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1. Inledning   
 

”En nationalpark är […] ett fosterländskt åskådningsmaterial.”
1
 

 

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående bl. a. nationalparker (prop. 1909:102) 

 

Ända sedan införandet av Sveriges första naturskyddslagar tycks miljörätten ha vilat på samma 

miljöetiska grund. När lämpliga områden för nationalparker skulle utses föll blickarna på 

områden med storslagen natur, vilka liknades vid ”fosterländskt åskådningsmaterial.”
2
 En bit in 

på 2000-talet väger fortfarande människans visuella upplevelser av naturen tungt i rättsliga 

bedömningar. Ett centralt begrepp i dessa bedömningar är landskapsbilden. Liksom det ovan 

nämnda uttrycket ”åskådningsmaterial” innebär det ett förtingligande och objektifierande av 

naturen i form av ett föremål, vilket endast människan kan betrakta. Föreställningen att naturen 

är en bild är vidare talade för den miljöetiska ideologi som kallas antropocentrism. Med 

antropocentrism avses det mänskliga förhållningssättet till naturen där människan utgör 

mittpunkten samt kan bruka och betrakta den i sitt egenintresse. Perspektivet innebär att naturen 

har ett instrumentalt eller estetiskt värde för människan, men också en begränsning i hur naturen 

uppfattas.
3
 I forskning om miljörätt uppmärksammas ofta att miljöarbetet sker utifrån 

antropocentriska utgångspunkter. Majoriteten av forskningen går därefter vidare till att behandla 

avancerade frågor inom gällande paradigm.
4
 I denna uppsats söker jag efter antropocentrismens 

motsats – ekocentrismen – i skönlitteraturen. Från det ekocentriska perspektivet är människan en 

del av naturen och det samspel som naturen utgör, vilket leder till att växter och djur tillerkänns 

egenvärden. Det leder även till att människan måste använda naturen på ett annat sätt.
5
 Att 

använda skönlitteratur på det här viset har sina rötter i Rätt-och-litteratur-rörelsen i USA. Inom 

denna rörelse anses inte rätten vara en autonom entitet, utan en del av och mottaglig för påverkan 

av den övriga kulturen. Det är därför relevant att studera utomrättsliga texter för att belysa 

rättsliga koncept eller visa på alternativa tankemönster. När ett koncept inte eller endast delvis 

                                                           
1
 Se prop. 1909:102. Citatet är hämtat från SOU 1962:36, s. 198. 

2
 Swahn, s. 194-195. 

3
 Kerrigde, s. 537. 

4
 Det finns dock undantag. Se exempelvis Mikael Stenmarks studie Miljöetik och miljövård (2000) där 

värdegrunderna bakom miljöarbetet behandlas. 
5
 Kerrigde, s. 537. 
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berörs i rätten är behovet desto större. Eftersom författare tenderar att avvika från den etablerade 

ordningen – i vart fall under perioder av deras levnadstid – kan deras verk innehålla motsatta och 

marginaliserade uppfattningar. På så vis kan skönlitteratur bidra till en utökad och bättre 

förståelse för rättsliga problem. När det gäller mitt val av författare har det fallit på 

Harry Martinson. Under hela sitt författarskap var han intresserad av naturen och flera av hans 

verk innehåller inslag av natur, inte minst Aniara (1956). Han har även utgett fyra böcker med 

naturessäer av sällan skådat slag: Svärmare och harkrank (1937), Midsommardalen (1938), Det 

enkla och det svåra (1939) och Utsikt från en grästuva (1963). När han senare tilldelades 1974 

års Nobelpris anspelade motiveringen på hans teknik att skildra naturen – ”för ett författarskap 

som fångar daggdroppen och speglar kosmos.”
6
 Som hans efterträdare i Svenska Akademin, 

Kerstin Ekman, framhöll i sitt inträdestal, var han även före sin tid med att aktualisera frågor om 

människans förhållningssätt till naturen.
7
 Ännu skiljer sig hans tankar om detta från miljöetiken i 

miljörätten.   

 

 

1.2. Syfte, forskningsfrågor och avgränsningar   

 

Liksom juridiken i allmänhet är miljörätten en praktisk verksamhet. Beslut i det enskilda fallet 

får konsekvenser för naturen, på gott eller ont. Syftet med den här uppsatsen är att lyfta fram det 

ekocentriska förhållningssättet i litterära texter och visa att rätten kan tillämpas mot bakgrund av 

detta. För att klart och tydligt kunna framhäva ett alternativ kommer jag även att redogöra för det 

antropocentriska förhållningssättet och vad detta innebär för rättstillämpningen. Abstrakta 

koncept som antropocentrism och ekocentrismen förklaras också med fördel mot bakgrund av 

konkreta omständigheter. Därför utgår jag från ett rättsfall.
8
 I det utvalda rättsfallet hade en 

fastighetsägare upprättat en byggnad i skärgårdsmiljö men fått avslag på sin tillståndsansökan av 

länsstyrelsen, som motiverade beslutet med att byggnaden påverkade landskapsbilden, dvs. 

människans uppfattning av landskapet, i för hög grad. Även om utgångspunkten är 

                                                           
6
 Espmark, 2003, s. 116.  

7
 Ekman, s. 3 ff.  

8
 Rättsfallet består av ett avgörande i underrätt och ett avgörande i överrätt, se Växjö tingsrätts, miljödomstolens, 

dom den 8 juni 2004 i mål nr M 3033-04 samt Svea Hovrätts, miljööverdomstolens, dom den 7 november 2005 i 

mål nr M 5539-04. 
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antropocentrisk kan samma omständigheter bedömas utifrån en ekocentrisk utgångspunkt. De 

konkreta forskningsfrågorna kan därmed formuleras på följande sätt.  

 

 Vad innebär det antropocentriska förhållningssättet för rättstillämpningen i det enskilda 

fallet, och, i vidare mening, naturen?  

 Vad skulle ett ekocentriskt förhållningssätt kunna innebära för rättstillämpningen i det 

enskilda fallet, och, i vidare mening, naturen?  

 

Det material som jag valt att studera har i stort sett redan nämnts. Å ena sidan ett rättsfall och å 

andra sidan Harry Martinsons naturessäer. För att kunna ge en övergripande bild över de 

föreställningar som är relevanta för förhållningssättet i miljörätten används dock en del annat 

material, huvudsakligen lagtext och förarbeten till lagarna. När det gäller Harry Martinsons verk 

kommer fokus att ligga på naturessäerna, samtidigt som Aniara och något enstaka diktverk 

uppmärksammas för att bättre kunna fånga helheten. Undersökningen tar dock primärt sikte på 

ett begränsat urval av föreställningar i rätten och litteraturen. Beträffande rätten är dessa naturen 

är en resurs och naturen är en bild och beträffande litteraturen är dessa naturen är en levande 

entitet och omvårdnad är en estetisk upplevelse. Jag ska närmare förklara metoden i denna 

uppsats i nästa avsnitt.  

 

 

1.3. Metod 

 

“Law always begins in a story.” 

 

James Boyd White, Heracles' Bow (1985), s. 168. 

 

Den forskning som kan kopplas till Rätt-och-litteratur-rörelsen har främst ägt rum i en 

amerikansk kontext och går tillbaka till James Boyd Whites The Legal Imagination från 1973, 

där han sökte förståelse för rättsliga problem i litterära texter. I verket Heracles' Bow förklarar 

han senare att rätten även kan förstås som en språklig verksamhet och som bestående av 
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berättelser.
9
 Whites arbeten har sedermera varit vägledande för hur rätt-och-litteratur-studium 

har bedrivits. Å ena sidan från ett rätt-i-litteratur-perspektiv (Law in Literature) där rättsliga 

problem i skönlitteraturen analyseras.
10

 Exemplet av exemplen är kapitlet ”Framför lagen” i 

Franz Kafkas Processen (1932) där en man från landet vill få kännedom om lagen men stoppas 

av en dörrvakt som nekar honom tillträde till den. Detta används vanligtvis för att belysa 

tolknings- och rättssäkerhetsaspekter i rätten.
11

 Å andra sidan kan ett rätt-och-litteratur-studium 

bedrivas från ett rätt-som-litteratur-perspektiv (Law as Literature), där rätten – lagarna, 

förarbetena och rättsfallen – studeras i form av narrativ och genom tekniker som utvecklats inom 

litteraturvetenskapen.
12

 Även om perspektiven har drag av att vara skilda tillvägagångssätt flyter 

de ofta i varandra, så också i den här uppsatsen. För det första uppmärksammas förställningar om 

naturen i Martinsons verk på ett sätt som har relevans för rätten, vilket motsvarar ett rätt-i-

litteratur-perspektiv.
13

 För det andra uppmärksammas föreställningar om naturen i juridiska 

texter. Detta motsvarar ett rätt-som-litteratur-perspektiv. Rätt-som-litteratur-perspektivet är dock 

bara ett perspektiv, inte en teori eller metod. Istället används samma glasögon som vid 

skönlitterära studier och alltså den teori och metodik som utvecklats inom litteraturvetenskapen. 

Liksom en litteraturvetenskaplig studie i retorik skulle det kunna handla om att undersöka vilka 

poetiska troper – metaforer, metonymi etc. – domstolarna och parterna använder i sin 

argumentation. Exempelvis har den amerikanska juristen Michael Burger visat att troper används 

för att rama in förståelsen för en fråga av såväl parterna under huvudförhandlingen som rättens 

ledamöter under domskrivningen. Genom denna process blir den amerikanska miljörätten ett 

”expressive, literary event.”
14

 Ett sådant studium har också likheter med det 

litteraturvetenskapliga studiet i narratologi. Även om narratologi främst förknippas med 

strukturella analyser av berättandet innefattar det också analyser av kunskapen, den ontologiska 

aspekten, i narrativ. Till exempel menar historiken Hayden White att vetenskapliga analyser blir 

ideologiska genom användningen av troper eftersom dessa avslöjar vilka värdegrunder 

                                                           
9
 White 1985, s. 168. 

10
 Minkkinen, s. 1. En betydelseful antologi avseende rätt-och-litteratur-studium är Law`s Stories (1996). 

11
 Dahlberg, s. 57 ff. 

12
 Minkkinen, s. 1. 

13
 Gewirts, s. 3. 

14
 Burger, se abstract.  
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författarna förespråkar.
15

 En metaforanalys av ett verk kan således bidra till att klargöra vilket 

förhållningssätt dess upphovsman har till naturen.   

