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Tema: Ekokritik

Inledning

Det är nästan regel att börja en introduktion till forskningsfältet ekokritik med Cheryll 
Glotfeltys koncist formulerade definition av ekokritiken från 1990-talet: ”Simply put, 
ecocriticism is the study of the relationship between literature and the physical en-
vironment.”1 Sven Lars Schulz påpekade redan 2007, i sin inledning till den första 
svenska antologin med ekokritiska essäer, att definitionen var tillkommen i en specifik 
konferenskontext på 1990-talet i USA med temat ”Defining Ecocritical Theory and 
Practice”.2 Som redaktör för boken The Ecocriticism Reader (1996) kom sedan Glot-
felty att ta med sin definition i den introducerande artikeln och därmed har den fått 
sin funktion som utgångspunkt för att beskriva vad ekokritik är.

Med The Ecocriticism Reader ville redaktörerna Glotfelty och Fromm samla ekokri-
tiska texter i en volym som skulle kunna underlätta ekokritikens etablering som ett nytt 
kritiskt fält inom den litteraturvetenskapliga institutionen, ett fält med såväl ny under-
visning som forskning. Boken får också ange en genealogi för ekokritiken, där viktiga, 
tidigare publicerade texter återkommer:

One of the purposes of this anthology is to make available those early gems, thereby 
acknowledging the roots of modern ecocriticism and giving credit where credit is due.3

Innehållet i volymen fungerar dessutom som ett alternativt sätt att definiera vad eko-
kritik är, ett slags andra definition:

Together, the essays in this anthology provide an answer to the question, ’What is eco-
criticism?” These essays will help people new to this field to gain a sense of its history 
and scope, and to become acquainted with its leading scholars. These are the essays with 
which anyone wishing to undertake ecocritical scholarship ought to be familiar.4

Diskussionen om definitioner och avgränsningar mot andra fält har periodvis varit 
livlig, men det intryck som olika, senare presentationer av ekokritiken ger är att fäl-
tet redan från början saknat (eller varit fritt från) en tydlig teoretisk-metodisk ut-
gångspunkt.5 Istället verkar det råda konsensus om att den ökande oron över klima-
tets förändringar och miljöförstöringen, från början av 1960-talet (ofta nämns Rachel 
Carsons Silent Spring som en väckarklocka) och framåt har gjort att ekokritiken som 
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ett kompletterande kulturkritiskt fält (med det ”gröna” i fokus) finner sin legitimitet 
bredvid inriktningar på klass, genus och etnicitet. Det fanns tidigare en lucka här som 
Glotfelty också uppmärksammar i sin inledande essä:

Until very recently there has been no sign that the institution of literary studies has even 
been aware of the environmental crisis.6

Den framväxande miljörörelsen och aktivismen får i ekokritiken sin akademiska för-
längning. Ekokritiken är också från början interdisciplinär och har som humanis-
tiskt fält en unik koppling till naturvetenskapen i allmänhet och ekologin i synnerhet. 
Denna koppling har fortfarande en grundläggande betydelse. Ekokritiken med sin ut-
gångspunkt i humaniora upprätthåller även ett levande samarbete med olika samhälls-
vetenskapliga discipliner genom den gemensamma utgångspunkten i miljö- och kli-
matproblemen och strävan mot en hållbar utveckling.

På 1990-talet var ekokritiken som fält i stort sett en anglosaxisk och amerikansk 
företeelse, som Marie Öhman skriver i sitt kapitel om ekokritik i en ny lärobok i litte-
raturvetenskap.7 Hon menar dock att ekokritiken, tillsammans med det besläktade fäl-
tet djurstudier, sedan dess har vuxit och nu är ett av de forskningsområden som utveck-
las snabbast inom humaniora internationellt.8 När Ekokritiskt forum på Mälardalens 
högskola planerade en konferens 2017 som var tänkt att inventera ekokritiken i Nor-
den förvandlades den gradvis till något större och mer internationellt. Redaktörerna 
för konferensvolymen med den talande titeln Perspectives on Ecocriticism. Local begin-
nings, Global Echoes beskriver det så här i sitt förord:

This collection of articles and essays originated in the conference “Ecocriticism in the 
Nordic Countries: Yesterday, Today, Tomorrow”, held in Västerås, Sweden, in May 
2017. Initially, the conference was an attempt to survey ecocritical activities in the Nor-
dic countries, occasioned by the ten-year anniversary of the foundation of Ecocritical 
Forum, a research group at Mälardalen University. Ultimately, it turned into something 
much less limited: a lively exchange of ideas that transcended the Nordic boundaries, 
involving scholars from other European countries and the United States. It may not be 
an overstatement to claim that this expansion from the local to the global mirrors the 
subject of the conference: ecocriticism.9

Redan Glotfelty siade, från sitt amerikanska perspektiv, i inledningen till The Ecocriti-
cism Reader om en snabbt ökande internationalisering av ekokritiken.10

Den tvärvetenskapliga och internationella karaktären hos ekokritiken, tillsammans 
med frånvaron av tydliga teoretisk-metodiska avgränsningar kan göra att fältet fram-
står som diffust, men kanske är detta just vad ett modernt hållbarhetsperspektiv med 
fokus på de snabba miljö- och klimatförändringarna idag kräver?
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Det är rimligen alltför tidigt att försöka skriva ekokritikens historia i Sverige, men 
några exempel på vad som hittills skett kan vara på sin plats. Till att börja med visar en 
snabb sökning i databasen DiVA fram ett stort antal studentuppsatser på olika nivåer 
i litteraturvetenskap och i olika lärarutbildningar från de senaste åren. Inom lärarut-
bildningarnas uppsatser med ekokritik som ett nyckelord finns regelmässigt en kopp-
ling till undervisning för hållbar utveckling som kan tyckas rimma väl med ekokriti-
kens tidigare nämnda utgångspunkt i de faktiska miljöproblemen och behovet av att 
göra något aktivt.

Vad har då hänt inom forskningen i Sverige? Successivt har ekokritiken etablerat 
sig som ett forskningsfält bland andra inom litteraturvetenskapen vid olika lärosäten. 
Samtidigt är konferenser och publiceringskontexter sällan eller aldrig begränsade till 
just ämnet litteraturvetenskap, vilket återigen måste sättas i samband med fältets tvär-
vetenskapliga karaktär och fokus på globalt giltiga frågor. I skrivande stund pågår kon-
ferensen ”Eko 2020 – litteraturvetenskap, miljö och hållbarhet” arrangerad av ämnet 
litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet med internationellt tongivande keynote 
speakers. Ett antal forskningskonferenser med varierande teman och inriktningar har 
hållits i Sverige sedan CEMUS i Uppsala 2007 bjöd in till ett endagssymposium med 
anledning av publicerandet av den tidigare nämnda antologin Ekokritik. Naturen i lit-
teraturen som hade sin utgångspunkt i en doktorand- och magisterkurs på CEMUS.11 
En del av de senare konferenserna har också avsatt konferensvolymer.12

Fältet ekokritik må alltså redan från början vara svårdefinierat, men ordet ekokri-
tik (ecocriticism) tycks fortfarande vara livskraftigt som ett sammanbindande led mel-
lan olika nyare forskningsinriktningar, som till exempel posthumanism, nymaterialism 
och human-animal studies. På så sätt kan det tyckas som om Cheryll Glotfelty hittills 
lyckats i sin ambition att göra ekokritik till ett teoretiskt-metodologiskt relativt öppet, 
men ändå starkt sammanhållande, nätverkskapande och produktivt begrepp.

Samlaren inkluderar i år för andra gången en temasektion om ett aktuellt littera-
turvetenskapligt forskningsfält, denna gång med ekokritiken i fokus. Utgångspunkten 
för temat är Svenska Litteratursällskapets höstmöte den 21 november som bar rubriken 
”Gröna läsningar: Naturen i nordisk litteratur”, vilket följdes upp av Jørgen Bruhns fö-
reläsning om ”Intermedial ekokritik” vid årsmötet den 16 april 2020. Artiklarna i årets 
temasektion ger sammantaget en representativ bild av ekokritiken idag: ett moget, di-
versifierat forskningsfält, vars begrepp och perspektiv i hög grad integrerats i den all-
männa litteraturvetenskapen och som öppnar sig för korsbefruktningar med andra 
teoretiska inriktningar.

