats till förnuftig osv. Viktig inom 

denna tanke om miljöbetingad rasism är också aspekten om ”den andre”, rädsla för det 

okända och vidare utsträckt till främlingsfientlighet och rasism.   

 

Ekokritikens begrepp 
Jag har nedan valt ut några av de återkommande begreppen i ekokritiska texter, för att belysa 

hur en del av ekokritikerna tänkt kring dessa samt hur man vidare kan reflektera kring dem.  

 

Miljö 
När man gör ekokritiska läsningar är det ofta bra att särskilja begreppet miljö från begreppet 

natur. Eftersom diskussionen kring begreppet natur varit omfattade inom området kan det 

vara bra att även säga något om begreppet miljö. Man kan tänka sig att skillnaden mellan 

miljö och natur är att miljön till skillnad från naturen måste omge något. Jag grundar denna 

tanke i det engelska ordet för miljö, environment, som också betyder omgivning. Miljön står 

på detta sätt alltid i förhållande till någonting, man kan exempelvis säga att ”miljön runt sjön 

blivit förstörd på grund av giftutsläpp”, medan man med naturen även kan mena sådant som 

                                                
34 Huggan och Tiffin, s. 4 
35 ibid. 
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fysikaliska processer. Man talar om naturvetenskap till skillnad från miljövetenskap som 

studerar ett mindre begränsat område av naturvetenskapen.  

      Jhan Hochman påpekar att begreppet miljö, som flitigt används i dagens samhälle, i och 

med den ökade medvetenheten om miljöförstöring är problematiskt då det inte innefattar hela 

naturen, utan endast den del som är lönsam för människan att bry sig om. Han menar att 

termen är antropocentrisk, då vi inte bryr oss om den miljöförändring som inte påverkar oss 

människor.36 Vi bryr oss mindre eller antagligen inte alls om att en speciell art av vandrande 

pinne blir utrotad någonstans på andra sidan av världen på grund av våra utsläpp, så länge inte 

det influerar naturen på ett negativt sätt som påverkar oss i vårt liv under vår livstid, även om 

den vandrande pinnen äts av ett djur vars spillning ger näring åt en viss typ av växt och så 

vidare och hela denna kedja bryts.    

    Ekokritikerna vill uppmärksamma all negativ påverkan på miljön och få oss att känna ett 

samvete mot naturen. De använder bland annat förändringen i den litterära 

uppfattningsförmågan som argument. Jonathan Bate tar upp hur vi inte längre kommer att 

förstå liknelser med naturliga processer efter att miljöförstöring och klimatförändringar rubbat 

jordens naturliga cykler.37 Ett exempel ur dikten Vintern kan illustrera Bates resonemang: 

       

Döda träd och grå himmel   

och blötsnöslask och missat bussen 

och lovikavantar och blåa händer 

och klä på ungar och klä av ungar    

och julklappspapper och moddmodd  

och kärringar ramlar och snöskottning 

och stor förväntan och platt fall 

och kallt och måste värmeflaskor 

och December och ensamhet […]38  

 

Med Bates resonemang skulle alltså vår förståelse av dikten förändras på grund av exempelvis 

följande tänkbara scenario; ”och blötsnöslask och missat bussen” som inger en känsla av en 

riktig dålig dag, det är både tråkig grå blötsnö, och du missar bussen. Men metaforen 

”blötsnö” för något tråkigt förutsätter en motsats, exempelvis pudersnö. Hur uppfattar vi 

                                                
36 Hochman i Coupe (red.), 2000, s.188. 
37 Bate i Coupe (red.), 2000, s. 168. 
38 Dikten är skriven av elever på levande verkstad och redigerad av poeten och författaren Sonja Åkesson och 
publicerad i Sonja Åkesson, Dikter, Stockholm: En bok för alla/Rabén Prisma, 1994.   
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dikten i en värld då klimatförändringen gjort att det bara finns blötsnö? Eller kanske till och 

med ingen snö att skotta alls? Och om vi i framtiden får ett varmare klimat som innebär 

varma vintrar hur kommer vi då uppfatta att ungarna får ”blåa händer” och ”måste 

värmeflaskor”? Och kanske kommer vi få upp en komisk (eller skrämmande) bild av 

meningen ”och kärringar ramlar” då det inte längre existerar någon tänkbar is att halka på i 

vårt medvetande, utan de gamla damerna faller och ramlar utan anledning. 

     Med detta i bakhuvudet kan vi alltså skilja miljö från nästa begrepp.  

