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Abstract

The aim of  this  study is  to  study how the  themes of  loss,  hope and place  attachment  is 

presented in relation to the concept of ecoglobalist affects in the contemporary nature writing 

of  Swedish  author  Kerstin  Ekman  and American  author  Terry Tempest  Williams.  I  have 

performed a  comparative  close  reading of  three  works  per  author  and discussed them in 

relation to the definitions of nature writing and ecoglobalist affects by Lawrence Buell and the 

definition  of  place  attachment  as  a  psychological  process  by  Leila  Scannell  and  Robert 

Gifford. I have found that all of the texts are clear cases of environmentally oriented literature, 

that the depictions of loss, hope and place attachment are very similar and that while Ekman 

focuses  on  the  lack  of  general  public  knowledge  and  mostly  refrains  from  dissolving 

boundaries between the self and the environment, Williams focuses more on the latter. I also 

found that while examples of ecoglobalist affects could be read in works by both authors in 

different ways, they were not present in all of the texts.  

Keywords:  Ecocriticism,  environmental  criticism,  environmental  literature,  nature  writing, 

Kerstin Ekman, Terry Tempest Williams, Lawrence Buell, ecoglobalist affects, ecoglobalism, 

place attachment, loss, hope.  

Nyckelord:  Ekokritik,  miljölitteratur,  naturessä,  naturprosa,  Kerstin  Ekman,  Terry Tempest 

Williams, Lawrence Buell, ecoglobalist affects, ecoglobalism, platsbundenhet, förlust, hopp. 

2



Innehåll

Abstract.............................................................................................................................2

Inledning...........................................................................................................................5

Syfte och frågeställning........................................................................................7

Metod och material...............................................................................................8

Forskningsbakgrund............................................................................................10

Teoretisk bakgrund..............................................................................................16

Ekokritik i USA och Storbritannien........................................................16

Ekokritik i Sverige..................................................................................19

Ekofeminism...........................................................................................20

Naturessäistik..........................................................................................21

Plats och platsbundenhet.........................................................................22

Ecoglobalism och ecoglobalist affects....................................................24

Analys.............................................................................................................................27

Naturessäistikens kännetecken............................................................................27

Naturens agens och människan i ett naturhistoriskt sammanhang..........27

De icke-mänskliga intressenas legitimitet...............................................31

Människans ansvar..................................................................................36

Naturen som process…...........................................................................38

Sammanfattning......................................................................................39

Tematisk analys av förlust och hopp...................................................................40

Det sårade, levande landskapet – förlust och hopp i Ekmans essäer......40

Fragmentering och mosaik – förlust och hopp i Williams essäer............46

Sammanfattning......................................................................................53 

Platsbundenhet som psykologisk process...........................................................55

Längtan i tid och rum – platsbundenhet som affekt................................55

Fågellistor och florahandböcker – platsbundenhet som kognition.........58

Att vandra och se med egna ögon – platsbundenhet som beteende........60

Sammanfattning......................................................................................62

Slutdiskussion.................................................................................................................64

Ekman och Williams som naturessäister.................................................64

Förlust av plats, landskap och kunskap...................................................68 

Hoppet inför framtiden...........................................................................70

3



Gränsöverskridande i platsbundenhetens psykologiska process.............70 

Ecoglobalist affects i Ekmans och Williams naturessäer........................71 

Slutord.....................................................................................................73

Källor och litteratur….....................................................................................................76

4



Inledning

”Only if nature is brought into people's everyday images, into the stories they tell, can its beauty  

and its suffering be seen and focused on.” – Ulrich Beck

I  november  2015  skrev  195  länder  under  världens  första  universella,  rättsligt  bindande 

klimatavtal  vid  FN:s  klimatkonferens  i  Paris.1 Under  de  dryga  två  decennier  som  de 

internationella  klimatmötena  har  ägt  rum  har  kunskapen  och  forskningen  om  mänskligt 

skapade  klimatförändringar  utvecklats  och  spridits  runt  om  i  världen.  Allt  oftare  ser  vi 

dessutom de fysiska bevisen på dess  effekter  på olika  platser,  i  form av långvarig torka, 

smältande polarisar och andra miljökatastrofer. 

Den som har bekantat sig med den globala miljörörelsens arbete, såväl som lokala 

miljöorganisationer och protester, vet dock att klimatkrisen bara är ett av många symptom på 

ett större problem. Ett problem som grundar sig i människans syn på den natur som omger 

henne.  Enorma  utsläpp  av  koldioxid  och  andra  växthusgaser  är  sällan  det  mest  synliga 

miljöproblemet där massavverkning av regnskog, utrotning av djur- och växtarter, utsläpp av 

olja och kemikalier samt havererande kärnkraftverk fortsätter att vara en källa till rädsla och 

otrygghet. 

Mångfalden av miljöproblemen återfinns också i den samtida litteraturen. Genrer som 

naturlyrik, apokalyptiska romaner och naturessäer har länge fungerat som en spegel för dessa 

teman, och ju mer brådskande situationen har blivit desto starkare har också studiet av dessa 

texter växt sig, framför allt inom eller i relation till ekokritiken som forskningsinriktning. Den 

ekokritiska forskningen och litteraturen har kommit att innefatta ett brett spektrum av frågor 

kring vårt förhållande till den natur som omger oss människor, och som vi själva är en del av. 

Begrepp  som  lokalitet  och  globalitet,  antropocentrism  och  ekocentrism,  plats  och 

platsbundenhet har alla spelat en central roll i  utvecklingen av vår förståelse för naturen i 

litteraturen. Samtidigt blir den offentliga debatten allt mer polariserad angående orsakerna och 

de potentiella lösningar som finns till de utmaningar som planeten står inför. 

Ekokritiken har genom sin tvärvetenskapliga karaktär möjligheten att hjälpa oss förstå 

hur våra värdesystem, makthierarkier och traditioner har skapat den värld och den natur vi 

lever  i,  och  hur  detta  avspeglas  i  de  berättelser  vi  återger  och  tar  del  av.  Ekokritikens 

heterogenitet och föränderlighet som fält skapar också förutsättningar för att sträva efter ett 

1 Regeringskansliet, Miljö- och Energidepartementet, ”Klimatavtal klubbat i Paris”, 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/klimatavtal-klubbat-i-paris/ (2016-05-15).
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paradigmskifte på bred front, där våra värderingar och skildringar av den mänskliga och icke-

mänskliga naturen belyses, ställs på sin spets, dekonstrueras och rekonstrueras, inte olikt hur 

den feministiska forskningens genomslag har fungerat för vår förståelse av genus och kön. 

För att kunna uppnå ett paradigmskifte krävs en fortsatt bredd inom ekokritiken, med 

undersökningar  som  intresserar  sig  för  olika  genrer.  Naturessän,  som  har  sina  rötter  i 

naturhistoriska  texter,  hade  en  central  roll  inom  den  tidiga  ekokritiken.  I  takt  med  att 

ekokritiken utvecklats och breddats har allt fler studier inom fältet inriktats på skönlitterära 

genrer, men naturessän har fortsatt att diskutera och engagera sig i samtida miljöproblem. I ett 

försök att  komplettera och förnya den kunskap som finns om den samtida naturessän och 

särskilt dess möjligheter att förmedla människans emotionella koppling till specifika platser, 

har jag därför valt att studera mötet mellan två samtida naturessäisters verk. Kerstin Ekman 

och  Terry  Tempest  Williams  delar  och  diskuterar  i  sina  naturessäistiska  texter  en  rad 

intressanta  beröringspunkter,  till  exempel  i  egenskap  av  kvinnor,  miljöskyddsengagerade, 

naturvetenskapligt  intresserade,  bosatta  i  ekonomiskt  liberala  västerländska samhällen  och 

med kunskap som är djupt situerad i den vildmark som de strövar i. De texter jag har valt att  

läsa förbinds alla av vistelsen i naturen genom strövtåg och exkursioner, trots det geografiska 

och språkliga avståndet författarna emellan. 

Platsens betydelse för människans relation till naturen, både fysiskt och bildligt, är en 

central fråga inom ekokritiken, och som Lawrence Buell uttrycker det i sin  The Future of  

Environmental Criticism (2005) så ligger platsbegreppets styrka inte i hur stabilt och enhälligt 

det har blivit definierat, utan tvärtom.2 Platsbegreppets omtvistade karaktär och potential för 

utveckling  gör  det  till  ett  spännande verktyg  för  att  skapa  förståelse  för  hur  människans 

relation till naturen återges i litteraturen. Genom att studera hur relationen mellan människa 

och plats skildras i miljömedvetna texter som en process snarare än en statisk företeelse, finns 

det  möjlighet  att  undersöka  vilka  strategier  den  moderna  miljöorienterade  essäistiken 

använder för att åskådliggöra de komplexa miljöproblem som människan står inför idag. 

Jag  intresserar  mig  för  människans  emotionella  band  till  specifika  platser  i  dessa 

naturessäer eftersom det litterära strövtåget i naturen har gett oss så mycket, men fortfarande 

tycks lura på nya och intressanta sätt att förstå hur vår fantasi kan överbrygga gränser mellan 

det  fragmentariska  och  det  holistiska,  samt  mellan  det  mest  lokala  och  en  föreställd 

planetarisk verklighet. I mötet mellan Ekmans djupa norrländska skogar och Williams öppna 

vidder  av  amerikanska  naturreservat  tycks  relationen  till  den  specifika  platsen  och  dess 

beståndsdelar av flora och fauna vara den bästa platsen att börja utforska. 
2 Lawrence Buell, The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis and Literary Imagination, 

Malden: Blackwell Publishing 2005, s. 62.
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Syfte och frågeställning

Med denna uppsats vill jag göra ett försök att bredda förståelsen för den samtida naturessäns 

potential att förmedla kunskap om och gestalta aktuella miljöproblem – i synnerhet om, och i 

så fall på vilket sätt – lokal platsbundenhet korresponderar med en planetarisk dimension i 

texterna. Uppsatsens syfte är därför att undersöka hur tre facklitterära texter av Kerstin Ekman 

respektive Terry Tempest  Williams förhåller  sig  till  de innehållsmässiga kännetecknen för 

miljöorienterad  litteratur,  i  synnerhet  naturessäistik.  Undersökningen  syftar  även  till  att 

analysera och beskriva presentationen av två centrala teman som är centrala för skildringar av 

den icke-mänskliga naturen – förlust och hopp, samt vilka eventuella likheter och skillnader 

som finns i gestaltningen av dessa ämnen. 

Jag  ämnar  även  att  göra  en  läsning  av  platsbundenhet  som psykologisk  process  i 

texterna, genom att undersöka hur platsbundenhet som affekt, kognition och beteende skildras 

av de två författarna.3 På så sätt kommer jag att försöka skapa en bild av texternas potential 

för läsning av så kallade  ecoglobalist affects, det vill säga deras möjlighet att förmedla ”a 

whole-earth  way  of  thinking  and  feeling  about  environmentality”  genom  gestaltning  av 

platsbundenhet.4 

De mer specifika frågor jag ställer mig i uppsatsen för att närma mig dess syfte är: Hur 

förhåller  sig  Kerstin  Ekmans  respektive  Terry  Tempest  Williams  texter  till  den 

naturessäistiska genrens innehållsmässiga kännetecken? På vilket  sätt  gestaltas  förlust  och 

hopp som teman i texterna? Hur skildras platsbundenhet som psykologisk process i texterna? 

Kan förmedling av så kallade ecoglobalist affects utläsas i texterna? 

För att ge en tydligare bild av resonemangen bakom urvalet av texter, valet av metod 

och analysens disposition kommer jag först att diskutera dessa i följande avsnitt. Jag kommer 

sedan  att  sätta  in  texterna  i  en  större  litteraturvetenskaplig  kontext  genom att  teckna  en 

forskningsbakgrund. Därefter avslutas inledningen med en presentation av studiens teoretiska 

begrepp och deras utgångspunkt i ekokritikens historia som forskningsinriktning.  

3 Platsbundenhet kommer från det engelska begreppet place attachment, och används i uppsatsen som ett 
uttryck för det emotionella band som människan upplever till en betydelsefull plats. En mer utförlig 
förklaring ges under rubriken Teoretisk bakgrund: Plats och platsbundenhet, s. 22.

4 Lawrence Buell, ”Ecoglobalist Affects: The Emergence of U.S. Environmental Imagination on a Planetary 
Scale”, Shades of the Planet: American Literature as World Literature, Princeton: Princeton University Press 
2007, s. 227. En mer utförlig förklaring ges under rubriken Teoretisk bakgrund: Ecoglobalism och 
ecoglobalist affects, s. 24.
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Metod och material

Undersökningen kommer att  beröra tre  verk av Kerstin  Ekman och tre  av Terry Tempest 

Williams.  Samtliga  av  de  utvalda  texterna  är  facklitterära,  och  berättade  i  första  person. 

Eftersom det  i  första  hand är  texternas  gestaltning  av  platsbundenhet  i  olika  former  som 

intresserar  mig,  kommer  de  författarbiografiska  fakta  som förekommer  i  undersökningen 

enbart vara sådant som det explicit refereras till eller som återges i essäerna. Samtliga av de 

sex essäerna innehåller skildringar av strövtåg, resor och exkursioner i den obebyggda, så 

kallat  ”vilda” naturen,  även om det inte  är  huvudmotivet  i  alla texterna.  Alla  utom en är 

publicerade efter år 2000 och med tanke på uppsatsens begränsade utrymme och komparativa 

natur har jag valt att begränsa mig till tre verk per författare, trots att Williams har publicerat  

fler verk som rimligtvis skulle kunna klassas som naturessäistiska. 

De texter av Ekman som kommer att behandlas i uppsatsen är i första hand Herrarna i  

skogen (2007) samt Se Blomman (2011), den senare skriven tillsammans med idéhistorikern 

Gunnar  Eriksson.  Även  biografin  Då  var  allt  levande  och  lustigt (2015),  över  1700-

talsprästen och botanisten Claes Bjerkanders liv, kommer att undersökas eftersom den delar 

många av de teman och troper som är centrala i Ekmans naturessäistik.

I Se blomman kommer jag att förhålla mig till texten med dess dubbla författarskap i 

åtanke, men huvudfokus är de avsnitt där Ekman har markerat sitt ”jag” med hjälp av en 

specifik blomstersymbol i texten. Ekman och Eriksson har alltså var sin blomstersymbol som 

presenteras i förordet och som identifierar dem som ”berättare” i texten. Se blomman skildrar 

de strövtåg i naturen och botaniska fynd ur den svenska floran som Ekman och Eriksson gör i 

egenskap av amatörbotaniker och växtsamlare. Detta varvas i boken med reflektioner kring 

hur dessa fynd har kartlagts och gestaltats genom den vetenskapliga och litterära idéhistorien. 

Då var allt levande och lustigt presenterar Claes Bjerkanders liv i en i stort sett linjär 

kronologi från barndomen till döden, men tar sin början i det anförande han höll om berget 

Kinnekulle vid avslutandet av sina studier i Skara år 1758, vilket också löper som en röd tråd 

genom levnadsteckningen. Eftersom inte mycket biografiskt material finns kvar att tillgå om 

Bjerkander, får andra personer som på något sätt funnits i hans närhet eller har anknytning till  

hans arbete fungera som en slags relief av hans liv. 

Uppdelningen av biografin utifrån den plats han befann sig på en viss tid i livet – 

Skara, Uppsala, Kinnekulle – visar på platsens betydelse, både i hans liv och i teckningen av 

det. Ekman låter naturen, det vill säga den flora och fauna som Bjerkander ägnade sitt liv åt, 

teckna  berättelsen  om  honom  i  minst  lika  stor  utsträckning  som  hans  publicerade 
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forskningsrön eller brev. Genom denna berättarteknik får biografin ett naturessäistiskt drag, då 

Ekmans  metakommentarer  refererar  till  hennes  egna  strövtåg  i  naturen,  i  bland  annat 

Bjerkanders spår, såväl som den natursyn och den hotade situation som vissa miljöer befinner 

sig i idag. Jag kommer att återkomma till biografins naturessäistiska karaktär lite närmare i 

textanalysen. 

Den omfattande essäsamlingen Herrarna i Skogen ställer Ekmans egna upplevelser av 

att leva nära skogen och hennes samlande av växter i relation till en bredare litterär historia av 

skogsskildringar och idéer om skogen genom tiderna. Herrarna i skogen publicerades fyra år 

före  Se blomman, och de två böckerna ligger relativt nära varandra när det gäller form och 

ämnesval. 

De texter av Williams som jag kommer att diskutera i relation till Ekmans naturessäer 

är  kapitlet  ”Ground  truthing  –  An  Open  Journal  to  the  Arctic”  ur  The  Open  Space  of  

Democracy  (2010),  Finding Beauty in a Broken World  (2008) samt  Refuge: An Unnatural  

History of Family and Place (1991).5 I den förstnämnda essän, skildrar Williams en resa till 

Arktis, som hon beskriver som en slags ground truthing, ett försök att se om det som hon har 

drömt om verkligen finns där, i ett landskap som annars ofta avfärdas politiskt som avlägset, 

obebott och därmed outnyttjat. Detta är den enda av de sex utvalda texterna som inte är en 

fullständig bok, men till sin struktur och motiv delar den många likheter med Williams längre 

naturessäer, och förefaller därmed vara värd att undersöka.   

I  Finding Beauty in a Broken World spelar Williams hemtrakt i  sydvästra USA en 

viktig  roll,  men den skiljer  sig  också från de andra  exemplen då  den både till  form och 

innehåll utgår ifrån begreppen fragmentation och mosaik. Berättelser från Italien, Rwanda och 

Utah blandas i en diskussion om splittring och samband både mellan människor och i vår 

relation till naturen, och berättandet antar tidvis ett slags loggboksformat.  

Refuge är  en  längre,  självbiografisk  skildring  som  väver  samman  berättelsen  om 

Williams mors kamp mot cancer och den höjdskillnad i Great Salt Lake som hotar att radikalt 

förändra förutsättningarna i  det  fågelreservat  som varit  en  viktig  del  av  hennes  liv  sedan 

barnsben. Varje kapitel är namngivet efter en fågelart som skildras i texten och inleds med en 

exakt angivelse av vattennivån i Great Salt Lake vid det aktuella tillfället. Refuge är den äldsta 

av  de  undersökta  texterna,  publicerad  1991,  men  har  inkluderats  i  studien  eftersom den 

skildrar strövtåg och exkursioner i den vilda naturen, i likhet med de andra utvalda verken. 

Både fågelskådning och bioregionen The Great Basin i  delstaterna Utah och Wyoming är 

återkommande komponenter i flera av Williams texter.

5 Texterna i The Open Space of Democracy publicerades år 2004 som separata essäer i tidskriften Orion.
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Studien kommer att genomföras kvalitativt, med hjälp av närläsning. Analysen består av tre 

moment:  först  läses  essäerna  utifrån  Buells  modell  för  miljöorienterad  litteratur,  för  att 

identifiera  om (och  i  så  fall  vilka)  av  genrens  kännetecknande  strategier  som återfinns  i 

texterna,  samt  vilka  likheter  och  skillnader  som  finns  mellan  Ekmans  och  Williams 

framställning. 

Sedan följer en komparativ tematisk analys, som undersöker gestaltningen av förlust 

och hopp i  texterna.  Slutligen diskuteras  hur  platsbundenhet  (så  kallad  place attachment) 

uttrycks  i  förhållande  till  dessa  teman  i  Ekmans  respektive  Williams  naturessäistik,  och 

huruvida denna platsbundenhet har potential att förmedla så kallade ecoglobalist affects. 

Jag har valt att närläsa texterna på detta sätt eftersom det ger en möjlighet att föra en 

öppen diskussion om de motiv och teman som förbinder eller skiljer texterna åt, och det gör 

att jag kan ställa olika citat och utdrag ur texter i dialog med varandra. 

Att jag har valt två vita, västerländska kvinnor med akademisk bakgrund för en studie 

som anknyter till frågor om ecoglobalism och platsbundenhetens planetariska dimension kan 

te sig något missvisande, eftersom urvalet inte på långa vägar kan ses som tillräckligt stort 

eller tillräckligt diversifierat för att vara representativt för en studie av global litteratur. Jag 

vill  därför  understryka  att  uppsatsen  inte  gör  anspråk  på  att  kunna  dra  slutsatser  om 

världslitteraturen eller naturessäer i andra litterära traditioner än den svenska respektive den 

amerikanska. 

Valet av Kerstin Ekman och Terry Tempest Williams är baserat på att jag anser att 

mötet mellan deras specifika texter korresponderar med varandra på ett sätt som gör dem 

intressanta att läsa tillsammans. Frågeställningen om  ecoglobalist affects grundar sig bland 

annat i uppfattningen att naturessän kan undersökas på ett mer intressant och nyanserat sätt 

om man anlägger ett perspektiv som tar sig bortom nationsgränserna, men framför allt i det 

genuina  intresset  att  utforska  hur  mötet  mellan  just  dessa  författares  texter  kan  fördjupa 

förståelsen  för  hur  vi  skildrar  lokal  platsbundenhet  i  relation  till  föreställningar  om  en 

planetarisk gemenskap. 

Forskningsbakgrund 

Kerstin  Ekmans  författarskap  har  undersökts  i  ett  antal  studier  med  mer  eller  mindre 

ekokritiskt perspektiv som grund, men då främst med fokus på hennes skönlitterära verk, och 

inte hennes naturessäer. Läsningar av romaner som Rövarna i Skuleskogen,  Vargskinnet och 

inte minst böckerna i den så kallade ”Katrineholmssviten”, har visat sig fruktbara för att tolka 
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gestaltningen  av  relationen  mellan  människan  och  naturen  i  Ekmans  verk.  I  AnnaCarin 

Billings ekokritiska läsning av Häxringarna (1974) ges följande beskrivning: 

Kerstin  Ekman  är  en  författare  som  genom  hela  sitt  författarskap  har  behandlat  frågor  om 

människans samexistens med natur och miljö. Ofta har hon ett historiskt förhållningssätt i sina 

texter, som handlar om både naturens egen historia och människan. Den geografiska platsen är  

också  ofta  viktig.  I  flera  av  hennes  verk  är  detta  intresse  för  platsen,  tiden  och  människans 

förhållande till dessa centralt...6

Billing finner det givande att koppla samman två teman i sin analys av Häxringarna – jorden 

och tiden. Platsen speglar en konflikt mellan två olika natursyner i romanen, där naturmystik 

ställs mot en modern, rationell och antropocentrisk syn. På liknande sätt visar gestaltningen 

av  tid  i  romanen en  kamp mellan  kulturen/civilisationen och naturen,  där  den  så  kallade 

”kulturtiden”  är  linjär  och  betecknas  av  tydliga  markörer  som  till  exempel  datum-  och 

klockslagsangivelser  och  så  vidare  medan  ”naturtiden”  är  cyklisk,  bunden  snarare  till 

kroppsliga eller biologiska händelser som till exempel andning. Billing slår fast att de olika 

”nivåerna” av tid används för att berätta två olika berättelser, och gestalta den konflikt som 

skapas  av  människans  dubbelhet  i  egenskap av  skapare  av  kulturtiden  men också  del  av 

naturtiden.7

Annelie  Bränström  Öhmans  läsning  av  Kerstin  Ekmans  Norrlandsromaner 

(Vargskinnet-triologin,  Händelser vid vatten och  Urminnes tecken) undersöker den litterära 

platsens betydelse för gestaltning av relationen mellan människa och natur. Hon finner att det 

inte i första hand är människorna som utgör kontinuiteten mellan berättelserna, utan snarare 

landskapet och myter knutna till  det,  samt att  människans förmåga att  ta med ”språk och 

minne” till skogen väger lätt i jämförelse med det som inte går att berätta, det som i naturen 

förblir outsägbart8:

I Ekmans Svartvattnet är människans närvaro reducerad till ett permanentat undantag; ett slags 

existentiellt transittillstånd under ständig omprövning. […] Utan att det någonsin sägs rakt ut får  

man en känsla av att människan har sin legitima hemortsrätt i staden, om ens där. Sina rötter kan  

hon bara pröva att söka och, i lyckliga undantagsfall även finna i språket och berättelserna.9

6 AnnaCarin Billing, ”Jord och tid. En ekokritisk läsning av Kerstin Ekmans roman Häxringarna”, Litteratur  
och språk, 5, 2009, s. 58. 

7 Billing 2009, s. 72.
8 Annelie Bränström Öhman ”Mytologi eller mytografi? Om platsens magi i Sara Lidmans och Kerstin 

Ekmans Norrlands-romaner”, Regionernas bilder: Estetiska uttryck från och om periferin, Heidi Hansson, 
Maria Lindgren Leavenworth och Lennart Pettersson (red.), Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå 
universitet 2010, s. 124.

9 Ibid., s. 126.
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I  Kerstin  Ekman:  En  värld  av  berättelser skriver  Therese  Eriksson:  ”Naturen  i  Kerstin 

Ekmans romaner är inte spegelblanka sjöar och trivsamt sus i trädkronorna – mycket oftare är 

den oländig terräng och ren vildmark. Den är förvisso långt ifrån alltid en brutal och otäck 

värld,  men  ännu  mer  sällan  är  den  idyllisk  och  harmlös.  Här  finns  också  en  intressant 

dubbelhet: samtidigt som naturen ofta är det enda ställe där man kan känna sig riktigt trygg, 

så finns det i den och i föreställningen om den ett inbyggt mörker.”

