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Från ekologi till ekokritik:  
en skiss över ekokritikens framväxt

Henrik Görlin

Frågan om människans relation till sin omgivning är i dag högaktuell i 
och med de klimat- och miljöförändringar som man nu med största säker-
het vet har mänskligt ursprung.1 Och det är inte bara i medierna och i den 
offentliga debatten som miljöfrågorna uppmärksammas, även litteratur-
vetenskapen har fått en miljö- och naturintresserad förgrening i och med 
ekokritiken. Termen ”ekokritik” (från engelskans ”ecocriticism”) användes 
första gången av William Rueckert i en essä från 1978, där den betecknar 
”the application of ecology and ecological concepts to the study of literature.”2 
Och nästan 20 år senare utkommer antologin The Ecocriticism Reader: land-
marks in literary ecology där Cheryll Glotfelty ger sin välciterade definition 
av ekokritiken: 

Simply defined, ecocriticism is the study of the relationship 
between literature and the physical environment. Just as 
feminist criticism examines language and literature from 
a gender-conscious perspective, and Marxist criticism 
brings an awareness of modes of production and economic 
class to its reading of texts, ecocriticism takes an earth-
centered approach to literary studies.3

Ekokritiken kan betraktas som ett förhållandevis radikalt litteratur-
vetenskapligt perspektiv, där fokus flyttas inte bara från texten utan också 
från människan. Perspektivförändringen kan förstås som en utzoomning 
från det mänskliga perspektivet för att synliggöra människans relation 
till sin omgivning. De ekologiska inslagen ger dessutom ekokritiken en 
tvärvetenskaplig prägel – en skärningspunkt mellan naturvetenskap och 
humanvetenskap.
 
 
 

1 Sven Lars Schulz, ”Att läsa för en hållbar värld”, Ekokritik: Naturen i litteraturen,  
 2007:1, s. xi.

2 Glotfelty citerar Rueckert. Cheryll Glotfelty (1996), ”Introduction: Literary  
 Studies in an Age of Environmental Crisis”, i: Cheryll Glotfelty – Harold Fromm  
 (red.), The Ecocriticism Reader: landmarks in literary ecology. Athens & London, s. xx.

3 Glotfelty, s. xvii.
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Ekologi, ekologism och ekocentrism
Det ekokritiska perspektivet har sitt ursprung i ekologin (”eko”, av oikos, 
grekiskans ord för hushåll) som i sin tur går tillbaka till den tyske biologen 
Ernst Haeckel som år 1866 betecknar denna nya vetenskap som ”veten-
skapen om förhållandet mellan organismerna och deras omgivning.”4 Den 
ekologiska tanken har sin föregångare i framför allt Charles Darwin och 
evolutionsteorin, även om det finns andra källor och traditioner som 
påverkat och inspirerat till Haeckels ekologi.5 Till en början var det inom 
biologin som ekologin kom att användas, men den spreds sedan vidare 
till andra vetenskaper; redan vid 1900-talets början lanserades begreppet 
humanekologi som beteckning för ”människans samspel med om giv-
ningen.”6

 Ekologin var för Haeckel inte bara en vetenskap utan också en ”ekolo-
gism” som genomsyrade hans politiska, etiska och filosofiska uppfatt-
ningar. Miljöhistorikern Sverker Sörlin ställer upp tre grundidéer i den 
haeckelianska ekologismen:

Haeckel var holist, naturen var en sammansatt balanserad 1. 
helhet. Allt var uppbyggt av samma minsta beståndsdelar. /.../ 
/Hans uppfattning var/ att världen inte gick att dela upp i en 
andlig-själslig del och en materiell del, utan allt var av samma 
stoff. 
Haeckel avvisade antropocentrismen och hävdade att männis-2. 
kor och djur hade samma moraliska rättigheter.
Haeckel ansåg att naturen inte gick att reducera till ett förråd 3. 
av resurser för människan. I naturen finns källan till sanning 
och insikt, den borde utnyttjas av människorna som en 
väg visare till ett bättre liv, och samhället borde organiseras 
efter naturens hushållningsprinciper.7

Den etiska aspekten av ekologismen delar många karaktärsdrag med den 
framväxande miljöetiken, även om Sörlin vill poängtera miljöetikens 
gemensamma ursprung med natur-människa-relationens mycket längre 
idéhistoria.8 
 Haeckels ekologism var emellertid inte ensam om idén om naturens 
och människans samhörighet. De tyska romantikerna (ca 1800-1830) 
tänkte sig en världsande som tillvarons förenande kraft. Dessa tankar fick 
gehör hos de amerikanska transcendentalisterna, med förgrundsgestalter 
 
 
4 Sverker Sörlin (1991), Naturkontraktet: Om naturumgängets idéhistoria. Stockholm,  

 s. 123.
5 Sörlin, s. 123 f.
6 Sörlin, s. 200.
7 Sörlin, s. 133 f.
8 Sörlin, s. 160.