 

Natur 
Naturen är ett komplext begrepp. Raymond Williams har skrivit att det kanske är det mest 

komplexa ordet i hela det mänskliga språket.39  

     Laurence Coupe skriver i inledningen till The green studies reader att det inom många 

kritiska skolor nästan blivit obligatoriskt att hävda att naturen inte existerar, alltså att det är 

något som enbart existerar inom vår kulturella diskurs, ett tecken i ett system, ett tecken som 

vi definierar. Han påpekar vidare att man inom ekokritiken varken förnekar eller ifrågasätter 

att människor skulle skapa mening genom språket, däremot menar han att man bör ifrågasätta 

den självtjänande slutsatsen att naturen inte är något annat än en lingvistisk konstruktion.40 

Jonathan Bate skriver att det är farligt att tänka på naturen som intet annat än ett tecken i 

människans språk/medvetande, han menar att vi snarare borde lyfta upp naturen mer än 

någonsin nu när människan inte längre har lämnat någon del av jorden oberörd och 

konstaterar kallt: ”When there are no more rainforests, and when every wilderness has been 

ravaged for its mineral resources, then let us say ’There is no nature’.”41  

     På samma sätt som man kritiserar dem som menar att det inte finns någon natur kan man 

vända sig mot dem som menar att allt är natur, vilket jag kommer att återkomma till under 

rubriken ”natur kontra kultur”.   

     En av de verksamheter som varit viktigast inom ekokritiken, liksom inom filosofin, är 

försöken att definiera just själva naturbegreppet genom att dela upp det och föreslå olika 

betydelser. Detta har framförallt två ekoteoretiker, Raymond Williams och Kate Soper ägnat 

sig åt. Den senare har även, som tidigare nämnts, skrivit en bok om ämnet: What is nature?. 

Raymond Williams föreslår att natur delas upp i Natur och natur, där den förra är en retoriskt 

användbar princip och den senare omfattar sådant som individuella växter, icke-mänskliga 

                                                
39 Williams citerad av Coupe i Coupe (red.), 2000, s. 3.  
40 Coupe i Coupe (red.), 2000, s. 3. 
41 Bate i Coupe (red.), 2000, s. 171.  
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djur och element. Han påpekar också att det kan vara svårt att separera dessa två från 

varandra.42 Terry Gifford konkretiserar Williams resonemang genom att konstatera att Natur 

kan beskrivas som den naturliga/inneboende kraft som leder/dirigerar/visar vägen åt världen 

och människan, medan natur är den materiella världen i sig, runt omkring oss som inkluderar 

(eller inte inkluderar) oss människor.43 Kate Soper föreslår en ännu tydligare uppdelning när 

hon väljer att dela upp naturbegreppet i tre, med skilda innebörder. Hon menar att när man 

resonerar kring naturen som oberoende av det mänskliga kan man till en början dela in den i 

natur och ”natur”, där det förra innebär den natur vi talar om när vi tittar på vetenskapliga 

processer och krafter i den fysiska världen och som naturvetenskapliga forskare ägnar sig åt; 

detta innefattar alla existerande, grundämnen, ekologiska processer och så vidare. Det senare 

begreppet, ”natur”, kallar Soper också för det realistiska naturbegreppet, det kan förklaras 

som ett metafysiskt begrepp som människan använder sig av för att förklara och särskilja sin 

egenart och specifika position i naturen. Det är när man använder detta begrepp som man kan 

tala om natur kontra kultur och så vidare.44 Soper påpekar också att det finns ett ytterligare 

förslag till definition av naturbegreppet som är ett ytligt ”lekmannabegrepp” eller vardagligt 

begrepp, det är de drag man iakttar i världen och naturen som direkt upplevelse och 

erfarenhet. Det är inom det sistnämnda naturbegreppet man ställer naturligt som motsats till 

urbant eller industriellt och man talar om landskap, vildmark och landsbygd. Detta begrepp 

använder sig bland annat the green movement av och den är denna natur vi vill ”skydda och 

bevara”.45 För att förtydliga lite kan man till exempel säga att det är inom Williams Natur och 

inom Sopers ”natur” som normer kring normal/onormalt och naturligt/onaturligt skapas, i den 

senares natur utan citattecken och den föregåendes natur med litet n som norrskenets 

fysikaliska processer pågår. Vidare är det i lekmannabegreppet natur, hos Soper, som vi hittar 

inspiration till vårt landskapsmåleri.  