Även Emma Tornborg lyfter fram sådana tankar i sin läsning av Ekmans gestaltning av 

Jämtland. Hon menar att naturen i dessa romaner inte är besjälad i en naturlyrisk mening, det 

vill  säga förskönad och andlig utan istället  är det naturens egen kroppslighet (med så väl 

dofter och blomstring, som förmultning och förfall) som framhävs.10 I sin läsning av romanen 

Händelser vid vatten påpekar hon även att den jämtländska naturen får spela ”en huvudroll” 

istället för att bara ”bilda kuliss till mänskliga skeenden”: 

Skogsnäringen i området hugger ner skogen, människan skär djupa sår i marken. Men det är inte  

bara människan som formar skogen hos Ekman. Det kan också vara tvärtom; naturen kan göra 

människan galen. Skogen är djup och hemlighetsfull. Många äldre isolerar sig och vänder sig bort 

från civilisationen och inåt, mot det vilda och otämjda. […] De som vänder civilisationen ryggen 

gör det  frivilligt,  men ändå är  det  kanske inte fri  vilja som ligger till  grund för  beslutet.  Det 

handlar om ensamma människor, som inte kan göra sig nyttiga eller behövda i samhället. För dem 

blir naturen en tillflyktsort, en kravlös tillvaro. Men människor är flockdjur och har svårt att leva  

helt  isolerade.  Därför  berättas  det  om  välvilligt  småfolk  som  underlättar  i  livet  och  mildrar  

ensamheten.  Skogen  kan  alltså  förtrolla  människor  på  olika  sätt,  men  det  övernaturliga  är 

människans skapelse. Ekman använder landskapet som projektionsyta för drömmar, fantasier och 

förhoppningar – och för minnen.11 

Som tidigare  nämnts  är  dessa  nedslag  endast  några  få  ur  en  rik  forskning  kring  Kerstin 

Ekmans författarskap. Jag har valt att avgränsa mig till den forskning som berör motiv och 

teman som jag kommer att återvända till i analysen av naturessäerna. Detta beslut baserar jag 

delvis på uppsatsens begränsade utrymme, och delvis på att det är de ovan nämnda rönen som 

är mest relevanta för min fortsatta diskussion.  

Forskningen kring Terry Tempest Williams författarskap har främst varit inriktad på 

hennes roll som skildrare av ökenlandskapen i västra USA, och ofta har uppmärksamheten 

riktats mot hennes naturessäer, trots att hon även gett ut lyrik och mer prosalyriska verk. Ett 

av hennes mest omskrivna verk,  Refuge, handlar till stor del om Great Salt Lake och Bear 
10 Emma Tornborg, ”Jämtland: Kroppens, politikens och minnets naturlandskap – Kerstin Ekman”, Deckarnas 

svenska landskap: Från Skåne till Lappland, Kerstin Bergman (red.), Göteborg: Makadam 2014, s. 186.
11 Tornborg 2014, s. 190.  
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River Migratory Bird Refuge i Utah, och har framför allt blivit en viktig text i diskursen kring 

den  icke-mänskliga  naturens  subjektivitet  samt  självbiografin  som  naturessäistisk  form. 

Cheryll Glotfelty hävdar att  Refuge  vid första anblick ger intrycket av att vara en renodlat 

naturhistorisk text: 

From cover to cover, then,  Refuge,  initially conforms to our expectations about natural-history 

writing.  Indeed,  the text  itself  follows the nature writing path in  many ways,  including close  

observation and detailed description of birds and their habitat,  scientific explanations of avian 

ecology, and the presentation of quantitative data like rainfall and lake level, all enclosed in a first-

person, non-fictional form.12

Glotfelty  pekar  dock  vidare  på  sätt  som  Williams  i  Refuge väljer  att  avvika  från  den 

”klassiska” modellen för naturessäistik, vilken äldre författare som William Bartram, Henry 

David Thoreau eller Aldo Leopold mfl. använt. Hon menar att Williams avviker från dessa 

konventioner genom att använda befolkade urbana platser och inomhusmiljöer såväl som den 

”vilda” naturen; att  Refuge handlar i princip lika mycket om människor som om den icke-

mänskliga naturen; att det finns en tydlig tematisering av genus/kön; att frågor om ”unnatural 

developments”  som kärnvapentester  och  cancerframkallande  strålning  behandlas;  samt  att 

naturhistorien  sammansmälter  med  familjehistorien.  Dessa  skillnader  gentemot  den 

traditionella naturhistoriska litteraturen är, enligt Glotfelty, tecken på en vilja att bestrida eller 

ifrågasätta gränsdragningar i alla dess former, som till exempel gränsen mellan människa och 

plats. 

Glotfelty drar slutsatsen att denna vilja grundar sig i en ekofeministisk kritik mot ett 

hierarkiskt,  dualistiskt  tänkande  som  leder  till  såväl  kvinnans  strukturella  underordning 

gentemot mannen som människans sätt att dominera naturen och att alienera sig från den. Hon 

kritiserar dock Refuge för de essentialistiska tendenser som inte sällan kommit att förknippas 

med en del ekofeministisk forskning, det vill säga att skillnaderna mellan könen lyfts fram 

och att  kvinnan anses  ha  en  mer  sund och känslomässigt  intelligent  relation  till  naturen, 

medan män utmålas som oförmögna till sådan närhet.13 

Cassandra  Kircher  lyfter  fram liknande  kritik  i  ”Rethinking  Dichotomies  in  Terry 

Tempest Williams's Refuge”, då hon menar att Williams skapar dikotomier i texten som tycks 

ställa  ett  kvinnligt-naturligt  samband  mot  ett  manligt-kulturellt.  Enligt  Kircher  lyckas 

Williams inte förena dessa linjära dikotomier med det cirkulära, holistiska tänkande som hon 

12 Cheryll Glotfelty, ”Flooding the Boundaries of Form: Terry Tempest Williams's Unnatural History”, The 
Green Studies Reader, Laurence Coupe (red.), New York: Routledge 2000, s. 293. 

13 Glotfelty 2000, s. 297.
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förespråkar  genom att  familjen gestaltas  som oskiljaktigt  förbunden med naturen.  Kircher 

menar att detta gör att texten blir motsägelsefull.14 Detta är en uppfattning som i viss mån 

även  delas  av  Mark  Allister  i  Refiguring  the  Map  of  Sorrow:  Nature  Writing  and  

Autobiography, där han hävdar att: 

When Refuge is less successful, Williams sets wilderness and civilization, natural processes and 

unnatural, human-tainted processes, the body and culture, in opposition, in order to accept the 

death and destruction around her. But  Refuge is most successful when Williams explores these 

conflicts within herself and ties the resolutions to her particular family, place and religion.15

Nathan  Straights  läsning  av  Refuge  ur  Autobiography,  Ecology  and  the  Well-Placed  Self 

undersöker  även  den  vilken  roll  gränsdragningar  av  olika  slag  spelar  i  boken,  men 

understryker framför allt textens komplexa bild av naturens subjektivitet och dess försök att 

anta ett ekocentriskt perspektiv, trots verkets självbiografiska narrativ: 

 
Immersed  in  personal  grief  and  the  loss  of  the  sacred  homeplace,  she  reckons  that  if  the 

autobiographical subject is able to tarry with negativity (as Williams must) then an alternative 

relation  between  self  and  place  may  arise.  This  orientation,  however,  exchanges  the  stable 

boundaries  of  the autonomous self  for  the far  more permeable demarcations of  an ecological 

subjectivity. Unwilling to render the lake as backdrop, villain, or sidekick in her personal drama, 

Williams acknowledges the lake's ecology, history (both human and geologic), independence, and 

diversity by adapting her narrative to its demands.16

Straight håller förvisso med Glotfelty och Kircher om att Williams i sin ekofeminism ibland 

kommer nära en slags essentialism, men framhåller även att det finns en viss medvetenhet och 

konflikt kring detta i texten. Han hävdar att det ligger i textens natur att inte vara konsekvent 

utan att snarare påvisa paradoxer och ständiga förändringar i hur vi konstruerar oss själva 

genom externa krafter. Great Salt Lake kan i  Refuge  läsas som en sådan kraft i relation till 

Williams självförståelse.  Vidare menar Straight att  Williams använder ett  antal  strategier i 

Refuge för att utmana fördomar kring såväl miljön som genus:

The common thread that binds all facets of her natural biography is the centrality of the particular, 

14 Cassandra Kircher, ”Rethinking Dichotomies in Terry Tempest Williams's Refuge”, Interdisciplinary Studies  
in Literature and Environment, 3, 1996:1, s. 111.

15 Mark Allister, Refiguring the Map of Sorrow: Nature Writing and Autobiography, Charlottesville: University 
Press of Virginia 2001, s. 80.

16 Nathan Straight, Autobiography, Ecology and the Well-Placed Self: The Growth of Natural Biography in  
Contemporary American Life Writing, New York: Peter Lang Publishing 2011, s. 57. 
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more-than-human landscape. In recording the swirl of voice that shape and animate location, she  

listens attentively to commentators from within and without the environment, inhabitants as well 

as observers. This attentiveness allows her to translate the complex experience of place into the 

rich map that is Refuge, a self-narrative that is also an invitation to encounter the natural world.17 

En annan strategi som Straight nämner är att Williams använder Great Salt Lakes fluiditet och 

fluktuerande tillstånd för skapa metaforer som gestaltar  en så kallad  fluid subjectivity,  där 

gränserna mellan  det  berättande  jaget  och miljön utmanas  och löses  upp.  Dessa typer  av 

metaforer  används  dessutom  samtidigt  till att  upplösa  gränserna  som  upprätthåller  den 

dualistiska struktur som separerar människan från naturen och placerar kvinnor och andra 

underordnade  grupper ”närmare” naturen. Straight positionerar sig på så sätt emot Glotfelty, 

Kircher och Allister i frågan om huruvida Williams upplöser eller upprätthåller ett system av 

hierarkiska dikotomier i Refuge. Läsaren påminns också om att vi är ständigt besläktade med 

de föränderliga platser som vi bebor, trots den rädsla som kan uppstå när vi betraktar naturen 

som ett subjekt.18 

Trots  hennes  långa  karriär  inom både  facklitteratur  och  poesi  är  forskningen  om 

Williams verk och författarskap inte riktigt lika gedigen som den är i Ekmans fall. Väldigt lite 

har skrivits om Williams i en svensk kontext, vilket inte är särskilt förvånande eftersom ingen 

av hennes böcker finns publicerad på svenska. När forskningsantologin Surveying the literary  

landscapes  of  Terry  Tempest  Williams:  New  Critical  Essays gavs  ut  år  2003  valde 

redaktörerna Katherine R. Chandler och Melissa A. Goldtwaithe att enbart ta med nyskrivna 

studier, som främst behandlar de verk som Williams givit ut efter sitt genombrott med Refuge, 

som till  exempel  An Unspoken  Hunger  (1994), Desert  Quartet (1995)  och  Leap  (2000). 

Chandler och Goldthwaite motiverade detta urval med att  de ville bredda diskursen kring 

Williams verk, som de menade hade fokuserat mycket på bara Refuge.19 I denna studie har jag 

utöver Refuge valt två essäer som publicerades efter Chandlers och Goldthwaites antologi och 

som ännu inte är lika omskrivna som de tidigare verken, men som istället är mer samtida med 

Ekmans verk. 

17 Straight 2011, s. 62. 
18 Ibid. 
19 Katherine R. Chandler & Melissa A. Goldthwaite, ”Beginning Words: Introduction and Invitation”, 

Surveying the Literary Landscapes of Terry Tempest Williams:New Critical Essays, Katherine R. Chandler & 
Melissa A. Goldthwaite (red.), Salt Lake City: The University of Utah Press 2003, s. ix-x.
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Teoretisk bakgrund 

Ekokritiken i USA och Storbritannien

Genom att ta sitt teoretiska avstamp i ekokritiken kommer denna studie att spegla en del av 

fältets  tvärvetenskapliga  och  breda  karaktär.  För  att  inledningsvis  ge  en  kortfattad 

bakgrundsbild av det  fortfarande unga fältet  ekokritik  har  jag vänt  mig till  de försök till 

överblick över fältet som tidigare gjorts. Inte minst inom den anglosaxiska forskningstradition 

där ekokritikens framväxt som inriktning tog sin början, har det sedan 1990-talet i allt större 

utsträckning funnits ett behov av att försöka spåra, avteckna och revidera ekokritikens rötter 

och framväxt.  

I introduktionen till antologin  The ISLE Reader: ecocriticism, 1993-2003 definierar 

Michael P. Branch och Scott Slovic begreppet ekokritik som ”scholarship that is concerned 

with the environmental implications of literary texts (or other forms of artistic expression)”. 

Branch och Slovic beskriver hur olika litteraturkritiker samlades kring ekokritiken som fält 

och  började  organisera  sig  bland  annat  i  nätverket  ASLE (Association  for  the  Study of 

Literature and Environment) och dess tidskrift ISLE under tidigt 1990-tal i Nordamerika, även 

om både begreppet ekokritik och den typen av studier som idag ofta beskrivs som ekokritiska 

sträcker sig flera decennier längre tillbaka i tiden. 

Vid  bildandet  av  ASLE  var  termen  ”ekokritik”  i  stor  utsträckning  omtvistad  och 

kritiserad,  något som Branch och Slovic menar  har  avtagit  i  takt  med att  forskningsfältet 

utvecklats, trots att det fortsatt att vara spretigt, mångfacetterat och svårdefinierat. De, liksom 

många  andra  ekokritiker,  hänvisar  även  till  Cheryll  Glotfeltys  introduktion  till 

nyckelantologin  The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology (1996) som det 

närmaste en generellt vedertagen definition av ekokritik man kan komma. Glotfelty skriver: 

”ecocriticism  is  the  study  of  the  relationship  between  literature  and  the  physical 

environment”.20 

Fromms och Glotfeltys  The Ecocriticism Reader ses inte sällan som en vattendelare 

mellan det som flera forskare väljer att kalla första och andra vågens ekokritik, även om dessa 

”vågor” inte tydligt kan avgränsas som två distinkta och kronologiskt ordnade enheter, utan 

snarare är överlappande och komplext sammanlänkade. I Ecocriticism: The Essential Reader 

(2015) förekommer just en sådan uppdelning i två vågor, där första vågen representeras av 

den utveckling som sträcker sig från 1960-talet till den utveckling som Branch och Slovic 

20 Cheryll Glotfelty ”Introduction: Literary Studies in the Age of Environmental Crisis”, The Ecocriticism 
Reader, Cheryll Glotfelty & Harold Fromm (red.), Athens & London: The University of Georgia Press 1996, 
s. xviii. 
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beskriver under 1990-talet. Den andra vågen representeras av 2000-talets tvärvetenskapliga 

satsningar inom fältet. I antologins förord skriver Ken Hiltner följande: 

In the 1970s through the 1990s, when ecocriticism began emerging as a movement, there was  

often a preoccupation with nature writing, wilderness, and texts celebrating pristine environments 

(or at least those imagined as pristine), such as those by Wordsworth and Thoreau. […] However,  

because concern over our present environmental crisis is now fueling ecocritical interests, twenty-

first-century  ecocritics  (who  sometimes  refer  to  themselves  as  second-  or  even  third-wave 

ecocritics) often see texts that romanticize untouched environments as offering limited insight into 

our present crisis.21   

I  The Future of  Environmental  Criticism: Environmental  Crisis  and Literary Imagination  

(2005)  drog  Lawrence  Buell  liknande  slutsatser  om  framväxten  av  ekokritiken  som 

forskningsfält samt siade om en produktiv framtid för inriktningen. Ett decennium senare ser 

det ut som att hans antagande var korrekt. Buell menar att ”environmental criticism” är en del 

av en diskurs som sträcker  sig tillbaka till  det  mänskliga berättandets  vagga och forntida 

skapelseberättelser, men pekar också på hur ”environmentality” har från 1980-talet och framåt 

blivit en mer angelägen och sofistikerad fråga inom den humanistiska forskningen. Delvis 

beror det på en tidigare marginalisering av ”environmental issues” men också på grund av en 

ökad medvetenhet om den här typen av frågor i såväl den offentliga opinionen som i flera 

vetenskapliga fält. Buell beskriver denna utveckling som ”the environmental turn”.22 

Flera ekokritiker som tidigt blev en del av rörelsen beskriver en strömning som från 

starten präglades av en allians mellan akademiker,  konstnärer och gröna aktivister.  Denna 

mångfald av perspektiv väckte kritik från de delar av rörelsen som förespråkade vikten av 

inrikta  sig  på  så  kallad  ”environmental  literacy”,  det  vill  säga  vetenskaplig  kunskap  om 

naturen och förståelse för hur olika miljöprocesser fungerar, samt en förmåga att agera utifrån 

denna kompetens på ett hållbart sätt. Dessa ekokritiker förordade en praktisk komponent i 

undervisandet  av  ”nature  writing”  och  ett  avståndstagande  från  den  distansering  mellan 

läsaren  och  texten  (och  därmed  texten  och  världen)  som  följt  den  strukturalistiska 

strömningen i kritisk teori. Det fanns en oro att även den ekokritiska rörelsen skulle komma 

att luta åt: ”the metropolitan tendency in literary studies towards high theory and abstraction”, 

istället för mer konkret kunskap om naturen och naturvetenskaperna. Buell argumenterar dock 

för att  den spretiga alliansen mellan tvärvetenskapliga och utom-akademiska grupperingar 
21 Ken Hiltner, ”Preface”, Ecocriticism: The Essential Reader, Ken Hiltner (red.), London: Routledge 2015, s. 

8.
22 Lawrence Buell, The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis and Literary Imagination, 

Malden: Blackwell Publishing 2005, s. 3.
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möjliggjort att ekokritiken som fält har kunnat breddas från ett inledande fokus på så kallad 

naturorienterad  litteratur  till  att  även  ta  sig  an  teman  som  till  exempel  urbana  platser, 

postkoloniala miljöfrågor och konservationism.23 

Ända sedan fältet började utvecklats har etiska frågor varit centrala, och föregångare 

som  bl.a.  Lynn  White  Jr.  och  Aldo  Leopold  inspirerade  många  till  att  problematisera 

antropocentrism, det vill säga att sätta människans behov över alla andra arters och istället 

förespråka ekocentrism, vilken är nära besläktad med så kallad biocentrism,. Ett ekocentriskt 

perspektiv prioriterar inte en specifik arts intresse över någon annan i biosfären. Många av 

dessa tidiga ekokritiker och ”nature writers” uppmärksammade gärna ”vildmarken”, eftersom 

denna föreställdes som orörd av människan.24 

Under  1980-talet  vann  djupekologin  mark  inom  ekokritiken  eftersom  den  tydligt 

ifrågasatte  antropocentrismen  och  förespråkade  en  radikal  omvärdering  av  människans 

förhållande till naturen. Personer som Arne Næss och Gary Snyder blev djupekologins största 

förespråkare. Många som var involverade i rörelsen från början var inte litteraturforskare, så 

när  Jonathan Bate och Lawrence  Buell  började intressera sig  för  ekokritik  gav detta  viss 

akademisk legitimitet till fältet, och ledde också till att fokus på gestaltningen av vildmark 

och andra rurala miljöer hos författare som Thoreau och Wordsworth, då kom att prägla fältet. 

Runt  1996,  när  Fromms  och  Glotfeltys  The  Ecocriticism  Reader publicerades  hade 

ekokritiken redan börjat genomgå en förändring mot den ”andra vågen” av ekokritik.25 

Flera ekokritiker lyfter även fram romantikens genombrott under 1700-talet som en 

central fråga för den som vill förstå ekokritikens förutsättningar. Romantiken blev en viktig 

vändpunkt  för  hur  naturen  och  vildmarken  har  gestaltats  i  den  västerländska  kulturen. 

Litteraturen, som fram tills dess, ofta framställt skogen eller vildmarken som något farligt, 

eller till  och med fult,  började nu influeras av en uppskattning av naturen som dramatisk, 

vacker och värd att njuta av och ”skydda”. Louise Westling beskriver i introduktionen till The 

Cambridge  Companion  to  Literature  and  Environment  (2014)  hur  den  västerländska 

romantikens natursyn inte bara var en reaktion på den ökade industrialiseringen, utan även 

sanktionerades av att den lokala naturen till stor del hade domesticerats. Den ”vilda” naturen 

framstod inte längre som lika skrämmande eftersom den främst var belägen långt borta,  i 

områden utsatta för kolonial  erövring,  där den kunde beundras och exotiseras på behörigt 

avstånd.26 Hiltner menar att denna vändning, med den brittiska naturlyriken och sedermera 

23 Buell 2005, s. 6-7. 
24 Hiltner 2015, s. 2.
25 Ibid.
26 Louise Westling, ”Introduction”, The Cambridge Companion to Literature and the Environment, Louise 

Westling (red.), New York: Cambridge University Press 2014, s. 3.
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Thoreaus naturessäistik i fokus lade grunden för stora delar av den natursyn vi har än idag, 

och gjorde det möjligt för Rachel Carson att skriva och få genomslag för Silent Spring (1962) 

som anses vara starten till den amerikanska miljörörelsen.27 

Westling komplicerar den historiska bilden något genom att även inflika att villkoren 

för västvärldens kulturella uppfattning av människans plats i naturen förändrades under 1800-

talet. Detta skedde i samband med publiceringen av Darwins  Om arternas uppkomst (1859) 

och  den  efterföljande  våg  av  naturalism samt  idéer  kring  evolutionära  förhållanden,  som 

följde i såväl naturvetenskap som litteratur. Westling menar att ekokritiken är: ”in some ways 

reviving pastoral and romantic attitudes towards the natural world, but informed by modern 

science and responding to alarm about the fragility of biological environments increasingly 

devastated by human technologies.”28  

Silent  Spring var  revolutionär  eftersom  den  uppmärksammade  vardaglig 

miljöförstöring,  vilket  var  en  skarp  kontrast  till  de  poetiska  ideal  och  det  intresse  för 

”oförstörd” och sublim natur som dominerat ända sedan romantiken. Under slutet av 1900-

talet började en mängd poeter, direkt eller indirekt influerade av Carson och miljörörelsen, att 

uppmärksamma  bebyggda  miljöer  som  till  exempel  förorter  och  städer,  specifika  platser 

utsatta för miljöförstöring samt miljöfarliga praktiker. Intresset har också ökat för att skildra 

klimatförändringar och naturen ur ett planetariskt perspektiv.29  

Ekokritik i Sverige

Ekokritiken som akademiskt forskningsfält fick som sagt sin början i USA och sedermera 

Storbritannien, men spridningen till andra delar av den anglofona världen och bortom denna 

har gått relativt snabbt. I Sverige började fältet vinna mark i mitten av 00-talet och antologin 

Ekokritik:  Naturen  i  litteraturen (2007)  har  blivit  något  av  en  nyckelskrift  för  svensk 

ekokritik, även om den till stor del bygger på samma teoretiska ramverk och nyckeltexter som 

kartlagts  och  utvecklats  i  den  anglosaxiska  ekokritiken.  Att  den  ”svenska”  ekokritiken  är 

något ”yngre” som akademiskt forskningsfält än i Storbritannien och USA innebär dock att 

det  kan  ifrågasättas  huruvida  den uppdelning  som ofta  görs  i  första  och  andra  vågen  av 

ekokritik är lika gångbar i ett svenskt sammanhang.

Sven Lars Schulz använder i antologins inledning den idag relativt vedertagna men 

ofta omdebatterade uppfattningen att  ekokritiken ”undersöker förhållandet mellan text och 

natur,  mellan  språk,  kultur/samhälle  och  natur,  och  därmed  också  frågor  rörande  den 

27 Hiltner 2015, s. xiv-xv. 
28 Westling 2014, s. 5.
29 Hiltner 2015, s. xvi.
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teoretiska diskursen om naturen som social konstruktion och språkligt maktbegrepp”.30 Schulz 

tar på så sätt till viss del avstånd från den motsättning mellan poststrukturalism och ekokritik 

som var tydlig i flera tidiga ekokritikers verk. Han menar också att anledningen till att många 

ekokritiker  anammar  ett  ekocentriskt  perspektiv  som  ”erkänner  naturens  och  andra 

organismers status som subjekt” är att  antropocentriska synsätt har bidragit till att konstruera 

naturen som ett objekt – ett tyst och passivt ”det andra” – som inte kan eller får hävda sin  

rätt.31 

Ekofeminism 

Andragörandet av naturen och olika djur- och växtarter är också ett centralt begrepp inom den 

ekofeministiska  forskningsinriktningen.  Ekofeminismen  undersöker  kopplingar  mellan  hur 

kvinnan och naturen behandlas i ett patriarkalt eller manscentrerat samhälle.32 Ekofeministisk 

litteraturkritik, är precis som ekokritiken, präglad av ett tvärvetenskapligt och brett perspektiv. 

Den postkoloniala ekofeminismen har till exempel varit avgörande för att lyfta fram narrativ 

om hur kvinnan och naturen har länkats samman och strukturellt underordnats i samband med 

kolonialt förtryck, men också för att belysa hur olika grupper av kvinnor har skildrat sina egna 

berättelser om migration, arbete och sexualitet i relation till bilden av naturen som ”moder 

jord”.