Som juridikprofessorn Robert Weisberg skriver kan rätt-som-litteratur-perspektivet förstås 

som historisk kritik av rätten.
16

 Avsikten, förklarar han, är inte att beskriva rätten i termer av 

tidlösa lagar och principer, utan att avmystifiera rätten genom att visa att den skapats och består 

av berättelser.
17

 Därmed trycker Rätt-och-litteratur-rörelsen på betydelsen av att se rätten som en 

del av den övriga kulturen och samspelet mellan rätten och kulturen, inte som en autonom entitet 

som bara ändras enligt rättens egna regler. Annorlunda uttryck anses rätten vara en del av samma 

meningskapande system som kulturen i övrigt och stå i ett intertextuellt förhållande till andra 

texter, alltifrån Odyssén till moderna låttexter.
18

 Intertextualitetsbegreppet myntades av 

Julia Kristeva och kan förklaras med att förståelsen av en enskild text inte är beroende av 

författarens egen världsåskådning, utan av dess förhållande till andra texter.
19

 Kännetecknande 

för intertextuella samband är sådant som står i motsatsförhållande till varandra. När bara det ena 

framgår av texten kan författaren ha utelämnat det andra eftersom denne tagit avstånd från det.
20

 

Liksom litteraturvetenskapliga studier belyser sådana samband mellan olika författare eller texter 

kan man utifrån ett rätt-som-litteratur-perspektiv belysa liknande samband mellan rätten och 

kulturen. Detta, som litteraturprofessorn Peter Brooks skriver, för att lyfta fram de föreställningar 

som exkluderats av etablissemanget.
21

 Denna procedur är vidare känd som Jaques Derridas 

dekonstruktion. Vid en dekonstruktion söker man också efter textens beroende och relation till 

andra texter för att kunna visa att de förhärskande föreställningarna står i ett motsatsförhållande 

till föreställningarna som de exkluderar. I den här uppsatsen kommer föreställningar i rätten att 

dekonstrueras med hjälp av föreställningar i Martinsons verk. Det innebär att jag använder det 

tillvägagångsätt som nyss beskrivits, dvs. söker efter de juridiska texternas beroende och relation 

till texter i skönlitteraturen. Eftersom föreställningarna framgår av språket, av metaforiska 

uttryck som ”landskapsbilden”, tillämpas en metaforanalys för att undersöka dessa i såväl de 

juridiska som de litterära texterna.  

                                                           
15

 Johansson, s. 65 f. 
16

 Weisberg, s. 61. 
17

 A.a., s. 62. 
18

 Jfr. Fredriksson, s. 22. 
19

 Olsson, s. 51 ff.  
20

 A.a., s. 59 ff.  
21

 Brooks, s. 16.  
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1.4. Disposition 

 

Uppsatsen har disponerats på följande vis. I det följande avsnittet har det som hör till uppsatsens 

bakgrund sorterats och där presenteras en historisk återblick rörande miljöetiken i miljörätten 

(2.1), forskningsläget kring naturessäerna (2.2), en överblick av Martinsons naturessäer (2.3) och 

Martinsons förhållningssätt till naturen (2.4). I det tredje avsnittet redogörs för teorin i stycken 

som metaforteori (3.1), metaforernas relevans för naturen (3.2) och dekonstruktion (3.3). Mot 

denna bakgrund analyseras och dekonstrueras föreställningar i miljörätten i avsnitt fyra och fem. 

Därefter följer en sammanfattningen, där bl.a. forskningsfrågorna besvaras.  

 

 

2.  Bakgrund 
 

 

2.1. Historisk återblick – miljörätten   

 

”Miljörätt är ett förhållandevis nytt begrepp. Det har etablerats först under de senaste 20 åren, som en samlande 

term för rättsregler som inriktar sig på att skydda miljön eller som på annat sätt har central betydelse för dess 

utformning. Just termen ”miljö” infördes i lagspråket först i och med miljöskyddslagen, som kom 1969.” 

         

SOU 1993:27 Miljöbalk, s. 169. 

   

Det antropocentriska förhållningssättet till naturen finns beskrivet i betydligt äldre skrifter än 

begreppet miljörätt. I ett stycke i första Moseboken uppmanar Gud människan att vara fruktsam, 

uppfylla jorden och råda över djuren.
22

 Historiskt har även statsmakten använt lagstiftning för att 

öka tillgången till jordens resurser eller i vart fall tillvarata så mycket som möjligt av dessa.
23 I 

det förindustriella Sverige fanns exempelvis lagar som reglerade användningen av jorden och 

skogen, förmodligen av ren nödvändighet så att åkrar och skogsområden skulle kunna återhämta 

sig. Då resurserna inte räckte till antog statsmakten genomgripande regleringar. Ett exempel är 

skiftesreformen under första hälften av 1800-talet, som resulterade i en storskalig omformning 

                                                           
22

 Bibeln, första moseboken 1:26. 
23

 SOU 1993:27 Miljöbalk, s. 169. 
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och rationalisering av jordbruket. I samband med industrialiseringen blev hälso- och 

miljöproblemen allt större, samtidigt som välståndet blev allt mer beroende av tillgången till 

naturresurser. Exempelvis var 1918 års vattenlag en ren exploateringslag som gav lagliga 

förutsättningar att utnyttja naturresursen vattenkraft.
24

 Så småningom uppstod en vilja att åtgärda 

miljöproblemen och år 1909 kom den första naturskyddslagstiftningen i form av lagar om 

naturminnesmärken och nationalparker. De områden som utsågs till nationalparker låg dock i 

avlägsna delar av landet, främst i Lapplands fjälltrakter. På så vis skyddades natursköna områden 

från exploatering utan att den ekonomiska utvecklingen påverkades i märkbar grad.
25

 I mer 

modern tid har människans rätt att förändra och bruka naturen varit förenad med ett ansvar att 

förvalta naturen.
26

 Ett exempel på en sådan lagstiftning var lagen om hushållning med 

naturresurser m.m., vars syfte var att skapa långsiktig användning av marken, vattnet och den 

fysiska miljön i övrigt.
27

 I slutet av 1990-talet antog Sveriges Riksdag miljömålet hållbar tillväxt, 

vilket bär drag av ekocentrism och innebär att naturens resurser ska används i samma mån som 

naturen reproducerar dem.
28

 I de miljörättsliga förarbetena finns även uttalanden som tyder på ett 

ekocentriskt förhållningssätt till naturen, exempelvis att ”människan […] som art [är] en del av 

det nätverk som naturen utgör” och att ”naturvård i sin vidaste bemärkelse [handlar] om att 

bevara grunden för allt levande.”
29

 Dessa uttalanden har dock inga framträdande positioner i 

förarbetena och några liknande uttalanden saknas helt i lagtexterna. I det första betänkandet till 

1998 års miljöbalk påpekades däremot att förslaget byggde på en antropocentrisk syn och att det 

”i första hand [var] människans behov i förhållande till naturen som [utgjorde] motiv för olika 

åtgärder.”
30

 I en proposition om Svenska miljömål från 2009 sägs vidare att ”vi har ett ansvar 

gentemot kommande generationer att aktivt arbeta för att lösa miljöproblem och att få en uthållig 

användning av naturens resurser.”
31

 Kort sagt tyder detta mer på ambitionen att för tillfället 

förhindra att naturresurserna tar slut än att övergå till ett ekocentriskt synsätt. 

                                                           
24

 SOU 1993:27 Miljöbalk, s. 169-170. 
25

 Swahn, s. 195.  
26

 Se 1 kap 1 § miljöbalken. 
27

 Lagen har upptagits i 1 kap 1 § andra stycket fjärde punkten miljöbalken. 
28

 Carlman & Westerlund, s. 109-110. 
29

 Prop. 1987/88:85, s. 46 och 47.  
30

 SOU 1993:27 Miljöbalk, s. 466. Utdraget ovan är hämtat från det första betänkandet till miljöbalken, som 

återkallades strax efter utgivningen. 1998 års miljöbalk antogs mot bakgrund av ett annat betänkande, SOU 

1996:103, i vilket något motsvarande uttalande inte återfinns.   
31

 Prop. 2009/10:155, s. 11. 
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2.2. Forskningsläget kring naturessäerna 

 

I takt med att miljöintresset har ökat har intresset ökat för Martinsons naturessäer. I början av 

2000-talet utgav Martinson-sällskapet samlingsverket Harry Martinson: Naturessäer (2000) med 

ett välskrivet efterord av Bengt Emil Johnson. Vidare har Karl-Olof Andersson skrivit verket 

Harry Martinson: Naturens, Havens och Rymden diktare (2004) – även det utgivet i samverkan 

med Harry Martinson sällskapet – i vilket han ägnar ett helt kapitel åt naturessäerna. Det kan 

även nämnas att Fredrik Karlsson skrivit artikeln Förlusten av en yta (2007) och behandlat 

Aniara i ett eko-kritiskt perspektiv. Forskningen kring Martinson har dock främst fokuserat på 

hans diktsamlingar och epik, exempelvis Natur (1934), Passad (1945) och Aniara. Den tidiga 

forskningen börjar med Peter Hallbergs Studier i Harry Martinsons språk (1941), Tord Halls 

naturvetenskapliga studie Vår tids stjärnsång (1958) och Ingvar Holms Harry Martinson: Myter, 

Målningar och Motiv (1960). Därefter kom Johan Wredes avhandling, Sången om Aniara – 

Studier i Harry Martinsons tankevärld (1965), som handlar om idévärlden i Aniara. Nästa stora 

studie avfattades av Kjell Espmark, Harry Marinson erövrar sitt språk – hans lyriska metod 

mellan åren 1927-1934 (1970) och på 2000-talet har han även utgivit verket Harry Martinson: 

Mästaren (2005). En annan avhandling om Martinsons diktkonst är Johan Lundbergs Den andra 

enkelheten – Studier i Harry Martinsons lyrik 1935-1945 (1992). I nämnda forskning refereras 

det ofta till naturessäerna, varför den används i denna uppsats.  