7

som Henry David Thoreau (1817-1862) och Ralph Waldo Emerson (1803-
1882), som motsatte sig den gängse föreställningen i deras samtida Amerika 
att människan låg i strid med naturen; en natur med aldrig sinande resur-
ser och en vildmark som paradoxalt nog ansågs vara en del av den ameri-
kanska identiteten.9 Dessa motsättningar återspeglas också i den ameri-
kanska naturskyddsdebatten under 1800-talets sista decennier, där två 
sidor stod mot varandra: på ena sidan fanns ”preservationists” som ville 
bevara naturens andliga och estetiska värden mot människans exploate-
ring, på den andra sidan ”conservationists” som ansåg att naturen skulle 
skötas på ett sätt som skulle effektivisera, men också hushålla med natu-
rens resurser.10

 Under 1900-talets fortsatta miljöetiska diskussion har tre övergripande 
etiska positioner utkristalliserats: antropocentrismen, biocentrismen och ekocen-
trismen. För antropocentrismen tänker sig den norske filosofen Per Arian-
sen att det finns några vanliga och karaktäriserande attityder gentemot 
naturen – naturerövrarperspektivet, miljöreparationsperspektivet, resurs-
förvaltarperspektivet och bevarandeperspektivet11 – som alla på ett eller 
annat sätt tillskriver naturen ett instrumentellt värde. Gemensamt för 
dessa attityder är att de är konsekventialistiska, det vill säga att det är 
handlingarnas konsekvenser som ligger till grund för bedömningen av 
om en handling är rätt eller fel. Men antropocentrismen kan också formu-
leras deontologiskt. En deontologisk antropocentrisk ståndpunkt innebär, 
enligt Ariansen, ”att det bara är människor som har etiska plikter, och att 
det bara är människor som har etiska rättigheter.”12 För att inte anklagas 
för speciesism13 måste de som intar denna ståndpunkt försöka visa på 
egenskaper, ”utmärkelsekriterier”, hos människan som inte finns hos 
andra organismer. Detta har ofta misslyckats då definitionerna ofta varit 
för vida – inte bara människor besitter dessa egenskaper – eller för snäva 
– inte alla människor kan sägas besitta dessa egenskaper.14

 Biocentrismen utgår från en vidare definition av vad det krävs för att 
få moralisk status. En förekommande variant av biocentrism som berör 
djurskydd och som företräds av bland andra filosofen Peter Singer är så 
kallad ”sentientism, d.v.s. att moralisk status knyts till förmågan att 
känna.”15 Sentientismen är en konsekventialistisk etik, men man kan 
också argumentera för en deontologisk etik baserad på rättigheter utifrån 
djurens intressen. Ariansen sammanfattar Tom Regan och dennes intres-
sebaserade djurrättsetik:

9 Sörlin, s. 107 f.
10 Sörlin, s. 170.
11 Per Ariansen (1993), Miljöfilosofi: en introduktion. Nora, s. 129-138.
12 Ariansen, s. 138.
13 ”Speciesism är en variant av partiskt bemötande /med avseende på art/, liksom  

 rasism, sexism osv.” Ariansen, s. 139.
14 Ariansen, s. 139f.
15 Ariansen, s. 161f.
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de individuella djuren uppfattas som något i stil med perso-
ner – som subjekt som vet att de befinner sig i ett liv där 
de har planer, minns det förflutna och har förväntningar 
på framtiden, alltså har detaljerade intressen knutna till 
sitt personliga liv. /.../ Grymhet mot djuren är därmed 
moraliskt förkastlig – inte för att den bidrar till att mäng-
den av lidande i världen ökar, utan för att grymhet kränker 
djurens rättigheter.16

Denna typ av rättighetsetik utgår från djurens subjektiva intressen, men 
man skulle också kunna formulera en etik baserad på objektiva intressen. 
Så är fallet hos den tyske filosofen Hans Jonas: Ett barns behov, exempel-
vis, är deskriptivt såtillvida att vi ofta kan förstå vad som är bra respektive 
dåligt för det i en given situation. Man kan alltså tänka sig denna ”förstå-
else” som en förståelse av barnets objektiva intresse eller mål. Detta är 
dessutom någonting som barnets föräldrar troligen kommer att ta ”ansva-
ret för att barnet ska få realisera.”17 I analogi med detta skulle man nu, 
förenklat, kunna hävda att detta också gäller för andra medvetna varelser 
som också tycks ha intressen eller mål att realisera samt att det möjligen 
är vårt ansvar möjliggöra detta.18

 Ekocentrismen – som innebär en ytterligare utvidgning till att omfatta 
också den icke-levande naturen, såsom landskap, floder och ekosystem 
– kan nog sägas vara den etiska position som är vanligast inom ekokriti-
ken.19 En av förgrundsgestalterna för denna position är amerikanen Aldo 
Leopold (1887-1948) och dennes ”land ethic” som finns koncist formulerad 
i hans A Sand County Almanac (1949): ”A thing is right when it tends to 
preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community. It is 
wrong when it tends otherwise.”20 För Leopold är det det biotiska samhäl-
let som tillskrivs ett egenvärde; det är ett samhälle där människan inte är 
mer än blott en av dess medborgare.21 Men den kanske mest kända och 
mest inflytelserika varianten av ekocentrisk etik är den som tillämpats av 
djupekologin. Det var den norske filosofen Arne Næss som först lanserade 
”djupekologin” i början på 1970-talet. Han menar sig visserligen vara 
biocentrist, men begreppet ”liv” (”bio”) är då utvidgat till att omfatta även 
 
 

16  Ariansen, s. 165.
17  Ariansen, s. 166.
18  Detta kompliceras av exempelvis motsättningar mellan olika organismers  

intressen. Se Ariansen, s. 165-169.
19  Det sker en förflyttning av fokus i och med den sk. ”andra vågens ekokritik” 

som delvis innebär ett mer antropocentriskt förhållningssätt. Detta diskuteras  
mer i detalj under rubriken Första och andra vågens ekokritik nedan.