Ekofeminismen har mött kritik för att vissa studier och texter antar en helt eller delvis 

essentialistisk  ståndpunkt,  och  förespråkar  en  syn  på  kvinnan  som  mer  ”naturligt”  eller 

”medfött”  förbunden  med  jorden,  naturen  eller  andra  djurarter  än  vad  män  är.  Många 

ekofeministiska forskare menar  dock att  den vänder  sig  emot och ifrågasätter  just  sådana 

antaganden, men att det är viktigt att uppmärksamma att socialt konstruerade könsroller och 

genuskontrakt har skapat normer som leder till att kvinnor i vissa kulturer lär sig behandla 

naturen, bruka jorden eller identifiera sig med olika djurarter på ett annat sätt än vad män gör. 

Somliga menar dessutom att detta föreställda ”band” mellan kvinnan och naturen är något 

som medvetet  kan användas som en form av strategiskt motstånd mot det patriarkala och 

antropocentriska system inom vilket dikotomierna man/kvinna och kultur/natur har skapats 

och upprätthålls.33

Eftersom texterna,  framför  allt  de  som är  skrivna  av  Williams,  både  implicit  och 

30 Sven Lars Schulz, ”Att läsa för en hållbar värld: En introduktion till ekokritik”, Ekokritik: Naturen i  
litteraturen: en antologi , Sven Lars Schulz (red.), Uppsala: CEMUS 2007, s. xii.

31 Schulz 2007, s. xvi.
32 Christopher Cohoon, ”The Ecological Irigaray?”, Ecocritical Theory: New European Approaches, Axel 

Goodbody & Kate Rigby (red.), Charlottesville: University of Virginia Press 2011, s. 207. 
33 Karen J. Warren, ”Response to My Critics”, Ethics and the Environment, 7, 2002:2, s. 41.
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explicit  behandlar  frågor som rör kopplingar  mellan kvinnan och naturen som strukturellt 

underordnade,  och eftersom den tidigare litteraturforskningen om Williams ofta  skriver in 

hennes verk i en ekofeministisk tradition, kommer begreppet vara betydelsefullt för delar av 

analysen. 

Naturessäistik

I  denna  uppsats  har  jag  valt  att  använda  begreppet  naturessä  (från  engelskans  ”nature 

writing”) i en bred bemärkelse,  vilket innebär att  jag kommer att undersöka texter utifrån 

innehållsmässiga  genrekonventionerna  och  kännetecknen  snarare  än  de  formella.  Således 

kommer jag att läsa biografiska och självbiografiska verk av Ekman respektive Williams i 

deras egenskap av naturessäer. 

Naturessän som genre har som tidigare påpekats, fungerat som en viktig utgångspunkt 

för  ekokritiker,  inte  minst  i  USA och  Storbritannien.  Enligt  Buell  är  det  intressant  att 

undersöka denna typ av icke-fiktion eftersom den ofta uppfyller de krav som finns på ett verk 

för att  det ska anses vara ”environmentally oriented”.  De krav han listar  är  att  den icke-

mänskliga naturen ska vara närvarande i texten, inte bara som bakgrund utan även som en 

närvaro  som  antyder  att  människans  historia  är  implicerad  i  naturens  historia,  att  det 

mänskliga intresset inte förstås som det enda legitima intresset,  att  textens etiska hållning 

inkluderar att människan ställs till svars gentemot naturen samt att någon typ av uppfattning 

av  naturen  som  en  process  snarare  än  ett  fast  eller  givet  tillstånd  ska  åtminstone  vara 

implicerad i texten.34 Dessa kriterier utgör ramen för de naturessäistiska kännetecken som jag 

kommer att undersöka Ekmans och Williams texter utifrån i uppsatsen. Texterna består alla 

helt  eller  delvis  av  ”icke-fiktiva  strövtåg  i  naturen,  dagboksanteckningar  eller 

(kvasi-)ekologiska skrifter som beskriver naturen, landskapet och livet i och med den”, vilket 

Schulz lyfter fram som en definition av ”nature writing” som genre.35 

Enligt  Schulz  intar  naturessän  som  ”miljöorienterat  verk”  ofta  en  ekologiskt 

medvetenhet och modernitets- och civilisationskritisk hållning, samt visar ”ödmjukhet inför 

naturen som sätter den i närhet till den djupekologiska rörelsen”.36 

I The Environmental Imagination lyfter Buell även fram vikten av att studera naturessäistiken 

eftersom genren  ofta  förbises  av  den  litteraturvetenskapliga  kanon,  trots  att  amerikanska 

litteraturforskare har identifierat gestaltningen av den naturliga omgivningen som ett viktigt 

34 Lawrence Buell, The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American  
Culture, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press 1995, s. 7-8. 

35 Schulz 2007, s. xix.
36 Ibid. 
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tema. Denna marginalisering har enligt Buell lett till att litteraturvetenskapens uppfattning av 

naturen blivit urvattnad. Han skriver:  

The forest of American scholarship is the far more blurry and highly symbolic delta landscape of 

William Faulkner's ”The Bear,” [sic!] built from chant-like reiterated and generalized images: a 

forest  where  treeness  matters  but  the  identities  and  the  material  properties  of  the  trees  are 

inconsequential.  Faulkner  encourages  us  to  admire  Ike  McCaslin's  growing  prowess  as  a 

woodsman but does nothing to emulate it.37

Buells  ifrågasättande av  det  som han ser  som poststrukturalismens hegemoniska  ställning 

inom den samtida amerikanska litteraturvetenskapen och hans intresse för naturessän var som 

sagt tidstypiskt för många av första vågens ekokritiker. Fokuset på naturessän ledde dock till  

både intern och extern kritik som hävdade att detta begränsade ekokritikens potential till att 

endast  fungera  som en  hyllning  av  den  västerländska  pastorala  idyllen.  I  Writing  for  an 

Endangered  World  (2001)  nyanserar  Buell  sitt  ställningstagande  genom  att  påpeka  att 

ekokritiken i högre utsträckning måste behandla det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan 

urbana och icke-urbana landskap samt vilka traditioner som finns för att föreställa sig dessa. 

Han skriver:  ”No treatment  of  environmental  imagination can claim to be comprehensive 

without  taking  account  of  the  full  range  of  historic  landscapes,  landscape  genres,  and 

environmental(ist) discourses.”38  

Även om flera forskare idag har undersökt potentiella föreningar av poststrukturalism 

och ekokritik, och trots att ekokritiken ständigt breddas för att kunna ta sig an alternativa 

miljöbegrepp, landskapsskildringar och gestaltningar av människan i förhållande till naturen, 

ter  sig Buells kritik fortfarande relevant,  i  synnerhet i  en svensk kontext,  där naturprosan 

givits föga uppmärksamhet i litteraturforskning och där det särskilt saknas ekokritiska studier. 

Plats och platsbundenhet

Eftersom jag i denna uppsats intresserar mig för Ekmans och Williams naturessäers potential 

att förmedla så kallade ecoglobalist affects, ett begrepp som är djupt rotat i gestaltningen av 

människans emotionella relation till specifika platser, kommer jag att genomföra en analys av 

hur platsbundenhet uttrycks i texterna. 

Begreppen ”rum” (space)  och ”plats” (place)  är  centrala  för ekokritiker.  Lawrence 

Buell har definierat plats som: ”space that is bounded and marked as humanly meaningful 

37 Buell 1995, s. 10.
38 Lawrence Buell, Writing for an Endangered World: Literature, Culture and Environment in the U.S. and  

Beyond, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press 2001, s. 8.
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through personal attachment,  social  relations, and physiographic distinctiveness”.39 Genom 

det tillskrivna värde eller mening som rummet ger, skapas således ett band mellan individer 

och  de  miljöer  som de  uppfattar  som meningsfulla,  en  så  kallad  place  attachment,  eller 

platsbundenhet.40 Jag  har  i  den  här  uppsatsen  valt  översättningen  platsbundenhet,  där 

”bundenhet” syftar mer på det emotionella band som upplevs än ordets möjliga tolkning som 

ett fysiskt eller mentalt tvång att stanna på eller att upprätthålla en anknytning till platsen. 

Platsbundenhet  är  ett  viktigt  begrepp  inom  miljöpsykologin  och  kulturgeografins 

undersökningsfält,  men  har  även  en  tvärvetenskaplig  potential  som gör  det  intressant  för 

ekokritisk forskning. Inom disciplinerna är definitionen av platsbundenhet dock omtvistad. 

Leila Scannell och Robert Gifford har föreslagit en modell eller ett ramverk för att organisera 

de  definitioner  av  platsbundenhet  som  finns  inom  miljöpsykologin.  De  menar  att 

definitionerna kan ses som tre dimensioner: person, process, plats. Den första dimensionen 

fokuserar på aktören, antingen i form av en individ eller en grupp/kultur. Som individ utgår 

platsbundenheten från faktorer som personliga erfarenheter, insikter eller milstolpar som varit 

viktiga i ens liv, medan det ett ur grupperspektiv kan fungera utifrån religiösa eller historiska 

kontexter.41 

Ett annat sätt att förstå platsbundenhet är som psykologisk process, det vill säga som 

affekt, som kognition eller som beteende. Platsbundenhet som affekt är  oftast  kopplad till 

positiva känslor som glädje, stolthet eller kärlek till en plats, men kan även användas för att 

förstå emotionella band till en plats som präglas av negativitet i form av till exempel rädsla, 

sorg eller ilska. Platsbundenhetens kognitiva aspekt fokuserar på dess manifestation genom 

minnen, kunskap eller tankemönster som skapar mening. Som beteende kan platsbundenheten 

definieras utifrån till  exempel praktiker som syftar till  att upprätthålla en fysisk närhet till 

platsen eller till och med rekonstruera en ”förlorad” plats.42 

Den tredje dimensionen utgörs av platsens egen karaktär. Både platsens betydelse som 

social arena eller social symbol (till exempel ett kvarter i en stad som ges mening genom det 

sociala sammanhang som det representerar för den som bor där), och platsens fysiska karaktär 

(till exempel huruvida den är bebyggd eller ”vildmark”) kan anses vara viktigt för att förstå 

platsbundenhet.43 

Eftersom jag valt att utgå ifrån de valda essäerna som texter, snarare än de biografiska 

39 Buell 2005, s. 145.
40 Ibid., s. 63.
41 Leila Scannell & Robert Gifford, ”Defining place attachment: A tripartite organizing framework”, Journal of  

Environmental Psychology, 30, 2010:1, s. 2. 
42 Scannell & Gifford 2010, s. 3-4.
43 Ibid., s. 4-5.
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kontexter  eller  materiella  villkor  som gett  upphov till  eller  omgivit  dem,  har  jag valt  att 

fokusera på den andra dimensionen av platsbundenhet – i egenskap av psykologisk process. 

Mitt mål är att undersöka hur platsbundenheten skildras i essäerna, och utgår jag därför enbart 

ifrån den återgivna psykologiska processen i texterna, och inte ifrån författarnas eventuella 

utomtextuella förutsättningar eller upplevelser.  

Ecoglobalism och ecoglobalist affects 

Ett  annat  viktigt  begrepp för  min undersökning är  termen  ecoglobalism.44 I  ”Ecoglobalist 

Affects: The Emergence of the U.S. Environmental Imagination on a Planetary Scale” skriver 

Lawrence Buell att begreppet innebär att ett ”whole-earth way of thinking and feeling about 

environmentality” är värt att sträva efter inom den litterära kritiken, bland annat med tanke på 

att majoriteten av ekokritiker tenderar att i praktiken anta en nationscentrerad metod, trots att 

de flesta delar uppfattningen att miljöorienterat tänkande sker antingen i mindre skala (till 

exempel lokalt eller regionalt) eller i större skala (till exempel kontinentalt, oceaniskt eller 

planetariskt).45 Buell vänder sig i första hand till den amerikanska ekokritiken, men påpekar 

vikten  av  ecoglobalism generellt.  Han  menar  att  i  princip  alla  moderna  nationer  har 

nationalmyter  som identifierar  dem som ”heartland”  och pastorala  traditioner  som skapar 

nostalgi  inför  en  mer  ”lantlig”  tillvaro.  Dessa  fenomen i  sig  själva  är  inte  nödvändigtvis 

särskilt problematiska, men blir lätt det om de analyseras i isolering snarare än i dialog med 

varandra, enligt Buell.46 

Ett sätt att arbeta med ecoglobalism inom ekokritiken som Buell föreslår är det 

han  kallar ecoglobalist affects: 

By 'ecoglobalist affect' I mean, in broadest terms, an emotion-laden preoccupation with a finite,  

near-at-hand physical environment defined, at least in part, by an imagined inextricable linkage of 

some sort between that specific site and a context of planetary reach. Either the feel of the near-at-

hand or the sense of its connection to the remote may be experienced as either consoling or painful  

or  both.  [...]  Ecoglobalist  affect  entails  a  widening  of  the  customary  aperture  of  vision  as 

unsettling  as  it  is  epiphanic  in  a  positive  sense,  and  a  perception  of  raised  stakes  as  to  the 

significance of whatever is transpiring locally in the here and now that tends to bring with it either

44 Jag har valt att inte översätta begreppet eftersom det ännu inte finns någon motsvarande term på svenska, 
samt för att i så hög grad som möjligt bibehålla de konnotationer som ordet ger upphov till i sin ursprungliga 
form. Valet att inte översätta grundas även på att begreppet inte teoretiserats i någon större utsträckning, och 
eftersom jag därmed har valt att utgå ifrån termen så som definieras av Buell i en specifik text. Detsamma 
gäller för termen ecoglobalist affects. 

45 Buell 2007, s. 228.
46 Ibid., s. 229.
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 a fatalistic sense of the inexorable or a daunting sense of responsibility as the price of prophetic 

vision.47

Buell har kritiserats för att han inte vidareutvecklar begreppet  ecoglobalist affect och dess 

användningspotential, utan snarare betonar vikten av att vidga den amerikanska ekokritiken 

till att bli mer transnationellt och planetariskt inriktad. Heather Houser framför sådan kritik i 

Ecosickness in Contemporary U.S. Fiction: Environment and Affect.  Hon påpekar att Buell 

varken  definierar  eller  teoretiserar  de  affekter  som  han  menar  utgör  ecoglobalism,  och 

utforskar därför inte relationen mellan narrativ, affekt och miljömedvetenhet närmare.48  

I  ett  försök  att  själv  göra  en  sådan  utforskning  undersöker  affekt  i  relation  till 

”ecosickness fiction”, det vill säga narrativ som undersöker relationen mellan miljöförstöring 

och fysisk hälsa. 

Hon  menar  att  narrativ  affekt  är  knuten  till  textens  form,  som  metaforer, 

berättarstruktur och relationer mellan karaktärer: ”'Affect' designates body-based feelings that 

arise in response to elicitors as varied as interpersonal and institutional relations, aesthetic 

experience, ideas, sensations and material conditions in one's environment.”49 Houser närmar 

sig dock inte heller någon mer specifik definition av ecoglobalist affects. 

I  Reclaiming Nostalgia: Longing for Nature in American Literature föreslår Jennifer 

K.  Ladino en möjlig  användning av begreppet.  Hon menar  att  nostalgi  kan läsas som en 

ecoglobalist affect eftersom den kan fungera på en transnationell nivå, till exempel när det 

gäller en diasporas nostalgiska förhållande till hemlandet. Ladino menar att nostalgin har en 

förmåga att ”bridge a 'specific site and a context of planetary reach'”, vilket Buell hävdar att 

ecoglobalist affects kan göra.50  

Buell påpekar dessutom vikten av att utmana sin ”environmental perception” genom 

att  läsa texter  som skildrar  specifika fysiska miljöer  eller  platser,  eftersom vanan att  inte 

reflektera kritiskt kring vår miljö är så djupt rotad i vår kultur att vi reagerar med misströstan 

eller förvirring om vi plötsligt tvingas bli medvetna om platsens fysiska förutsättningar: 

We do well then to start from the presumption of having to struggle against the limits of habitually 

foreshortened  environmental  perception.  […]  Much  of  the  time  most  people,  particularly  in 

modernized  cultures,  may  not  even  want  to  attune  themselves  self-consciously  to  their 

47 Buell 2007, s. 232.
48 Houser, Heather, Ecosickness in Contemporary U.S. Fiction: Environment and Affect, New York: Columbia 

University Press 2011, s. 233.
49 Houser 2011, s. 3.
50 Jennifer K. Ladino, Reclaiming Nostalgia: Longing for Nature in American Literature, Charlottesville: 

University of Virginia Press 2014, s. 225. 
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environments lest this produce sensory overload, confusion, and despondency, […] The nausea 

that  can  overtake  one  on  such  occasions  is  all  the  more  wrenching  on  account  of  the  prior  

acculturated practice of repressing such matters or simply not bothering to attend.51

Mot denna teoretiska bakgrund läser jag Ekmans och Williams texter. För att kunna närma 

mig dem i en diskussion om hur essäernas huvudteman gestaltas i relation till platsbundenhet, 

kommer jag nedan att  först  undersöka hur texterna förhåller  sig  till  varandra samt  till  de 

karaktärsdrag som utmärker miljöorienterad litteratur i allmänhet, och naturessän i synnerhet. 

51 Buell 2001, s.18-19. 
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Analys 

Naturessäistikens kännetecken

I detta avsnitt kommer jag att genomföra en läsning av Ekmans och Williams texter utifrån 

Lawrence  Buells  fyra  kriterier  för  ”environmentally  oriented  literature”  (hädanefter  i 

uppsatsen översatt till ”miljöorienterad litteratur”). De krav som Buell ställer på texten är som 

följer: 

1. Den  icke-mänskliga  naturens  närvaro  i  texten  ska  inte  bara  vara  i  egenskap  av 

bakgrund utan även antyda att människans historia är implicerad i naturens historia.

2. Människans intresse förstås inte som det enda legitima intresset i texten. 

3. Textens etiska hållning inkluderar att människan ställs till svars gentemot naturen. 

4. Någon form av uppfattning av naturen som en process snarare än ett fast eller givet 

tillstånd ska åtminstone vara implicerad i texten.52 

Syftet med att läsa texterna utifrån dessa kriterier är att karakterisera texternas förhållande till 

den  naturessäistiska  genrens  innehållsmässiga  konventioner  samt  till  varandra.  Eftersom 

texterna vid första anblicken skiljer sig åt både när det gäller form och val av motiv, vill jag 

med  hjälp  av  denna  genomgång  visa  att  texterna  är  lämpade  för  en  läsning  av 

platsbundenheten  som  fenomen  i  miljöorienterad  litteratur,  samt  identifiera  likheter  och 

skillnader som kan ligga till grund för den efterföljande tematiska analysen.    

Naturens agens och människan i ett naturhistoriskt sammanhang

Den helt eller delvis ”vilda” naturen, i synnerhet den norrländska skogens flora och fauna, är 

ett  centralt  motiv  i  Ekmans  naturessäer.  I  såväl  Herrarna  i  skogen  som  Se  blomman är 

Ekmans  egna  erfarenheter  av  vistelse  i  landskapet  sammanlänkade  med  den  mänskligt 

skapade idé- och litteraturhistoria som format vår uppfattning om detta landskap. 

Att  den  icke-mänskliga  naturen  inte  reduceras  till  bakgrund  för  den  mänskliga 

berättelsen styrks av ett antal olika aspekter av texten. Till exempel diskuterar Ekman explicit 

hur kort den mänskliga existensens historia är ur ett naturhistoriskt perspektiv, och skriver 

bland annat: ”I jämförelse med de ännu levande drakträden och mammutträden är vi efemära 

52 Buell 1995, s. 7-8.
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som sorgmyggor. Men så känner vi oss inte, för vi är många och just nu har vi makten.”53

Den här typen av reflektioner är återkommande i framför allt essäerna ur Herrarna i  

skogen. Ett av bokens kapitel har givits rubriken ”Katastroferna”, vilket Ekman motiverar 

med att hon: ”står på skogens sida”.54 Här beskriver hon skogsbildningen som en omfattande 

och långsam process, som föregår människans historia, och även om människan förstår sig 

själv som en del av denna naturhistoriska utveckling så sträcker sig processen väldigt mycket 

längre tillbaka i tiden: 

Skog är föränderlighet.  Det tog 400 miljoner år för jorden att  bilda skogar.  De första trädlika  

växterna var inte högre än en meter, oftast mycket mindre. […] Ur de här plantorna växte och  

utvecklades  under  årmiljonerna  de  mäktigaste  skogar  som  funnits  på  vår  planet  och  som 

fortfarande värmer oss och driver våra motorer.55

Det framgår av texten att  en viktig  förutsättning för den idéhistoriska diskussionen är  att 

människan existerar som en enskild art bland många andra i naturhistorien, samt att den icke-

mänskliga naturens fysiska verklighet sträcker sig bortom vår närvaro att kunna observera och 

uppfatta den genom språket. Ett exempel som behandlas är Carl von Linné och hans livsverk: 

”Omkring honom blommar skogen och den ska fortsätta att blomma när arkiatern är gammal 

och uppburen och hans sinne förmörkat; den ska blomma som den gjort innan vi fanns till och 

den  ska  blomma  efter  oss  bortom  alla  namn  och  bortom  varje  gräns  för  mänskligt 

ordningssinne.”56 

Texten lyfter dessutom fram människans fysiska och emotionella beroende av skogens 

ekosystem och skydd. ”Bara så länge skogen finns kan vi andas”, avslutas ett stycke om hotet 

om utarmning och  slutgiltig  utplåning  av  skogen.57 Ekman presenterar  naturvetenskapliga 

bevis angående de förödande konsekvenser som skogens ekologiska utarmning får för alla 

levande varelsers överlevnad, samt för vår egen arts kulturella utveckling. Fragmentering lyfts 

fram som en konsekvens av de materiella förändringarna i skogen till följd av avverkningen: 

”Man  har  gjort  undersökningar  av  hur  stor  fragmentering  av  skogslandskapet  tål  innan 

mångfalden av arter börjar minska och dö ut. Redan när hälften och mer av den ursprungliga 

skogsmarken splittrats upp bildas isolerade biotoper.”58

Dessa bevis förstärks även av hennes skildringar av sina egna erfarenheter. Vid flera 

53 Kerstin Ekman, Herrarna i skogen, Stockholm: Albert Bonniers förlag 2007, s. 398.
54 Ibid., s. 148. 
55 Ibid., s. 397.
56 Ibid., s. 132.
57 Ibid., s. 78.
58 Ibid., s. 528.
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tillfällen återkommer hon till exempel till åsynen av kalhyggen och de känslor av sorg och 

förlust  som den för med sig.  Men hon skriver också om skogens tröstande och lugnande 

inverkan när hon tar sin tillflykt till  den. Om en sömnlös natt,  då hon upplever att husen 

tillhörande hennes gård lurar av faror, skriver hon: 

Det var mörk höst ute men jag hade ingen svårighet att i den öppna hagmarken ta mig förbi de  

hotande småhus som hörde till gården och över fårstängslet in i skogen. Där lossnade rädslans 

grepp om mig. […] Jag trevade omkring där, satte försiktigt ner stövelfoten i mossan och tog stöd 

mot  trädstammar.  Känslan  av  bark  och  av  en  stams  rundning  under  handen  är  alltid 

tillfredsställande. Då var det som att känna en vän i mörkret. En vänligt sinnad kropp med sträv 

hud.59

Även i Då var allt levande och lustigt fungerar den icke-mänskliga naturen som något annat 

än  en  ”bakgrund”.  Biografins  studieobjekt  Claes  Bjerkander,  och  den  tid  han  levde  i, 

avtecknas delvis utifrån brev eller observationsprotokoll från de naturvetenskapliga studier 

som han bedrev, men också i relation till de faktiska marker som han vandrade i och skrev 

om. Genom att flera gånger göra jämförelser mellan hur dessa marker såg ut då och hur de ser 

ut idag, samt hur vår syn på naturen har förändrats, visar Ekman i sina metakommentarer även 

här hur den mänskliga historien är en del av naturens historia. Till exempel beskrivs Sidön, en 

miljö där Bjerkander gjorde en inventering av växt- och insektslivet, men som i våra dagar är 

full  av militärt  skrot som troligtvis  aldrig helt  kommer att  röjas  upp.60 Andra exempel  är 

hämtade ur Ekmans strövtåg i naturen kring Kinnekulle, där Bjerkander var verksam, och där 

många växtarter finns bevarade än idag.

Williams  naturessäer  skildrar,  likt  Ekmans,  människans  historia  som en del  av  ett 

större naturhistoriskt sammanhang. De diskuterar en rad kulturella och religiösa aspekter som 

över tid har påverkat människans syn på den icke-mänskliga naturen, men essäerna rymmer 

till  stor del även självbiografiska erfarenheter av vistelse i den ”vilda” naturen. Det finns, 

precis  som  hos  Ekman  tydliga  intertextuella  kopplingar  till  andra  naturessäistiska  eller 

ekokritiska nyckeltexter och författare som till exempel Henry David Thoreau, Aldo Leopold 

och Rachel Carson. En viktig skillnad är dock att Williams naturessäistik, framför allt Refuge 

och Finding Beauty in a Broken World, har tydligare karaktär av självbiografi. 