 

 

2.3. En överblick av naturessäerna 

 

De tre första böckerna om naturen – Svärmare och harkrank, Midsommardalen, Det enkla och 

det svåra – tillkom mellan åren 1936 och 1939 när Martinson vistades på Moa Martinsons torp i 

Sorunda by och i direkt anslutning till naturen. Böckerna tillkom också under det allt mindre 

optimistiska 1930-talet. Som Johnson anmärker innehåller böckerna ett allmänt reflekterande 

kring ting och företeelser i naturen och sammanfaller i viss grad med den stil som i Sverige 

kallas för linneansk. Enligt Johnson är det dock fråga om en ny typ av litteratur, ”deras förening 
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av naturtroget återgivande av skeenden i naturen, filosofisk spekulation, prosalyrisk förtätning, 

tids- och civilisationskritik saknar motstycke.”
32

 Utsikt från en grävstuva utkom 1963 som en 

sorts avrundning på naturessäerna och är i mycket skriven på samma sätt som de föregående 

verken. De prosaböcker som vi nu talar om är uppbyggda kring korta essäer. Exempelvis 

innehåller Svärmare och harkrank å ena sidan reflektioner om Martinsons egna 

barndomsminnen, geografilektioner från skolåren, minnen från hans tid som lösdrivare och åren 

till havs, och å andra sidan reflektioner om fascismen, materialismen, masskultur och det 

stundande kriget i Europa. Det som sammanflätar alltsammans – den röda tråden – är detaljerade 

och förtätade skildringarna av naturen.
33

 Som Johnson skriver så börjar en essä som ”I gröna 

riken” med en landskapsskildring som präglas av sann linnéansk undran inför naturen. Glädjen 

över naturens rikedom slår dock över i en rädsla, varefter naturskildringen övergår till en 

diskussion om att vara människa:
34

  

 

”Har man en gång börjat se landskapet i enlighet med dess ljusrörelse, så dröjer det inte länge, förrän man är 

helt förlorad i ljusets situationer. Ofta händer det då att man gripes av rädsla inför outtröttligheten i allt och den 

högspända, ormlikt glidande rastlöshetens öde. […] Då är det tid för människa att tala vid människa om det  

mänskliga” (Svärmare och harkrank, s. 14). 

 

När Svärmare och harkrank utgavs hade kritikerna svårt för det senare. Som Johnson påpekar 

berömde kritikerna de ”poetiska naturskildringarna” men satte frågetecken vid ”de filosofiska 

och tidskritiska utläggningarna.”
35

 Som George Svensson uttryckte just denna kritik: ”Vad som 

utan diskussion kan accepteras i Martinsons nya lilla bok är de rena naturbeskrivningarna.[…] I 

sin blandning av precis impressionistisk iakttagelse, saklighet och poetiska upplevelser har denna 

naturskildring intet motstycke i svensk litteratur.”
36

 Dock anmärker han att ”det torde inte vara 

lätt ens för det skarpaste filosofiska intellekt att med sin ljuskägla bringa klarhet i den 

martinsonska filosofins klärobskyr.”
37

 Kritikern Hans Larsson uppskattade det Martinsons språk 

och skriver att ”Martinsons intresse förlänger sig ofta från de små verkligheterna till orden som 

                                                           
32

 Johnson, s. 369. 
33

 A.a., s. 371. 
34

 A.a., s. 373. 
35

 A.a., s. 377. 
36 Citatet av George Svensson är hämtat från Johnson, s. 378. 
37

 Citatet av George Svensson är hämtat från Johnson, s. 378. 
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behövas för denna myckenhet.”
38

 Johnson skriver själv att det rör sig om ”en frenetisk tanke- och 

associationsflykt som hans penna försöker följa och fånga i själva tillblivelseögonblicket – ett 

språk som är sin egen natur, myllrande och mångfacetterad som den vildvuxna vegetationen i 

grönkärren.”
39

 Andersson har sammanfattat Martinsons stil på ett mer lättgripligt sätt och liknat 

hans iakttagelser av naturen med händelser, ”ungefär som när en skicklig journalist lyckas fånga 

det som verkligen sker bakom det som synes ske vid stora och små händelser.”
40

  

 

 

2.4. Harry Martinsons förhållningssätt till naturen 

 

”Vi välja utsikten från en grästuva en sommardag.” 

 

Harry Martinson, Utsikt från en grästuva, s. 29. 

 

Som framgått tidigare i uppsatsen fick Martinson Nobelpriset med motiveringen ”för ett 

författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos.”
41

 Denna motivering är en god 

ingång för att förstå Martinsons förhållningssätt till naturen.  Espmark förklarar att 

Nobelprismotiveringen belyser polariteten i Martinsons författarskap på följande sätt: 

 

”[Å] ena sidan den mästerliga naturminiatyren där poeten stiger ner i grästuvans rike, å andra sidan den  

universella utblick som domineras av rymdskeppet Aniara på dess allt ödsligare färd ut i ändlösheten.”
42

  

 

Espmark förklarar att daggdroppen speglar universum och att mikrokosmos korresponderar med 

makrokosmos och beskriver det som en ”interaktion där det oändligt lilla och det oändligt stora 

lyfter fram egenskaper hos varandra.”
43

 Detta kan vidare exemplifieras med känd sång från 

Aniara. I meningen ”en liten blåsa i Guds andes glas” använder Martinson konkretion för att 

fånga den svindlande tanken angående rymdskeppets Aniaras färd genom universum: ”i glasets 

kropp och efter tusen år / har blåsan gjort en resa i sitt glas” (sång 13, rad 29, rad 35-36). Även 

                                                           
38

 Citatet av Hans Larsson är hämtat från Johnson, s. 378. 
39

 A.a., s. 378. 
40

 Andersson, s. 68. 
41

 Espmark, 2003, s. 116. 
42

 A. st. 
43

 A. st.  
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om detta handlar om Martinsons lyriska metod vittnar det om hans stora perspektiv på tillvaron, 

vilket han redan utvecklat i naturessäerna på 1930-talet. I sitt inträdestal i den 

Svenska Akademin lyfter Kerstin Ekman fram hans stora tidsperspektiv och hans relativa 

ointresse för de mänskliga aktiviteterna i sammanhanget. Hon skriver: 

 

”I stycken som ”På åsens trappa” i Midsommardalen vänder han sig bort från människor mot ett landskap.  

Det verkar antropocentriskt ointressant, det är inte ens vackert. Det är en bit natur i förfall och omvandlig till  

andra livsformer.”
44

   

 

Vidare har Johnson noterat att Martinson ofta skildrade själva tillblivelseögonblicket 

och fångade varandet, växandet i dess enkelhet men samtidigt innefattade dess totalitet.
45

 Som 

Johnson skriver är Martinsons natursyn ekologisk eftersom den försöker att innefatta allt, även 

människans psykiska och språkliga begränsningar: ”Han ser naturen som allomfattande och 

oöversättlig; den är det iakttagna men också själva iakttagandet. Människan är delaktig i naturen, 

men även utestängd från den genom sitt medvetande och sitt språk.”
46

 I naturessäerna framför 

Martinson att språket begränsar oss i våra försök att återge naturen, som enligt honom är 

människans etikett på saker och ting: ”Allt vad du ser, allt vad du hör har blivit färgat av vox 

humana” (Svärmare och harkrank, s. 22). I essän ”På åsens trappa” i Midsommardalen skriver 

han även frågande om människan ”går här och intolkar och gör liknelser, medan gråskogen på 

rullblocksåsen bara talar vidare sitt obegripliga språk?” (s. 27). Martinson tycks här mena att vi 

tvingas använda metaforer och liknelser för att överhuvudtaget kunna skildra naturen, vilket 

dock ”i längden [är en] otillfredsställande omflyttningssyssla, en semaforering med A–B, B–A” 

(s. 30). Också Ekman observerar att Martinson använder naturen som bakgrund för att tala om, 

som hon uttrycker det:  

 

 ”vårt förhållningssätt till naturen, den accelererande tekniska utvecklingen och krigsriskerna. Från en sorts  

språkligt grundläge i stycken som ”På åsens trappa” började han tala om dessa frågor. Människans anordningar 

i världen och hennes politiska uppfattningar om dem såg han som något oerhört primitivt, ett civilisatoriskt 

försök som kanske var dömt till undergång redan innan det hade hunnit mer än yxas till.”
47 

                                                           
44

 Ekman, s. 10. 
45

 Johnson, s. 378. 
46

 A.a., s. 372. 
47

 Ekman, s. 11.  
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Som Wrede påpekar har Martinsons civilisationskritik sin grund i hans tro på ”en inre balans och 

funktionsmässighet i naturen.”
48

 I Svärmare och harkrank varnar Martinson för människans 

hybris och för att ”tänkesättens elddon som gnidande och gnidande till slut [komma] tända 

världsbrand” (s. 36). När det andra världskriget väl utbrutit så skriver han att ”civilisationen har 

spelat hasard med naturen.”
49

 I Aniara framträder hybristematiken mer än i något annat verk. I en 

högteknologisk civilisation har människan tvingats överge planeten och blivit emigranter i 

solsystemet. För passagerarna på rymdskeppet Aniara inträffar den slutliga katastrofen vid en 

nödgir för asteroiden Hondo, en referens till den japanska ö där Hiroshima är belägen.
50

 Det 

faktum att Martinson skrev Aniara talar ändå för att han var intresserad av teknik, må så vara att 

han var skeptisk mot teknik- och samhällsutvecklingen. Som Wrede skriver klandrade Martinson 

i praktiken maskiner eftersom de avskilde människan från naturen, samtidigt som han 

accepterade dem som ett sätt att närma sig naturen.
51

 Exempelvis ansåg han att enkla och 

ljudlösa maskiner tjänade människan väl och såg cykeln som idealmaskinen. Som Hall för fram i 

sin naturvetenskapliga kommentar till Aniara så utvann Martinson poesi ur maskiner.
52

 Ett 

exempel är dikten Kraft från verket Natur:   

 

”Ingenjören sitter vid hjulet / och läser i juni kväll. / Kraftverket mumlar inåtvänt i turbinerna, / dess lummigt 

inbäddade hjärta slår lugnt och starkt. / Löven skälva ej ens / i den stora vita / björken som står blyg vid 

betongdammens källa. / Igelkotten går snaskande längs floden. / Brovaktens katt lyssnar hungrigt till 

fågelsången. / Den ilsnabba tysta kraften sissar långt i hundramila trådar /  innan den bullras till i skrytsamma 

städer" (Natur, s. 16). 