I sektionens första artikel ägnar sig Rikard Wingård åt en klassisk typ av ekokritisk 
frågeställning då han mot en både idéhistorisk och estetisk bakgrund undersöker hur 
Georg Stiernhielm i sin ”Emblema Authoris” (1644) förhåller sig till ett av de djur som 
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i samtiden ansågs stå lägst på den så kallade scala naturae, nämligen silkesmasken. Lågt 
stående djur – såsom vissa kräldjur, amfibier, insekter med flera – uppfattades som mer 
materiella och jordiska, mer formlösa, och därmed längre från Gud. När Stiernhielm 
väljer att identifiera sig med just silkesmasken, snarare än till exempel silkesfjärilen, 
innebär det enligt Wingård ett ”entomologiskt risktagande”. Själva närvaron av silkes-
masken i dikten innebär ett inslag av barock kraft som bryter mot klassicistiska nor-
mer och som Stiernhielm måste tygla med poetiska och retoriska strategier avsedda att 
ge form åt det formlösa. Genom att ställa dikten mot andra samtida framställningar av 
både denna och andra djurarter visar Wingård också att det handlar om ett kalkylerat 
risktagande byggt på ett medvetet val.

En helt annan typ av undersökning av relationen mellan människa och icke-mänsk-
ligt djur finner vi i Anna Nygrens artikel om serieföljetongen Stallgänget på Tuva som 
publicerades i Min Häst mellan 1996 och 2008. Här är det i stället en genre som tra-
ditionellt värderats lågt som författaren visar är värd att ta på största allvar, inte minst 
på grund av dess flerdimensionella gestaltning av förhållandet mellan häst och flicka. 
Med utgångspunkt i teorier från det växande forskningsfältet human-animal studies 
visar Nygren på komplexiteten i förhållandet över artgränserna i stallet. Genom analy-
ser av motsättningen mellan realism och romantik i skildringen av stallkulturen, av de 
både känslomässiga och etiska relationerna mellan flicka och häst, samt av frågor om 
makt och hierarki såväl mellan hästar och människor som inom de respektive arterna, 
visar Nygren att hästserien kan vara både radikalt subversiv i sitt ifrågasättande av en 
rådande andro- och antropocentrisk ordning och samtidigt reproducera just en sådan 
ordning. Utifrån sin underordnade position i det mänskliga samhället skapar sig häst-
flickorna ett eget rum i stallet och bygger en queer allians med hästarna. Denna allians 
kan ses som en möjlighet att hävda både flickans ställning i relation till det omgivande 
samhället och hästens ställning i relation till människan – men det är samtidigt en re-
lation som förblir ojämlik i och med flickans makt över hästen, och som med nödvän-
dighet kringskärs av de villkor som det omgivande samhället ger.

Marie Öhman och Camilla Brudin Borg tar båda, men på lite olika sätt, sina ut-
gångspunkter i tankegångar som ger oss möjligheter att betrakta det mänskliga subjek-
tet i ett nytt ljus. I Öhmans artikel är det Karl Ove Knausgårds författarskap – annars 
ofta förknippat med frågor om gränsen mellan fiktion och verklighet – som belyses ur 
ett nytt perspektiv. Öhman fokuserar på författarens ”årstidskvartett” och menar att 
det går att tala om en ekokritisk dimension i författarskapet. Hon tar sin utgångspunkt 
i nymaterialistisk teori som ifrågasätter en skarp åtskillnad mellan själ och materia eller 
mellan människa och natur, och som tillerkänner materien såväl agens och autonomi 
som kognition och som genom sin uppvärdering av det materiella också ger det icke-
mänskliga en etisk dimension. Läst med dessa glasögon visar det sig att Knausgårds mi-
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nutiösa uppmärksamhet på fysiska detaljer inte bara är en fråga om hyperrealism eller 
autofiktion, utan även fungerar som ett sätt att erkänna tingens makt över människan. 
I sina analyser av Knausgårds betraktelser över vardagliga företeelser som gräs, plastpå-
sar eller växande högar av skräp på köksbänken visar Öhman att Knausgård framställer 
människan som oupplösligt förenad med sin fysiska omgivning, som en kropp inbegri-
pen i ett intimt och mångfasetterat samspel med de ting som omger henne.