     En annan tanke om naturen som tagits upp inom ekokritiken är idé om naturens ”äkthet” 

och begreppet wilderness som jag snart skall återkomma till. Hos Henry Thoreau som 

studerats av många av de tidiga ekokritikerna tycks naturen inte bara innebära en tillflykt från 

staden och civilisationen, utan även vara den plats där människan kan finna ”sanningen” eller 

”det äkta”. 46 Han hävdar bland annat i sin reflektion ”Writing the Wilderness” att:                                                      

 

                                                
42 Raymond Williams, “The Green Language” i Coupe (red.), 2000, s. 50. 
43 Terry Gifford, “The Social Construction of Nature” i Coupe (red), 2000. s. 174. 
44 Soper, s.155f.  
45 ibid., s. 55f. 
46 Henry David Thoreau, Walden, Stockholm: Natur och Kultur, 2006.  
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The geologist has discovered that figures of serpents, griffins, flying dragons, and other 

fanciful embellishments of heraldry, have their prototypes in the forms of fossil species 

which were extinct before man was created, and hence, ’indicate a faint and shadowy 

knowledge of a previous state of organic existence’.47   

 

Citatet visar på en tanke om att det finns någon ursprunglig idé eller tanke som föregår 

människan och som styr allt vi gör, resonemanget är inte helt olikt de antika grekernas tankar 

och sökandet efter ett mirakulöst grundämne, ursprungliga idéer och ontologiska sanningar. 

Och det är också i detta resonemang som Thoreau finner argument för sin tes om wilderness 

som ett slags urtillstånd.      

     Thoreaus samtida, konstkritikern och författaren John Ruskin, tycks ha en liknande tanke 

om naturen som ett slags facit; det är i naturen som äktheten kan återfinnas. Han menade att 

det var i människan som det ”falska” skapades, att människans tanke formar illusioner och 

förvränger det sanna. Han skrev vidare om något som blivit ett vanligt begrepp inom 

ekokritiken det så kallade ”patetiska felslutet”, vilket i princip innebär det som sker när vi 

låter våra känslor påverka intrycket vi får av ett ting. Då ser vi inte tingen för vad de verkligen 

är, som Ruskin ansåg.48  

      Tankar om naturens inneboende ”äkthet” är sådant som återkommit i människans historia 

även efter romantikerna exempelvis inom ”flower-power”-rörelsen på 1960-talet och inom 

den nutida så kallade New Age rörelsen.  

 
Wilderness 
För att återkoppla till Ruskins tankar om äktheten i naturen kan man ta upp ett begreppet 

wilderness som förekommer framförallt i de tidiga ekokritiska texterna. Thoreaus hävdande 

av en äkthet i naturen följs också av en uppmaning att hitta (tillbaka till) ”vildheten” både i 

levnadssättet och i den kreativa skapandeprocessen. Han resonerar: ”In literature it is only the 

wild that attracts us. Dullness is but another name for tameness.”49 Han fortsätter sitt 

resonemang med att förklara att det är det ociviliserade vilda och fria tänkandet i berättelser 

som Hamlet och Illiaden som gör att vi tycker om dem. Han skriver:  

 

                                                
47 Henry David Thoreau, ”Writing the Wilderness” i Coupe (red.), 2000, s. 23. 
48 John Ruskin, ”Landscape, Mimesis and Morality” i Coupe (red), 2000, s. 27. 
49 Thoreau i Coupe (red.), 2000, s.23. 
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As the wild duck is more swift and beautiful than the tame, so is the wild – the mallard – 
thought, which ’mid falling dews wings its way above the fens. A truly good book is something 
as natural, and as unexpectedly and unaccountably fair and perfect, as a wild flower discovered 
on the prairies of the west or in the jungle of the east. 50 

       

Ekokritikern Gary Snyder pekar också på wilderness som källan till riktigt bra skrivande och 

redogör även för hur man skall finna det ”äkta vilda” i språket. Han motsätter sig att språket 

skall vara objektivt och rationellt, han menar att språket inte är skapat av en professor eller 

akademi, utan är ett vilt system skapat av människans tanke med förklaring som syfte. Han 

förklarar att: ”wildness, can be said to be the essential nature of nature”.51  Han menar att det 

är i ordlekar, slang, rap och poesi som den verkliga bilden av världen och språket kommer 

fram och att det är de som har haft makten som har bestämt vad som är bra/dåligt språk.52    

     Med Snyders resonemang kan man göra det bra/vackra/äkta språket till en fråga om klass 

och/eller etnicitet. Både om man tittar på slangen som uppstod i Sveriges städers 

arbetarklassdelar, så som på Södermalm i Stockholm eller om vi tar den invandrartäta förorten  

Fittja utanför Stockholm kan vi konstatera att det är i ”underklassen” som en av det vilda 

språkets källor, slang, föds. En annan aspekt är den om etnicitet, om det med Snyders tanke är 

människans behov av förklaring och fantasirikedom som skapar språket så kommer språket 

som utvecklas i det invandrartäta betonglandskapet antagligen vara präglat av den språkliga 

färgrikedom som finns där. I denna bemärkelse är alltså mångfald en förutsättning (och ett 

argument) för att ett verkligt fritt och vackert språk skall kunna skapas och existera.  