I  Refuge,  sammanlänkas Williams egen familjs  historia med det lokala landskapets 

historia och öde. Kopplingen sker genom två nyckelhändelser – översvämningen av Great 

59 Ekman 2007, s. 161.
60 Kerstin Ekman, Då var allt levande och lustigt, Stockholm: Albert Bonniers förlag 2015, s. 295.

29



Salt  Lake  i  Utah  i  mitten  av  1980-talet  och  Williams  mors  insjuknande  i  cancer. 

Sammanlänkningen görs på flera olika sätt,  bland annat genom den religion som familjen 

tillhör, Mormon-kyrkan, och dess historia som är knuten till landskapet i Utah. Den skildras 

också genom cancern, som Williams uppfattar har orsakats av den miljöförstöring som följde 

kärnvapentesterna  i  öknen  i  Utah  under  1950-talet.  Ytterligare  en  sammanbindande 

komponent är den gemensamma känsla av förlust och förvirring som följer både moderns 

sjukdom  och  försvinnandet  av  fågelreservatet  Bear  River  Migratory  Bird  Refuge  när 

vattennivån höjs.  

Great Salt Lake, det omgivande landskapet och de fåglar som lever där skildras som 

oskiljaktiga från de mänskliga relationerna i boken. Den icke-mänskliga naturen är inte bara 

en bakgrund eller ett intresse för Williams som berättare i boken, utan det är genom möten 

med landskapet, floran och faunan, som hon reflekterar kring sig själv. 

Finding Beauty in a Broken World  är något annorlunda, då den både tematiskt och 

formmässigt struktureras utifrån begreppet ”mosaik”. Williams hävdar i boken att såväl den 

icke-mänskliga naturen som den mänskliga tillvaron har fragmenterats, och att  användningen 

av  figurationer  som  ”mosaik”  kan  hjälpa  oss  att  skapa  nya  mönster,  som  en  så  kallad 

ecological mosaic. Även Ekman använder ordet ”skogsmosaik” för att beskriva landskapet i 

Herrarna i skogen, men hon vidareutvecklar inte begreppet på samma sätt som Williams.61  

I  Finding Beauty in a Broken World är reflektionerna om människans historia som 

inbegripen i ett större naturhistoriskt sammanhang något mer konkreta än i  Refuge, och de 

framställs allra tydligast i avsnittet om präriehunden, en utrotningshotad nyckelart i västra 

USA,  som har  en  lång  historia  och  som i  början  av  1900-talet  uppskattades  till  ca  fem 

miljarder i Nordamerika. Hundra år senare har arten massutrotats och minskat med ca 90% i 

delstaten Utah, och dess överlevnad anses idag vara hotad.62 Minskningen tillskrivs mänskliga 

intressen,  dels  genom  förlust  av  livsmiljö  på  grund  av  bebyggelse,  och  dels  genom  att 

människor  förgiftar  präriehundar  eller  medvetet  saboterar  deras  hålor.  ”In spite  of  all  the 

abuses, prejudices, and compromised landscapes, Prayer Dogs have never left. This is their 

Way.  Given  half  a  chance,  they  will  survive  us.”  skriver  Williams.63 Hon  sätter  även  in 

präriehundens öde i en bredare naturhistorisk kontext:  

 
”We are living amid a sixth extinction,” writes Niles Eldredge, a curator at the American Museum 

of Natural History […] Biologists estimate that there are at least 10 million species on Earth right  

61 Ekman 2007, s. 474.
62 Terry Tempest Williams, Finding Beauty in a Broken World, New York: Vintage Books 2008, s. 44-46.
63 Ibid., s. 203. ”Prayer Dog” är ett i texten återkommande smeknamn på präriehunden. 
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now.  At this  rate,  the  vast  majority  of  the  species  on  Earth  today will  be  gone by the  next  

millenium.64

I essän ”Ground truthing” skildras den icke-mänskliga naturen något annorlunda. Här vandrar 

Williams genom det arktiska landskapet, i en miljö som är ny för henne.65 Den arktiska miljön 

porträtteras som unik i den bemärkelse att människans direkta påverkan och närvaro där har 

varit minimal, och därför har den kunnat förbli vildmark. Människan har makten att över tid 

förändra  landskapets  historia,  men hennes  relativa  frånvaro  har  inte  påverkat  landskapets 

förmåga att skriva en egen historia och för ekosystemen att fortlöpa: 

I think of the Arctic Wildlife Refuge as a place of Original  Mind, where the ongoing natural  

processes  of  life  can  continue  without  interference.  Our  evolutionary past  and our  future  are 

secured here. This is a place where the press of humanity can be lifted in the name of restraint and 

where our species'  magnanimous nature can be practiced.  The Arctic  can become a breathing 

space. In the company of wild nature, we experience our own humble core of dependency on the 

land.66

Det finns tydliga likheter mellan Ekmans och Williams strategier för hur de uppfyller Buells 

första kriterium. Båda författarnas texter uppmärksammar den fragmentering som skett  av 

olika landskap, djur- och växtarter samt ekosystem, främst på grund av mänsklig påverkan. 

De sätter dock in denna utveckling i en större naturhistorisk kontext som sträcker sig långt 

tillbaka  i  tiden,  före  mänsklig  existens,  och  som troligtvis  även  fortsätter  långt  efter  att 

människans historia har upphört. 

De icke-mänskliga intressenas legitimitet 

Vid första anblicken tycks Då var allt levande och lustigt inte säga mycket till försvar för den 

icke-mänskliga  naturens  intressens  legitimitet  i  jämförelse  med  människans.  Inte  minst 

eftersom det i första hand är en biografi över en man som spenderade betydande delar av sin 

karriär med att identifiera olika insekter som ”skadedjur” samt att ta reda på hur de skulle 

bekämpas.  Men  vid  en  närmare  läsning  framgår  här  i  stort  sett  samma  grundtes  som i 

Herrarna i skogen och Se blomman, det vill säga att: ”Mycket mera skulle vara vunnet om 

kunskapen om vad som växer och lever i skogen vore större bland oss svenskar. Det man inte 

64 Williams 2008, s. 71.
65 Expeditionen som skildras i essän går genom Arctic National Wildlife Refuge i norra Alaska, vilket inte bör 

förväxlas med havsisområdet kring Nordpolen. 
66 Terry Tempest Williams, ”Ground truthing”, The Open Space of Democracry, Eugene: Wipf & Stock 2010, s. 

59-60. 
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ens vet att det finns kan man ju inte sakna och man har inget intresse av att skydda det.”67 

Många av de personliga kommentarer som Ekman gör i boken om Bjerkander visar 

känslan av närhet  genom det  gemensamma intresset  för botanik och katalogisering av de 

botaniska fynd som går att hitta under strövtåg i olika landskap. Vikten av, och kanske framför 

allt glädjen i, att observera och kunna identifiera de växter och djur som finns i omgivningen 

och hur de hänger ihop är ett genomgående tema i Då var allt levande och lustigt. Utan denna 

kunskap, skriver Ekman, förlorar vi vår förmåga att engagera oss i och skydda icke-mänskliga 

intressen. I Se blomman skriver hon om betydelsen av denna kunskap och av att kunna känna 

igen andra arter än vår egen: 

Förlorar du tingens namn så förlorar du också kunskapen om dem, skriver Linné. […] Också 

intresset går förlorat. Inte ett enda skolbarn kan förmås att intressera sig för växternas fysiologi 

om det inte går att hitta några fästpunkter i det gröna virrvarret. Inga vuxna skulle bry sig om en 

hotad arts vara eller icke vara om den inte hade ett namn, kunde framkallas i en inre bild och med  

glädje bli igenkänd ute i markerna. Jag orienterar mig i en variation som tycks utan gräns. Men jag 

hittar fästpunkter. Namngiven står växten fram med något som liknar förtrolighet eller till och 

med ett djupare samband mellan oss som det är svårt att sätta ord på.68  

 

Texten skildrar denna kunskap om naturen som en väg till den etiska uppfattningen att olika 

arters intressen ska ses som legitima, inte enbart människans. Trots att Ekman beskriver sig 

som ägare  av  skogsskiften  i  lagens  mening,  påtalar  hon även att  det  finns  andra  sätt  att 

betrakta  ägandeskap.  Hon  ifrågasätter  vem som egentligen  kan  ”äga”  en  skog,  och  talar 

dessutom om ett slags ”förtrogenhetens ägarskap”, i likhet med de idéer hon finner i Thoreaus 

berömda naturessä Skogsliv vid Walden. Om sitt hem i Hotagen och dess omgivning skriver 

hon: 

Riket var en gång mitt  och min mans och våra hundars.  Det var tjäderns,  han som knäppte i 

granen, och det var fjällvråkens, hon som cirklade över sitt bo i klippbranten och varnade jamande 

när vi kom. Det var korparnas rike och jag lärde mig käfta med dem på korpspråk tills jag fick 

dem så upphetsade att de kraxade som kråkor. Det tillhörde också älgen […] Skogen var min i  

kraft av min kunskap om den, så kände jag det.69

På  så  sätt  ger  hon  uttryck  för  uppfattningen  att  det  finns  flera  legitima  intressen  i  ett 

ekosystem,  och  ifrågasätter  implicit  den  antropocentrism  som  präglar  det  gängse 

67 Ekman 2007, s. 431.
68 Kerstin Ekman & Gunnar Eriksson, Se blomman, Stockholm: Albert Bonniers förlag 2011, s. 16.
69 Ekman 2007, s. 522-23.
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ägandebegreppet. I Herrarna i skogen lyfter hon även fram de ”vilda” djuren och hur det har 

kommit att ses som ”De Andra”, samt vikten av att respektera att andra arter har intressen som 

i deras ögon är lika legitima som våra intressen framstår för oss: 

Jag hade får  på bete och kände var  morgon rädsla för  vad jag kunde få se.  Men de låg och 

idisslade, käkarna malde och de såg på mig och kutterhuckrade sin hälsning. De hör till oss. Men  

en sak kan förvandla dem: om de råkar ta sig utanför hägnet och lammar ute i skogen. Då slår den  

gamla djupt begravda instinkten till och det är svårt att komma nära dem. De har förvandlats och 

är nu De Andra. Och precis som Montaigne anade är vi de andra för dem: ”ty vi förstår dem lika  

litet som de förstår oss.70

Även i Williams Refuge och Finding Beauty in a Broken World finns avsnitt där uppfattningen 

att  icke-mänskliga  intressen  saknar  legitimitet  bestrids  explicit.  Ett  exempel  på  en  sådan 

passage bygger på ett tydligt ekokritiskt ifrågasättande av hierarkier, både inom och utanför 

den mänskliga arten, och i likhet med Ekman använder sig Williams av begreppet ”the Other” 

för att uppmärksamma andragörandet av naturen:

Most people are not comfortable making a connection between racism and specism or the ill  

treatment of human beings and the mistreatment of animals. We want to keep our boundaries  

clean  and  separate.  But  isn't  that  the  point,  to  separate,  isolate,  and  discriminate?  We create 

hierarchies, viewing life from the top down, top being, of course, God, then a ranking of human 

races, and so our judgements move down ”the Great Chain of Being” until we touch rocks. This is  

the attitude of power, and it hinges on who is in control. Who has power over whom? How does 

this kind of behavior infiltrate the psyche of a culture? And what are the consequences of scala 

naturæ? Arrogance is arrogance, and cruelty committed to a person or an animal is cruelty. We 

would rather not think too much about 'what is being done to those outside the sphere of the 

favored group,' yet I believe it is time in the evolution of our imagination to make a strong case  

for the extension of our empathy toward the Other.71

Mer  vanligt  förekommande  i  texterna  är  dock  att  dessa  idéer  framställs  med  hjälp  av 

anekdotiska bevis grundade i landskapets historia, eller genom retoriska frågor till läsaren. I 

Refuge  tvingas berättaren acceptera att fågelreservatet som hon känner en stark emotionell 

koppling till, översvämmas på grund av att väderförhållandena skapar en naturlig förändring 

av vattennivån i Great Salt Lake. Trots att detta skapar en känsla av vilsenhet och förlust, 

ifrågasätter Williams de lokala politikernas beslut att pumpa ut vattnet i öknen, för att rädda 

70 Ekman 2007, s. 225. 
71 Williams 2008, s. 90.
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ekonomiska intressen i regionen. Hon hänvisar till en ursprungsbefolkning i Utah, Fremont-

folket,  i  kontrast  till  beslutsfattarna bakom projektet: ”What do we do when faced with a 

rising Great Salt Lake? Pump it west. What did the Fremont do? Move. They accomodated 

change where, so often, we are immobilized by it.”72 

Präriehundarna som skildras i  Finding Beauty in a Broken World är ett annat tydligt 

exempel i texten på hur Williams visar på olika arters legitima intressen: ”In the presence of 

prairie dogs, I am no greater and no lesser than the life around me. We are all blood and 

bones,  muscle  and  spirit.”  skriver  hon,  samt  problematiserar  sin  egen  inblandning  i 

vetenskapliga undersökningar som ”stör” präriehundens naturliga miljö. Hon kritiserar även 

att naturreservatet, som ska skydda en koloni av en hotad art, prioriterar mänskliga intressen 

genom att  bebygga  marken nära  kolonin.  Ett  av  de  mest  effektiva  sätten  att  understryka 

legitimiteten i djuren intressen som används i texten är att skildra de människor som motsätter 

sig denna uppfattning. Williams beskriver ett möte med en senator för delstaten Utah: 

He believed people had a right to earn a living. ”Endangered species should not be protected at the 

cost of economic disadvantage to man.” 

”What is the value of a prairie dog?” I remember him asking me. ”Would you rather eat prairie  

dog or beef?”73

Senatorns  brist  på  empati  för  djuren  kontrasteras  mot  skildringen  av  Williams  egna 

erfarenheter  av  varsam  och  empatisk  kontakt  med  präriehunden.  Denna  kontrast,  i 

kombination med återgivningen av de våldsamma och inhumana metoder som används för att 

döda präriehunden, sammanfattar bokens inställning till andra arters intressens legitimitet på 

ett effektfullt sätt. Passagen om senatorn och präriehunden kan också jämföras med ett avsnitt 

om lodjuret i Ekmans Herrarna i skogen, då hon citerar en jägare som uttalat sig i jaktfrågan 

med att: ”Det där är bara en jävla ohyra.”74

I  ”Ground  truthing”  används  även  begreppet  ”demokrati”.  Istället  för  att  ta  upp 

exempel  på  hur  människans  intressen  har  prioriterats  på  andra  arters  eller  planetens 

bekostnad,  eller  hur  den  icke-mänskliga  naturens  intressen  har  förnekats  legitimitet, 

identifieras en typ av demokratisk tanke i ett fungerande ekosystem: 

The power of nature is the power of a life in association. Nothing stands alone. On my haunches, I  

72 Terry Tempest Williams, Refuge: An Unnatural History of Family and Place, New York: Vintage Books 
1991, s. 183.

73 Williams 2008, s. 43.
74 Ekman 2007, s. 432.
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see a sunburst lichen attached to a limestone; algae and fungi are working together to break down 

rock into soil. I cannot help but recognize a radical form of democracy at play. Each organism is  

rooted in its own biological niche, drawing its power from its relationship to other organisms. An  

equality of being contributes to an ecological state of health and succession.75

Även när det gäller Buells andra kriterium kan vi alltså se att både Ekmans och Williams 

texter kan klassas som miljöorienterade. De strategier som de båda författarna använder sig av 

för att hävda icke-mänskliga intressens legitimitet är dessutom snarlika. Ett exempel på detta 

är  när  det  egna  personliga  intresset  ifrågasätts  eftersom  det  inte  nödvändigtvis 

överensstämmer med andra arters intressen. I  Herrarna i skogen reflekterar Ekman på detta 

sätt kring sin position som skogsägare, och i Finding Beauty in a Broken World för Williams 

en liknande diskussion om sin roll som utförare av vetenskapliga tester och provtagningar på 

präriehundarna. 

I de utvalda texterna finns även en diskussion kring vad Aldo Leopold skulle kalla en 

så kallad ”land ethic”,  det  vill  säga ett  utvidgat etik-begrepp som inte  bara rör relationer 

mellan medmänniskor, eller mellan människa och samhälle: 

All  ethics  so  far  evolved  rest  upon  a  single  premise:  that  the  individual  is  a  member  of  a 

community of  interdependent parts.  […] The land ethic simply enlarges  the boundaries  of the 

community to include soils, waters, plants, and animals, or collectively: the land. […] In short, a 

land ethic changes  the  role  of  Homo sapiens from conqueror  of  the land-community to  plain 

member and citizen of it.76 

Kunskap om den icke-mänskliga naturen skildras i Ekmans texter som vägen till en sådan 

etik.  I Williams texter diskuteras människans brist på kunskap om naturen men inte i samma 

utsträckning som hos Ekman. Istället lyfter texterna fram det intersektionella förtryck som 

våra  mänskligt  konstruerade  makthierarkier  ger  upphov  till.  Att  försöka  se  bortom dessa 

hierarkier  och föreställa  sig ett  mer  jämlikt  system för allt  levande är  centralt  i  Williams 

essäer, och får mer utrymme där än i Ekmans texter, även om hon i Herrarna i skogen skriver: 

”För att inte förfalla till cynism måste vi nog förstå att skiljelinjen mellan människan och det 

hon vill kalla natur egentligen inte finns.”77 

Tyngdpunkten i  Herrarna i skogen,  Se blomman och Då var allt levande och lustigt  

ligger huvudsakligen på det som enligt Ekman måste ske  innan människan kan se bortom 

75 Williams 2004, s. 58.
76 Aldo Leopold, A Sand County Almanac: with essays on conservation, New York: Oxford University Press 

2001, s. 171. 
77 Ekman 2007, s. 451.

35



dessa hierarkier – hon måste lära sig se, och verkligen känna igen det hon ser, i naturen. Först  

då kan hon känna empati för andra djur och växter samt se deras intressen som lika legitima 

som sina egna. 

Människans ansvar 

Ekmans  naturessäer  framhåller,  som  nämnts  tidigare,  att  det  vore  bättre  både  för  oss 

människor och för andra arter om vi ökade vår kunskap om det landskap och den miljö vi 

lever i. På så sätt impliceras att människan har ett ansvar gentemot naturen. Det mänskliga 

ansvaret som etisk utgångspunkt är också något som uttrycks explicit genom referenser till 

konkreta  handlingar  och mänskligt  skapade situationer  som leder  till  försurning,  minskad 

biologisk  mångfald  och  klimatförändringar.  I  Herrarna  i  skogen  är  det  först  och  främst 

massavverkningen av skog, monokulturer av bland annat gran som planteras på mark som 

tidigare bestod av lövskog samt de konsekvenser som detta får som lyfts fram som exempel. 

Essäerna uppmanar till direkt handling och påminner om att vi står i skuld till skogen: ”Nu är 

det snart slut på den naturligt växande skogen. Det är dags att tänka efter vad vi fick av den 

och att värna den vilda resten.”78

Ekmans motivering till varför människan har ett ansvar gentemot andra arter och de 

biotoper som finns kvar är grundat i uppfattningen att hon har en i princip unik förmåga till 

förstörelse. Ekman menar att människan redan har orsakat stora förändringar av landskapet 

som i många fall gått betydligt snabbare än den tid det tagit för naturen att utveckla dessa 

landskap och  biotoper:  “Idag känner  vi  ett  hot  i  själva  luften  vi  andas.  Sjövattnet  får  vi 

diarréer av och fisken dör I havet. På kalhyggena har bäckarna torkat ut.  Vi vet att  hotet 

kommer från oss själva och att vi är mäktiga en ofattbar förstörelse därför att vi nu tycks rå på 

skogen  och vattnen.”79 Ansvaret  gentemot  den icke-mänskliga  naturen  är  även  ett  ansvar 

gentemot oss själva, eftersom hoten mot miljön även omfattar vår egen existens. 

Även i Då var allt levande och lustigt kommenterar Ekman samtidens miljöförstöring 

och hur förändringar i flora och fauna ofta kan hänga ihop med mänsklig påverkan:  

I  klimatförändringens  tider  är  många  noteringar  illavarslande  liksom också  stjärnhimlarna  av 

vitsippor under träden är det. Hemligheten med deras och liljekonvaljens enorma ökning heter 

försurning och hör ihop med att  vår  civilisation stegrar  sin  konsumtion.  Den spyr  ut  svavel,  

svaveldioxid, sulfat, kväve, kväveoxider, nitrat, kadmium, bly och kvicksilver.80

78 Ekman 2007, s. 10.
79 Ibid., s. 89.
80 Ekman 2015, s. 159.
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Genom att jämföra hur de naturvetenskapliga observationerna och anteckningarna idag skiljer 

sig från de som skrevs för mindre än 300 år sedan, visar Ekman hur stora problem människan 

har skapat, och hur viktigt det är att känna till dessa för att kunna ta ansvar. 

Mänsklig påverkan på olika typer  av landskap och ekosystem är  ett  genomgående 

tema även i Williams naturessäer. Ett mänskligt ansvarstagande gentemot den icke-mänskliga 

naturen är tydlig i texternas etiska inriktning. I Finding Beauty in a Broken World formuleras 

ett uttryckligt ställningstagande: ”As human beings in the twenty-first century, we carry an 

enormous responsibility for the well-being and health of the other species with whom we 

share this planet.”81 Men hon delar även Ekmans uppfattning att ”en enda människas mycket 

bristfälliga kunskap räcker inte för att värna skogen”.82 Williams efterlyser den förmåga till 

gemenskapsbyggande som hon ser hos präriehundarna, vars art skapar levnadsförutsättningar 

för en mängd andra arter.

I Refuge exemplifieras samma tankar om mänskligt ansvar för naturreservatens öden, 

och  det  framgår  här  att  Williams  definition  av  ansvar  även  innefattar  att  ständigt  vara 

uppmärksam och engagerad i miljöns intresse, för att motverka de krafter som inte vill ta 

ansvar: ”Without these places of refuge, successful migrations would cease for millions of 

birds. None of these sites are secure. Conservation laws are only as strong as the people who 

support them. We look away and they are in danger of being overturned, compromised, and 

weakened.”83 Detta kan jämföras med Ekmans uppfattning om att vi har ett ansvar att lära oss 

namnen på andra arter och genom kunskap om dem engagera oss i deras öden. 

Det mänskliga ansvaret har även sin grund i att vi inte har möjlighet att tala i den icke-

mänskliga naturens ställe, men att vi ändå måste försöka lyssna till den, eftersom den annars 

avfärdas som oviktig: ”What is plentiful is discarded. What is small is discounted. What is 

defenseless is violated. Those who cannot speak are spoken for.”84 

Den största likheten mellan Ekmans och Williams naturessäistik när det gäller Buells 

tredje kriterium, är den tydliga positionen att ansvar måste leda till handling. Båda författarna 

uppmärksammar framför allt vikten av att bevara skyddsområden och andra platser där den 

”vilda” naturen är så orörd av mänsklig påverkan som möjligt. 

Naturen som process 

Det fjärde och sista kriteriet som Buell presenterar är att en uppfattning av miljön i egenskap 

81 Williams 2008, s. 199. 
82 Ekman 2007, s. 523. 
83 Williams 1991, s. 264-65.
84 Williams 2008, s. 142.
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av en process snarare än som något konstant och statiskt ska finnas åtminstone implicit  i 

texten. Redan i förordet till Herrarna i skogen skriver Ekman om miljön och skogslandskapet 

som stadd i ständig förändring, oberoende av människans inblandning: 

Skogen är  mer  än  pappersmasseresurs  och  tillväxtens  energiplantage.  Den sover  på  genetiska 

möjligheter, ännu inte förverkligade fast det är många tusen år sedan vårt lands klippgrund smälte 

fram ur isen och de första skotten av tall, björk och asp vandrade in och fick fäste bland lavar och 

mossor.85

Som de redan diskuterade citaten ur alla tre av Ekmans verk dock visar, innebär detta inte att 

texten underlåter att ta upp förändringar i miljön som är skapade av mänsklig verksamhet, 

tvärtom.  Herrarna  i  skogen diskuterar  skogsskövling  och  miljöförstöring  både  ur  ett 

idéhistoriskt perspektiv och som en del av den djupt personliga erfarenheten av vistelsen nära 

skogen. Ekman beskriver hur hon ser en hel värld försvinna, såväl kulturellt som biologiskt: 

Nu förvandlas dessa skogar med boträd och bäckfall till föryngringsytor. De blir monokulturer av 

tall och gran. Det blir tyst. Jag har levt där en värld håller på att försvinna. Byarna har sedan 

1760-talet, då de första nybyggarna kom, utvecklat en säregen skogskultur. Nu erövras bygden av 

turisterna  och  lövslyet.  Dag  och  natt  dånar  timmerbilarna  förbi.  De  kör  till  Norge,  till 

massafabrikerna, sågverken och arbetstillfällena där. Varför det måste vara så vet jag inte. Jag har  

legat och lyssnat på dundret av timmersläpen som år efter år, dygnet runt, fraktar bort skogen. Jag 

har vargklon i hjärtat.86

Förståelsen  av  naturen  som dynamisk  snarare  än  statisk  finns  även  explicit  formulerad  i 

Williams essäer: ”There is an ecological orchestration that is ongoing, a symphony of voices, 

sometimes dissonant, sometimes harmonious, always dynamic.”87 

Tydligast gestaltas detta i Refuge, vars narrativa struktur följer en förändringsprocess i 

miljön, det vill säga nivåhöjningen av Great Salt Lake. I början av varje kapitel noteras den 

aktuella vattennivån för just den tidsperioden, och de förändringar som skildras i Williams 

privatliv länkas kontinuerligt samman med sjön och dess tillstånd. Den radikala nivåhöjning 

som Williams beskriver, sätts i texten in i ett större naturhistoriskt sammanhang i förhållande 

till  den förhistoriska sjö som en gång i tiden innefattade Great Salt Lake, vid namn Lake 

Bonneville. 