 

Här sammanförs en läsande ingenjör, ett kraftverk, en björk, en igelkott och fågelsång i en 

harmonisk enhet.
53

 Detta tillstånd mellan människa och natur synes Martinson ha accepterat.  

 

 

                                                           
48

 Wrede, s. 149. 
49

 A. a., s. 150. 
50

 A. a., s. 167. 
51

 A.a., s. 144. 
52

 Hall, s. 27. 
53

 A.a., s. 27. 
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3. Teori 

 

 

3.1. Metaforteori 
 

 

A) Kort om metaforbegreppet och metaforernas betydelse 
 

Det ligger i metaforbegreppets natur att metaforer inte är beskrivande för faktiska förhållanden i 

verkligheten. Det är fråga om en betydelseförskjutning, vilket innebär att en annan betydelse 

projicerats på något, ofta något konkret för att förstå en abstrakt erfarenhet.
54

 Inom diktkonsten 

och skönlitteraturen spelar metaforer en viktig roll i den kreativa processen att skapa nya 

betydelser. Metaforer har dock kritiserats som hinder för att beskriva verkligheten. Som 

John Locke skriver i verket Essay concerning Human Understanding kan figurativt språk 

jämställas med ett ”perfect cheat”, som ska undvikas i sakliga sammanhang.
55

 I början av 1900-

talet uppstod dock tvivel på huruvida språket representerade verkligheten eller inte. Som 

sociologen Anna Johansson förklarar, har representationskrisen inneburit att gränsen mellan 

verklighet och fiktion suddats ut till den grad att berättandet närmat sig den objektiva 

vetenskapliga kunskapen. Det är framförallt detta brott mellan det objektiva och fiktiva som lett 

till att berättelser upphöjts som kunskapsform.
56

 Berättelser har därefter betraktas som något som 

i vart fall delvis formar vår förståelse för vår sociala verklighet. Denna utveckling har även 

flyttat fokus mot metaforer, vilka avspeglar politiska, filosofiska, rättsliga och religiösa 

föreställningar och kan studeras för att avslöja dessa i berättelser.
57

 Inom den kognitiva 

semantiken – den subjektiva betydelseläran – anses metaforer ha en särskilt stor del i att forma 

vår förståelse för företeelser och sociala fenomen. 

 

 

 

                                                           
54

 Se Mattsson och Larsson, s. 512 ff. 
55

 Locke, s. 508. Jfr. Mattsson & Larsson, s. 516. 
56

 Johansson, s. 41. 
57

 Jfr. Mattsson & Larsson, s. 517. 
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B) Konceptuella metaforer och tankestrukturer 
 

Centrala namn inom kognitiv semantik är George Lakoff och Mark Johnsson, vars konceptuella 

metaforteori introducerades i verket Metaphor we live by (1980). Av teorin följer att metaforer är 

språkliga uttryck för hur människan tänker om fenomen på ett strukturerat sätt, s. k. strukturella 

metaforer eller tankestrukturer. Begreppet tankestruktur motsvarar det som i kognitiv semantik 

heter ”cognitive spaces”, ”frames” och idealiserade kognitiva modeller.
58

 Som Stefan Larsson 

förklarar, fungerar tankestrukturer ”som ramar, tankens arkitektur, principer eller 

föreställningar.”
59

 Beroende på kontexten är tankestrukturerna mer eller mindre precisa och på 

grund av dess abstraktion i stort sett alltid beroende av metaforer för att uttryckas. Något 

förneklat påminner tankestrukturerna om det som Michel Foucault avser med diskurser och 

Derrida med kunskapskategorier.
60

 Liksom en diskurs eller kategori ramar in förståelsen för 

något särskilt – exempelvis föreställningen att naturen är en resurs – fungerar tankestrukturerna 

på ett liknande sätt. På motsvarande sätt utesluter tankestrukturen förståelsen för något annat – 

exempelvis föreställningen att naturen är en levande entitet – såtillvida den tankestrukturen inte 

blir ihågkommen. 

Som Lakoff och Johnson förklarar, är metaforer något vi använder i vårt vardagliga tal utan 

att vi reflekterar över det.
61

 Ett exempel på en konceptuell metafor är naturen är en maskin, som 

framträder i språket i form av metaforkluster genom uttryck som fungerar, kapacitet, producerar 

och kollapsar, vilka gör det meningsfullt att tala om naturen i termer av en maskin.
62

 Endast 

något av uttrycken behöver nämnas för att tankestrukturen ska aktualiseras. Att konceptuella 

metaforer får sin mening genom strukturer av kunskap, och inte genom kulturella eller språkliga 

konstruktioner, medför även att de kan vara svåra att upptäcka. Jämför till exempel den kulturella 

metaforen ”en stjärna föds” med den konceptuella metaforen naturen är en maskin. Medan den 

kulturella metaforen är lätt att känna igen (det är någon som blivit berömd), så framträder den 

konceptuella i form av vanliga uttryck och utmärker sig inte med samma tydlighet så som den 

kulturella metaforen. Om dessa uttryck inte uppfattas som metaforer kan man– med Lockes ord – 

                                                           
58

 Larsson, 2012, s. 78-79, Lakoff 1987, s. 68 ff. 
59

 Larsson, 2012, s. 79. 
60

 Foucault, s. 51 ff. Jfr Larsson, 2012, s. 79. För Derrida, se Johansson, s. 161 ff. 
61

 Lakoff och Johnsson, 1980, s. 3 ff. 
62

 Jfr. Mattsson & Larsson, s. 525. 



19 

 

dock tala om sakerna som de är (”speak of things as they are”).
63

 En metaforanalys kan här bidra 

till ett synliggörande av tankestrukturen/föreställningen och att den dekonstrueras.  

Konceptuella metaforer har också en del i vår förståelse för rumsliga/spatiala förhållanden 

och i hur vi förstår abstrakta fenomen som behållare och objekt, s.k. spatiala och ontologiska 

metaforer.
64

 Dessa är beståndsdelar i de strukturella metaforerna och är väsentliga för dess 

uppbyggnad. Föreställningen att människan anses stå över naturen och att naturen anses stå 

under människan är ett exempel på en spatial metafor. När naturen förstås i termer av en helhet 

förstås den också som ett objekt, i vilket alla djur, växer och människor ingår. Det är ett exempel 

på en ontologisk metafor.
65

.  

 

 

3.2. Metaforernas relevans för förhållningssätten till naturen 

 

I det politiskt präglade verket Moral Politics: What Conservatives Know That Liberals Don't 

(1996) visar Lakoff att metaforer har del i att forma vår förståelse för förhållningssätten till 

naturen. Även om Lakoff behandlar förhållningssätt i amerikansk politik speglar metaforerna 

föreställningar som är relevanta för det antropocentriska respektive ekocentriska 

förhållningssättet.
66

  

 

 

A ) Naturen är Guds plats 
 

De konservativas förhållningssätt till naturen korresponderar med den kristna världssynen att 

människan härskar i Guds rike och principen om naturligt herravälde enligt följande: Gud har 

                                                           
63

 Citatet av Locke är hämtat från Larsson, 2013, s. 125. 
64

 Lakoff och Johnsson, 1980, s. 14 ff. 
65

 Det hänvisas till litteraturen för en mer detaljerad redogörelse för konceptuell metaforteori, i första hand till 

Metaphor we live by (1980) som ännu utgör standardverket på området och i andra hand till Lakoffs Women, Fire 

and Dangerous Things (1987) samt Lakoffs och Johnsons Philosophy in the Flesh (1999). 
66

 I det ovan nämnda verket utgår Lakoff från att de konservativas ideologi baseras på fadersmodellen och att de 

liberalas ideologi baseras på modersmodellen, samt att modellerna har betydelse för hur partierna formar sin 

respektive politik. Modellerna har vidare betydelse för partiernas förhållningssätt till miljön. Lakoff, 1996, s. 212 

ff. Något förenklat kan man säga att fadersmodellen motsvarar ett antropocentriskt förhållningssätt till naturen och 

att modersmodellen motsvarar ett ekocentriskt förhållningssätt till densamma.  
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herravälde över människan, människan har herravälde över naturen och föräldrar har herravälde 

över barnen. Dessa föreställningar framgår bl.a. av metaforerna naturen är Guds plats (Nature is 

God`s Dominon) och människan är naturens förvaltare. Även den spatiala metaforen människan 

står över naturen ingår i dessa metaforer. Denna synes utgöra grunden för det antropocentriska 

förhållningssättet i det att människan anses stå över och utanför den övriga naturen. Det 

förhållandet att människan fått herravälde över naturen av Gud innebär dessutom att naturen är 

någonting som ska tämjas (naturen är ett vilt djur) eller bekrigas (naturen är en motståndare). 