20  Citatet är hämtat från Greg Garrard (2008), Ecocriticism. London & New York, s. 72.
21 Garrard, s. 72.
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det som traditionellt betraktas som ”icke-levande natur”.22 Detta hänger 
samman med hur Næss uppfattar ”jaget”. Vi är delar av en större ”gemen-
skap” där vi inte riktigt kan säga var ”’jag’ slutar och ’något annat än jag’ 
börjar.”23 Och eftersom vi är en del av en större helhet ”blir [det] ett mål 
i sig själv att bidra till (och undvika att förhindra) att delsystemen i världen 
får förverkliga sig själva.”24

 Det är nog just mot en biocentrisk och ekocentrisk och i synnerhet 
djupekologisk fond som man ska tänka sig att ekokritiken först framträder. 
Detta beror dels på att djupekologin har haft ett mycket stort inflytande 
på 1960-talets miljörörelse.25 Miljörörelsens startpunkt brukar vanligtvis 
tillskrivas Rachel Carsons bok Tyst vår26  – ”den väckte hela den läskunniga 
världen till medvetenhet om miljöförstörelsen”.27 Boken vill uppmärk-
samma den negativa påverkan som DDT, och andra kemikalier som 
används till insekt- och ogräsbekämpning, har på växt- och djurlivet – 
människan inkluderad. Den dystopiska saga som inleder boken talar om 
en vår utan fågelsång – ett resultat av den oproblematiserade använd-
ningen av bekämpningsmedel i ”människans krig mot naturen.”28

Ekokritiken tar form
Följderna av Carsons avslöjande av bekämpningsmedlens skadliga påver-
kan på ekosystemen blev en mängd nya avslöjanden i takt med vetenska-
pernas tvärdisciplinära samarbeten. I den nya miljömedvetenheten blev 
ekologi ett centralt begrepp som kom att inspirera till många nya ämnes-
förgreningar som exempelvis ekosocialism, ekosofi och ekofeminism.29 
Men den miljömedvetenhet som påverkade många discipliner inom huma-
niora på 1960- och 1970-talen skulle inte uppträda i organiserad form på 
det litteraturvetenskapliga fältet förrän i mitten av 1980-talet. Vid några 
amerikanska universitet i början av 1990-talet dök det upp ”grön litteratur” 
på litteraturlistorna vid de litteraturvetenskapliga institutionerna, samti-
digt som studenterna i miljövetenskap30 gavs möjligheten att läsa littera-

22 Det Næss menar med ”biocentrism” är i egentligen att betrakta som en  
ekocentrisk ståndpunkt. Det ligger i linje med Næss filosofi att just understryka  
betydelsen av ”livet” eftersom allt liv är en del av en större ”gemenskap”.

23 Ariansen, s. 168.
24 Ariansen, s. 188. Se Ariansens kapitel om djupekologi. Ariansen, s. 184-196.
25 Garrard, s. 20ff.
26 Rachel Carson (1979), Tyst vår [Silent Spring, 1962], svensk översättning Roland  

Adlerberth. Stockholm.
27 Björn Berglund (1979), ”Efterskrift”, i: Rachel Carson, Tyst vår [Silent Spring,  

1962] Stockholm, s. 290.
28 Carson, s. 20.
29 Sörlin, s. 257f.
30 Glotfelty använder termen Environmental studies som i Sverige motsvaras av  

miljövetenskaplig utbildning alt. miljövetarutbildning.
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turkurser.31 Denna utveckling har kallats ”the environmental turn” – ”den 
gröna vändningen” – inom humaniora.32

 Ekokritikens historia är relativt kort, men jag anser ändå att det är 
lämpligt att dela in den i två perioder: tiden före Cheryll Glotfeltys och 
Harold Fromms antologi The Ecocriticism Reader och tiden därefter. När 
antologin utkom (1996) hade det redan publicerats artiklar och anordnats 
konferenser med ekokritiska teman; tidskriften ISLE (Interdisciplinary Studies 
in Literature and Environment) startades 1993 och året innan grundades ASLE 
(Association for the Study of Literature and Environment).33 Före The Ecocriticism 
Reader hade lärare vid universiteten, även om de kände till ekokritiken, 
svårt att få tag i ekokritiska texter till undervisningen. Tanken med anto-
login var att den skulle fungera som en introduktion till det ekokritiska 
fältet; ett svar på den ofta ställda frågan: ”What is ecocriticism?”34 I anto-
login både presenteras och representeras ekokritikens historia, samtidigt 
som redaktörerna med sitt urval av nyare texter vill visa på ekokritikens 
breda teoretiska perspektiv.35 
 The Ecocriticism Reader får här fungera som markör för ekokritikens 
breda akademiska genombrott och ”den gröna vändningens” stabilisering. 
Dels för att den möjliggjorde för fler att sätta sig in i och intressera sig för 
ekokritiken, dels för att det heterogena ekokritiska fältet samlats i en 
antologi och under ett begrepp.