 

Kultur kontra natur 
Jag har tidigare redogjort för begreppet natur och tänkte nu beskriva för hur ekokritiken 

resonerar kring detta begrepp i förhållande till kultur. Här ställer man sig frågan ”vad är 

naturens förhållande till kulturen?” och vice versa. 

     Ekokritikens tvärvetenskapliga karaktär har enligt en del ansetts problematisk, något som 

Schulz tar upp med hjälp av ekologen Daniel B Botkin som problematiserat hur den moderna 

människans försök att slutgiltigt definiera naturen och dess processer bortsett från det som är 

utmärkande för naturen, nämligen föränderligheten. 53  Schultz påpekar det intressanta i 

Botkins resonemang när han skriver: 

 

                                                
50 ibid. 
51 Gary Snyder, ”Language Goes Two Ways” i Coupe (red), 2000, s.127.  
52 ibid., s.128  
53 Schultz refererar Botkin i Schultz (red.), 2007, s. xviii. 
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Med den insikten faller också idén om naturen som ’orörda’ landskap som normativ och moralisk instans 
mot vilken vi kan mäta våra handlingar; de landskap vi anser vara de mest naturliga och som vi försöker 
skydda i naturreservat och nationalparker är själva underkastade och ett resultat av förändrade naturliga 
(och kulturella) förhållanden och kommer inte - inte ens om människans påverkan skulle upphöra – att 
förbli detsamma. 54 

 

Med detta i synsätt i åtanke blir det också intressant att ta del av den svenska forskaren 

Helena Pedersen som i sin artikel ”Queerforskning och djurstudier: kreativa 

korsbefruktningar”55 bland annat tagit upp hur naturfilmer hjälpt till att projicera en bild av de 

heteronormativa kulturella strukturerna på naturen, bland annat genom att framhålla 

fortplantning och heterosexualitet samt reproducera samhällets kärnfamiljs-, mans- och 

kvinnoideal.56Detta leder alltså till att vi uppfattar den bilden av naturen som sann och 

använder den för att legitimera de rådande formerna i samhället.  Även Theodore Roszak är 

inne på hur vi måste vara medvetna om att den bild av naturen som vi får ”presenterad” för 

oss av olika media och av vetenskapen är problematisk då den värld som forskarna visar upp 

endast är en statisk, tillrättalagd och reducerande version, ungefär som en karta är i 

förhållande till ett verkligt landskap. 57  Donna Haraway har även hon hävdat att 

naturvetenskapen, liksom humanvetenskapen, är kulturellt och historisk betingad och hur 

deras tunnelseende är produktivt. 58  Krasst uttryckt: Forskarna måste censurera en del 

mångtydighet för att kunna presentera tydligare resultat som bland annat gör att man kan få 

fortsatta forskningsanslag. Vilket innebär att forskare har svårare att presentera mer komplexa 

och svårsmälta resultat som inte är lika lätta att ta in för allmänheten.  

     Natur/kultur är enligt mångas åsikt (även inom andra teoribildningar) en så kallad falsk 

dikotomi. Man tänker sig att skapandet av den här typen av binära motsatser konstruerar en 

falsk bild som innebär att naturen (som är av sig självt) och kulturen (det som är skapat av 

människan) konstrueras som två, från varandra åtskilda sfärer. Dualitetsskapande förutsätter 

att det ena alltid står över det andra; civiliserad/primitiv, subjekt/objekt.59     

     Men inte alla ekokritiker håller med om att natur/kultur är en falsk dikotomi. Ekokritikern 

Jhan Hochman argumenterar för faran med att sudda ut gränsen mellan natur och kultur. Han 

anser att kulturen har uppfunnit ordet natur och lagt in vad som skall menas med detta. Vidare 

vänder han sig bland annat mot Haraways tanke att även teknologi är natur. Han anser att 

                                                
54 Schultz i Schultz (red.), 2007,  s. xviii. 
55 Helena Pedersen, ”Queerforskning och djurstudier: kreativa korsbefruktningar” publicerad i Lamba Nordica 

4/2011. 
56 Ibid., s. 14f. 
57 Theodore Roszak, ”Against Single Vision” i Coupe (red), 2000, s. 109.  
58 Donna Haraway, ”The Dualism of Primatology“ i Copue (red.), 2000, s.146.  
59 läs exempelvis Coupes introduktion till avsnittet ”Nature/Culture/Gender” i Coupe (red.), 2000, s. 199.  
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dennas synsätt kan leda till att stora företag, vetenskapsmän, teknikutvecklare och olika typer 

av exploatörer, kan ursäkta allt sitt handlande och skapande av diverse produkter med att det 