En annan aspekt av hur skildringen av nivåhöjningen visar en förståelse av naturen 

85 Ekman 2007, s. 10.
86 Ibid., s. 9.
87 Williams 2008, s. 132.
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som dynamisk är när Williams reser till naturreservatet Malheur National Park i Oregon och 

finner att flera av de fågelpopulationer som inte längre kan migrera till Bear River har sökt sig 

dit istället. Fåglarna hittar ett sätt att anpassa sig till ett landskaps nya förutsättningar, när de  

får möjligheten att göra det. 

Den  demokratiska  princip  som Williams  beskriver  i  ”Ground  truthing”,  där  varje 

organisms oumbärliga deltagande i en gemensam process är det som utgör ett fungerande 

ekosystem, kan också  läsas  som ett  bevis  på förståelse i  texten  för  naturens  processuella 

karaktär. 

 

Sammanfattning  

Både Ekmans och Williams naturessäer är vad Buell skulle kalla klara fall av miljöorienterad 

litteratur,  då  de  tydligt  uppfyller  samtliga  av  de  fyra  kriterierna.  Trots  att  de  återgivna 

platserna,  strövtågens  syften  samt  texternas  berättarstruktur  varierar  stort  både  inom och 

mellan de respektive författarnas utvalda verk, så överväger likheterna mellan essäerna när det 

gäller förhållande till naturessäistikens innehållsmässiga kännetecken. 

Några av de tydligaste gemensamma nämnarna är de explicita reflektionerna kring 

människans etiska och politiska ansvar, den icke-mänskliga naturens egenvärde samt naturen 

(och  dess  historia)  som en  ständig  process  i  vilken  människan  är  inbegripen.  En  annan 

gemensam nämnare är den egna erfarenheten av samhörighet med det närliggande landskapet, 

vilket kan ses som ett anekdotiskt argument för att människan borde utvidga sin syn på etik 

för att inkludera den icke-mänskliga naturen, det vill säga en så kallad ”landetik”.   

Den  huvudsakliga  skillnaden  mellan  Ekmans  och  Williams  texter  att  de  lägger 

tyngdpunkten på olika argument. Ekman lyfter fram kunskap och igenkänning som centralt 

för icke-mänskliga intresses legitimitet, medan Williams fokuserar på vikten av att ifrågasätta 

de hierarkiska system som underordnar dessa intressen.

Ett av de teman som återkommer mest frekvent i Ekmans och Williams naturessäer är 

upplevelsen  av  förlust.  Den  icke-mänskliga  naturen,  framför  allt  det  norrländska 

skogslandskapet  och  den  amerikanska  vildmarken,  beskrivs  som fragmenterad,  utsatt  för 

förstöring av ekosystemen och under hot om ytterligare förluster i  mark,  flora och fauna. 

Denna förlusttematik ställs i kontrast mot gestaltningen av hopp för såväl den icke-mänskliga 

naturen i sin egen rätt, som för människans relation till den i framtiden. 
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Tematisk analys av förlust och hopp

Genom karakteriseringen av essäerna som miljöorienterad litteratur har jag kunnat urskilja ett 

antal motiv som i min mening kan läsas som uttryck för två centrala teman i båda författarnas 

texter – förlust  och hopp. Eftersom dessa teman presenteras på en rad olika sätt  i  de sex 

utvalda  essäerna  kommer  både  förlust  och  hopp  att  undersökas  ur  ett  brett  perspektiv. 

Förlustbegreppet  kommer  att  kunna  läsas  i  egenskap  av  materiell  förstörelse  eller  grov 

förändring av en plats och de ekosystem som finns där. Förlust förstås också i analysen som 

en emotionell upplevelse av sorg eller tomhet inför en sådan förändring, samt en kognitivt 

upplevd förlust av minnen eller kunskap. Även hotet om en framtida förlust, i någon av de 

ovan nämnda formerna, kommer att läsas som ett uttryck för detta tema. 

Hopptematiken kommer att bemötas på samma sätt som förlust. Hoppet, förstås som 

till exempel positiva upplevelser av platsbundenhet eller genom föreslagna handlingar med 

syfte att förbättra villkoren för relationen mellan människa och natur i framtiden. Temat kan 

både läsas som uttryck för en framtidstro för långsiktig överlevnad av den mänskliga arten i 

en ekologiskt hållbar relation, och som hopp för att  planetens ekosystem ska bevaras och 

fungera på ett så positivt sätt som möjligt för alla kvarvarande och framtida arter efter att  

människans tid på planeten är förbi.  

I  följande  avsnitt  kommer  jag  att  titta  närmare  på  hur  dessa  teman  presenteras  i 

essäerna  samt  vilka  likheter  och  skillnader  som finns  mellan  de  olika  gestaltningarna  av 

förlust och hopp när de ställs i relation till  varandra. I detta avsnitt ämnar jag även lägga 

grunden  för  en  diskussion  om  förlust  och  hopp  som  komponenter  i  gestaltningen  av 

platsbundenhet, samt deras eventuella potential att kunna läsas som så kallade  ecoglobalist  

affects, vilket följer i det tredje och sista analysavsnittet.  

Det sårade, levande landskapet – förlust och hopp i Ekmans naturessäer

En av de  viktigaste  aspekterna  av hur  Ekman tematiserar  förlust  i  texterna  är  genom att 

beskriva massavverkningen av urskog och naturskog i Sverige. Det är en beskrivning som är 

grundad i den idéhistoriska och samhällskritiska diskussion som Ekman för kring skogen som 

begrepp och verklig plats i boken. Men avverkningen skildras också utifrån den personliga 

upplevelsen och de observationer som hon återger från sina strövtåg i landskapet. Följande 

citat är ett exempel på den förstnämnda typen av beskrivning: 

Nils-Erik Nilssons önskan att  döpa kart-  och  diagramverket  om skogen i  vår  nationalatlas  till 
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'Skogsbruk' visar att i hans värld skjuter skogen inte längre in i odlingsmarken. Den är en del av 

den brukade marken. Har han rätt? Det har han, till 95 procent. Så stor andel av skogsmarken i 

Sverige består av produktiv skogsmark, resten är skog som inte varit utsatt för någon märkbar 

mänsklig  påverkan.  Den  utgör  en  så  liten  del  att  de  båda  begreppen  urskog  och  naturskog 

överhuvudtaget inte har tagits med i ämnesregistret till Skogen i vår nationalatlas.88 

Förstörelsen av urskog och naturskog, till förmån för de ”produktiva” monokulturerna som 

ofta ersätter dem, kritiseras utifrån moraliska och ideologiska skäl, och grundar sig delvis i en 

kritik mot den västerländska marknadskapitalismens normer som har kommit att innebära att 

det som betraktas som rationellt  och ekonomiskt  lönsamt får prioritet  framför det som är 

emotionellt  betydelsefullt  eller  som  ligger  i  icke-mänskliga  arters  intressen.  Men  även 

kortsiktigheten  i  sådan  miljöförstöring  presenteras  som argument  för  hur  kontraproduktiv 

massavverkningen är även för oss människor: 

Genom sitt långsamma växande, genom stormfällningar och skogsbränder och genom våra snabba 

avverkningar  skiftar  skogsmarken  karaktär  och  utseende  under  tidernas  lopp  men  också  över 

mycket korta tidsrymder.  Den skiftar i  bonitet, det  vill  säga avkastningsförmåga under en viss  

tidsperiod. Den kan dikas och gödslas, kalkas och besprutas. Marken kan utsättas för kalhuggning 

och planteras om med trädslag som inte förut har växt där. Återväxten kan misslyckas i nordliga 

lägen. Då får man en bit tundra istället för skog.89

Det  är  inte  bara  själva  platsen  och  dess  växtlighet  som  påverkas  vid  den  här  typen  av 

förstörelse,  utan  förlusten gäller  även de djurarter  som är  knutna till  platsen,  och Ekman 

hävdar  att  förlusten  av  mångfald  som samtidens  utrotningstempo medför  är  grundat  i  ett 

kortsiktigt  tänkande:  ”Vi  inser  numera  att  människans  rationalitet  inte  bara  har  varit  till 

välsignelse. Vi vet också att jorden alltid fortsätter med det som finns kvar. Förintelse och 

förstöring innebär  omgestaltningar.  [...]  Hur stor den omskapande kapaciteten är  beror på 

artrikedomen. Det behövs ett förråd att ta ur.”90    

Som en kontrast mot de sakligt baserade beskrivningarna ställs de emotionellt färgade 

erfarenheter  som Ekman skildrar  i  landskapet.  I  samtliga av de tre  böckerna förekommer 

anekdoter om förtrogenhet med landskapet som uppnås genom strövtåg och upprepad vistelse 

i  den  obebyggda  närmiljön.  Den  platsbundenhet  som  Ekman  upplever  gentemot  skogen 

förstärker känslan av förlust och sorg vid åsynen av kalhyggena:  

88 Ekman 2007, s. 396.
89 Ibid., s. 397.
90 Ibid., s. 413.
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Jag gick med hundarna i hemmaskogen och gnodde runt med bilen för att få se på dem som låg 

längre bort. Då fick jag se hyggen. Jag hade inte haft en aning om att det avverkades på så väldiga 

arealer  i  Sverige.  Kvadratkilometer  efter  kvadratkilometer  hade  förvandlats  till  stenig yta  och 

bråte. Här och där stod en avbruten stam som blivit glömd. Det enda jag sett som liknade detta var  

Jacques Callots bilder från trettioåriga krigets slagfält. [...]  Detta var Graningeverkens kalytor i 

Ångermanland. Samtidigt pågick Vietnamkriget i en avlägsen världsdel. Där använde USA:s armé 

ett  gift  som lövade av träden så att  försvararna inte skulle  kunna gömma sig i skogarna.  Det  

framkallade cancer hos människor. Jag fick en stark känsla av att leva i en dödscivilisation. Den 

har aldrig riktigt lämnat mig. Ändå har vi i Sverige, precis som det står i vår nationalatlas, aldrig 

haft mer produktiv skog än vi har nu.91 

Det görs ingen skillnad på den förstörelse som sker genom skogsbruk för ekonomisk vinning 

och den som sker på grund av krig. Istället leder sambandet till att känslan förstärks, och blir 

mer konstant – den lämnar aldrig riktigt  en. Kortsiktigheten i ett  kapitalistiskt system där 

ekonomisk vinning uppnås genom exploatering och förstörelse av naturresurserna i stor skala 

framställs  genom  liknelsen  som  lika  oförsvarbart  som  krig.  Ekmans  kritik  mot  att 

”senkapitalistisk” politik har kommit att forma landskapet i allt högre utsträckning baseras 

också på den kontraproduktivitet som den ofta ger upphov till genom att på lång sikt förstöra 

livsmiljöer för andra arter. Faran i att enbart agera utifrån det egna intresset och försöka göra 

sig av med det som man själv uppfattar som ”ohyra”, utan att reflektera kring vilka ”större” 

förluster detta kan innebära, lyfts också fram som en följd av den individualiserade världsbild 

som dominerar västerländsk kultur idag, samt en brist på kunskap:

Skjuter  man  av  hela  lodjursstammen  så  är  den  naturligtvis  borta  för  gott.  Men  det  är  lika  

ödesdigert att ta bort förutsättningarna för en art som anses vara ohyra eller i allmänhet onödig. Då 

tar man samtidigt bort livsbetingelserna för en rad arter av växter och djur som behöver samma 

miljö. Den vitryggiga hackspetten delar på det sättet i den äldre lövrika skogen villkoren med en  

hel rad lavar, svampar, mossor och insekter.92  

Bristen på kunskap om naturen kopplas tätt samman med förlust av plats i Ekmans texter. Det  

är ett återkommande argument i hennes naturessäistik att människans exploatering av naturen 

och den fragmentering av skogslandskapet som det har inneburit,  hänger samman med ett 

minskat  intresse för den icke-mänskliga naturen.  ”Den stora bristen som aldrig tas med i 

bristanalysen  av  tillståndet  i  skogen  är  underskottet  av  kunskap  om den”,  skriver  hon.93 

91 Ekman 2007, s. 398-399.
92 Ibid., s. 432.
93 Ibid., s. 529.

42



Förlusten av kunskap om naturen, menar Ekman, är en följd av att bildning om den flora och 

fauna  som finns  i  landskapet  inte  längre  framstår  som relevant  och  har  fallit  i  kollektiv 

glömska: 

Namnen kan återspegla en tro eller vara lekfullt vitsiga. […] Men de flesta av oss känner inte 

längre  namnen,  inte  ens  på  skogens  träd.  Det  fick  jag  veta  en  augustidag  då  jag  stod  i  en  

skogskant och plockade hallon med radioproppar i öronen. En botaniker hade tagit sig för att gå ut  

i Hagaparken och fråga folk vad träden hette. Det var ett sorgligt litet radioprogram.94

Reflektionerna  kring  förlorad  kunskap  är  ofta  situerade  i  Ekmans  egna  strövtåg  och 

observationer i skogen, men även i vittnesmål från de tänkare från förr i vars fotspår hon 

följer. Vetenskapsmän som Carl von Linné, Claes Bjerkander och Olof Rudbeck och deras 

upptäckter fungerar som en historisk spegel för Ekmans fynd. Genom att visa vilka skillnader 

som finns mellan platsen i ett vittnesmål från till exempel Linnés tid jämfört med idag skildrar 

Ekman  förlusten  i  förhållande  till  tid.  Och  i  samband  med  historien  bakom  själva 

namngivningen  av  tingen,  påminns  läsaren  om  vad  som  gått  förlorat  i  det  kollektiva 

medvetandet. 

Det är dock inte bara på ett kollektivt plan som förlusten av kunskap upplevs. När 

Ekman återvänder till sitt gamla hem i Hotagen i Jämtland är det för att hon upplever att hon 

håller på att ”förlora” det. ”Det finns anledning att pröva minnen”, skriver hon.95 Genom att 

gå i sina egna fotspår skildrar hon hur snabbt både landskapet och vår kunskap om en plats 

kan förändrats. Både den fysiska verkligheten och våra minnen är dynamiska, och det som 

binder oss till en plats är i ständig förändring. 

Minnena av en plats och förmågan att känna igen sig i en viss omgivning är ett sätt att 

göra en plats till sin egen enligt Ekman, och därför blir förlusten av minnena också en förlust 

av identitet.  Denna typ av upplevd samhörighet med en plats, som skapas och upprätthålls 

genom kognitiva funktioner så som minnen och kunskap, kan läsas som ett exempel på hur 

platsbundenheten gestaltas som psykologisk process i texten, vilket jag återkommer till senare 

i analysen. 

I  början av  Herrarna i  skogen beskriver Ekman en dröm som hon minns från sin 

barndom, om hur hon flyger över den utbredda ädellövsskogen under den atlantiska tiden:96

Alla människor har kanske flygdrömmar. Min dröm var att jag i skymningen gled utan vingar  

94 Ekman 2007, s. 131.
95 Ekman & Eriksson 2011, s. 53.
96 Den atlantiska tiden är benämningen på den tidsperiod som motsvarar ungefär 6900–3900 f.Kr.
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över en skog som inte hade någon gräns. Ett golv av lövträdskronor böljade under mig. Det var 

världens tak bara sällan genombrutet så att jag kunde se vattenspeglar och eldar som glimmade 

där nere.97

I  slutet  av  boken  återkommer  Ekman  till  drömmen  och  reflekterar  kring  de  känslor  av 

besvikelse som det innebär att släppa taget om att någonsin kunna uppleva något liknande det 

hon drömt om, eftersom resterna av denna skog är hårt avverkad i Europa. Men hon återger 

också hur hon helst söker sig till de norrländska skogar hon är förtrogen med hemma, snarare 

än att söka sig till några av de regnskogar eller redwoodskogar som finns i andra länder: 

Jag vet inte mycket om världens skogar. Kanske borde jag ha sett flera. Jag vet egentligen mest 

om hur skogen ser ut hemma hos mig. […] Det är egentligen bara det nära och förtrogna som gör  

det  möjligt  att  se  de avgörande förändringarna.  Växandet  och utdöendet.  Skövlandet eller  det 

varsamma uttaget ur en skog vars ägare vill att den ska vara något annat än en virkesplantage.98

Förlusten  av  möjligheten  att  se  den  skog  som  fanns  innan  massavverkning  och  annan 

miljöförstöring bredde ut sig, och som hon drömt om sedan barnsben, bleknar i jämförelse 

med förlusten av den skog som hon omger sig med i den samtida verkligheten. 

Ytterligare ett uttryck för förlusttemat i Ekmans naturessäistik är reflektionerna kring 

hennes egen påverkan på den plats hon befinner sig på. I Se blomman berättas det till exempel 

om hur hon och en vän upptäcker en sällsynt växt på en viss plats, och hur de återger detta för 

andra  botanikintresserade  samlare.  ”Att  dvärglåsbräknarna  sedan  ett  par  år  verkar  vara 

definitivt försvunna från platsen är kanske en följd av att vi upptäckte deras tillhåll”, skriver 

hon.

I relation till förlusten ställs hoppet inför framtiden. I Ekmans naturessäer är det främst 

glädjen som hon personligen känner i mötet med den icke-mänskliga naturen som ger upphov 

till  hopp.  Det  är  en  glädje  som  hon  menar  att  andra  människor,  oavsett  om  de  är 

naturvetenskapligt kunniga eller inte, kan känna, om de ger sig ut på strövtåg och letar efter 

den.  För  egen  del  använder  hon  sig,  som  tidigare  nämnts,  ofta  av  de  upptäckter  och 

nedtecknade observationer som svunna tiders stora vetenskapsmän har lämnat efter sig, men 

också  av  handböcker,  så  som  floror  och  svampböcker.  På  så  sätt  kan  man  uppnå 

igenkänningens glädje även om man tidigare inte har stött på en viss art: 

Än idag ger akvarellerna från resan med sina noggrant och känsligt återgivna färger en bild av 

97 Ekman 2007, s. 29. 
98 Ibid., s. 517. 
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skogen som en oföränderlighet  – trots allt.  Den bilden rör hjärtat därför att de trehundra åren 

mellan oss och tecknaren försvinner. Roslingen eller dvärgtätörten kommer fingertoppsnära. Man 

kan gå ut i dagens skog och bekräfta bilden och glädjas åt att allt det, som Rudbeck beskriver art  

för art och utan något växtsamhälleligt sammanhang, än finns kvar och kan ses och beröras.99

Ekman vänder sig till 1700-talets vetenskapsmän och upptäckare i en fascination för vad hon 

uppfattar som ett ”fördjupat seende”. I Herrarna i skogen skriver hon att ”naturen” idag har 

blivit ett abstrakt begrepp, som diskuteras med ett lika abstrakt språk, vilket har lett till stor 

skada både för  oss  själva och för det  växande.  Distanseringen har  lett  till  att  vår syn  på 

naturen har förändrats och blivit mindre insiktsfull: 

Jag önskar jag kunde återerövra det fördjupade seende som Rudbeck sonen och Linné hade och 

som också fanns hos det olärda folket. De såg orsak och avsikt i allt som växte omkring dem. De 

gav örterna namn efter den tro de hade att skapelsen i sin helhet och i alla sina enskildheter var 

meningsfull.  Naturligtvis  tog  de  fel  på  orsakerna  och  idag  frågar  sig  de  flesta:  vems  skulle  

avsikten vara? Ändå såg de djupare än vi.100

Vikten  av  ett  fördjupat  seende  lyfts  fram  på  flera  ställen  i  Ekmans  essäer.  Genom  att 

”verkligen se” finns det möjlighet att upptäcka förändringar, göra nya vetenskapliga rön och 

se hoten mot olika arters överlevnad. ”Men att verkligen se är att återkomma”, skriver hon.101 

På så sätt belyser hon hur betydelsefullt det är att ge sig ut på strövtåg och försöka lära känna 

det man ser för att det ska finnas hopp för att det ska överleva. 

Glädjen och förtroligheten uppstår dock inte bara genom kunskap och observation i 

mötet  med naturen,  utan essäerna gestaltar  också en sinnligt  framkallad glädje,  en nästan 

euforisk sådan. Ekman beskriver sitt första möte med dofttickan, en utrotningshotad svampart 

i den norrländska skogen: 

[Doften] låg gäckande och liksom övernaturlig i strängaste vinterköld och jag fick leta mycket 

länge för att hitta dess upphov i en gammal lövinsprängd granskog i det jämtländska Hotagen. 

Doftticka  kallas  den  eller  nordlig  anisticka,  Haploporus  odorus. […] Den är  vit,  ser  ut  som 

fjällkons gräddiga mjölk när den väller ut ur barkens sprickor. Att finna den är bättre än kalas,  

musik och lustspel; det är en kärleksaffär mellan mig och skogen. Här i Roslagen har jag aningen  

om en doftticka på gång men har inte hittat den än. Kanske i vinter? 102

99 Ekman 2007, s. 124.
100 Ibid., s. 535.
101 Ibid., s. 536.
102 Ekman & Eriksson 2011, s. 227-28.
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Dofttickan, och andra sällsynta fynd som strövtågen kan blottlägga, får enligt Ekman ”hjärtat 

att klappa” och hoppet för framtiden gestaltas tidvis i form av den enkla förhoppning eller 

längtan som uppstår vid möjligheten att få möta en viss plats, växt eller djur ytterligare en 

gång.  Hoppet  ligger  inte  nödvändigtvis  i  att  förstörda  ekosystem rekonstrueras  eller  i  att 

upptäcka nya arter, utan snarare i att bevara och engagera oss i de fragment av skog, vildmark 

och biologisk mångfald som finns kvar. Hon skriver: ”Det finns rester av ett förflutet landskap 

kvar och kanske hamnar det snuskornstora fröet där med vindar eller med pilgrimsfalkar eller 

med människans trampande stövlar. Vi kan ännu ställa frågor till de skogar och ängsmarker vi 

har.”103 

Just vikten av att ”vandra i det landskap vi har, inte i en idyll som vi bara kan leta upp 

som välvårdad museal  lämning”,  som Ekman  uttrycker  det,  är  en  återkommande tanke  i 

hennes essäer.104 Hon undviker att romantisera skogen som ”vacker” eller estetiskt tilltalande, 

vare sig i pastoral bemärkelse eller som storslagen och ”orörd” vildmark, eftersom hoppet för 

en framtida hållbar relation mellan människa och skog ligger i bevarandet av fysiska platser 

som inte alltid kan uppfylla dessa ideal. 

Förhållandet mellan förlust och hopp i Ekmans naturessäistik kan sammanfattas på ett 

bra sätt med hjälp av följande citat: ”Tiden och Stora Enso har gått hårt fram i landskapet som 

nu är både ödsligt och fridfullt. Men Kronvägen finns kvar, spårig och tuvig. Här rider Linné 

så länge minnen och kunskap står bi.”105 Landskapet har lidit stora förluster, precis som vår 

allmänna kunskap om naturen, men en del av det som är värt att bevara finns kvar, både när 

det gäller det förstnämnda och det sistnämnda. Och däri ligger hoppet för framtiden. 

Fragmentering och mosaik – förlust och hopp i Williams essäer 

Williams texter är något mindre enhetliga i sina val av motiv än Ekmans texter. Williams rör 

sig i en mängd olika landskap, och det är just i Refuge, vilken skildrar hennes hemtrakter, som 

känslan av förlust  tematiseras tydligast.  Förlusten av modern på grund av cancer  skildras 

långsamt och ingående, precis som förlusten av Williams viktigaste fristad i naturen – Bear 

River Migratory Bird Refuge. I läsningen av Ekmans essäer framgick det att förlusten av plats 

och landskap knyts väldigt tätt samman med förlusten av kunskap. I Williams Refuge är det 

dock snarare förlusten av självbild och trygghet som speglas i det ”försvinnande” landskapet. 

Exempelvis skriver Williams om sin familjs öde som fast förbundet med fågelreservatets öde, 

och när de båda skakas i grunden på samma gång kan inte det ena fungera som en fristad från 

103 Ekman & Eriksson 2011, s. 288.
104 Ibid., s. 287.
105 Ibid., s. 100. 
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det  andra:  ”I  could not  separate  the Bird Refuge from my family.  Devastation knows no 

boundaries. The landscape of my childhood and the landscape of my family, the two things I  

had always regarded as bedrock, were now subject to change. Quicksand.”106

I Williams texter synliggörs på flera ställen en motsättning när landskapet förändras. 