”Ecocriticism” eller ”Environmental Criticism”
Termen ”ekokritik”36 är dock inte oproblematisk. För en svenskspråkig 
person är efterledet ”kritik” något missvisande eftersom engelskans ”criti-
cism” har en delvis annan innebörd. Bortsett från detta, går det att ifråga-
sätta om ”ecocriticism”, över huvud taget är en lämplig benämning på det 
”ekokritiska fältet”. Lawrence Buell37 gör just detta och argumenterar i 
stället för benämningen ”environmental criticism”.

31 Glotfelty, s. xviff.
32 Lawrence Buell (2005), The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis  

and Literary Imagination. Oxford, s. 1. ”Den gröna vändningen” ska emellertid  
inte jämföras med det paradigmskifte som the linguistic turn innebar. Samtidigt  
måste det lyftas fram att ekokritiken från början främst var en anglosaxisk och  
i synnerhet amerikansk företeelse.

33 Glotfelty, s. xviff.
34 Glotfelty, s. xxvf.
35 Glotfelty, s. xxvi.
36 Man kan lägga märke till att man inte gör någon terminologisk skillnad mellan  

en ekokritiker som är litteraturvetare och en ekokritiker som är författare; båda 
ryms inom samma term. Det är alltså fullt möjligt att tala om en ”ekokritisk  
litteraturvetenskap” samtidigt som man talar om en ”ekokritisk litteratur”. 

37 Buell utkom 1995 med boken The Environmental Imagination som tillsammans  
med Glotfeltys och Fromms antologi The Ecocriticism Reader och tidskriften ISLE  
nog måste betraktas som ett av de viktigaste bidragen vad gäller introduktionen  
av ekokritiken i den akademiska världen.
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 Buell tycker sig se flera problem med termen ”ecocriticism”. Den 
antyder en ekokritisk metod och sammanhållning som aldrig har existe-
rat. Vidare, menar Buell, att ”eco” är en alltför restriktiv term; den tycks 
syfta på den naturliga hellre än den konstruerade miljön, och i synnerhet 
på ekologin. Eftersom ekokritik alltid har handlat mer om estetik, etik 
och politik än om vetenskap (ekologi) blir ”ecocriticism” därför missvis-
ande. Dessutom har begreppet ”environment” kommit att utvidgas till att 
omfatta både urban och konstruerad miljö i stället för endast naturlig 
miljö, därför skulle ”environmental criticism” möjligen passa bättre. Buell 
menar, trots detta, att ”ecocriticism” har andra fördelar utöver dess korta 
och hanterliga form. ”Ekologi” skulle kunna användas metaforiskt för att 
beteckna till exempel energiutbytet mellan positioner inom ett avgränsat område. 
Om ”ekologi” används på ett sådant sätt är termen ”ecocriticism” fullt 
gångbar.38

 Men det finns också argument för ”ecocriticism”. Glotfelty ställer 
prefixen ”eco” (ekologi) och ”enviro” (omgivning, miljö) mot varandra och 
menar att vissa ekokritiker föredrar ”eco” då det antyder en koppling till 
ekologin som när den tillämpas av ekokritiken studerar ”the relationship 
between /.../ human culture and the physical environment.”39 Medan 
”enviro” antyder en antropocentrisk hållning som placerar människan i 
omgivningens centrum, implicerar ”eco” ”interdependent communities, 
integrated systems, and strong connections among constituent parts.”40

Både Glotfelty och Buell menar emellertid att termen ”ecocriticism” är en 
kort och hanterlig term som inte kan undvaras.41

 Men det finns alltså uppenbara skillnader mellan vad olika ekokritiker 
uppfattar som ekokritikens uppgift och intresseområde. De ekokritiker 
som föredrar benämningen ”ecocriticism” verkar ansluta sig till ett biocen-
triskt eller ett ekocentriskt synsätt som stämmer väl överens med vad 
Glotfelty menar genomsyrar de flesta ekokritiska arbeten: 

a troubling awareness that we have reached the age of 
environmental limits, a time when the consequences of 
human actions are damaging the planet’s basic life support 
systems.42 

Fokus ligger på miljöproblemen och hur dessa skulle kunna lösas, för ”if 
we’re not a part of the solution, we’re a part of the problem”43, konstate-
rar Glotfelty, medan de ekokritiker som föredrar benämningen ”environ-

38 Buell 2005, s. 12f.
39 Glotfelty, s. xx.
40 Glotfelty, s. xx.
41 Glotfelty, s. xx. resp. Buell 2005, s. 12. Svenskans motsvarighet, ”ekokritik”, är  

alltså den vedertagna benämningen på det ”ekokritiska fältet”.
42 Glotfelty, s. xx.
43 Glotfelty, s. xxi.



12

mental criticism” ansluter sig till ett mer antropocentriskt synsätt som 
baseras på ett utvidgat miljöbegrepp. Dessa två mer eller mindre motsatta 
tendenser inom ekokritiken kan sägas fångas upp av den uppdelning som 
Buell gör mellan den första och den andra vågens ekokritik.