Även Brudin Borg bygger på ekokritisk nymaterialism när hon undersöker vand-
ringsmotivet i två av Anders Paulruds romaner som handlar om vandringar längs den 
berömda pilgrimsleden Camino de Santiago de Compostela. Men Paulruds vandrare 
har inte ett traditionellt religiöst pilgrimsmål i sikte, utan försöker hantera sorg och 
övergivenhet och söker efter kreativitet och nya perspektiv. På så vis blir de också re-
presentativa för en postmodern typ av icke-religiösa pilgrimer, för vilka vandringen får 
en annan betydelse än den haft i en traditionell kristen kontext. För att analysera detta 
meningsskapande utgår Brudin Borg från vandringen som kognitiv och materiell me-
tafor för levnadsloppet och visar att Paulruds texter går i dialog med kristna och ro-
mantiska tillämpningar av metaforen, men att den här fungerar på ett sätt som tydli-
gare betonar samspelet mellan plats och människa. Den biokulturella teorin och den 
materiella ekokritiken låter oss få syn på hur den människa som genom vandringen sö-
ker svar på livets frågor är ett tydligt förkroppsligat subjekt för vilket den fysiska vand-
ringen genom ett konkret landskap är intimt sammanflätad med försöken att via litte-
raturen skapa sammanhang i ett liv där något gått förlorat.

I temasektionens sista bidrag, slutligen, skisserar Jørgen Bruhn de teoretiska och 
metodologiska ramarna för en ny forskningsinriktning under namnet intermedial eko-
kritik. Utgångspunkten för inriktningen är iakttagelsen att de vetenskapliga rönen om 
den pågående ekologiska krisen till största del når allmänheten genom olika typer av 
icke-vetenskapliga texter i olika medier, i allt från populärvetenskapliga böcker till 
poesi och museiutställningar. Denna kategori av texter som indirekt förmedlar veten-
skapliga insikter om exempelvis hotet mot klimatet kallas här för ekomediaprodukter, 
och syftet med forskningsinriktningen är att skapa ett teoretiskt och metodologiskt 
ramverk för att analysera, tolka och jämföra olika typer av framställningar av den eko-
logiska krisen. Efter att i första delen ha angivit huvuddragen i inriktningen görs i ar-
tikelns andra del exempelanalyser av ett videoverk av Per Arnoldi samt två romaner av 
Mats Söderlund och Hanna Rut Carlsson, vilka vid en jämförelse visar på de medie-
specifika skillnaderna i de olika ekomediaprodukternas möjligheter att gestalta olika 
aspekter av den ekologiska krisen.

Magnus Jansson & Niclas Johansson



Tema: Ekokritik – Inledning · 41

Samlaren, årg. 141, 2020, s. 36–41

N O T E R

1 Cheryll Glotfelty, ”Introduction. Literary Studies in an Age of Environmental Crisis”, i 
The Ecocritical Reader. Landmarks in Literary Ecology, red. Cheryll Glotfelty & Harold 
Fromm, Athens, Ga., 1996, s. xviii.

2 Sven Lars Schulz, ”Att läsa för en hållbar värld – en introduktion till ekokritik”, i Ekokritik. 
Naturen i litteraturen, En antologi (CEMUS skriftserie 1), red. Sven Lars Schulz, Uppsala 
2007, s. xi.

3 Glotfelty 1996, s. xxvi.
4 Ibid.
5 Se till exempel Håkan Sandgren, ”Lyssna till jordens sång. Ekokritiska och ekofeminis-

tiska ståndpunkter i den litteraturteoretiska diskussionen”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 
2002:2, s. 3–17, den ovan anförda Schulz 2007, Henrik Görlin, ”Från ekologi till ekokritik. 
En skiss över ekokritikens framväxt”, Litteratur och språk, 5, 2009, s. 5–20 och Marie Öh-
man, ”Ekokritik”, i Litteraturvetenskap II, red. Sigrid Schottenius Cullhed, Andreas Hed-
berg & Johan Svedjedal, Lund 2020, s. 189–206.

6 Glotfelty 1996, s. xvi.
7 Öhman 2020.
8 Ibid.
9 Perspectives on Ecocriticism. Local Beginnings, Global Echoes, red. Ingemar Haag, Karin 

Molander Danielsson, Marie Öhman & Thorsten Päplow, Newcastle 2019, s. 1.
10 Glotfelty 1996, s. xxv.
11 Schulz 2007, s. xx f.
12 Se t.ex. volymen Nordic Narratives of Nature and the Environment. Ecocritical Approaches 

to Northern European Literatures and Cultures, red. Reinhard Hennig, Anna-Karin Jonas-
son & Peter Degerman, Lanham, Md., 2018 och den tidigare nämnda Haag et al. 2019.