Människans påverkan på den icke-mänskliga naturen kontrasteras mot att landskapet är en 

ständigt föränderlig process i sig själv. Även om Williams upplever både förlusten av sin mor 

och av fågelreservatet som personliga trauman så uppfattar hon det som att detta beror på 

naturliga processer: ”There is no one to blame, nothing to fight. No developer with a dream of 

condominiums. No toxic waste dump that would threaten the birds. Not even a single dam on 

the Bear River to oppose. Only a simple phenomenon: the rise of Great Salt Lake.”107  

Även  om  det  gör  henne  frustrerad  så  måste  hon  till  slut  acceptera  att  hon  är 

underordnad  planetens  ”vilja”.  Det  finns  dock  fortfarande  ett  ständigt  motstånd  i  denna 

tolkning,  eftersom  det  inte  är  helt  otvetydigt  att  dessa  förändringar  sker  utan  mänsklig 

påverkan. 

Cancern som drabbar Williams mor, och även andra släktingar och familjemedlemmar, 

tycks  ligga  i  generna,  ”naturligt”  förekommande i  framför  allt  de kvinnliga  släktingarnas 

kroppar.  Williams  refererar  återkommande  till  familjen  som  en  ”Clan  of  One-Breasted 

Women” eftersom flera av kvinnorna genomgått mastektomier. När Williams mot slutet av 

Refuge börjar förstå sjukdomen som orsakad av radioaktiviteten från de kärnvapentester som 

genomförts i närheten av hennes hemtrakter under tidigare decennier, förändras skildringen av 

cancern. Sjukdomen är inte längre en manifestation av hur det kroppsliga segrar över det icke-

kroppsliga,  och  hur  människan  är  underordnad  ”naturliga  processer”.  Den  ”onaturliga” 

miljöförstöring som kärnvapentesterna har orsakat platsen, och i förlängningen de varelser 

som bor där, kan inte accepteras, även om Williams inte kan bevisa sambandet mellan testerna 

och cancern. Detta speglas redan i bokens undertitel: an unnatural history of family and place. 

Williams skildrar det samtal med sin far som får henne att inse hur nära kärnvapentesterna 

hon och hennes familj har levt:  

It was at that moment that I realized the deceit I had been living under. Children growing up in the 

American  Southwest,  drinking  contaminated  milk  from  contaminated  cows,  even  from  the 

contaminated breasts of their mothers, my mother – members, years later, of the Clan of One-

Breasted Women.108  

 
106 Williams 1991, s. 40.
107 Ibid., s. 140. 
108 Ibid., s. 283.
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Det är inte bara i egenskap av personlig fristad eller tillflyktsort som Bear River Migratory 

Bird Refuge ger uttryck för förlusten som tema i  Refuge.  Som tidigare nämnts följer boken 

Great  Salt  Lakes  faktiska  nivåhöjning  kontinuerligt  och  detaljerat.  Texten  beskriver 

genomgående hur översvämningen påverkar olika djur och växtarter i närmiljön, inklusive de 

människor som är bosatta eller verkar i området. 

I Williams naturessäistik legitimeras den icke-mänskliga naturens intressen genom en 

skarp kritik mot mänskligt skapade makthierarkier som är intersektionellt sammanbundna och 

som reproducerar olika typer av förtryck. Det är framför allt rasism och ”specism”, det vill 

säga diskriminering  på grund av  art,  som kopplas  samman,  men även sexism.  I  Finding  

Beauty in a Broken World  dras en explicit parallell mellan folkmord och massutrotning av 

andra  djur-  och  växtarter.  Williams  hävdar  att  båda  fenomenen  härstammar  från  samma 

impulser hos människan: fördomar, grymhet, arrogans och okunnighet, samt att de hindrar oss 

från att se världen ur ett holistiskt perspektiv. Hotet om utrotning är således i första hand ett  

hot om fortsatt  fragmentering av såväl landskap som mänskligt  socialt  liv:  ”If  we cannot 

begin to see the world whole in all its connectivity, honoring the sacred nature of life, then I 

fear we will further fracture and fragment the integrity of our communities, as we continue to 

cultivate the seedbed of war.”109

I  Refuge beskriver Williams den mormonska kyrkans bild av den heliga treenigheten 

som ”the Godhead”. Hon menar att religionen, i likhet med den dominerande kulturen i USA 

har riktat allt för stor uppmärksamhet mot det som upplevs som ”maskulina” eller patriarkala 

värden  samt  det  ”himmelska”,  på  bekostnad  av  det  ”jordiska”  och  det  ”feminina”  eller 

moderliga, som hon väljer att benämna ”the Motherbody”.110 Hon har, som tidigare nämnts, 

fått  kritik för att  en sådan analys  är essentialistisk och framhäver  gränsdragningar  mellan 

könen istället  för att  utmana dem, men texten öppnar  i  min mening för  en mer komplex 

läsning än så. 

Williams inkorporering av den kvinnliga kroppen i skildringen av fragmentering och 

förlust av plats, betyder inte att den nödvändigtvis bör läsas som essentiell eller ”naturlig” och 

därmed  närmare  förbunden  med  landskapet.  Kvinnan,  och  framför  allt  hennes  kropp,  är 

snarare betydelsefull för gestaltningen av naturen eftersom hon systematiskt behandlas utifrån 

samma förtryckande mönster.  Eftersom Williams upplever  naturen genom sin kropp,  men 

också  ser  sin  mors  kropp  genomgå  cancer,  är  den  kvinnliga  kroppen  avgörande  för 

beskrivningen av den bundenhet som hon känner både till sin familj och den plats i naturen 

som hon förknippar familjen med.  
109 Williams 2008, s. 261.
110 Williams 1991, s. 107. 
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Det  förekommer  dock  passager  i  Refuge där  landskapet  explicit  feminiseras  i  Williams 

beskrivning av det:  ”Wind swirls around the sand and ribs appear. There is musculature in 

dunes. And they are female. Sensuous curves – the small of a woman's back. Breast. Buttocks. 

Hips and pelvis. They are the natural shapes of the Earth. Let me lie naked and disappear. 

Crypsis.”111 Denna typ av gestaltning av naturen framstår som problematisk, eftersom den 

upprätthåller det föreställda kroppsliga sambandet mellan kvinnan och naturen, men den kan 

också  läsas  som  ett  sätt  att  strategiskt  utnyttja  detta  föreställda  samband  för  att  hämta 

personlig styrka genom att identifiera sig med den plats man upplever en platsbundenhet till. 

Precis som Ekman, varnar Williams även för de konsekvenser som utrotning av arter 

och minskad mångfald kan komma att leda till på lång sikt. Präriehundarna i Finding Beauty  

in a Broken World porträtteras noggrant som unika individer i de långa observationsprotokoll 

som ingår i essän, men de sätts också in en naturvetenskaplig och historisk kontext, där de 

innehar en nyckelposition i det ekosystem som de tillhör.  

Williams  återger  en  anekdot  om hur  en  grupp  bestående  av  ledare  inom Navajo-

stammen motsatte sig att en statlig instans på 1950-talet skulle avliva präriehundarna på en 

del av stammens reservat till förmån för ökengräsets rötter. De motiverade sitt motstånd med 

att om präriehunden skulle försvinna så skulle det inte längre finnas någon som kunde ”cry 

for the rain”: 

The amused officials assured the Navajo that there was no correlation between rain and prairie 

dogs and carried out their plan. The outcome was surprising only to the federal officials. The 

desert near Chilchinbito, Arizona, became a virtual wasteland. Without the ground-turning process 

of the burrowing animals, the soil became solidly packed, unable to accept rain. Hard pan. The 

result: fierce runoff whenever it rained. What little vegetation remained was carried away by flash 

floods and a legacy of erosion.112

Anekdoten varnar inte bara för konsekvenserna av ett kortsiktigt och fragmenterat perspektiv 

på ekosystemen och dess olika samverkande arter och principer. Den speglar också hur central 

bristen  på  kunskap  om naturen  är  i  processer  som leder  till  mänskligt  skapad  förlust  av 

livsmiljö  och mångfald.  I  Finding Beauty  in  a Broken World  hittar  vi  således  en  snarlik 

strategi jämfört med Ekmans essäer, där förlusten av kunskap är både en orsak till och en 

konsekvens av de destruktiva mönster som båda författarna protesterar emot. 

I essän ”Ground truthing” skildras förlusten av plats eller landskap något annorlunda, 

framför allt i jämförelse med Refuge. Medan den sistnämnda i huvudsak beskriver Williams 
111 Williams 1991, s. 109.
112 Williams 2008, s. 87. 
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hemtrakter, skildrar ”Ground truthing” ett landskap som hon möter för första gången, och som 

är väldigt olikt det västamerikanska ökenlandskap hon vanligtvis rör sig i. Men det innebär 

inte att Williams inte upplever ett visst mått av platsbundenhet. Den emotionella koppling till 

platsen som hon bär med sig redan innan hon besöker den kommer från de berättelser om 

platsen som andra har återgett till henne: ”My dream of the Arctic National Wildlife Refuge 

was planted in my heart by Mardy Murie. The year was 1974. […] I was eighteen years old. 

Mardy introduced me to Alaska through her stories of growing up in Fairbanks...”113 

Det är dock inte Williams tidigare längtan till platsen som står i centrum i skildringen, 

utan snarare det hon ser och upptäcker när hon väl är där.  Eftersom Williams aldrig upplevt 

platsen tidigare skildrar essän inte förlusten av det som eventuellt förändrats eller förstörts 

där. Istället återger hon en rädsla inför att det hon ser ska gå förlorat i framtiden. Det mest 

framträdande hotet mot platsens flora och fauna representeras i essän av den amerikanska 

statens eventuella planer på att öppna platsen för olje- och naturgasexploatering.  Williams 

reseskildring skulle här kunna ses som en parallell till det avsnitt i Refuge där hon deltar i en 

arkeologisk utgrävning av den del av Utahs öken som hotas av pumpningsprojektet vid Great 

Salt Lake. Det för även tankarna till det avsnitt i Finding Beauty in a Broken World där hon 

deltar i en vetenskaplig observationsstudie av präriehundar, vars framtid också anses hotad av 

mänskliga intressen. Jag läser dessa episoder som en återkommande strategi för att skildra hur 

rädslan inför förlusten är det som gör det nödvändigt att agera vittne – innan det som finns att 

bevittna går förlorat. 

I likhet med Ekmans texter, ställs förlusttematiken i Williams naturessäer i relation till 

ett hopp för den icke-mänskliga naturens framtid och möjligheten för människan att leva i en 

mindre destruktiv relation till  andra djur- och växtarter än vad hon gör idag.  Hoppet som 

skildras i texterna är delvis förankrat i att det finns människor som Williams upplever som 

likasinnade: 

I have held this dream of visiting the Arctic for thirty years. That the refuge has become a symbol  

for how we define our national priorities is a testament to its innate power. That it continues to  

survive, resist, and absorb our own greed and economic tensions, year after year, is evidence of  

the force of love that has protected these wildlands for generations.114

Vildmarkens fortsatta existens är en viktig komponent i det hopp för framtiden som Williams 

skildrar. Denna vildhet gestaltas inte bara i form av avlägsna och svårtillgängliga platser som 

113 Williams 2010, s. 48. 
114 Ibid., s. 50-51.
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det  arktiska  landskapet,  utan  även  platser  i  hennes  närhet  som  Great  Salt  Lake  och 

närliggande  områden  i  västra  USA.  Det  som förenar  de  olika  sorters  vildmark  som hon 

skildrar är dock att det nästan uteslutande rör sig om just naturreservat. Vildmark som inte är 

skyddad  av  staten  eller  andra  mänskliga  aktörer  är  i  princip  frånvarande  i  essäerna,  och 

rädslan över att detta skydd ska gå förlorat är ständigt närvarande: ”America's wildlands are 

vulnerable and they will  always be assailable  as long as  what  we value in  this  nation is 

measured in monetary terms, not spiritual ones.”115

Likt  Ekman,  kritiserar  hon  här  de  marknadskapitalistiska  krafter  som  prioriterar 

mänsklig ekonomisk vinning över den icke-mänskliga naturens intressen och välbefinnande. 

Ett  fungerande förhållande  till  landskapet  och  andra  arter  framställs  en andlig  fråga,  och 

framför allt i  Refuge ställs denna spiritualitet i motsättning till den mormonska religion vars 

struktur och traditioner till stor del har format hennes familjetillvaro och det samhälle hon 

lever i. I den vilda (men mänskligt skyddade) naturen finner hon en fristad som hon menar 

förnekas henne i en patriarkalt genomsyrad religion, med hierarkiska normer som upphöjer 

den mänskliga mannen: “Once out at the lake, I am free. Native. Wind and waves are like 

African drums driving the rhythm home. I am spun, supported and possessed by the spirit  

who dwells here. Great Salt Lake is a spiritual magnet that will not let me go. Dogma doesn't 

hold me. Wildness does.”116 

Fågelmotivet i  Refuge spelar  också en central  roll  i  beskrivningen av naturen som 

andlig tillflyktsort. Även om de mormonska traditionerna fortfarande spelar en viktig roll i 

familjens liv så är det är till fåglarna som Williams ber, och det är dem hon lär sig av: 

I pray to the birds because I believe they will carry the message of my heart upward. I pray to  

them because I believe in their existence,  the way their  songs begin and end each day – the 

invocations and benedictions of Earth. I pray to the birds because they remind me of what I love  

rather than what I fear. And at the end of my prayers, they teach me to listen.117 

Först  när  fåglarna  som brukar  migrera  till  och  från  Bear  River  anpassar  sig  till  de  nya 

förutsättningar som naturen ger, lär hon sig göra detsamma. På så sätt gestaltas hoppet i form 

av anpassning: ”Refuge is not a place outside myself. Like the lone heron who walks the 

shores of Great Salt Lake, I am adapting as the world is adapting.”118

Även skildringen av den sinnliga glädjen, framkallad av flora och fauna, är något som 

115  Williams 2010, s. 51.
116 Williams 1991, s. 240.
117 Ibid., s. 149. 
118 Ibid., s. 267.
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Williams essäer har gemensamt med Ekmans. Den euforiska glädje som Ekman upplever i 

mötet med dofttickan kan liknas vid Williams upptäckt av vild luktärt i Alaska: 

A fragance drifts across the Canning. Without thought, each of us begins breathing deeply. Sighs 

emerge on the exhale. We are being drugged by perfume. An innocence is wafting on the wind. I  

am weeping and I don't  know why.  Brooke stands up in our boat  and points.  The plains are  

magenta all the way to the horizon, a blanket of petals, pink and violet variations of wild sweet 

pea.119 

I  samtliga tre  essäer  förekommer upprepade beskrivningar  av hur Williams samlar  in och 

känner  på  fjädrar,  skelettdelar,  snäckor  med  mera.  Vid  ett  annat  tillfälle  beskriver  hon 

fåglarnas läten som ”audible memory”.120 Dessa sinnesintryck, utöver det hon observerar med 

hjälp av synen, förstärker de uttryck av längtan, nostalgi och glädje som i texten beskrivs som 

en källa till hopp. 

En sista aspekt som är värd att notera angående hur förlust ställs i relation till hopp är 

mosaik-begreppets återkommande roll  i  framför  allt  Finding Beauty in a Broken World.  I 

föregående avsnitt diskuterade jag kort Williams användning av termen ekologisk mosaik, och 

det  är  en  central  tankefigur  i  hennes  naturessäistik,  inte  minst  när  det  gäller  hoppet  för 

framtiden. Mosaiken fungerar som en metafor för en tillvaro där människan kan rekonstruera 

nya,  mer  demokratiska,  mönster  av de  fragment  som den icke-mänskliga  naturen  och de 

mellanmänskliga  relationerna  har  reducerats  till.  Williams  menar  att  vårt  enda  hopp  för 

överlevnad, i samvaro med andra överlevande arter, är att utgå ifrån ett holistiskt perspektiv: 

”To survive one must belong to an ecological mosaic.”121

Det holistiska, eller kollektivistiska, perspektivet innebär således för Williams inte ett 

regelrätt återskapande av förlorade platser, arter och gemenskaper, utan snarare en möjlighet 

att leva mer jämlikt med det som fortfarande finns kvar och att skapa något nytt ur detta: 

Shards of glass can cut and wound or magnify a vision. Mosaic celebrates brokenness and the  

beauty of  being brought  together.  Our  survival,  the  vitality  of  the  planet  depends  on  mental  

flexibility and emotional acuity.  Hands raised. Hands put to work. We can improvise. We can 

create without a map. And we don't have to live in isolation. The gift on an attentive life is the 

ability to recognize patterns and find our way toward a unity built on empathy. Empathy becomes 

the path that leads us from the margins to the center of concern.122 

119 Williams 2010, s. 54. 
120 Williams 2008, s. 190. 
121 Ibid., s. 384.
122 Ibid., s. 385.
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Mosaikmotivet i Finding Beauty in a Broken World, anknyter till diskursen kring ekosystemen 

som en demokratisk process som förs i ”Ground truthing”, men det kan även jämföras med 

Ekmans diskussion om vikten att bevara urskogen och de fragment av vild natur som finns 

kvar, samtidigt som vi försöker förstå och acceptera vad som har gått förlorat. 

Sammanfattning 

I likhet med föregående avsnitt framgår det att det finns många gemensamma nämnare mellan 

Ekmans och Williams naturessäistik. När det gäller tematiseringen av förlust använder sig 

båda författarna av ett antal liknande strategier, och båda skildrar förlusten såväl i egenskap 

av affekt som i form av förändrade materiella villkor på en plats. I Herrarna i skogen och Se 

blomman beskriver  Ekman  skogsavverkningen  både  utifrån  den  samtida  skogspolitiska 

kontexten där monokulturer prioriteras på bekostnad av en försvinnande urskog och utifrån 

den personliga sorg som hon upplever i mötet med avverkade områdena. Williams beskriver 

flera olika typer av miljöer och platser, men där den personliga förlusten blir som tydligast 

tematiserad är  i  beskrivningen av de naturkrafter  som driver  nivåhöjningen av Great  Salt 

Lake, det artificiella pumpningsprojektet som lägger stora landmassor i öknen under vatten 

och den mer eller mindre ”onaturligt” orsakade cancer som drabbar hennes familj. 

De största likheterna mellan Ekmans och Williams texter är bland annat hur förlusten 

av plats också inbegriper en större diskussion om vad det innebär för de djur- och växtarter 

som bebor platsen.  En förlorad artrikedom och minskad biologisk mångfald ställs  också i 

relation till  förlusten i egenskap av kollektiv glömska eller kunskapsbortfall. Allmänhetens 

förlorade eller bortprioriterade kunskap om landskapet och miljön tecknas både som en orsak 

till miljöförstöring och som en konsekvens av det. 

En annan tydlig parallell är att den sinnliga glädjen i mötet med den icke-mänskliga 

naturen används för att tematisera glädje och hopp i essäerna och för att skildra författarnas 

platsbundenhet.  Båda  författarna  uttrycker  dessutom  uppfattningen  att  det  finns  hopp  i 

insikten att det fortfarande existerar mer eller mindre ”vilda” platser som är möjliga att bevara 

i det tillstånd som de befinner sig i nu. 

 Både Ekman och Williams situerar sig själva tydligt i sina hemmiljöer, och Ekman 

reflekterar  över  eventuella  förluster  för  skogen  som  hon  själv  är  orsak  till  samt  hur 

föränderliga och förgängliga våra minnen av en plats är, även när vi är emotionellt bundna till 

den.  Williams  skildrar  den  icke-mänskliga  naturen  i  förhållande  till  sig  själv,  vid  flera 

tillfällen  i  texterna.  Även  om  Ekman  skriver  om  skogen  som  en  tillflyktsort,  så  är  det 

fortfarande med en viss distans mellan ”jaget” och platsen. Hon uttrycker explicit att insikten 
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om att gränsen mellan oss människor och det vi kallar natur egentligen inte existerar, men 

utvecklar inte detta resonemang vidare och gestaltar inte det i någon större utsträckning i sin 

skildring av naturen och sina strövtåg i skogen.  

I  Refuge  beskrivs Great  Salt  Lake  och  Bear  River  Bird  Refuge  som oupplösligt 

förbundna med jaget och den egna familjen. Gränsdragningarna mellan det som kan ses som 

”naturligt” och ”onaturligt” skildras och problematiseras både i relation till förlusten av den 

icke-mänskliga naturen och den mänskliga kroppen. Det är framför allt kvinnokroppen som 

gestaltas i texten, och även om Williams upprepade gånger återkommer till en kritik av det 

hierarkiska system av dualismer som har lett till att det manligt/kulturella har överordnats det 

som  uppfattas  som  kvinnligt/naturligt  i  det  västerländska  samhället,  så  förekommer  det 

tillfällen  då  naturen  feminiseras  i  texten,  och  som till  synes  upprätthåller  den  stereotypa 

föreställningen av naturen som en ”kvinnlig” kropp. Williams ser ”the Motherbody” som en 

figuration i motsättning till ”the Godhead”, vilket hon menar är ett uttryck för en patriarkal, 

antropocentrisk världsbild. I Ekmans texter är denna typ av ekofeministiska frågeställningar 

inte alls lika närvarande, men hon reflekterar kring dikotomier och det andragörande som sker 

i vårt möte med ”vilda” djurarter. 

När det gäller  tematiseringen av hopp finns det också en del skillnader författarna 

emellan,  till  exempel att  Ekman upprepade gånger belyser den personliga igenkänningens 

glädje och den möjlighet som finns för andra människor att lära sig känna igen platser, växter 

och djur på samma sätt. I Williams texter skildras hoppet snarare i samband med att det redan 

finns människor som agerar utifrån en platsbundenhet och kunskap om naturen för att skydda 

vissa  platser  och  det  som lever  där.  Medan  Williams  lyfter  fram  hoppet  i  att  det  finns 

likasinnade personer som värnar om miljön, pekar Ekman således på att fler förhoppnings kan 

bli likasinnade genom att möta naturen oftare och närmare.   

Platsbundenhet som miljöpsykologisk process

I det tredje och sista avsnittet i min analys av Ekmans och Williams naturessäer undersöker 

jag hur platsbundenhet (så kallad place attachment) tar sig uttryck i form av en psykologisk 

process  i  texterna.  Som  de  två  föregående  avsnitten  har  visat,  är  författarnas  upplevda 

samhörighet med vissa specifika platser och landskap centralt i essäerna, och detta uttrycks 

inte minst genom de motiv och teman som diskuterats ovan.

Genom att undersöka på vilket sätt platsbundenhet gestaltas som psykologisk process i 
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texterna vill jag komplettera den tematiska analysen. Förlust och hopp är centrala teman som 

förbinder essäerna, men skildringen av platsbundenheten är inte begränsad till dem. För att ge 

en mer utförlig bild av hur det mänskliga bandet till en plats kan förstås i texterna och vilken 

potential för läsning av  ecoglobalist affects det innebär, har jag därför valt att basera min 

diskussion om platsbundenhet som process på Scannells och Giffords definition. Jag kommer 

nedan att gå igenom de tre komponenter som förekommer i deras ramverk: affekt, kognition 

och beteende, samt lyfta fram hur dessa kan utläsas i essäernas olika strategier för att skildra 

platsbundenhet.  

Längtan i tid och rum – platsbundenhet som affekt

Enligt Scannell och Gifford involverar platsbundenhet en emotionell koppling till en specifik 

plats.123 Ett belägg för att så är fallet är till exempel att känslor av sorg inte bara framkallas av 

en närståendes bortgång,  utan även vid förlust  av en viktig  plats,  vilket  vi  har kunnat  se 

exempel på i både Ekmans och Williams texter.124 Geografen Yi-Fu Tuans begrepp topophilia, 

det vill säga ”love of place”, är ett exempel på hur platsbundenhet kan studeras om affekt.  

Han skriver:   

Topophilia takes many forms and varies greatly in emotional range and intensity. It is a start to  

describe  what  they  are:  fleeting  visual  pleasure;  the  sensual  delight  of  physical  contact;  the 

fondness for place because it is familiar, because it is home and incarnates the past, because it 

evokes pride of ownership or of creation; joy in things because of animal health and vitality.125

Förgängliga sinnesintryck, förtrogenhet,  hemmahörande,  förkroppsligandet av det förflutna 

och glädje inför djurens hälsa och livskraft, är alla exempel på komponenter som förekommer 

i såväl Ekmans som Williams naturessäer och som gestaltar platsbundenheten genom affekt. 

Stoltheten inför platsen förekommer också, men inte lika tydligt. Ekmans stolthet framträder 

främst i samband med det som hon kallar ”förtrogenhetens ägarskap”, det vill säga den ”rätt” 

till  en plats  som hon upplever  att  hon uppnår när hon känner  den väl.  Att  denna stolthet 

framstår som väldigt viktig förstärks bland annat av hur starkt hon reagerar när hon råkar ta 

miste på orkidéarten brunkulla: ”Jag skrev om den i en roman och kallade den till min senare 

och outplånliga skam för rödkulla – som ju är en koras och ingenting annat.”126

Williams platsbundna stolthet är något mer svårgripbar. I Finding Beauty in a Broken  
123 Scannell & Gifford 2010, s. 3. 
124 Ibid.
125 Yi-Fu Tuan, Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values, Englewood Cliffs: 

Prentice-Hall 1974, s. 247.
126 Ekman & Eriksson 2011, s. 55.
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World finns det en kreativ stolthet inför det mosaiktäckta minnesmärke som hon hjälper till att 

bygga  på  sin  resa  till  Rwanda,  vilket  är  ett  exempel.  Men  inför  sina  hemtrakter  verkar 

stoltheten som hon känner delvis bero på det som beskrivs som landskapets sublima ”vilda” 

skönhet, men också på att hon så ofta identifierar sig med platsens egenskaper och dess djur, 

som till exempel flyttfåglarna och präriehundarna. 