De två nyssnämnda metaforerna innebär ett erövrarperspektiv utan begränsningar att bruka 

naturen. Som motvikt till dessa uppfattningar finns förvaltarskapsmetaforen, vilken innebär att 

människan ska använda naturresurserna sparsamt och ansvarigt.
67

  

När människan anses stå över och utanför naturen förtingligas den bara till objekt, som har 

instrumentella eller estetiskta värden för henne, och förstås metaforiskt i termer av bl. a. resurser, 

egendom, bilder och maskiner. Genom att förstå naturen i termer av en resurs blir det möjligt att 

bestämma dess ändamål och kategorisera den. Då kan laxen kategoriseras som en fisk som kan 

användas som mat, stenarna som byggnadsmaterial, kolet som råmaterial och träd som 

virke.
68

 Metaforen öppnar vidare för att betrakta naturen som enskilda objekt och en ändlig 

resurs, som kan kvantifieras och värderas i relation till tillgång och efterfrågan enligt 

marknadsekonomiska principer. Utan något som helst egenvärde hindrar ingenting från att en 

resurs byts ut om den skulle ta slut. I egenskap av materiella objekt kan naturen även göras till 

föremål för ägande, som kan överlåtas genom försäljning till andra ägare. Som Lakoff påpekar, 

så är egendomsmetaforen på intet sätt universell och det finns kulturer där tanken att någon kan 

äga ett träd, en hel skog eller ett berg förefaller egendomlig.
69

 Naturen kan också vara något som 

ger skönhetsupplevelser till människan. Den konkretiseras då som en tavla eller en bild, och 

värderas i förhållande till dess estetiska värden för människan, dvs. hennes subjektiva upplevelse 

av den.
70

 Indirekt kan även estetiska värden omsättas i pengar eftersom natursköna områden 

genererar det genom exempelvis turism eller högre markpriser. Ytterst resulterar detta i att allting 

i naturen ingår i det mänskliga ekonomiska systemet. 
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 Lakoff, 1996, s. 212 ff. 
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 A.a., s. 214.  
69

 A.a., s. 214. 
70

 A.a., s. 214. 
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B) Människan är en del av naturen m.m. 
 

De liberalas förhållningssätt till naturen har likheter med ekocentrismen i det att människan 

anses vara en del av naturen samt att naturen förstås i termer av en moder och en levande entitet. 

Dessa föreställningar framgår av metaforer med samma namn (naturen en helhet, naturen är en 

moder och naturen är en levande entitet). Metaforen naturen är en moder gör naturen till någon 

som ger vårdnad och omsorg. Som Lakoff förklarar så består det normala förhållandet mellan ett 

barn och en moder av kärlek, vilket kräver att båda parterna visar respekt och tacksamhet för 

varandras tjänster. Förhållandet mellan ett barn och en moder är även starkt och varaktigt samt 

saknar ekonomiska värden. Metaforen naturen är en helhet sätter emfas på samhörigheten och 

det ömsesidiga förhållandet mellan människan och naturen.
71

 I likhet med kärlek saknar 

samhörighet ett ekonomiskt värde. Som Lakoff påpekar, så tillåter såväl moders- som 

helhetsmetaforen människan att bruka naturens resurser så länge som resursanvändningen sker 

på en hållbar nivå. I annat fall är det inte fråga om ett respektfullt eller ömsesidigt förhållande.
72

  

Metaforen naturen är en levande entitet innebär ytterligare en begränsning i att bruka naturen. 

Den öppnar för att ge naturen självständighet, identitet och se naturens egna behov. Naturen är i 

så fall inte det andra, det betraktade, utan en betraktare och ett subjekt med egenvärden och en 

rätt att existera.
73 

Om människan ska använda naturen som en resurs måste hon då visa respekt 

för naturen i egenskap av ett subjekt. Vidare förklarar Lakoff att omvårdnaden kan förstås som 

en estetisk upplevelse och som en viss typ av konst. Eftersom omvårdnaden inte kan separeras 

från den övriga naturen är upplevelsen inte densamma som att se en vacker naturscen, utan 

sammanfaller med värdena som förknippas med omvårdnad, respekt, ömsesidighet och 

tacksamhet. Något som är positivt i förhållande till omvårdnaden kan därför betraktas som 

estetiskt.
74
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 Lakoff, 1996, s. 216 ff. 
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3.3. Dekonstruktion  

 

Dekonstruktionen har sitt ursprung i den poststrukturalistiska kritik som riktades mot 

strukturalisterna, som sökte efter universella djupstrukturer i berättandet. Roland Barthes sätter 

igång denna kritik i boken S/Z (1970), där han ifrågasätter antagandet att det finns en universell 

struktur som gjorde berättelserna meningsfulla. Enligt Barthes är analysens uppgift istället att 

uppmärksamma variationen av betydelser i texterna samt att följa betydelserna i olika 

riktningar.
75

 Den tänkare som sedermera förknippats mest med poststrukturalismen är 

Jaques Derrida. Liksom Barthes bestred Derrida tanken att det fanns en stabil mening i texter, 

men tillförde att den meningsskapande kraften var tecknens förhållande till andra tecken eller – 

som det ofta uttrycks – skillnaden mellan tecknen (differance). Johansson har förklarat det väl 

och säger att ”varje tecken [är] beroende av skillnaden gentemot andra tecken i en ändlös kedja” 

och att ”dess slutgiltiga förståelse blir oupphörligen uppskjuten.”
76

 Derrida applicera detta på 

kunskap och framhöll att den är organiserad i form av binära kategorer, i motsatspar. 

Kategorierna förutsätter varandra för att vara meningsfulla och är inneslutna i varandras 

definitioner. Vissa kategorier har dock blivit överordnande andra, som helt exkluderats i vissa 

sammanhang. Genom att visa på hur kategorierna förhåller sig till varandra går det att bryta ned 

en förståelse som blivit förhärskande och bygga upp en annan förståelse. Som Johansson 

förklarar så kan denna procedur – dekonstruktion – förstås som ett sätt att ta sig an en text, en 

läsart eller en strategi.
77

 Derrida använde dekonstruktionen som en filosofisk strategi och 

illustrerade denna med bl.a. kategorierna ”talet” och det ”skrivna ordet.” Kategoriseringen och 

hierarkin i detta fall bygger på det platonska antagandet att talet är möjligt att tyda och förstå och 

att skriften är intetsägande, vilket lett till en logocentrisk tradition i vilken det skrivna anses 

spegla en tanke eller mening före själva nedskrivandet.
78

 Som Johansson utvecklar är det viktig 

att fråga om den exkluderade kategorin är en förutsättning för den som har favoriserats och 

överordnats. Hon föreslår därför att följande frågor ställas av dekonstruktionisten: Finns det 

någon annan kategori som står i ett motsatsförhållande till den kategori som exkluderats i ett 
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 Johansson, s. 161. 
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 A.a., s. 162. 
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 A.a., s. 162. 
78

 Cullhed, s. 145-146. 
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sammanhang och, om svaret är nej, finns det i så fall någon logik som resulterar i att ordningen 

blir omvänd, det vill säga att den exkluderade kategorin blir överordnad den favoriserade.
79

 Som 

Anders Cullhed noterar, så är Derridas metod tillämplig på mer än bara filosofiska spörsmål och 

kan appliceras på stora delar av det humanistiska fältet. Exempel på kategorier som har relevans 

för humanistiska studier är modernitet och tradition, subjekt och objekt, kultur och natur, man 

och kvinna, staden och landsbygden.
80

 Startpunkten i den dekonstruktionistiska proceduren är 

den kategori som blivit förhärskande i en viss kontext, vilket i miljörätten är föreställningen om 

att människan står över naturen. Mot denna vänder vi blicken i nästa avsnitt.    

 

 

4. Föreställningar om naturen i miljörätten 

 

 

4.1. Människan står över  naturen m.m. 

 

Miljörätten har tillkommit för att skydda och bevara naturen. Av förklarliga skäl framhävs därför 

inte föreställningarna om människans herravälde över naturen, annat än i negativ bemärkelse. I 

förarbeten påpekas det exempelvis att skogar riskerar att utplånas och att arter riskerar att 

utrotas.
81

 Dessa metaforer tycks ha sin grund i föreställningen att naturen är en motståndare som 

människan bekrigar. Metaforer som speglar föreställningar om människans herravälde över 

naturen, eller i vart fall att hon råder över den, framträder med desto större tydlighet i andra 

rättsområden. I sakrätten diskuteras frågan om människor kunnat ta över ”herrelös mark” genom 

att bli dess ockupanter, dess brukare och därigenom förvärva äganderätt till marken.
82 När frågan 

gällt om staten eller samerna har rätt att bruka delar av Lappland har naturen förståtts i termer av 

egendom och genom uttryck som ”vem äger Lappland?” samt ”äganderätt till fjällområdena.”
83

 I 

fastighetsrätten behandlas stående träd, växter och till om med vatten som fast egendom medan 
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 Johansson, s. 161.  
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 Cullhed, s. 146 
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 Prop. 1987/88:85, s. 32. 
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 Prop. 2008/09:214, s. 1 samt s. 28. 
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 Tiberg, s. 966, NJA 1981 s. 1.     
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fällda träd behandlas som lös egendom.
84

 I samma rättsområden som ovan förstås naturen även i 

termer av en vara genom uttryck som förvärva marken, köpa marken och sälja marken. I 

miljörätten talas det också om naturen som vår gemensamma egendom samt om våra skogar, 

sjöar, kuster och fjällandskap, som om dessa var kollektiv egendom. I likhet med sak- och 

fastighetsrätten används vidare begrepp som markägaren, jordägaren, bergsägaren och 

skogsägaren.
85

 Sedan konventionen för biologisk mångfald i Nagoya år 2010 har 

ekosystemtjänst-begreppet framhävts som ett hjälpmedel för att kunna uppnå miljömålet genom 

att förstå naturen ur ett marknadsperspektiv. Begreppet lyfter fram de tjänster som naturen 

levererar till människan i termer av ”varor”, till exempel livsmedel, pollinering, global 

klimatreglering, estetiska värden och friluftsliv, och innebär närmast ett ekonomiskt 

helhetsperspektiv på naturen.
86

 Miljörätten utgör troligen ett exempel på när etablerade 

föreställningar om till exempel ägande av egendom och varor integrerats i ett nytt rättsområde 

som ämnar lösa nya problem, som utarmningen av jordens naturresurser och hållbar utveckling.
87

 

Som i fallet med ekosystemtjänst-begreppet kan föreställningarna vara praktiska för att förstå 

naturen. Frågan, som jag avser att besvara i det följande, är dock vad de innebär för 

rättstillämpningen och naturen.   