Första och andra vågens ekokritik
Den markör som jag menar att The Ecocriticism Reader utgör, sammanfaller 
ungefär tidsmässigt med vad Buell alltså kallar för första och andra vågens 
ekokritik: ”one can identify several trend-lines marking an evolution from 
a ’first wave’ of ecocriticism to a ’second’ or newer revisionist wave or 
waves increasingly evident today.”44 Buell tillägger att den distinktion som 
vågmetaforen antyder  egentligen inte existerar och rättar sig själv: 
”’palimpsest’ would be a better metaphor than ’wave’.”45 
 En betydande och tydlig skillnad för det ekokritiska studiet som sådant 
är synen på den ekokritiska kanon. Buell tar sig själv som exempel på 
andra vågens förflyttning av fokus från första vågens försök att karaktä-
risera ekokritiska texter genom att sätta upp kriterier för vad som gör dem 
specifikt ekokritiska, till att se alla texter som öppna för en ekokritisk 
läsning.46 Buell tänker här på sin mer eller mindre klassiska ”checklista” 
över vad som skulle kunna tänkas karaktärisera ekokritisk litteratur: 

The nonhuman environment is present not merely as a fram-1. 
ing device but as presence that begins to suggest that human 
history is implicated in natural history. 
The human interest is not understood to be the only legitimate 2. 
interest. 
Human accountability is part of the text’s ethical orienta-3. 
tion. 
Some sense of the environment as a process rather than as a 4. 
constant or a given is at least implicit in the text.47 

Den genre som favoriseras av första vågens ekokritiker och som ofta 
uppfyller åtminstone något av checklistans kriterier är naturessän (”nature 
writing”), där Henry David Thoreau är diktaren framför andra. Naturessän 
är ett slags icke-fiktion som ofta med ekologiska förtecken skildrar en 
människas vistelse i naturen eller som på annat sätt behandlar relationen 
mellan människa och omvärld.48 

44 Buell 2005, s. 17.
45 Buell 2005, s. 17.
46 Buell 2005, s. 25.
47 Lawrence Buell (1995), The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing and  

the Formation of American Culture. Cambridge, s. 7-8.
48 Buell (2005), s. 145.
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 Första vågens ekokritik karaktäriseras av influenserna från naturveten-
skaperna och i synnerhet från så kallade life sciences,49 även om influenserna 
ibland kommer från andra naturvetenskapliga discipliner. Det humanis-
tiska perspektivet förblir den huvudsakliga utgångspunkten för de flesta 
ekokritiker, trots att de anlägger ett naturvetenskapligt perspektiv på 
litteraturen. Men det finns de som argumenterar för en mer radikal ekokri-
tik som står på ett naturvetenskapligt fundament:50 

the promise of ecocriticism lies in building upon the socio-
biology-based ’consilience’ of disciplines as envisioned by 
Edward O. Wilson, for whom aesthetic and social theory 
must ultimately be obedient to evolutionary genetics.51 

Denna ”consilience”-tanke tycks vila dels på vad Wilson anser är föredöm-
ligt i naturvetenskapens sätt att bedriva vetenskap och dels på resultatet 
av den naturvetenskapliga forskningen: 

Trust in consilience is the foundation of the natural 
sciences. For the material world at least, the momentum 
is overwhelmingly toward conceptual unity. Disciplinary 
boundaries within the natural sciences are disappearing, 
to be replaced by shifting hybrid domains in which consil-
ience is implicit. /.../ Given that human action comprises 
events of physical causation, why should the social sciences 
and humanities be impervious to consilience with the 
natural sciences? And how can they fail to benefit from 
that alliance?52

Detta måste ändå betraktas som en ganska kontroversiell ståndpunkt 
eftersom många anser att naturvetenskap och humanvetenskap är två 
väsensskilda verksamheter. Detta gäller också bland ekokritiker. För när 
ekokritiker intar denna ståndpunkt verkar de framför allt vilja polemisera 
mot postmodern relativism och subjektivism. Detta har kritiserats av andra 
ekokritiker som menar, att 

49 ”Livsvetenskaper, engelska life sciences, informell sammanfattande benämning på  
vetenskaper som studerar levande organismer.” Nationalencyklopedin på nätet,   
uppslagsord: ”Livsvetenskaper”. http://www.ne.se, 2010-04-30.

50 Buell 2005, s. 18f.
51 Buell 2005, s. 18.
52 Edward O. Wilson (1999), Consilience: The Unity of Knowledge. Westminster, s. 11.  

http://site.ebrary.com/lib/malardalen/Doc?id=10137498&ppg=25
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the arrogance of scientism has loomed up as a greater 
hazard than the insouciance of cultural theory in reducing 
science to cultural construct or the slickness of underin-
formed literary criticism in its loose ’metaphoric transfer’ 
/.../ of the lexicon of ’eco’-terms.53 

Men det finns i allmänhet ändå en vilja inom andra vågens ekokritik att 
betrakta den skarpa gränsen mellan ”kultur”54 och ”naturvetenskap” med 
en viss skepsis. Naturvetenskapen och kulturen befinner sig, enligt andra 
vågens ekokritiker, snarare i ett cirkulärt förhållande där båda parter 
påverkar varandra. Naturvetenskapen ses å ena sidan som en objektiv 
disciplin som är viktig för, men inte överordnad ekokritiken, å den andra 
sidan som en mänskligt regisserad verksamhet. De menar därför att de 
respektive diskurserna – naturvetenskapens och kulturens (litteraturens) 
– måste förstås inte bara bredvid utan också mot varandra.55