Öknarna i Utah och de omkringliggande delstaterna har ofta ansetts som ”tomma”, 

vita fläckar på kartan där det inte finns någon eller något av större värde, enligt Williams. Hon 

beskriver  en statligt  anställd  kvinna  som kommit  för  att  inspektera  det  som hon från  sin 

arbetsplats i Washington D.C. uppfattat som en ”tom fläck” på kartan i Utah: ”Once there, she 

got out of the vehicle, stared into the vast, redrock wilderness and shook her head slowly, 

delivering four words: 'I had no idea.'” Williams förmedlar en stolthet i att komma från en 

plats som är så underskattat vacker eller imponerande, men det finns inga tecken på att denna 

stolthet grundar sig i en känsla av äganderätt.

Platsens visuella skönhet lyfts fram i Williams essäer som en möjlig källa till politisk 

makt  och hopp. I  samband med sin användning av  ekologisk mosaik-begreppet  i  Finding  

Beauty in a Broken World, fullföljer hon den tanke som förebådas i bokens titel. Hon skriver 

”Finding beauty in a broken world is creating beauty in the world we find.”127 Genom att 

prioritera bevarandet  av det som är  är  estetiskt tilltalande framför det som anses vara till 

”nytta” för människan i form av ekonomisk tillväxt,  tillskriver man skönheten en politisk 

makt. Att skapa något som kan uppfattas som estetiskt vackert i ett landskap eller ett samhälle 

som  blivit  fragmenterat  av  krig,  naturkatastrofer,  exploatering  etc.  skildras  därför  som 

eftersträvansvärt. 

I Ekmans texter har den estetiska skönheten, som tidigare nämnts, inte en lika central 

roll som i Williams essäer. Även om särskilda platser och det som växer där beskrivs som 

tilltalande så poängterar Ekman vikten av att inte bara se den natur som traditionellt anses 

vara vacker, delvis eftersom det är ett ideal som varierat mycket under historien men också 

eftersom det  finns  mer  än  så  som är  värt  att  bevara.  Om två  personer  som ägnar  sig  åt 

stavgång  i  närheten  av  hennes  hem skriver  hon:  ”En  dag  stoppar  två  av  dem i  alla  fall 

marschen och ger uttryck åt sitt missnöje med en gallring som min man gjort. Han har förstört 

deras utsikt. Till dem skulle jag vilja säga: Det är inte utsikt du behöver. Det är insikt. Ner i  

mossan med dig, människa. Titta nära, böj dig ner.”128

Gemensamt  för  de  aspekter  av  topofili som Tuan  presenterar  är  också  att  de  alla 

används för att  gestalta  platsbundenheten i  relation till  förekomster  av förlust  och hopp i 
127 Williams 2008, s. 385.
128 Ekman 2007, s. 518.
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essäerna. Förlusten skildras ibland innan den har skett, i form av ett hot om förlust, där till  

exempel  Williams  glädje  inför  de återstående präriehundarnas  välbefinnande blandas  med 

känslan av sorg inför en möjlig utrotning.  Även platsbundenheten som grundad i  platsens 

förkroppsligande av det förflutna är knuten till frågor om förlust och hopp i texterna. Ekman 

beskriver till exempel de norrländska skogarna där företag som Stora Enso har gått hårt fram 

med avverkningen och viktiga delar av ekosystemet gått förlorat, men där det finns hopp så 

länge ”minnen och kunskap står bi”.129 

  En aspekt av platsbundenheten som affekt,  som jag upplever går förlorad både i 

Tuans beskrivning av topofili och i diskussionen kring förlust och hopp är dock den funktion 

som ”längtan” till en plats fyller i såväl Ekmans som Williams texter. Längtan, i bemärkelsen 

ett  ”starkt  inre  behov  av  något  som  man  en  tid  varit  utan  (eller  aldrig  haft)”,  är  ett 

återkommande  motiv  i  essäerna,  och  är  i  min  mening  en  viktig  komponent  i  hur 

platsbundenheten gestaltas.130 I  Refuge och ”Ground truthing” uttrycks platsbundenhet bland 

annat genom att Williams längtar efter att få besöka platser som hon har skapat en emotionell 

koppling till genom andras vittnesmål. 

I  Se blomman  och  Herrarna i  skogen används längtan som ett  sätt  för  Ekman att 

skildra hennes bundenhet till platser som till exempel Hotagen. Det kan vara en geografisk 

längtan i den bemärkelse att hon vill återvända. Tidvis är det istället en temporal längtan i 

form av att hon antingen längtar tillbaka till platsen så som den var i svunnen tid eller längtar  

framåt till platsen så som den kommer att se ut under sommarhalvåret. 

På så sätt kan längtan (eller i vissa fall hemlängtan) vara ett sätt att förena det element 

av  ”förfluten  tid”  som finns  i  förlusten  av  en  plats,  med  det  element  av  ”framtid”  som 

förknippas med hopp för platsens fortsatta bevarande. Sorgen inför en förlust, glädjen som 

inger hopp samt längtan som fungerar både som en önskan ”tillbaka” i tid och rum, och som 

en längtan framåt  in  i  platsens  framtid – är  alla  olika affekter  som Ekman och Williams 

använder för att gestalta emotionella band till platser. I det följande kommer jag att se närmare 

på hur detta band skildras utifrån sin kognitiva komponent. 

Fågellistor och florahandböcker – platsbundenhet som kognition

Den kognitiva aspekten av platsbundenhet innebär att människor tillskriver vissa platser en 

speciell mening eller betydelse genom minnen, trosuppfattningar och kunskap. Ett begrepp 

som används för detta inom miljöpsykologin är ”place identity”, det vill säga platsidentitet. 

129 Ekman & Eriksson 2011, s. 100.
130 ”Längtan”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/l

%C3%A4ngtan (2016-05-13). 

57



Det innebär att de självbestämningar som görs i relation till platser, till exempel när individer 

drar  paralleller  mellan  sig själva  och platsen  samt införlivar  kognitioner,  så  som minnen, 

tankar,  värderingar,  preferenser  och  kategoriseringar  om den  fysiska  omgivningen  i  sina 

självuppfattningar. 

Ett exempel på hur det gestaltas är när Ekman i Se blomman beskriver hur årstiderna 

tillfälligt förändrar omgivningen och hur många av de växter som hon associerar med platsen 

inte längre finns att tillgå under vintern: ”Avlövning i Häverö. September snöar ned i röda löv. 

Oktober töar bort i gula löv. Men det hjälper inte. (Poesi hjälper inte alltid.) Träden avlövas. 

Jag avlövas. […] När åkrar och ängar, skog och myrar går in i vinterdvalan är det inte bara 

prat att jag blir modlös.”131 Det blir tydligt att Ekman identifierar sig själv med platsen, och 

dess tillstånd. Även i Williams essäer förekommer gestaltning av platsidentitet, men då är det 

vanligt att det rör sig om en företeelse som tillskrivs hela familjen: 

This afternoon, I walked along the shores of Farmington Bay. Four California gulls, three pintails, 

a blue-winged teal, one Canada goose, two mallards, a western grebe, and an American merganser 

– dead – individual birds, randomly shot. Their limp bodies were strewn along the beach. The 

headless snake without its rattles, the slaughtered birds, even the pumped lake and the flooded 

desert, become extensions of my family. Grief dares us to love once more.132 

Det  är  också  vanligt  förekommande  i  Williams  texter  att  det  inte  i  första  hand  är  den 

geografiska platsen eller landskapet som ligger till grund för parallellerna till jaget, utan det är 

snarare de djur som bebor platsen som blir centrala för självuppfattningen. I Finding Beauty 

in a Broken World beskriver hon sig själv som spirituellt besläktad med präriehunden (bland 

annat på grund av att de båda behöver samma typ av miljö för att må bra) och i Refuge är det 

ofta fåglarna som fungerar som referenspunkter för det egna jaget: ”I continue to watch the 

gulls. Their pilgrimage from salt water to fresh becomes my own.”133

Den tematiska analysen i föregående avsnitt visade även att förtrogenhet med en viss 

plats och det som lever där är en central komponent i samtliga av de undersökta essäerna, 

framför  allt  de  som utspelar  sig  i  författarnas  hemtrakter.  Förtrogenheten  ger  upphov till 

igenkänningens glädje och hopp för att fler ska engagera sig i olika arters bevarande, men 

förstärker även känslan av förlust om platsen och dess definierande flora och fauna förstörs. 

”To be attached is to know and organize the details of the environment”, menar Scannell & 

Gifford. Ytterligare ett exempel på hur detta tar sig uttryck i essäerna, som jag tycker är värt 

131 Ekman & Eriksson 2011, s. 228-229. 
132 Williams 1991, s. 251-52.
133 Ibid., s. 76. 
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att  uppmärksamma,  är  den  ”inventering”  som  återkommer  i  texterna.  När  Ekman  och 

Williams skildrar en plats, görs det ofta med hjälp av en slags inventerande uppräkning av 

djur- och växter som finns på platsen. Jämför till exempel de två citaten nedan: 

Namngiven  står  växten  fram med något  som liknar  förtrolighet  eller  till  och  med ett  djupare 

samband mellan oss som det är svårt att sätta ord på. Hur skulle jag kunna känna mig hemma i den 

gamla granskogen om jag faktiskt inte kände igen tall, asp, gran och björk och alarna med grön 

strumpa av mossa längst ner, lingon, skvattram, ljung, blåbär, kråkbär och blådaggiga odon, den  

fräcka krusåteln, harsyra, ekorrbär, sirlig skogsstjärna, väggmossa, husmossa, kammossa och några 

mossor till som jag faktiskt numera känner igen, bägarlavar eller ens kantareller?134 

Today's storm has brought in the birds. Everywhere I look, wind and wings. Swarms of swallows 

dip down at the crest of each wave to feed. Ibises, avocets, and stilts forage in the submerged 

grasses. Geese fly above them, and it is unclear whether snowflakes fall or feathers.135 

”Inventering” av denna typ är något vanligare i Ekmans naturessäer än i Williams, men själva 

funktionen är snarlik dem emellan. Inventeringen kan tolkas som en strategi för att återge 

landskapet på ett så realistiskt sätt som möjligt eller som ett sätt att belysa mångfalden av 

arter.  En  annan  möjlig  läsning  är  att  inventeringen  är  ett  sätt  att  förhålla  sig  till  den 

naturessäistiska genrens arv från naturvetenskapliga och naturhistoriska texter. Jag läser även 

inventeringen  som  en  slags  situerande  funktion  för  författarna  i  texterna.  För  Ekman,  i 

egenskap  av  amatörbotanist  och  växtsamlare,  respektive  Williams,  som  fågelskådare, 

förefaller det nära till hands att använda ”listor” över djur- och växtarter för att beskriva de 

observationer  som  vistelsen  på  de  olika  platserna  innebär.  Det  kunskapssamlande  som 

amatörbotaniken och fågelskådningen involverar är i grunden ”inventerande”, och genom att 

ta  med  detta  i  essäistiken  situerar  författarna  tydligt  sin  kunskap  i  rollerna  som  just 

amatörbotaniker och fågelskådare.  

Här vill jag även lyfta frågan om ecoglobalist affects i texterna. Begreppet kan i min 

mening  förstås  som  en  gränsöverskridande  aspekt  av  platsbundenhet  som  psykologisk 

process.  Begreppet  kombinerar  både  den  affektiva  dimensionen  –   i  egenskap  av  en 

emotionell  koppling till  en specifik  plats  – och den kognitiva dimensionen,  eftersom den 

förbinder den emotionella kopplingen med kognitiva föreställningar om naturen och dess öde 

på en planetarisk skala. Ett exempel på detta ur Herrarna i skogen är hur Ekmans emotionella 

band till  de  norrländska skogarna förstärks  av och sammanlänkas  med hennes  tankar  om 

134 Ekman & Eriksson 2011, s. 16-17.
135 Williams 1991, s. 141. 
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skogens öde på en global nivå. Detta är en läsning av ecoglobalist affect-begreppet som jag 

återkommer till i den avslutande diskussionen.  

Att vandra och se med egna ögon – platsbundenhet som beteende

Den  tredje  och  sista  aspekten  av  platsbundenhet  som  psykologisk  process  är  den 

beteendemässiga. Scannell & Gifford beskriver detta som en aspekt ”in which attachment is 

expressed  through  actions”.136 Ett  antal  studier  inom  miljöpsykologin  som  stödjer  detta 

antagande  har  bland  annat  visat  att  platsbundenhet  fungerar  på  samma  sätt  som 

mellanmänsklig  tillgivenhet,  i  den  mån  att  det  ofta  innebär  ett  bibehållande  av  närhet  (i 

fysisk/geografisk  mening)  eller  en  stark  önskan om att  återvända till  den  plats  som man 

upplever ett band till.137 Ett återkommande motiv i  Refuge är Williams besök till Great Salt 

Lake, dit hon ibland åker med ett specifikt mål, som till exempel fågelskådning, men som hon 

även  återvänder  till  som  en  form  av  tillflyktsort,  ett  ”hem”  i  naturen.  Båda  författarna 

beskriver hur de har bosatt sig nära det landskap som de har en stark koppling till. Ekman 

skildrar dessutom längtan till sitt tidigare hem i Hotagen, och återvänder ofta dit.  

Platsbundet  beteende  är  inte  att  förväxla  med  territoriellt  beteende,  eftersom  det 

förstnämnda  bygger  på  ett  affektivt  band  snarare  än  ett  uttryck  för  kontroll.  Territoriella 

beteenden inkluderar exempelvis märkning eller personalisering av platsen, aggression och 

territoriellt  försvar.  Platsbundenhet  i  sin  tur  involverar  handlingar  så  som pilgrimsfärder, 

socialt stöd och återskapande av platser.138 När Williams rör sig i en miljö som berör henne 

emotionellt erkänner hon ändå platsens icke-mänskliga invånares territoriella rätt som mer 

legitim än hennes egen. Om de långnäbbade spovarna i Curlew Valley skriver hon: ”I was in 

their  territory […] I  suspected they were on nests  and did not disturb them” och om det 

översvämmade fågelreservatet skriver hon: ”Bear River now belongs to the birds.”139 Ekmans 

avsäger sig också i  viss mån territoriell  kontroll  genom att  hävda att  hennes ”äganderätt” 

enbart  är  upplevd  genom  igenkänningen,  och  att  den  inte  är  överordnad  andra  arters 

territoriella rätt på samma plats, även om hon i lagens mening är ägare till marken.  

Det  är  framför  allt  i  Williams texter  som vi  möter  det  sociala  stödet  för  specifika 

platser och miljöer, i alla fall i organiserad form. Volontärarbete inom vetenskapliga studier 

med syfte att skydda områden eller arter, civil olydnad som motstånd mot kärnvapentester och 

olika  typer  av  lobbyverksamhet  till  förmån för  naturskydd  är  en  viktig  del  i  hur  hennes 

136 Scannell & Gifford 2010, s. 4.
137 Ibid.
138 Ibid.
139 Williams 1991, s. 147.
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förhållande till  den icke-mänskliga  naturen  skildras  i  texterna.  Just  bevarandet  av ”vilda” 

platser i det skick de nu befinner sig i, till exempel i form av naturreservat, får större utrymme 

än andra former av platsbundet beteende som till exempel rekonstruktion. 

Även  pilgrimsfärder  till  specifika  platser  förekommer  i  texterna,  i  sekulär  form. 

Williams resa till Arctic National Wildlife Refuge är ett tydligt exempel på detta, och hon 

benämner även sina expeditioner ut i den västamerikanska öknen som ”pilgrimage[s] to the 

desert”. Ekmans resor i bland annat Claes Bjerkanders spår innehåller också en dimension av 

pilgrimsfärd. Ett av de viktigaste förenande elementen mellan skildringarna av Ekmans och 

Williams strövtåg eller exkursioner ut i den icke-mänskliga, ”vilda” naturen, är att de kan 

läsas som exempel på en form av litterär ground truthing. 

Ground truthing är ett begrepp som Williams i essän med samma namn har hämtat 

från geografin och meteorologin. Termen betecknar praktiken att genomföra en markburen 

undersökning  (direkt)  av  en  plats  för  att  verifiera  information  eller  data  som  inhämtats 

(indirekt) genom flygbilder, kartor, informationssystem etc.140 Williams utvidgar dock i viss 

mån begreppet till den något friare betydelsen: ”walking the ground to see for oneself if what 

has  been  told  is  true”.141 Ekmans  strövtåg  i  naturen  för  att  verifiera  vittnesmål  ur 

naturhistoriska  texter  eller  botaniska  handböcker  och  Williams  resor  till  Arktiska  cirkeln, 

Rwanda och Dark Canyon, fungerar alla som kunskapsskapande och kunskapsverifierande 

pilgrimsresor, där vandrandet och seendet är centrala. De utförs inte nödvändigtvis med en 

helig plats som mål, även om så ibland är fallet för Williams och Ekman som beskriver vissa 

platser i vildmarken som heliga eller spirituellt betydelsefulla. 

Den  gemensamma  nämnaren  är  snarare  vittnesmålet  –  syftet  att  med  ett  eget 

vittnesmål kunna verifiera, bidra till eller ifrågasätta ett annat. Detta egna vittnesmål kan både 

skapa eller förstärka affektiva och kognitiva aspekter av platsbundenhet – som i fallet med det 

arktiska naturreservatet, och vara ett tecken på en redan existerande platsbundenhet – som för 

Ekman på strövtågen i  den norrländska skogen.  Ground truthing kan därför läsas som ett 

platsbundet beteende, snarlikt pilgrimsfärden, men med en bredare potential för tolkning av 

det kunskaps- och affektskapande strövtåget. 

Sammanfattning 

För att sammanfatta hur platsbundenhet som process skildras i essäerna, kan vi se att alla tre 

140 "Ground-truth", Oxford English Dictionary Online, http://www.oed.com/view/Entry/260184?
rskey=a0UAwQ&result=2&isAdvanced=false (2015-10-26). Jag har valt att inte översätta begreppet 
eftersom det inte finns en motsvarande term på svenska. 

141 Williams 2010, s. 28.
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komponenter  av  begreppet  som  Scannell  och  Gifford  presenterar  förekommer  i  Ekmans 

respektive Williams naturessäer. I egenskap av ett emotionellt band återges platsbundenheten 

bland  annat  genom  sinnesintryck,  kopplingar  till  platsens  och  berättarens  gemensamma 

förflutna samt stolthet inför platsen. Den affektiva platsbundenheten knyter an till de känslor 

av sorg och glädje som går att härleda till essäernas centrala förlust- och hopp-tematik, men 

den tar också formen av längtan, antingen till en plats eller till en tid i platsens förflutna eller  

framtid. 

När det gäller  den kognitiva komponenten av platsbundenheten skildras den delvis 

genom den identifikation med respektive plats som Ekman och Williams beskriver, och delvis 

genom olika sätt att ordna och minnas kognitiva intryck. Ett sådant sätt är till exempel den 

”inventering” som båda författarna ägnar  sig  åt  när  de återger  olika platser och miljöer  i 

texterna. Inventeringen både skapar en slags förtrogenhet mellan berättaren och platsen, och 

framstår som ett bevis på en redan existerande förtrogenhet när en sådan finns. Inventeringen 

av växter och djur är också en del av de narrativ som Ekman och Williams berättar i egenskap 

av amatörbotaniker respektive fågelskådare. 

Inventeringen  skulle  även  kunna  ses  som  ett  platsbundet  beteende.  Den 

beteendemässiga aspekten av platsbundenhet som psykologisk process, så som den tecknas i 

Ekmans och Williams texter,  innefattar  berättelser  om viljan att  vara nära  vissa  specifika 

platser, till exempel genom strövtåg ut i skogen, expeditioner till specifika naturreservat eller 

andra  typer  av  pilgrimsfärder  och  liknande.  Ett  platsbundet  beteende  som  ligger  nära 

pilgrimsfärden är  det som Williams kallar  för  ground truthing,  det  vill  säga ”att  vandra i 

markerna  och  se  med  egna  ögon  huruvida  det  som sagts  om platsen  är  sant”,  och  som 

förekommer även i Ekmans texter.  Att avgränsa de tre olika komponenterna i essäerna är inte 

helt lätt eftersom de ofta är olika beståndsdelar i en gestaltning av samma sak – processen 

som skapar och upprätthåller det mänskliga bandet till en plats. 
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Slutdiskussion 

Ekman och Williams som naturessäister

Efter en närläsning av Kerstin Ekmans och Terry Tempest Williams naturessäistiska texter står 

det klart att trots avstånden mellan de norrländska skogarna och de amerikanska saltöknarna, 

mellan  skogsskildringar  i  svensk  litteraturhistoria  och  natursynen  i  den  mormonska 

nybyggartraditionen  och  mellan  Utahs  präriehundar  och  den  ångermanländska  dofttickan, 

finns  det  mycket  mer  som förbinder  än som skiljer  essäerna  åt.  I  alla  fall  när  det  gäller 

centrala teman, miljöorienterad argumentation och gestaltning av platsbundenhet.

  Både Ekman och Williams är erfarna naturskildrare, även om Ekman i regel är mer 

känd  i  den  rollen  som romanförfattare  än  som  naturessäist.  Gemensamt  för  Herrarna  i  

skogen,  Se blomman,  Då var allt levande och lustigt,  Refuge,  Finding Beauty in a Broken  

World  och ”Ground truthing” är att de alla skildrar strövtåget i naturen, i vissa fall i en för  

berättaren  familjär  hemtrakt  och  i  andra  fall  en  helt  ny miljö.  Oavsett  vilket,  så  är  båda 

författarnas  texter  klara  fall  av  miljöorienterad  litteratur,  utifrån  de  kriterier  som  Buells 

modell anger. 

I genomgången av texterna framgick det att både Ekmans och Williams essäer låter 

den  icke-mänskliga  naturen  vara  närvarande  och  aktiv  i  texten.  De  inte  bara  antyder  att 

människans historia är implicerad i naturens historia, utan hävdar det till och med explicit på 

flera ställen. Detta sker bland annat genom uppmärksammandet av att människan, trots sin 

stora makt att påverka planeten på kort sikt, har existerat relativt kort tid i jämförelse med 

planeten och många andra djur- och växtarter, samt att naturen kommer att fortsätta anpassa 

sig efter  att  människans tid  på planeten är  förbi.  Texterna åskådliggör och erkänner icke-

mänskliga intressen som minst lika legitima som mänskliga sådana, och den etiska hållningen 

i texterna illustrerar människans ansvar för sina handlingar gentemot naturen. Detta ansvar 

motiveras  bland  annat  med  att  människan  har  makten  att  påverka  både  den  biologiska 

mångfalden idag men också i stor utsträckning vilka framtida förutsättningar som finns för 

evolutionära processer i naturen. Det sista kravet, att naturen i texten skildras som en process, 

och inte enbart som ett statiskt eller givet tillstånd, uppfylldes också av båda författarnas verk. 

Buells modell är bred, och inkluderar hellre än att exkludera texter helt från att kunna 

klassas  som  miljöorienterade.  Detta  gör  att  många  texter  som  inte  är  naturessäer  kan, 

åtminstone till viss del, uppfylla kriterierna. Att i likhet med Ekmans och Williams texter, 

stämma så väl överens med kraven är dock mer sällsynt, enligt  Buell.142 Eftersom de alla 

142 Buell 1995, s. 7.
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dessutom helt eller delvis består av ”icke-fiktiva strövtåg i naturen, dagboksanteckningar eller 

(kvasi-)ekologiska  skrifter  som  beskriver  naturen,  landskapet  och  livet  i  och  med  den” 

uppfyller texterna även de formella kriterierna för vad som konstituerar naturessäistik, enligt 

Schulz. 

Läsningen  av  texterna  utifrån  Buells  definition  visade  att  de  lämpar  sig  väl  för 

undersökningen av hur platsbundenhet skildras i den samtida naturessän. Platsbundenheten 

återges främst i relation till två framträdande teman i essäerna – förlust och hopp, men både 

Ekman och Williams använder en mängd olika sätt att gestalta relationen mellan människa 

och plats. Eftersom texterna dessutom beskriver en mängd resor, strövtåg och exkursioner i 

varierande miljöer utforskas också flera olika band som samma berättare kan uppleva till olika 

platser.  

Som jag nämnde i inledningen har det uttryckts tvivel om att fortfarande är relevant 

för samtidens ekokritiker att rikta uppmärksamhet mot naturessäistiken. Jag menar att min 

analys av Ekmans och Williams verk visar att det i högsta grad är aktuellt för ekokritiken att  

studera naturessän. Den kritik som riktades mot första vågens ekokritiker i samband med den 

andra vågens genombrott, det vill säga att sådana undersökningar och texter mestadels syftar 

till att romantisera vildmarken utifrån förlegade ideal, samt saknar större insikt i samtidens 

miljökriser, framstår som förminskande i mötet med de två författarnas gestaltning av förlust 

och hopp. 