 

 

4.2. Rättsfallsanalys 
 

 

A) Bakgrund  
 

En fastighetsägare avsåg att uppföra en byggnad vid strandlinjen på skärgårdsön Horsö i 

Västerviks kommun och ansökte om tillstånd för en ekonomibyggnad i enlighet med ett gammalt 
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 Se 2 kap. 1 § jordabalken. 
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 Prop. 1985/86:159 s. 6, NJA 1922 s. 321. 
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 Naturvårdsverket, sammanställd information om ekosystemtjänster, skrivelse 2012-10-31, ärendenr: NV-00841-

12 s. 22. 
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 Jfr. Larssons Metaphors and Norms: Understanding copyright law in a digital society (2012). Larsson förklarar 

där att samma tankestrukturer används vid rättsliga bedömningar gällande såväl digital- som analogiteknologi, vilket 

är ett exempel på när gamla föreställningar används vid rättstillämpningen rörande ett nytt fenomen.  
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förordnande om landskapsskydd.
88

 Eftersom ett förordnande hade utfärdats för området hade 

länsstyrelsen befogenhet att meddela tillståndstvång för nya byggnader, om dessa i väsentlig mån 

påverkade landskapsbilden. Innan länsstyrelsen hann fatta beslut i ärendet – vilket dröjde 

avsevärt – hade fastighetsägaren redan uppfört byggnaden.
89

 Länsstyrelsen avslog ansökan och 

anförde att byggnaden påverkade landskapsbilden ”mycket negativ[t] och i väsentlig mån 

[skadade] de intressen som förordnandet till skydd för landskapsbilden [var] avsett att skydda.” 

Länsstyrelsen anförde vidare att byggnaden bara i en liten grad avvek från den flygplanshangar 

som den tidigare fastighetsägaren avsåg att bygga och att den inte var avsedd för 

jordbruksändamål. Till skillnad från en ekonomibyggnad krävde den därför även dispens enligt 

undantagsreglerna om byggnadsförbud i strandskyddområde. Länsstyrelsen beslutade vidare att 

byggnaden skulle rivas med hot om vite. Fastighetsägaren överklagade beslutet och yrkade att 

tillstånd för en ekonomibyggnad skulle meddelas samt att vitesföreläggandet att riva byggnaden 

skulle upphävas. Målet prövades först av miljödomstolen vid Växjö tingsrätt och senare av 

miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Domstolarna tog i huvudsak ställning till följande 

frågor. Omfattades byggnaden av regleringen om byggnadsförbud i ett strandskyddsområde och, 

om inte, i vilken utsträckningen påverkade byggnaden landsskapsbilden? 

 

                                                           
88

 Enligt den gamla naturvårdslagen (1964:822) i dess lydelse före 1975. 
89

 Fastighetsägaren uppgav, som förklaring till varför han uppfört byggnaden utan tillstånd, att han uppfattat den 

långsamma handläggningen hos länsstyrelsen att tillstånd hade lämnats genom passivitet.  
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 B) Naturen är en resurs 
 

Som grund för sin talan anförde fastighetsägaren att byggnaden skulle användas för jordbruk, 

fiske och jakt och alltså klassificeras som en ekonomibyggnad. Länsstyrelsen yrkade att 

överklagandet skulle avslås och anförde att fastighetens användning som en ekonomibyggnad 

var överdriven. I sakframställan anförde fastighetsägare bl.a. följande:    

 

”[p]å fastigheten bedrivs jordbruksverksamhet, skogsbruk och fiske. Bland annat arrenderas mark ut för    

sommarbete för köttdjur och får. Fastigheten skall enligt av länsstyrelsen upprättad skötselplan hållas öppen   

genom bete, vilket överensstämmer med öns jordbrukshistoria. […] Ett avslag på ansökan kommer att 

medföra att djurhållningen inte kommer att kunna ske på ett rationellt sätt varför det är fråga om ett avsevärt 

försvårande av pågående markanvändning. Det är av flera skäl nästan ogörligt, såväl praktiskt som 

ekonomiskt, att anpassa djurantalet med hänsyntill betestillgången. […] För att möjliggöra detta och för att 

tillgodose djurägarens önskemål behöver djuren vistas så lång period som möjligt på ön.” 

 

Undantagsreglerna från strandskyddet har tillkommit för att låta människor livnära sig i 

resursfattiga områden genom jordbruk, fiske, skogsbruk eller renskötsel.
90

 För att reglerna 

överhuvudtaget ska kunna bli tillämpliga måste naturen förstås i termer av resurser och enskilda 

objekt, dels för kunna kategorisera och ge den specifika ändamål, dels för att kunna kvantifiera 

den och resonera om resurserna är otillräckliga eller inte. I aktuellt mål betraktades ängarna i 

termer av en resurs i form av hö och djuren i termer av ”köttdjur” i form av mat. 

Fastighetsägaren har även anfört att djurantalet inte kunde anpassas till ”betestillgången”, vilket 

tyder på att naturen förstås som en ändlig resurs. Metaforiska uttryck som ”fastighetsägaren” och 

”djurägaren” är exempel på hur marken och djuren reducerats till egendom som människan råder 

över. Av sakframställan följer vidare att djuren skulle vistas på ön för att tillgodose djurägarens 

”önskemål” samt att ”öns historik skall beaktas”: 

 

”Horsö är sedan lång tid tillbaka en levande skärgårdsö där befolkningen livnärt sig på jordbruk och fiske. 

Att begränsa hans rätt att förfoga över sin fastighet i enlighet med beslutet kan inte anses gynna vare sig 

honom eller allmänheten.” 

 

                                                           
90

 7 kap. 15 § första punkten miljöbalken. 
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Fastighetsägaren betonar här människornas historia, sin egen rätt att bruka marken samt andras 

intresse av att den brukas. Det är i hög grad ett antropocentriskt förhållningssätt som framträder. 

I det aktuella ledet av bedömningen gick både miljödomstolen och miljööverdomstolen på 

fastighetsägarens linje. Eftersom byggnaden skulle användas i ett syfte som tjänade ändamålen 

för jordbruket var det enligt domstolarnas bedömningar fråga om en ekonomibyggnad.  

 

 

C) Naturen är en bild 
 

Medan fastighetsägaren hävdade att byggnadens påverkan av landskapsbilden var marginell 

hävdade länsstyrelsen att dess påverkan på densamma var påtaglig. Begreppet 

landskapsbildsskydd är stadgat i 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 januari 1975, som 

äger tillämpning om ett förordnande av landskapsbildsskydd utfärdats före detta datum.
91

 Trots 

att begreppet inte nämns uttryckligen i 1998 års miljöbalk ska landskapsbilden beaktas vid 

nyetablering av större anläggningar och ingrepp enligt denna balk.
92

 Så är exempelvis fallet vid 

etablering av vindkraftsverk. Även av plan- och byggnadslagen följer att bebyggelse och 

byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till stads- och landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan.
93

   

Landskapsbilden är människans subjektiva upplevelse av landskapet och förutsätter en 

betraktare för att kunna existera. Det är i vart fall delvis människans sinne för skönhet som avgör 

huruvida landskapsbilden har ett estetsikt värde eller inte.94 Landskapsbilden är även en 

konkretisering av naturen i termer av en bild, vilken vi kan förhålla oss till när naturens estetiska 

värden ska bedömas. Detta kan exemplifieras med ett utdrag ur Naturvårdsverkets 

författningssamling om naturvård, där naturen beskrivs på följande sätt.   

 

”[B]ebyggelse, vägar och även större anläggningar såsom ett kraftverk kan harmoniskt ingå i landskapet, 

ibland genom att skapa kontrast och spänning i linjespel och färger. [D]e stora dragen i landskapet bestäms av 
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 Prop. 1964:148, s. 6. 
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 Se 3 kap. 2 § miljöbalken samt prop. 1997/98:45, s 30. 
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 SNFS år 1981 0001, s. 68-69. 
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berggrunden [medan] samverkan och balans mellan landskapets element ger oss i regel den mest positiva 

landskapsupplevelsen.”
 95

 

 

Användningen av uttryck som drag, samverkan, balans, harmoni, kontrast, spänning, linjespel, 

färger formar ett metaforkluster som tyder på att naturen förstås i enlighet med föreställning att 

naturen är en bild. Likande metaforbruk användes av fastighetsägaren och domstolarna i 

rättsfallet. Till stöd för sitt påstående att byggnaden inte påverkade landskapsbilen anförde 

fastighetsägaren landskapsarkitekt P. T:s bedömning: 

 

”P. T. finner bl.a. att byggnadens exponering i landskapet är begränsad genom sin placering inne i den djupa  

viken och genom den med landskapet sammanfallande färgsättningen."  

 

Även länsstyrelsen argumenterade i förhållande till föreställningen att naturen är en bild och 

anförde att byggnaden hade en dominerande inverkan på det omgivande landskapet, samt att 

landskapsbilden hitintills inte påverkats av en byggnad med sådan storlek och takresning.  

I det här ledet av bedömningen gick domstolarna på länsstyrelsen linje. Miljödomstolen ansåg 

att byggnaden inte var ett ”helt främmande inslag i skärgårdsmiljön till vare sig utseende eller 

färg” men att den hade ”en väsentlig inverkan på kustlinjen och landskapsbilden.” 