 Ekokritikern behöver alltså inte vara naturvetare, men det är ändå 
nödvändigt, enligt den brittiske litteraturvetaren Greg Garrard, att denne 
odlar en ”ecological literacy”: ”Ecocritics may not be qualified to contribute 
to debates about problems in ecology, but they must nevertheless trans-
gress disciplinary boundaries and develop their own ’ecological literacy’ 
as far as possible.”56 Även om tvärvetenskapligheten har blivit ett av 
ekokritikens signum, finns det stora skillnader i hur den yttrar sig hos 
olika ekokritiker. Denna ”ecological literacy” kommer exempelvis att 
skilja sig mellan första och andra vågens ekokritik med avseende på den 
”naturliga” miljön. Andra vågens ekokritiker har kritiserat idén om ett 
återupprättande av ett naturligt tillstånd där människans inverkan på 
naturen har reparerats och den rådande hierarkin mellan människa och 
icke-människa inte längre existerar. Idén brister därför att den naturliga 
miljön nu, liksom historiskt, är sammanbunden med den mänskligt 
skapade miljön. Ekokritiken måste i stället utveckla ett intresse för mänsk-
liga landskap, som det urbana landskapet eller den av människan föränd-
rade vildmarken, och inte endast intressera sig för vildmarkernas naturliga 
landskap. Buell menar att om utvecklingen ska leda till en mognare miljö-
estetik, -etik eller -politik måste man räkna in tolkningarna av stadsmiljön 
och vildmarken, oberoende av om synsättet är antropocentriskt, biocen-
triskt eller ekocentriskt.57

 Ekokritiken har kommit att handla mycket om miljöproblemen och 
det finns väsentliga skillnader mellan första och andra vågens ekokritik i 
 
 
53 Buell 2005, s. 19.
54 Buell avser här med ”kultur” inte bara konst, litteratur och andra kulturyttringar  

utan också humanvetenskap.
55 Buell 2005, s. 18 f.
56 Garrard, s. 5.
57 Buell, s. 21 ff.
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detta avseende. Det sker en förskjutning i och med den andra vågen med  
avseende på miljöproblematiken från att gälla den naturliga omgivningen 
till att gälla även den mänskligt skapade miljön och i vissa avseenden 
endast den mänskliga miljön. Detta får vissa teoretiska konsekvenser. 
Utgångspunkten för en ekokritiker av första vågen är relationen mellan 
natur (den naturliga omgivningen) och kultur, vilket i sin tur implicerar 
ett intresse för hur de påverkar varandra. Miljöengagemanget hämtar 
således kraft ur människans inverkan på naturen, samt ur naturens inver-
kan på människan. Andra vågens ekokritik, som genom att utvidga miljö-
begreppet (”environment”) kan intressera sig för inomkulturella relationer 
och utesluta miljöproblematiken i klassisk mening; miljöproblematik blir 
här snarare en fråga om människans relation till den mänskligt konstru-
erade miljön och i förlängningen hur det påverkar olika sociala grupper 
i samhället. Det ekologiska konceptet finns fortfarande kvar, men naturen 
(den naturliga omgivningen) är inte det enda som är intressant för en 
andra vågens ekokritiker, som inte förhåller sig till ”klassisk” miljöpro-
blematik i samma utsträckning som en första vågens ekokritiker. En andra 
vågens ekokritiker kan intressera sig för exempelvis urbana landskap utan 
att ge människans relation till den naturliga omgivningen något större 
utrymme.
 Precis som Garrard påminner oss om innebär den vidaste tolkningen 
av ekokritikens intresseområde relationen mellan ”det mänskliga” och 
”det icke-mänskliga”, och där den kritiska blicken riktas mot konstruk-
tionen av ”det mänskliga”.58 Och Buell menar att det finns en skillnad 
mellan första och andra vågens ekokritik, just i detta avseende: första 
vågens idé om att man kan erinra sig den ursprungliga länken mellan ”det 
mänskliga” och ”det icke-mänskliga” genom att uppleva naturen och 
därigenom ”återupprätta” ett förlorat tillstånd, är inte förenlig med andra 
vågens syn på människan som socialt bestämd och miljön (omgivningen) 
som en konstruktion. ”Det mänskliga” konstrueras således på olika sätt 
av första respektive andra vågens ekokritiker. Men Buell tror ändå att 
vågorna slår in mot samma strand, där de förenas i ett naturlighetsbegrepp 
och den gemensamma nämnaren är kritiken av modernitetens omvandling 
av ”det naturliga” till ”det konstruerade”.59

Andra ekokritiska vågor
Men ekokritiken behöver, som sagt, inte inskränka sitt intresseområde 
till miljöproblematiken (i snäv mening), utan det kan vara så vitt som att 
omfatta ”det mänskligas” relation till ”det icke-mänskliga”. Relationen 
mellan människa och djur är ett exempel på detta. Enligt Garrard studeras 
relationen mellan människa och djur på två sätt inom humaniora: dels 
 
 

58 Garrard, s. 5.
59 Buell 2005, s. 23 f.
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inom djurrättsetiken, dels som kulturella representationer av djur. En  
typ av problematik som ekokritiker intresserar sig för berör antropomor-
fism och svårigheterna i att veta vad som är projektioner av mänskliga 
föreställningar om djur och vad som utgör genuina beskrivningar (om det 
över huvud taget är möjligt).60 Garrard nämner också bland annat ”cyborg 
studies” som främst intresserar sig för dualismen människa-maskin.61 