är ”naturligt”. Han tar även upp hur exempelvis biltillverkare i sina reklamproduktioner 

placerar bilarna i så kallade ”vilda miljöer” eller hur de ibland framställs som vilda djur som 

jagar, för att göra en positiv koppling mellan teknologi och natur. Vidare talar Hochman om 

hur man genom att ”naturalisera” teknologi på detta sätt till och med kan få ”att bomba något” 

att bli naturligt. Senare påpekar han dock att han kan ha missuppfattat Haraways resonemang 

kring begreppet natur, och att hon för att förtydliga borde ha satt citationstecken kring 

”natur”.60  

      Soper ser på frågan om gränsen mellan natur och kultur på ett annat sätt. Hon frågar sig 

om man kan vara ”grön” utan att vara anti-dualistisk. Och drar slutsatsen att detta att vara 

grön måste innebära att man anser sig vara en del av naturen, därmed inte en part i en 

dualistisk konstruktion.61   

 

Mänsklig/Icke-mänsklig 
Detta är en annan dikotomi som analyserats både inom posthumanism och queerteori och så 

även inom ekokritiken. Det handlar om att problematisera kategorisering av världen utifrån ett 

antropocentriskt perspektiv; där det ena parten i dikotomin alltid blir norm och den andra 

parten automatiskt blir till det man kallar för ”den andre”.   

     Haraway tar i sin text The Dualism of Primatology upp människans behov av att skapa 

ordning med hjälp av gränser dragna mellan olika kategorier. Hon tar vidare upp hur dessa 

kategorier upprätthålls genom dikotomier som nyss nämnda natur/kultur eller kön/genus. Hon 

menar att den ena delen i en dikotomi alltid konstruerar den andra; den ena delen kan inte 

existera utan den andra (lika men inte jämlika). 62  Med hjälp av den här typen av 

kategorisering kan människan skapa normer kring mänskligt/icke-mänskligt, vidare 

normalt/onormalt och naturligt/onaturligt.  

     Huggan och Tiffin har belyst Val Plumwoods resonemang där hon menar att den 

västerländska definitionen av ”mänsklig” är beroende av närvaron av det icke-mänskliga, det 

ociviliserade, det djuriska och vidare att detta varit förutsättningen för hela kolonisationen 

eftersom ideologin i kolonisationen har varit antropocentricsm och eurocentricsm. Man har 

sett andra kulturer som primitiva, irrationella, infantila, kopplade till djur och natur och sedan 

                                                
60 Hochman i Copue (red.), 2000, s. 188f. 
61 Soper, 1995, s. 156.  
62 Haraway i Coupe (red.), 2000, s. 144. 
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särskiljt detta från sin egen högre stående kultur. Detta är ett av exemplen på hur människan 

ständigt skapar ”den andre”. Den andre är helt enkelt det som subjektet inte är. En annan 

aspekt på kategoriserandet av mänskligt/icke-mänskligt är språket. Många är de som anser att 

det helt enkelt är naturens brist på kommunikation, att naturen inte kan kommunicera med 

hjälp av (det mänskliga) språket, som gör att vi människor har kunnat sätta oss över och 

förtrycka den. Alltså genom att först kategorisera andra kulturer som främmande, följt av 

”annorlunda än vi”, och sedan applicera epitet som primitiva, infantila, närmare naturen, 

djuriska, djur, natur, har vi kunnat förtrycka, dominera, förslava och exploatera andra 

människor på samma sätt som vi gör med andra levande varelser och naturen överlag.63   

     Det ekokritiken vill göra är att granska hur denna process  har gått till inom eller i 

skapandet av litteraturen. För postkoloniala ekokritiker är det framförallt viktigt att studera 

hur det skett inom en (post)kolonial kontext och vad efterverkningarna av sådana texter blivit. 

 

Pastoral 
Pastoralen dyker upp framförallt i de ekokritiska texter som behandlar naturromantiska 

skildringar. Pastoralen betecknar det ”som för tanken till herdeliv eller idylliskt lantliv”.64 

Pastoralbegreppet kopplas också samman med så kallad herdediktning, där det enkla 

herdelivet idealiserats, en populär genre som uppkom under antiken men återkommit även 

under andra litterära epoker.65  

     Jonathan Bate menar att pastoralpoesin är historiskt och socialt specifik och att det är 

viktigt att påpeka att det inte är någon herde som skrivit dikten utan att pastoralen är en 

aristokratisk fantasi som förstärker den verkliga samhällssituationen med förtryck i ett feodalt 

och ny-feodalt ekonomiskt samhällssystem. Detta bör ekokritiken lyfta fram. Han tar hjälp av 

Roger Sales resonemang som menar: ”Pastoralism covers a multitude of economic sins. 