Miljööverdomstolen ansåg att ”dess exponering i landskapet var tydlig” och att det inte hade 

visats att byggnaden krävde den aktuella storleken och utformningen för att uppfylla 

jordbruksändamålet. Även om domstolarna beslutade till fastighetsägarens nackdel har 

argumentationen och bedömningen skett inom ett begränsat ramverk. Det betyder att parterna 

argumenterat och rättens ledamöter beaktat sådant som hör till den mänskliga intressesfären, som 

rätten att bruka naturen och att skydda det vackra landskapet. När mänskliga intressen sätts i det 

främsta rummet finns alltid en risk att naturen negligeras. Följden av undantagsreglerna från 

strandskyddet är exempelvis att människan kan bruka resursfattiga områden i större omfattning 

än vad hon borde. Inget i de aktuella föreställningarna säger heller något om i vilken omfattning 

naturen får användas eller om dess värde i sig. Detta lämnar naturen tämligen oskyddad.  
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5.  Från antropocentrism till ekocentrism  

 

 

5.1. Människan står över och utanför naturen / Naturen är en helhet 

 

En grundtanke i Derridas filosofi om dekonstruktion är att kategorier får sin betydelse i 

förhållande till andra kategorier, exempelvis kulturen i förhållande till naturen eller kvinnan i 

förhållande till mannen. Så tycks vara fallet vad gäller föreställningarna om att människan står 

över/utanför naturen och att naturen är en helhet. Låt oss ta avstamp i den förra föreställningen, 

som även finns representerad i Martinsons naturessäer. I en essä i början av Svärmare och 

harkrank uppmärksammar Martinson det antropocentriska på följande sätt: 

  

”Ty för människorna handlar allting om människorna. Det handlar alls inte djupast om blommorna eller om 

Gud. Det handlar inte alls om havet, om idealet självt eller om drömmen själv. Nej, innerst alltid om 

människorna. Ditt uppträdande i världen står i förhållande till vad människorna har lärt dig” (s. 14). 

 

Som framgått tidigare i uppsatsen vände han bort blicken mot det mänskliga landskapet i essän 

”På åsens trappa” och skildrade istället naturen på andra sidan åsens brant. Naturessäerna är dock 

inte några rena naturskildringar, istället belyser Martinson ofta det faktum att människan och det 

mänskliga är en del av naturen. I essän ”Kring gamla bruk” i Svärmare och harkrank tecknar 

Martinson bilden av det mänskliga och naturen i en syntes genom att utgå från en fabrik ”där 

även interiör och maskiner verkade inväxta med det hela, så att allt förenades och tedde sig som 

ett naturorgan” (s. 62). Det metaforiska uttrycket ”naturorgan” förenar det mänskliga med 

naturen i en process, genom vilken byggnaderna och maskinerna kommer att upplösas och uppgå 

i något annat. I en annan essä i samma bok tecknar Martinson bilden av ett förfallet torp som 

blivit oigenkännligt som en mänsklig artefakt, men som vittnar om människorna som levde där, 

om hur barnen emigrerat till Amerika och inte kunde hjälpa till när torpet brann ner. Som detta 

visar är människans avtryck mycket tillfälliga i det större tidsperspektivet. Ändå finns det 

anledning att inte underskatta människans påverkan på naturen. Hon har sedan länge lämnat det 

kringströvande nomadlivet och ställt sig utanför naturens kretslopp. I Svärmare och harkrank 
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uttrycker Martinson att balansen satts ur spel och sätter emfas på människans förmåga att förinta 

den.  

 

”Vem har vidare rätt att upphäva eller förinta många av de fridsrum som världsalltet självt mellan sina  

processer och arter upprätthåller?” (s. 30). 

 

Här beskriver Martinson naturen i termer av ”fridsrum” som fungerar och upprätthålls av sig 

själva. Det metaforiska uttrycket ”fridsrum” för tankarna till det som vi idag kallar för 

ekosystem, dvs. avsnitt i naturen, alltifrån en sjö, en skog, ett landskap till hela planeten, som 

består av en mängd processer och interaktioner. Metaforen går även ut på att beskriva naturen 

som rum eller platser i harmoni (frid). Ordet frid betyder motsatsvis att det kan råda ofrid. Och, 

som Martinson frågar retoriskt i utdraget ovan, ”[v]em har vidare rätt att upphäva och förinta” 

dessa? (s. 30). Människan är enligt Martinson en del av naturen och en art bland andra arter, som 

genom sin utveckling och förmåga att känna har en särskild roll och ett särskilt ansvar. Som 

Andersson förklarar menar Martinson att människans växande hjärnkapacitet dels inneburit en 

större förmåga att känna, dels en större skyldighet att visa medkännande. Skyldigheten gäller inte 

bara förhållandet människorna emellan, utan även förhållandet mellan människa och djur.
96

   

  I Det enkla och det svåra ser Martinson till människans mer positiva sidor. I essän ”Var 

börjar naturen” beskriver han människan som en bidragande faktor i naturen och skriver att 

rågen, vetet, majsen och potatisen etc. inte skulle ha nått sin nuvarande utbredning utan 

människans hjälp, utan skulle hålla till i betydligt mindre kolonier i vildnaturen. Naturen har 

därför i människan ”funnit en stor och otrolig sammansatt medintressent” (s. 15). Detta betyder 

vidare på att människan och naturen är beroende av och befinner sig i ett ömsesidigt förhållande 

till varandra. Likaså är åkerns brukning: 

  

”till rågens fördel lika mycket som till människans fördel. Rågen blir sådd på utmärkt och välarbetat mark  

där alla gynnsamma omständigheter är framlagda åt rågen att växa i. Rågen glädjes och växer, trives och  

frodas – lever. Ja, den lever ändä fram till skörden ett rikt levande liv i sällskap med artlika anförvanter i det  

oändliga, individ vid individ, strå invid strå, på vidsträckta domäner där arten får vara alldeles allenarådande  

genom en hel solig och susande sommar av liv” (Det enkla och det svåra, s. 204-205).  
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Här ansluter sig Martinson till ekocentrismen i bemärkelsen att allt liv ingår i helhet och att 

människan har ett ansvar att låta växterna förverkliga sig själva, leva sina liv helt och fullt. Det 

står i skarp kontrast till den antropocentriska föreställningen att endast mäniskan har en sådan 

rätt.   

 

 

5.2. Människans herravälde över naturen / Naturen är en moder  

 

Det antropocentriska och det ekocentriska förstås ofta i termer av manligt respektive kvinnligt. 

Traditionellt har också mannen förståtts i bemärkelsen tämjaren och erövraren och naturen i 

bemärkelsen det känslomässiga och det vilda, vilket tolkats som kvinnliga drag. Som 

Olle Holmberg noterar har nästan alla poeter någon gång liknat naturen vid Moder jord.
97

 

Martinson är inget undantag. Tvärtom har han, som Hallberg skriver, en närmast religiös 

vördnad för och tro på de ”moderliga urprinciperna, som för honom representerar det goda och 

väsentliga i tillvaron.”
98

 I Martinsons verk framträder kvinnan i flera avseenden och det är nog 

främst kvinnorna i Aniara – den dansande Dasi, piloten Isagel och Doris – som uppmärksammas 

mest i doktrinen. Det är framförallt Doris som intresserar i sammanhanget. I början av Aniara 

nämns uttrycket ”Doris dalar”, vilket kan kopplas till jorden och föreställningen om att naturen 

är en moder (sång 13, rad 52). Till skillnad från Aniara är naturessäerna inga verk om kvinnor 

och det kvinnliga eller moderliga kan inte följas som en röd tråd. Här och var intolkar emellertid 

Martinson kvinnliga kvalitéer i naturen, ibland moderliga, ibland i andra aspekter. 

Som Wrede utveckar de moderliga urprinciperna, så syftar dessa på ett harmoniskt tillstånd i 

naturen.
99

 Urprinciperna har dock ”slagits i bojor och dödats” av krafter som arbetar i motsatt 

riktning (Svärmare och harkrank, s. 37). Det finns flera exempel på det. Martinson benämner de 

krafter som sätter sig över och förintar fridsrummen som de heroistiska tankesätten, vilket synes 

stå för det manliga i bemärkelsen tämjaren eller erövraren. Han rikter vidare kritik mot tendensen 

att vara okänslig och att istället ”grovcitera arternas kamp för att rättfärdiga sitt rofferi”  

(Svärmare och harkrank, s. 36). Talande för när dessa beteenden fört människan bortom 
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återvändo är Aniara. I eposet har människan förstört planeten och får klara sig utan den 

moderliga omsorg som ”Doris dalar” tillhandahöll. Sedan rymdskeppet Aniara gjort en nödgir 

för asteroiden Hondo och missat Mars, förefaller slutet oundvikligt. Om människan istället gett 

naturen den omsorg den förtjänade hade hon naturligtvis inte behövt överge planeten. Som 

Karlsson påpekar så placerades Aniara i rymden för att ställa människan inför avsaknaden av ett 

rum att regera och att visa att hon egentligen är maktlös. Och, som Karlsson skriver: ”Om 

Aniara-människan verkligen skulle härska planeten, skulle hon då vara tvungen att fly?”
100

   

Som motvikt till de destruktiva krafterna har naturen en förmåga att ge liv, vårdnad, omsorg 

och kärlek. Martinson talar bl. a. om att ”[a]lltid skall du väl till nöd kunna fall tillbaka på 

naturens gröna riken. I bladgröna och safter börjar alltid nytt liv” (Svärmare och harkrank, s. 22). 

I anslutning till detta framträder kvinnan som en ”fredbringerska”, som kan utveckla språket och 

sättet att tänka. Han förklarar det på följande vis:  

 

”Ett språk ligger ofött inom oss, och det språket siar: vi äro på väg mot nya artikulationer av ännu knappast  

halvväckta tankar och ingivelser. Och kanske är det kvinnorna som komma att lyfta det språket ur dunklen 

och därmed fullständigt förändra tidslivets ytor och omskapa tankevärldens utsikt” (Svärmare och harkrank, 

s. 24).  