 Men ekokritiken kan också vara mer explicit inriktad mot sociala 
orättvisor62 som är fallet för ekofeministerna. Vissa ekofeminister har 
velat koppla samman antropocentrism och androcentrism genom att visa 
på att de båda är exempel på samma underliggande maktstruktur. Vissa 
ekofeminister har velat förespråka ”det kvinnliga” och ”kvinnliga” egen-
skaper, såsom ”natur” och irrationalitet, framför traditionellt ”manliga” 
egenskaper, såsom ”kultur” och rationalitet. Detta har de gjort trots att 
det strider mot den allmänna kritiken från feministiskt håll mot just sådan 
essentialism. Andra ekofeminister, såsom Val Plumwood och Carolyn 
Merchant,63 har lämnat mer konstruktiva och raffinerade bidrag till den 
ekokritiska och ekofeministiska debatten. 
 Vidare finns det andra perspektiv som vid första anblicken skulle 
kunna omfattas av det ekokritiska fältet när det är som bredast. Ett sådant 
perspektiv är den ”litterära darwinismen”, som här företräds av den 
amerikanske litteraturvetaren Joseph Carroll. Den litterära darwinismens 
utveckling löper längs samma tidslinje som ekokritiken, både vad gäller 
dess startpunkt och när den först uppträder i den akademiska världen. 
Den litterära darwinismens naturliga början är i Charles Darwin och 
evolutionsläran och 1800-talets naturalistiska strömningar; Carroll fram-
håller exempelvis Hippolyte Taine och Émile Zola som exempel på tidiga 
ansatser till att tillämpa darwinistiska idéer på litteraturen. Under det 
följande 1900-talet får emellertid de darwinistiska perspektiven stå tillbaka 
för andra mer kulturcentrerade perspektiv för att, liksom ekokritiken, 
börja formas som litteraturvetenskapligt fält på 1980- och i början av 
1990-talet.64 Och den lilla, om än växande, forskarskara som i dag intres-
serar sig för den litterära darwinismen,

share a certain broad set of ideas. They all take ”the adap-
ted mind” as an organizing principle, and their work is 
thus continuous with that of the ”adaptationist program” 
in the social sciences. They argue that the human mind  
 

60 Garrard, s. 136ff.
61 Garrard, s. 145f.
62 ”environmental justice advocates seek a synthesis of environmental and social  

concerns”. Garrard, s. 3. Se också Garrards avsnitt ”Social Ecology and Eco- 
Marxism”, s. 27-30.

63 Garrard, s. 23-27.
64 Joseph Carrol (2004), Literary Darwinism: Evolution, Human Nature and Literature.  

London & New York, s.  xv-xvii.
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and the human motivational and behavioral systems 
display complex functional structure, and they make it  
their concern to identify the constituent elements of an 
evolved human nature: a universal, species-typical array 
of behavioral and cognitive characteristics. /.../ They are 
convinced that through adaptationist thinking they can 
more adequately understand what literature is, what its 
functions are, and how it works – what it represents, what 
causes people to produce it and consume it, and why it 
takes the forms it does.65

Men Carroll nämner också andra varianter av litterär darwinism som, 
enligt honom, är problematiska eftersom de tillämpar darwinistiska prin-
ciper på litteraturen på ett felaktigt sätt. Ett exempel på den felaktiga 
tillämpningen ”evolution as an analogical model”66 är Genre Evolution 
Project vid University of Michigan, som 

seeks to determine what benefits may derive from treating 
culture and cultural production and consumption as a 
complex adaptive system. We view culture and its elements 
as one would the biosphere, that is, as a system in which 
organisms succeed or fail according to their fitness to their 
environment and, by their existence and success, modify 
their environment.67

Carroll avfärdar den här typen av teoretiska antaganden eftersom ”/it/ 
does not appear to be the result of empirical inquiry or reasoned causal 
analysis.”68 Och vidare att den baseras på en ”imaginative inspiration 
supported only by emphatic affirmation.”69

 Men frågan är hur relationen till ekokritiken ser ut? Det som i huvud-
sak länkar dem samman är det naturvetenskapliga perspektivet. Men ändå 
skiljer sig den litterära darwinism som Carroll företräder från ekokritiken 
på flera avgörande sätt. Det är, som redan har påpekats, få ekokritiker som 
accepterar att naturvetenskapen används som teoretiskt fundament på  
 
 
65 Carroll, s. vii.
66 ”Adaptationists would affirm the following two propositions: (1) the mind has  

evolved through an adaptive process of natural selection; and (2) the adapted  
mind produces literature. Adherence to this causal sequence can be contrasted  
with at least three other distinct ways of integrating evolution with literary  
study: (1) cosmic evolution; (2) evolution taken as an analogical model; (3)  
evolution taken as a normative value.” Carroll, s. xii.

67 ”The Genre Evolution Project”, http://www.umich.edu/~genreevo/geintro.htm,  
2010-05-03.