Literary criticism ought, therefore, to take the form of a brutal strip-tease. Pastoralism should 

be divested of fits silver-tongued language and myths of the golden age”.66 Jag antar att Sales 

med detta menar att man bör ifrågasätta de härskande klassernas idealiserade framställning i 

pastoraldikten av den ”enkla” människans tillvaro, eftersom det förmodas finnas ett 

maskerande syfte bakom detta.  

                                                
63 Huggan och Tiffin, 2010, s.5. 
64 Bonniers lexikon band 15, uppslagsord: pastoral, Stockholm: Bonnier Lexikon, 1997. 
65 Bonniers lexikon band 8, uppslagsord: herdediktning, Stockholm: Bonnier Lexikon, 1995. 
66 Citat på s. 170 i Coupe (red.), 2000, men ursprungligen hämtat från R. Sales, English Literature in History 

1700-1830: Pastoral and Politics London: 1983.  
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     Petra Hansson som bidragit med essän ”Förortens färger” i den svenska antologin 

Ekokritik tar upp hur begreppet pastoral blivit idyllen i motsats till den skrämmande ”vilda” 

naturen. Hon beskriver också vidare hur man kopplat människan till pastoralen och det vilda 

och skapat idéer om den pastorala eller naturliga människan i det ”naturliga” (pastorala) 

landskapet i förhållande till företeelser som den ”falska” människan i staden. Hansson tar 

vidare upp hur pastoralen även blir en tillflyktsort från den smutsiga, moraliskt förtappade 

staden.67  

     Pastoralen blir ett mellanlandskap mellan den smutsiga staden och den skrämmande 

naturen, ett slags reningsverk för exempelvis omoraliskt handlande. Detta för tankarna till 

olika typer av behandlings- och vilohem belägna på landsbygden där människan med hjälp av 

den idylliska äkta naturen skall kunna rena sig själv och återfödas. Sådana miljöer har gett 

upphov till en mängd litterära verk som (i större eller mindre utsträckning) utspelas i vad som 

skulle kunna kallas ”pastorala miljöer”. Det är också viktigt att skilja pastoralen från den vilda 

naturen där den vilda människan hör hemma, denna plats är förpassad till den ociviliserade 

andre.  

 
Platsen 
Det sista ekokritiska begreppet jag vill belysa är platsen. Schulz förklarar att man inom 

ekokritiken tittar på platsens betydelse för människan, som fysiskt landskap men också som 

det abstrakta, minnen, föreställningar, associationer, fantasibildande, som formar individen 

psykologiskt. Han påpekar: ”Platsen i både dess fysiska och andliga mening intar ett komplext 

förhållande till litterära texter, verklighet, estetik och politiska ställningstaganden”. 68 Patrick 

D Murphy citerar Adrienne Rich: ”I need to understand how a place on the map is also a place 

in history, within which as a woman, a jew, a lesbian, a feminist, I am created and trying to 

create”.69 Murphy kopplar detta citat till hur vi människor med hjälp av ekologi kan lära oss 

hur vi skall leva på denna plats, i denna tid på ett sätt som är bra för ekosystemet. Men jag 

läser det snarare som hur platsen hjälper till att skapa de socialkonstruktioner som 

kategoriserar oss in i kön, ras, klass osv och som vi sedan identifierar oss med. 
     Exempel på platsen som fysisk företeelse är marken vi står på just nu, de naturelement jag 

har framför mig som tillsammans utgör ett landskap, man kan både säga att jag befinner mig i 

                                                
67 Petra Hansson, ”Förortens färger-Natur och Kultur i Johannes Anyurus Det är bara gudarna som är nya” i 

Schultz (red.), 2007, s. 63, men resonemanget hämtat från Lewan, 2001 s.68.  
68 Schulz i Schultz (red.), 2007, s. xii. 
69 Murphy i Coupe (red.), 2000, s. 194. 
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landet Sverige, en konkret plats på jordklotet, men här innefattas också allt det jag läser in i 

min föreställning om hur platsen Sverige är beskaffad, min personliga relation till platsen 

(känslor, upplevelser, minnesanknytning osv), min erfarenhetsbaserade kunskap om platsen 

och min teoretiska kännedom om platsen. Sluter vi våra ögon innan vi träder in i ett rum för 

första gången, kommer vi antagligen att skapa en egen uppfattning om hur det rent fysiska 

rummet ser ut som inte överensstämmer med den bild vi hade haft om vi trätt in i rummet med 

öppna ögon.  

      Det är också viktigt att tänka på hur vi ständigt värderar olika platser inom oss, både 

platser vi besökt fysiskt och platser vi endast har en föreställning om hur de är utan att ha 

besökt dem, eller rena fantasiplatser som vi antingen själva har konstruerat eller som blivit 

skapade i vårt inre med hjälp av något utomstående, såsom en beskrivning i en skönlitterär 

bok eller en annan människas redogörelse.    