  

I Det enkla och det svåra har Martinson utvecklat den här tanken. Där skriver han att människans 

samvete kan utvecklas genom att betrakta naturen och göra jämförelser. När naturupplevelserna 

är så föränderliga, så sammansatta, kan ”mänskosamvetet pressas till yttring, till sökande och 

jämförelser” och tränas upp till en nivå där samvetet blivit lika snabbt och skickligt som förnuftet 

(s. 79). Han ser även ”livet självt, kosmos” som diktens moder och anser att ”den gröna och vida 

naturen är bakgrunden för all dikt, den är den djupa fonden (Svärmare och harkrank, s. 20).
101

 

Som framgått tidigare i uppsatsen kunde människan vara en bidragande faktor i naturen genom 

att möjligöra för arternas expansion. I någon mån är det även ett exempel på när människan visar 

kärlek och ger något tillbaka till naturen.  
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5.3.  Naturen är en resurs / Naturen är en levande entitet 

 

”När vi elda här i skogsgläntan kastas eldskenet mot den branta åsens blockväggar. De återkasta skenet, 

gråröda och undrande. De undra väl varför man två eller tre gånger varje årtusende bryter upp den här maden 

på nytt och kalhugger det här markstycket omkring blockens tunga, blågrå fötter.”  

 

Harry Martinson, Svärmare och harkrank, s. 52. 

 

Föreställningarna att naturen är en resurs och en levande entitet är varandras motsatser. I den 

förra är naturen ett objekt och i den andra är den ett subjekt. Föreställningarna utesluter dock inte 

varandra. Också Martinson betraktar naturen i termer av en resurs som människan kan 

använda. När han skriver om blåbärsplockning i Midsommardalen står granarna som 

”evighetsmöbler” på blåbärplantagerna, på vilka fyndigheten är stor och ”rikedomen dinglar på 

varje kvist” (s. 56-57). I Det enkla och det svåra skriver han att enbuskar tjänat till allt från färg i 

”blåjärn och nysmide” till tillverkning av ”enbärsdricka”, ”gräsgårdsstörar”, ”krogvirke, redskap 

och byttor” (s. 87-88). Martinson ser dock mer i naturen än vad människan kan använda den till. 

I sin studie av Martinsons språk anmärker Hallberg att naturbesjälade metaforerna är utmärkande 

för Martinsons stil.
102

 Med naturbesjälande avses att såväl kroppsliga som själsliga attribut som 

annars bara tillskrivs levande väsen överförs på de döda tingen.
103

 Det ovan nämnda utdraget 

från Svärmare och harkrank – där åsens blockväggar ”undrar” och har ”blågrå fötter” – är ett 

exempel på ett sådant besjälande. På andra ställen i Svärmare och harkrank ger Martinson sjöar 

dessa egenskaper. Exempelvis har kärrsjöar ögon, pupiller, blinkar och kan bli blinda medan 

andra sjöar är ”hjärtkammare av vatten”, ”havets ungar” och drar ”med sugande själ” (s. 51, 71-

73). Att tillskriva naturen dessa egenskaper öppnar för att ge naturen en identitet och 

självständighet samt se ett band mellan människan och naturen. Som Martinson skriver finns det 

något som ”sammanhör med enar om hösten, deras stämning av mänska mera än av något annat” 

(Det enkla och det svåra, s. 89). Den mest långtgående tolkningen av föreställningen att naturen 

är en levande entitet är att människan inte får livnära sig på något som lever eller har levt, med  

undantag från döda ting i växtriket. Martinson tar förvisso avstånd från vissa beteenden, 

exempelvis jakt och slakt av pälsdjur. Då är ”harmonin bruten och den ena parten bedragen på 
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livsinnehållet” (Det enkla och det svåra, s. 18). Om människan visat respekt mot växterna och 

djuren och låtit dem leva sina liv, visar han inga tecken på att vilja förbjuda dem som näring. 

Med den tolkningen innebär föreställningen inte nödvändigtvis en begränsning i 

fastighetsägarens möjligheter att ha boskap på ön. Däremot måste han se till att djuren kan vistas 

där under goda förhållanden.   

 

 

5.4. Naturen är en bild / Omvårdnad är en estetisk upplevelse  

 

Som Andersson skriver kunde Martinson ha skildrat de dramatiska dragen i naturen, men valde 

det vardagliga och nära.
104

 Framför motiv med berg, hav, skärgård och solnedgång föredrog han 

det som fanns i skogen, sjön, kärret eller strax utanför hemmet. Framför det magnifika rådjuret i 

skogsbrynet skildrade han fjärilen i solljuset, insekterna i trädkronorna, näckrosorna i 

vattenbrynet och sländorna i vassen. Detta sätt att skildra naturen står i kontrast till klassiska 

naturskildringar. I linje med tanken att omvårdnad kan utgöra estetiska upplevelser föreslår  

Martinson handlingar som människan kan göra för naturen. Dessa är inte nödvändigtvis estetiska 

i meningen att de tilltalar det mänskliga sinnet. I essän ”Var börjar naturen” i Det enkla och det 

svåra skriver han även att naturen är mer än exempelvis bara ett sceneri. Han skriver.    

 

”Inte heller ska vi då vi tänker oss naturen, låsa oss för mycket fast vid talesättet natur, i betydelsen landskap,  

sceneri, rekreationsinrättning, ty naturen är med dig i nöd och lust, i tegelbrunnen, i tortyrkällaren” (s. 22). 

 

I Det enkla och det svåra ger Martinson även konkreta förslag på mänskliga handlingar som 

underlättar för naturen. Martinson tar dock avstånd från att förbjuda, då ”[f]örbjuden frukt 

smakar bäst” (s. 13). Den typ av naturvård han förespråkar går istället det ut på att avleda, och 

han lyfter fram parkväsendet som ett exemplariskt avledningsinstitut. Han förklarar det själv på 

följande vis:  

 

”[P]arkväsendet [är] av sådan oerhörd betydelse i och omkring en stad. Parken är inte bara en luftrenare, den 

är också ett slags kanaliseringssystem för den längtan som i en hast inte kan placeras på annat håll” (s. 9). 
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I samma essä fortsätter Martinson resonemanget om att det mest effektiva naturskyddet är 

avledning, något som blomsteraffärer och handelsträdgårdsmästare är bättre på än 

naturskyddsföreningarna. Han skriver:  

 

”Förakta inte sådan ställföreträdande flora, tala inte så fnysande om exotism och drivshusblaffor, de är 

skönhet och protoplasma även de och de skydda; skydda genom att vara och leva, genom att fullständiga, 

ersätta, avleda och ställföreträda” (s. 11). 

 

Att avleda människors längtan till naturen genom åtgärder som inte nödvändigtvis är estetiska 

kan som sagt vara estetiska upplevelser. Som en estetisk upplevelse kan räknas att bygga ett 

funktionellt hus vid strandlinjen för att gynna djuren och naturen på en ö, oavsett om bygganden 

har estetiska värden eller inte. Det tycks enligt Martinson inte bara handla om motiven med 

handlingarna, utan lika mycket om resultaten. Det gäller därför att se efter vad handlingarna 

innebär för naturen, inte minst i det stora perspektivet, samt om det finns någon substans i dem.  

 

 

6. Sammanfattning 
 

I denna uppsats har jag behandlat rätten som litteratur, men även använt skönlitteratur för att 

lyfta fram ett ekocentriskt förhållningssätt. Ytterst har strävan varit att därigenom dekonstruera 

det antropocentriska förhållningssättet i miljörätten. Eftersom miljörätten närmast uteslutande 

vilar på antropocentriskt grund har det även varit nödvändigt att söka efter ett alternativ i 

skönlitteraturen. Mitt val av författare föll på Harry Martinson, som i sin diktning och sina 

böcker anslöt sig till ett ekocentriskt perspektiv. I uppsatsen har jag även sökt svaren på två 

forskningsfrågor.   

Den genomföra studien av rättsfallet har visat att parterna argumenterat och rättens 

ledamöter beaktat sådant som hör till den mänskliga intressesfären, som rätten att bruka naturen 

och att skydda det vackra landskapet. Även om avgörandet innebar ett avslag för 

fastighetsägaren har argumentationen och bedömningen skett inom ett begränsat ramverk. Som 

Martinsons naturessäer helt klart visar förstås något så omfattande som naturen med fördel från 
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flera perspektiv. När det gäller rättstillämpningen talar åtminstone följande skäl för att utvidga 

det. För det första ger det ekocentriska perspektivet plats åt andra argument och öppnar för att 

anpassa bedömningen i det enskilda fallet. För det andra skulle besluten vara mer förankrade i 

vad som är bäst för naturen, än i vad som är bäst för människan. Några konkreta exempel. Om 

naturen förstås i termer av en levande entitet skulle människan, enligt en mer långtgående 

tolkning, bara få livnära sig på växter. I sådana fall hade fastighetsägaren saknat såväl rätten att 

ha boskap på ön som behovet av en byggnad och fått driva jordbruk i småskalig omfattning. 

Liksom Martinson kan man dock hävda att människan kan använda naturen under 

förutsättningen att hon först respekterat dess rätt att leva. I ljuset av helhetsmetaforen kan 

människan även använda naturen om det sker på en hållbar nivå. I så fall hade tillstånd för 

byggnaden kunnat ges om djuren tilläts leva under goda förhållanden och om 

jordbruksverksamheten inte rubbade balansen på ön. Istället för att anse att byggnaden påverkar 

landskapsbilen i skönhetshänseende kan den anses gynna djuren och den övriga naturen på ön i 

enlighet med modersmetaforen. Det handlar då om att se vilka fördelar byggnaden har för 

naturen från ett helhetsperspektiv och vad den faktiskt bidrar till. Att bidra med något positivt till 

naturen kan även vara en estetisk upplevelse. Avslutningsvis vill jag peka på att språket - utifrån 

uppsatsens teoretiska perspektiv – inte återspeglar den verklighet vi beskriver och att 

förhållningssätten till naturen är relativt godtyckliga. Också Martinson reflekterade över språkets 

begränsningar och att vi i stor omfattning använder metaforer och liknelser. Man kan dock dra 

slutsatsen att vissa metaforer är mer passande än andra i vissa sammanhang. En diskussion om 

vilket språk vi använder och vilka föreställningar språket döljer skulle därför kunna vara en 

viktig del i miljöarbetet.   
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