68 Carroll, s. xiii.
69 Carroll, s. xiii.
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det här sättet. Dessutom är deras förutsättningar annorlunda. Ekokritiken  
växte fram som ett ideologiskt litteraturvetenskapligt fält som är mer 
präglat av den miljömedvetenhet som alstrats ur ekologin, än ur ekologin 
som vetenskap.70 Litteraturen kan läsas ur ett ekokritiskt perspektiv för 
att exempelvis upptäcka en ekologisk tematik och lyfta in denna i en större 
samhällelig diskussion.71 Carrolls litterära darwinism har däremot sitt 
sökarljus inställt på frågor som inte vanligtvis ställs av ekokritiker. Vad är 
litteratur? Vad fyller den för funktion? Hur fungerar den? Vad represen-
terar den? Vad får människor att producera och konsumera litteratur? 
Varför tar sig litteraturen de former den tar sig? Litteraturen blir här 
närmast en artefakt som ur ett darwinistiskt perspektiv uppfattas som en 
funktion hos den mänskliga naturen. Även om Genre Evolution Project 
förhåller sig till evolutionsläran på ett annat sätt än Carrolls litterära 
darwinism, kan projektet ändå inte betraktas som ”ekokritiskt” eftersom 
det saknar ekokritikens ideologiska drivkraft. Så den litterära darwinismen 
får nog sägas utgöra ett eget litteraturvetenskapligt perspektiv bredvid 
ekokritiken, trots att den med ekokritiken delar väsentliga avsnitt av sin 
historia och sin tvärvetenskaplighet.
 Det verkar trots allt finnas ett slags enhetlighet inom ekokritiken, 
åtminstone i så hög grad att man kan identifiera inbördes likheter och 
skillnader. Och ännu ett sätt – vid sidan om Buells första och andra våg – 
att dela in ekokritiken på, är att göra det i en brittisk tradition med kopp-
lingar till ”cultural studies” och en amerikansk tradition som är inspirerad 
av transcendentalisterna och ”nature writing”-genren. ”Alternativt kan 
man tala om en postmodern och diskursiv ekokritik jämte en ekologisk 
och ’verklighetsnära’ variant.”72 Men man bör samtidigt komma ihåg Buell 
och hans palimpsest-metafor: 

No definitive map of environmental criticism in literary 
studies /.../ can be drawn. /.../ The history of literary-envi-
ronmental studies might be thought of as loose-hanging 
”discourse coalition” comprised of semi-fortuitously brai-
ded story-lines, each of which encapsulates ”complex disci-
plinary debates”.73

70 Ekologin i sig ger oss inga svar på om exempelvis klimatförändringarna är dåliga  
eller ej, endast att klimatet förändras. Det är alltså en etisk och politisk fråga  
– inte ekologisk i sträng vetenskaplig mening. Ariansen, s. 57ff.

71 Garrard, s. 4ff.
72 Schulz, s. xv.
73 Buell 2005, s. 17.
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Avslutning
Ekokritiken innebär ett avsteg från den allmänna trenden inom littera-
turvetenskapen i och med de konflikter som uppstår med, i synnerhet, 
poststrukturalistiska antaganden om textens och verklighetens relation  
och deras beskaffenhet. Konflikterna kan ofta generaliseras till att gälla  
oppositionen natur-kultur som i förlängningen också inbegriper problema-
tiken kring texters referentialitet. Ekokritiken får som litteraturveten-
skapligt perspektiv vissa problem med avseende på språksynen – den 
referentiella språksynen saknar hållbara teoretiska argument ur ett post-
strukturalistiskt perspektiv – eftersom ett sådant perspektiv i princip 
innebär regression till ett stadium som liknar det, före ”the linguistic 
turn”. Men ekokritiken kan i viss mån också uppfattas som en kritik av 
den hermetiska språksynen eftersom intresset ofta riktas mot en punkt 
bortom språket – ”verkligheten” och i synnerhet ”naturen” – och det är 
just genom detta intresse som ekokritikens ideologiska drivkrafter blir 
som tydligast. Men ekokritikens utveckling, eller ”akademisering”, inne-
bär samtidigt att de problem som uppstår med första vågens ekokritik 
delvis avhjälps med den fokusförflyttning som andra vågens ekokritik 
innebär. Det finns dessutom försök till att eklektiskt sammanföra ekokri-
tiken och poststrukturalismen. Så är fallet hos den amerikanska littera-
turvetaren och ekokritikern Sueellen Campbell som argumenterar för att 
ekokritiken och poststrukturalismen har vissa gemensamma teoretiska 
utgångspunkter: ”a shared critical stance and a pair of shared beliefs about 
the nature of reality /.../ the common source of their differences.”74

 Men ekokritikens teoretiska svårigheter kommer sig inte endast av 
dess oproblematiserade språksyn. Att tala om något som en ”ekokritisk 
teori” är att förutsätta en sammanhållning som Buell menar aldrig har 
existerat; det finns helt enkelt inte en ekokritisk teori att tala om. Ekokri-
tiken rymmer i stället många perspektiv (många fler än som har diskute-
rats här) som med sina respektive teoretiska antaganden bildar ett slags 
”coalition discourse”. Anledningen till att det ryms så många perspektiv 
inom ekokritiken beror nog just på att ekokritiken fångar upp relationen 
till ”det icke-mänskliga”. Samtidigt verkar det finnas en ideologisk drivkraft 
som på ett eller annat sätt förenar ekokritikens olika perspektiv, även om 
vi här också har att göra med en ”coalition discourse” om än i överförd 
betydelse; det finns helt enkelt inte en ekokritisk ideologi. Frånvaron av 
enhetlighet behöver inte nödvändigtvis innebära någonting negativt: det 
kan ju vara så att studieobjektets mångfald kräver en mångfald i perspek-
tivet.

 

74 Sueellen Campbell (1996), ”The Land and Language of Desire: Where Deep  
Ecology and Post-structuralism Meet”, i: Cheryll Glotfelty – Harold Fromm (red.),  
The Ecocriticism Reader: landmarks in literary ecology. Athens & London, s. 127. 
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