      Platsen kan också skapa en föreställning om en identitet för oss, om oss själva, om andra; 

detta är något som vi använder både för att definiera oss själva och andra: ”Jag är ung kille 

och kommer från förorten och då pratar man eller klär sig så här”, eller ”hon kommer från 

Danderyd och alla kvinnor som kommer från Danderyd klär sig eller pratar så där”. Platsen är 

alltså ett begrepp som hör ihop med vår uppfattning om ras, kön, sexualitet, klass och så 

vidare. Detta blir intressant även ur ett postkolonialt ekokritiskt perspektiv: vad har vår 

födelseplats för betydelse för om vi kommer att leva våra liv under förtryck av någon annan? 

Vad sker med människan när hon frivilligt eller ofrivilligt förflyttar sig från en plats/miljö till 

en annan? Det här är intressanta frågor som ekokritiken tar upp sina resonemang om platsen 

och dess betydelse. 

 

Avslutande diskussion 
Ekokritiken tar på ett nytt sätt upp något som litteraturteorin till viss del har bortsett ifrån eller 

i alla fall inte gett tillräckligt stor plats: naturen. Ämnet innefattar en diskussion om 

människans relation till naturen men också en filosofisk diskurs som behandlar frågan om vad 

naturen egentligen är. Om människan förklarar olika typer av förtryck med att det är 

”naturligt”, så är det ytterst viktigt att diskutera vad natur är, och till denna diskussion bidrar 

verkligen ekokritiken, speciellt Kate Sopers bidrag What is nature?. Teorin fyller också en 

funktion i den bemärkelsen att nu fritt svävande studier som exempelvis kritiska djurstudier, 

som halvt om halvt har hakat sig fast under genusvetenskapens paraply även skulle kunna 

inordnas under begreppet ekokritik.  
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          Jag har i denna uppsats försökt att redogöra för vad ekokritikerna kan ägna sig åt, och 

jag konstaterar att somliga vill höja naturens status (”rädda den”) både genom att argumentera 

för naturens likvärdiga rätt till existens samt genom att plocka fram äldre texter visa på 

ekologisk medvetenhet och få stöd för sina tankar om att naturen har ett egenvärde. Man vill 

med sina analyser också visa på konsekvenser för naturen och mänskligheten som en följd av 

människans handlande. För att uttrycka det kortfattat kan man säga att de ekokritiska tankarna 

innebär att studera människans relation till naturen och hennes försök att definiera och 

kategorisera den.  

     Ekokritiken kan använda sig av litteraturen för att belysa denna problematik. Ekokritiken 

är en intressant teoribildning och den behövs för att väcka viktiga frågor som rör människan, 

planeten och dess framtid.  

     Ekokritiken har hämtat olika begrepp och analysmodeller från andra teoribildningar som 

tjänar dess syfte. Ekokritiken tycks med tiden ha rört sig åt ett mer modernt litteraturteoretiskt 

håll som inte nödvändigtvis förenas med krav på att göra läsningar som skall ”gynna” 

naturen. Ekokritikens inneboende möjligheter är dess stora bredd och att den rymmer många 

teoretiska infallsvinklar under samma tak, men med ett och samma syfte. Att den inte är 

tydligt definierad än lämnar också luft och utrymme till friare tolkningar och analysmetoder.  

     Ekokritikens diskussion kring pastoralen bidrar även den med något värdefullt till 

litteraturteorin: att kunna avslöja idealisering som klassförtryck och visa på hur en litterär 

genre kan dölja maktstrukturer från en svunnen tid.  

     Postkolonial ekokritik sysslar till viss del med samma typ av problematisering som 

postkolonial teori och med intersektionalitetsperspektivet, som även genusvetenskapen ägnat 

sig åt, men när ekokritiken tillkommer som en dimension kan studiet också komma att 

innefatta aspekter på författarens plats, både fysiskt och mentalt, inom exempelvis kontexten 

att hen befinner sig på en farm i Sydafrika under skapandeprocessen av det litterära verket 

eller har erfarenheter från en plantage i den amerikanska södern. Jag uppfattar det som 

intressant att man liksom inom genusvetenskapen har studerat representationer, i ekokritikens 

fall av naturen. Genusvetenskapen har tittat på representation av klass, kön, ålder, etnicitet 

med mera medan ekokritiken har bidragit med en ny kategori, naturen och därmed kan vi se 

hur kapitalismen använt sig av naturen för att skapa en uppfattning och en känsla av vad som 

är ”naturligt” och på det sättet försökt sälja produkter och tjäna pengar. Exempel på det är, 

förutom bilreklamerna som jag tidigare nämnde, hur mineralvattentillverkare placerar sina 

plastflaskor i en mosse i skogen i reklamfilmer, som om naturen hade gett upphov till 

produkten och dess förpackning. Det postkoloniala perspektivet bidrar också till ekokritiken 
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genom att flytta fokus från västvärlden och visa på den tidiga ekokritikens fixering vid 

amerikansk och europeisk litteratur. 

           Ekokritikens problem består framförallt i att den som ny teoribildning inte skaffat sig 

tillräckligt med självförtroende än. Tydligt är att ekokritikens civilisationskritik och 

uppmärksammande av miljöförstöring varit förenade. De flesta ekokritiska litteraturanalyser 

börjar med att konstatera att världen står inför miljöproblem och att jorden håller på att dö ut 

på grund av människans vårdslösa hantering av naturen – inte helt ovanligt är att man har med 

någon form av statistik för att styrka detta. Om man ställer detta mot exempelvis feministiska 

läsningar av litterära verk, så brukar dessa sällan börja med att konstatera att det finns ett 

patriarkat och att si och så många fall av kvinnomisshandel eller hatbrott mot homosexuella 

skedde förra året, följt av en förklaring till att det därför är viktigt att göra en queerteoretisk 

läsning av Strindbergs Röda rummet. Det beror på att queerteorin inte ursäktar sig – den vet 

att den behövs! Jag kan också se något problematiskt i att göra positiva kopplingar mellan 

kvinna och natur, som många ekofeminister gör. Som jag skrev ovan anser jag att 

ekofeminismen bör fråga sig vad man vill och eventuellt dela upp sig i ett mer queerteoretiskt 

och ett särartsfeministiskt perspektiv.  

     Något annat som jag funnit aningen förvirrande ibland är frågan om vem som är 

ekokritikern? Är det författaren som skrivit texten med ett ekokritiskt perspektiv utan att själv 

vara medveten om det, eller är det uttolkaren av texten, forskaren och så vidare? Jag antar 

efter att ha jobbat med denna uppsats att det kan vara bådadera, vilket ibland leder till att det 

kan uppstå förvirring. Det är skillnad på att säga att den och den har ett ekokritiskt eller 

feministiskt perspektiv och på att säga att den och den är feminist eller ekokritiker, och att 

detta ibland uppfattas som svårt inom det ekokritiska fältet kan förklaras med dess lösa 

definition. Även om det verkar som om ekokritiken inte vet var den hör hemma (är den röd, 

grön eller någonting helt annat?). Var ska fokus i den litterära analysen ligga? Ska ämnet 

benämnas ekokritik, green culture studies eller ytterligare något annat och vem är 

ekokritikern?) verkar det som om ekokritiken faktiskt klarar av att rymma alla dessa aspekter. 

    Jag kan fastslå två saker efter mitt arbete med ekokritiken; det första är att det inte finns 

några tydliga modeller för hur man gör ekokritiska analyser, även om en del försök har 

presenterats (exempelvis har Greg Garrard lagt fram förslag till definition av vad en 

ekokritisk text är), så anser jag att de är otillräckliga, då de jag funnit är alltför begränsade i 

förhållande till det vida fält som ekokritiken faktiskt är. Det andra är att ekokritiken behövs, 

förutsatt att den i framtiden kommer att behålla ett posthumanistiskt och postkolonialt 
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perspektiv samt att den kommer utveckla sin queerteoretiska ådra och även innefatta kritiska 

djurstudier – något jag saknat i de ekokritiska texter som jag har belyst i den här uppstatsen. 

     Det som jag funnit mest intressant är att det fortfarande är en teori under utveckling, vilket 

gör den svårdefinierbar men också att det fortfarande finns utrymme för nya synvinklar och 

nya bidrag. Det är det som är spännande, att jag under detta arbete fått befinna mig mitt i 

processen och framväxten av en teoribildning. Genom att praktisera ekokritik är du en del av 

dess skapande. 

 

Sammanfattning 
Jag har i min uppsats behandlat ekokritiken som teori och tittat på vad den innehåller och hur 

de ekokritiska tankegångarna ser ut. Genom att först redogöra för ekokritikens bakgrund och 

framväxt för att sedan gå över till vad man skulle kunna kalla för de olika ekokritiska fälten 

har jag sedan kunnat gå in och göra en analys av några av de vanligaste ekokritiska 

begreppen. Jag har i denna del både redogjort för de ekokritiska synvinklarna på begreppen 

och utifrån det gjort egna reflexioner. Uppsatsen avslutas med en diskussion där jag 

konstaterar att även om ekokritiken är en relativt ny teoribildning och begreppet inte har 

någon klar definition ännu, anser jag den användbar och kan konstatera att den har en plats i 

den litteraturkritiska teorin samt att det fortfarande finns utrymme att utveckla nya perspektiv. 
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