Louise  Westlings  mer  nyanserade  uppfattning  om  en  ekokritik  som  återupplivar 

romantiska  ideal  i  förhållande  till  naturen,  men  samtidigt  låter  sig  influeras  av  modern 

vetenskap för att kunna diskutera den ökade oron som de samtida miljöproblemen ger upphov 

till,  stämmer bättre överens med de resultat som läsningen har gett.  Williams skildrar den 

”vilda” naturen som sublimt vacker och därför värd att bevara, i enlighet med romantikens 

ideal. Men de låter sig även influeras av modern vetenskap, vilket blir tydligt i bland annat  

Ekmans  beskrivning  av  det  svenska  skogsbruket  och  i  Williams  återgivning  av 

präriehundarna.  Det  bör  även  tilläggas  att  både  Ekman  och  Williams  dessutom 

uppmärksammar  och  skildrar  tidigare  generationers  vetenskapsmän  och  den  kunskap  om 

naturen  som ärvts  ner  i  samhällen  som lever  nära  den ”vilda”  naturen,  som till  exempel 

Navajo-stammen i  Finding Beauty in a Broken World. De presenteras som alternativa källor 

till kunskap, som kan tillföra något till diskussionen om de eskalerande miljöproblemen i vår 

samtid.   

Många tidiga ekokritiker och naturessäister uppmärksammade, som tidigare nämnts, 

vildmarken eftersom den uppfattades som orörd av människan. I utdragen ur till  exempel 
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Refuge och ”Ground truthing” kan man se att Williams också gör detta, men bilden som hon 

tecknar av landskapen är mer komplex än så. Dels lyfter hon genom sina reflektioner om 

bland  annat  Fremont-folket  implicit  fram  att  de  flesta  platser  som  anses  ”orörda”  eller 

obebodda  ofta  benämns  som  sådana  utifrån  ett  västerländskt,  kolonialt  och  kortsiktigt 

perspektiv. Hon är även tydlig med att lyfta fram att även om det finns platser som är mer 

eller  mindre  ”orörda”  av  mänsklig  påverkan,  så  betyder  inte  detta  att  de  är  ”tomma”.  I 

utdraget ur ”Ground truthing” om evolutionen som ”radikalt demokratisk” belyser hon hur 

alger och lavar fungerar som viktiga beståndsdelar i ekosystemet och högst delaktiga invånare 

på en i människors ögon avlägsen och obebodd plats. 

Romantiseringen av vildmarken i  Williams texter bygger i min mening på en djup 

förståelse för hur problematiskt begreppet ”vild natur” är, snarare än en vilja att nostalgiskt 

återvända till  en förlegad och kolonial  natursyn. Även i  Ekmans texter lyfts vikten av att  

bevara  ”vilda”  platser  fram,  främst  som en  påminnelse  om att  det  finns  platser  där  den 

biologiska  mångfalden och artrikedomen fortfarande är  stor.  Texterna  påpekar  genom sin 

kritik av marknadskapitalismens kortsiktiga ideal att det är ett utövande av politisk makt att 

bevara det som är vackert även om det inte i första hand leder till ekonomisk tillväxt, samt att  

det inte bara är planetens välfärd som är beroende av mångfalden på lång sikt, utan det är 

även vår egen. 

Här vill jag dock åter lyfta fram att Williams lägger större fokus på ”skönhet”, det vill 

säga sådant som hon upplever som estetiskt tilltalande i naturen, än vad Ekman gör i sina 

texter. Williams belyser vikten av att bevara och skapa skönhet på platser, och de landskap 

hon skildrar är ofta platser som, även om de inte uppfyller klassiska pastorala ideal om en 

tämjd och välordnad natur, åtminstone beskrivs som vackra i egenskap av sublima vidsträckta 

ökenlandskap,  våtmarker  och  vattendrag.  Det  landskapsideal  som Williams  i  första  hand 

utmålar som vackert och eftersträvansvärt kan ses som exkluderande för många miljöer som 

inte uppfyller dessa ideal men som ändå är viktiga att bevara, och vad som uppfattas som 

vackert  är  givetvis  subjektivt.  Att  villkoren  för  naturens  ”skönhet”  inte  ifrågasätts  mer  i 

Williams  texter  leder  till  att  de  kan  läsas  som  romantiserande  av  vildmarken  på  ett 

problematiskt sätt. 

En möjlig alternativ läsning av denna aspekt i Williams texter är dock att förstå den 

vackra, sublima vildmarken mindre som ett ideal och mer som en strategisk plats för motstånd 

mot de ekonomiskt drivna, antropocentriska intressen som länge präglat den västerländska 

natursynen. Just eftersom det som uppfattas som estetiskt tilltalande har en möjlighet att skapa 

platsbundenhet hos människor med hjälp av denna egenskap, är de lättare att  skydda mot 
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miljöförstöring och exploatera eftersom människor då är mer benägna att engagera sig i deras 

öde även om det går emot tillväxtdrivna ekonomiska intressen.

I Ekmans naturessäer beskrivs naturens värde sällan utifrån hur estetiskt tilltalande, det 

vill säga ”vacker”, den är, snarare tvärtom. Hon är tydligare med att belysa vikten av att även 

bekanta sig med och engagera sig i platser, djur- och växtarter som inte konventionellt anses 

”vackra”,  vare  sig  i  en  pastoral  eller  ”vild”  bemärkelse.  I  likhet  med  vad  Eriksson  och 

Tornborg har lyft fram angående Ekmans skönlitterära skildringar av skogen som ett komplext 

och inte alltid tilltalande landskap för människan, gestaltar även hennes naturessäer skogen 

utan att romantisera den på samma sätt som Williams gör med bland annat ökenlandskapet. 

Vikten  av  att  bevara  ”vilda”  områden  framstår  dock  inte  som  beroende  av  en 

paternalistisk impuls att agera ”herre” över naturen, varken i Ekmans eller Williams texter. 

Istället  ifrågasätter  de  båda  de  normer  som  människan  har  skapat  genom  bland  annat 

religioner och ideologier som strukturellt underordnar all icke-mänsklig natur. De ifrågasätter 

dessutom upprepade gånger sina egna handlingar och huruvida det är försvarbart att sätta egna 

intressen före andra arters. Detta sker till exempel i Williams beskrivning av sitt arbete med 

präriehundarna och i Ekmans reflektioner kring samlandet av sällsynta växter. 

I enlighet med Buells krav på att miljöorienterad litteratur ska visa att människan har 

ett ansvar gentemot naturen, lyfter båda författarna fram att även om människans tid ur ett 

planetariskt perspektiv har varit förhållandevis kort, så går det inte att förneka att vi just nu 

har  en  enorm makt  över  planetens  framtid  och  att  människan  orsakar  stora  förluster  för 

naturen.

Ett  av  de  mest  effektiva  sätten  som både  Ekman  och  Williams  använder  för  att 

framföra den modernitetskritik och den ödmjukhet inför naturen som Buell menar är typisk 

för miljöorienterad kritik, är att visa på hur kontraproduktiv skogsavverkning och andra typer 

av förstörelse av ekosystem är för människan ur ett långsiktigt perspektiv. I utdragen från 

”Ground truthing” och Finding Beauty of a Broken World uttrycker Williams hur strövtågen i 

”vilda” landskap åskådliggör  hur fysiskt  beroende människan är av att  vara en del  av ett 

ekosystem, och därför även vikten av att  föreställa  sig själv som en del  av en  ekologisk 

mosaik för  att  kunna  överleva.  Ekman  uttrycker  liknande  tankar  bland  annat  genom det 

koncisa konstaterandet att ”bara så länge skogen finns kan vi andas” och i sin beskrivning av 

hur skogsavverkning och massplantering av gran kan leda till att skogsmark förvandlas till 

tundra. 

Ekman lyfter dessutom tanken om ett ”fördjupat seende” som gått förlorat i samtiden, 

men som var närvarande i till exempel 1700-talets vetenskapsfilosofi. Hänvisningarna till Carl 
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von Linné och Olof Rudbeck d.y. mfl. sker inte bara som en teckning av idéhistorien kring 

landskapet, utan deras natursyn lyfts även fram som, åtminstone delvis, eftersträvansvärd. Att 

Ekman inte är mer kritiskt reflekterande kring av denna natursyn i texterna, med tanke på den 

nationalism och ”biologiska kategorisering” av olika människogrupper som kan länkas till 

deras vetenskapssyn och skrifter, kan ses som problematiskt. En sådan natursyn kan snarare 

anses upprätthålla det hierarkiska maktförhållande mellan människan och naturen försöker 

kritisera, eftersom den legitimerar förtryck baserat på föreställningar linjära dikotomier. Dock 

läser jag hänvisningen till ”det fördjupade seendet” hos 1700-talets vetenskapsmän som ett 

möjligt  uttryck för  den typ av kritik  som ofta  riktades  mot poststrukturalismen inom den 

tidiga ekokritiken, som hävdade att västerländska litteraturforskare genom abstraktioner har 

distanserat  sig  från  den  materiella,  icke-mänskliga  naturen,  och  därmed  förlorat  den 

”environmental literacy” som krävs för att förstå de aktuella miljöproblemen och litteraturen 

om dem. 

Förlust av plats, mångfald och kunskap 

Som ett återkommande tema i Ekmans och Williams texter presenteras förlusten på flera olika 

sätt. Ämnet är mångbottnat och förlust kan läsas både som den materiella förlusten av platser, 

livsmiljöer  och  arter  i  naturen,  och  som  den  emotionellt  upplevda  sorgen  som  denna 

miljöförstöring ger upphov till. För att ge en bättre överblick av resultaten kan man dela in 

dem i tre olika grupper:  förlust av plats, av mångfald och av kunskap. Dessa olika motiv 

borde inte ses som avgränsade och fristående från varandra, utan skildras snarare som skilda 

uttryck för samma tematik och är därför ofta sammanlänkade. 

Ekmans  beskrivningar  av  skogsavverkningarna  i  Norrland  och  hur  det  förvandlar 

urskogen  till  kalhyggen  och  monokulturer  samt  av  Sidön  som har  förändrats  radikalt  av 

militärt skrot är exempel på förlust av plats i texterna. Denna typ av förlust har två olika 

dimensioner i Ekmans naturessäer, dels hur förlusten är något som vi upplever gemensamt i 

en större samhällskontext, men också i form av den sorg Ekman beskriver i samband med sina 

egna  personliga  erfarenheter  av  förlusten.  Gemensamt  för  de  förändringar  av  platser  och 

miljöer som Ekman beskriver är att de nästan uteslutande är orsakade av människor. 

I Williams essäer har vi kunnat se att förlusten av plats, framför allt i Refuge, gestaltas 

först och främst utifrån den förlust av personlig trygghet det innebär för berättaren, som är 

bunden till  platsen  –  i  det  här  fallet  Great  Salt  Lake och fågelreservatet,  även om dessa 

upplevelser  tidvis  också  kopplas  till  andra  förluster  av  platser  och  livsmiljöer  genom 

historien. Eftersom Williams skildrar förlustprocesser som tillskrivs ”naturens krafter”, och 
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inte bara mänskligt skapad miljöförstöring i traditionell mening skiljer sig dessa texter något 

från Ekmans. Dock problematiseras dessa processer i en återkommande diskussion om vad 

som kan anses ”naturligt” eller ”onaturligt” i en värld där människan lever som en art bland 

andra, men där hon samtidigt har skapat en hierarkisk struktur som överordnat människan i 

relation till allt annat, och agerat utifrån denna föreställda hierarki med stora konsekvenser för 

planeten. 

Det  andra sättet  att  uttrycka förlusttematiken utgörs av skildringen av förlusten av 

djur- och växtarter genom massutrotning och minskad biologisk mångfald. Detta förekommer 

på liknande sätt i både Ekman och Williams texter. Båda lyfter upprepade gånger fram att 

människan på olika sätt missbrukar sin makt över naturen genom att förstöra livsmiljöer och 

ekosystem för ekonomisk vinning eller att döda djur som vi upplever som ”skadliga”. Ekman 

och Williams belyser också båda den kontraproduktivitet som detta innebär för mänskligheten 

i det långa loppet, eftersom vi behöver den biologiska mångfalden för att överleva, samt att vi 

har ett ansvar gentemot planeten att bevara en artrikedom som gör att naturen kan fortsätta 

utvecklas på ett bra sätt även efter att människans tid är slut. Hos Ekman är det till exempel 

urskogens artrikedom som lyfts fram, hos Williams finns samma typ av diskussion i relation 

till nyckelarter som präriehunden. 

Den  tredje  typen  av  förlust  som  tematiseras  i  Ekmans  och  Williams  texter  är 

kunskapsmässig. Båda ger uttryck för uppfattningen att kunskap om naturen och olika platser, 

namn på växter och djur, minnen och vittnesmål från tidigare generationers upptäckter, har 

prioriterats bort i vårt samhälle idag, försvunnit från den allmänna bildningen och fallit i en 

sorts  kollektiv  glömska.  Ekman  är  något  mer  explicit  i  sina  formuleringar  av  detta  men 

samma uppfattning återfinns i Williams texter. Förlusten av kunskap ses som en orsak till vår 

exploatering av miljön, eftersom vi behöver igenkänningen för att kunna känna empati och 

engagemang  för  andra  arter  än  vår  egen.  Kunskapsförlusten  kan  också  förstås  som  en 

konsekvens av att  vi  har anammat en hierarkisk natursyn som överordnar  människan och 

därmed  implicerar  att  allt  som  inte  är  till  människans  omedelbara  användning  eller 

ekonomiska vinning anses oviktigt. Genom att presentera förlusten på detta sätt framför också 

både Ekman och Williams en modernitetskritik som är typisk för den naturessäistiska genren. 

Hoppet inför framtiden

I likhet med analysen av förlusttematiken visade även resultaten av närläsningen med fokus 

på hopp som centralt tema flera stora likheter mellan Ekmans och Williams essäer. Hoppet 

ställs i relation till förlusten, och framför allt hotet om framtida förluster. I Ekmans texter är  
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ökad  allmänbildning  när  det  gäller  naturen  ett  hopp  för  framtiden  som  är  central  för 

argumentationen. På så sätt skiljer sig hennes naturessäistik från de aspekter som Brännström 

Öhman lyft fram ur Ekmans Norrlandsromaner, där människans förmåga att ta med ”språk 

och minne” till skogen inte väger särskilt tungt och där människans legitima hemvist förstås 

som staden, snarare än skogen. 

Ekman understryker  ofta glädjen som hon upplever både i  det  sinnliga mötet  med 

floran och faunan i landskapet, och den ”igenkänningens glädje” som kunskapen ger upphov 

till. Genom att uppmana till större eftertanke och intresse för naturen visar hon också att det 

finns hopp, trots stora förluster av skog och artrikedom i det förflutna och ett hot om fortsatta 

förluster  i  framtiden.  Läsningen  visade  också  att  Ekman  inte  romantiserar  landskapet  i 

bemärkelsen  att  hon  nostalgiskt  längtar  tillbaka  till  en  svunnen  natur  och  natursyn,  utan 

snarare att  hon skildrar  vikten  av att  lära  känna landskapet  som det  ser  ut  idag,  med de 

fragment av ”vild” natur som finns bevarad. 

Dessa fragment  av bevarad vildmark är också centrala för Williams gestaltning av 

hoppfullhet. Delvis understryker Williams hoppet i att det finns likasinnade som, likt henne, 

ser vikten av att bevara dessa platser. Hon ser också fragmenteringen av både landskapet och 

mänskliga gemenskaper, som skett på grund av hierarkiska maktsystem, som en möjlighet att 

tänka i alternativa mönster och bygga nya, bättre system av fragmenten i form av en ekologisk  

mosaik. 

Gränsöverskridande i platsbundenhetens psykologiska process

Det emotionella band till  en betydelsefull plats  som Ekman och Williams beskriver i sina 

texter  kan  läsas  utifrån  Scannell  och  Giffords  tredelade  organiserande  ramverk  för 

platsbundenhet.  I  uppsatsen  har  jag  begränsat  mig  till  att  undersöka  en  av  de  tre 

dimensionerna  –  platsbundenhet  som  psykologisk  process.  Läsningen  visade  att  alla  tre 

komponenter  som  Scannell  och  Giffords  presenterar  som  del  av  processen  fanns 

representerade i såväl Ekmans som Williams essäer. Båda skildrar olika förekomster av så 

kallad  topofili,  en form av platsbundenhet som affekt.  Även tematiseringen av förlust  och 

hopp gav uttryck för platsbundenhet i  en affektiv kontext.  I  undersökningen framgick det 

dessutom att ”längtan”, som bland annat i form av en förbindande känsla mellan förlusten i 

förfluten tid och hoppet inför framtiden spelar en central roll i essäerna. 

Gällande den kognitiva dimensionen av platsbundenhet vill jag lyfta fram den roll som 

platsidentitet och förståelsen av jaget i relation till landskapet som uttrycks i texterna. Ekman 

gestaltar platsidentitet genom att dra paralleller mellan sig själv och platsens tillstånd, men det 
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främst  i  Williams  texter,  i  synnerhet  Refuge, som den  egna  identiteten  och  platsen  vävs 

samman  och  förstås  som  oskiljaktig  i  ett  holistiskt  mönster.  Detta  gestaltas  genom  att 

Williams, i likhet med vad Straight påpekar i sin läsning, utmanar gränserna mellan jaget, 

familjen och Great Salt Lake. Den kritik som har riktats mot Williams, som menar att Refuge 

upprätthåller de hierarkiska dikotomier som sammanlänkar mannen med kulturen och kvinnan 

med  naturen,  och  därmed  blir  motsägelsefull  när  den  argumenterar  för  och  gestaltar  ett 

holistiskt tänkande, är inte helt ogrundad, vilket denna undersökning har visat. Men det har 

också framkommit att det finns alternativa läsningar av texten som är mindre essentialistiska 

och som snarare stödjer Straights tolkning.  

Ett  annat  spännande  resultat  av  analysen  av  platsbundenhet  i  texterna  var  att  två 

gränsöverskridande företeelser framträdde hos både Ekman och Williams – inventering och 

ground  truthing.  I  föregående  avsnitt  valde  jag  att  läsa  inventering  som ett  exempel  på 

platsbundenhet som kognition och  ground truthing som ett platsbundet beteende. I texterna 

blir det dock tydligt att platsbundenheten är mer komplext skildrad än så. Inventering, det vill 

säga beskrivning av omgivningen genom att de växter och djur som finns på platsen listas i en 

form av ”uppräkning”, kan som tidigare nämnts, ses som ett sätt att skildra platsbundenhetens 

kognitiva aspekt: att känna till och organisera omgivningens detaljer. Inventering kan dock 

även  läsas  som en  handling,  det  vill  säga  ett  beteende,  som syftar  till  att  inhämta  eller 

förstärka kunskap om platsen, i synnerhet när det sker som en del av det listmakande som 

ingår  i  såväl  Ekmans  växtsamlande  som  Williams  fågelskådande.  Det  andra 

gränsöverskridande begreppet,  ground truthing, kan ses som ett beteende som syftar till att 

förstärka en redan befintlig platsbundenhet, men kan även läsas som ett sätt att organisera nya 

kognitiva intryck av platsen. 

Ecoglobalist affects i Ekmans och Williams naturessäer 

I början av denna uppsats ställde jag mig frågan huruvida  ecoglobalist affects, det vill säga 

”an emotion-laden preoccupation with a finite, near-at-hand physical environment defined, at 

least in part, by an imagined inextricable linkage of some sort between that specific site and a 

context of planetary reach”, förekommer i Ekmans och Williams naturessäer.143 I min mening 

finns det anledning att hävda att så är fallet,  i  alla fall när det gäller Ekmans  Herrarna i  

skogen. 

Ekman upplever skogens relation till  den skog som kommer att finnas på planeten 

efter att människans tid på jorden är förbi, och hon blir både tröstad och skrämd av detta. Hon 

143 Buell 2007, s. 232.
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observerar på sina strövtåg den utrotning av arter och förlust av hållbara livsmiljöer som sker 

runt omkring henne i de norrländska skogarna och gör en väldigt talande poäng: ”bara så 

länge skogen finns kan vi andas.” Citatet implicerar en planetarisk gemenskap,  vi,  alla vi 

människor och andra levande arter som behöver syret.  Massavverkningarna i  den svenska 

skogen  föreställs  på  så  sätt  i  en  större  kontext  av  massavverkning  globalt  –  om 

”hemmaskogen” försvinner, om marken inte lyckas anpassa sig och istället blir till  tundra 

påverkar det hela planetens syretillförsel och överlevnad. 

Ekmans  uppmaningar  till  att  söka  kunskap,  gestaltningen  av  den glädje  och hopp 

denna kunskap kan ge upphov till  och förståelsen för att denna kunskap måste utgå ifrån 

platsens specifika förutsättningar idag, är alla tecken på att Ekman ger uttryck för den typ av 

”daunting sense of responsibility” som Buell beskriver i samband med  ecoglobalist affects, 

samt  att  hon  försöker  inspirera  en  liknande  reaktion  hos  sina  läsare.  Den  emotionella 

platsbundenhet  hon  upplever  till  den  lokala  skogen  och  de  kognitiva  föreställningar  av 

avskogningens planetariska konsekvenser som Ekman sammanbinder i texten gör också att 

ecoglobalist  affects  kan  läsas  som  en  gränsöverskridande  aspekt  av  platsbundenhet  som 

psykologisk process eftersom det kombinerar två av dess komponenter – affekt och kognition. 

När det gäller Williams texter finns det en återkommande diskussion om vikten att 

anlägga  holistiska  perspektiv  istället  för  att  dikotomisera  när  det  gäller  naturen  och  den 

planetariska gemenskapen. Dessa tankar blir tydliga i några av de exempel som diskuterats i  

den tematiska analysen, till exempel i Finding Beauty in a Broken World med dess uppmaning 

till  ekologiskt mosaik-byggande eller i ”Ground truthing” när Williams belyser den radikala 

demokratin i ett ekosystem där alla är delaktiga och därmed oumbärliga.  

Dock anser jag att Williams gestaltar förlusten som en ecoglobalist affect på ett mer 

ovanligt sätt än vad Ekman gör. I Refuge kan moderns cancersjuka kropp läsas som en ”finite, 

near-at-hand physical environment” oskiljaktigt förbunden med en annan sådan, det vill säga 

fågelreservatet  vid  Great  Salt  Lake.  Dessa  ”platser”  –  moderskroppen  och  reservatet, 

förbundna med varandra enligt Williams, skildrar ett narrativ av personlig förlust för henne. 

Men  de  kan  också  läsas  som  kopplade  till  den  planetariska  kontext  av  försvinnande 

livsmiljöer på ”vilda” platser, för fåglar och andra djur, som boken problematiserar. 

Att  fortsätta  att  undersöka och vidareutveckla  begrepp som  ecoglobalist  affects är 

betydelsefullt i den ekokritiska diskursen, inte minst med tanke på att vi idag möter allt mer 

komplexa miljöproblem och skildringen av dessa blir allt mer aktuell i takt med att vi ser 

konsekvenserna av avskogning, växthusgasutsläpp och föroreningar i hav och vattendrag.  

Ofta är miljöproblemen inte begränsade till att enbart påverka på en lokal eller global 
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nivå, utan de två nivåerna är sammanlänkade – vilket också speglas i den miljöorienterade 

litteraturen. I Williams naturessäer fungerar flyttfåglarna som ett tydligt exempel. Utan de 

våtmarker som många fåglar är beroende av för att kunna migrera rubbas hela ekosystem, och 

även om vissa  arterna anpassar  sig  och finner  nya  platser  när  en  specifik  häckningsplats 

försvinner så leder det ofta till stora förluster. Utdikningen av en enskild våtmark kan på så 

sätt föreställas i relation till de planetariska konsekvenser som följer, men också som ett lokalt 

exempel på ett globalt problem. 

Slutord 

Avslutningsvis vill jag återkoppla till uppsatsens inledande tankar. Jag valde att genomföra 

denna närläsning av Ekmans och Williams texter för att undersöka och bredda förståelsen för 

den  samtida  naturessäns  potential  för  att  skildra  strövtåget  i  relation  till  begrepp  som 

platsbundenhet och  ecoglobalism. Valet av dessa två författare baserades på att deras texter 

delar intressanta beröringspunkter, inte minst när det gäller självbiografiskt återgivna strövtåg, 

upplevd platsbundenhet  till  ”vilda” miljöer  och inställning till  kunskapen om naturen.  De 

valdes dock även på grund av att deras kunskaper och erfarenheter av naturen är situerad i två 

väldigt olika landskap, och kan därmed ge en inblick i den samtida naturessäns transnationella 

beröringspunkter, om än en något begränsad sådan.     

Som undersökningen har visat finns det väldigt många likheter mellan Ekmans och 

Williams texter i valet och gestaltningen av teman, strategier för att skildra platsbundenhet 

som psykologisk process och för naturessäistiken kännetecknande etiska ställningstaganden. 

Detta trots de stora skillnader som finns mellan det norrländska skogslandskapet i Ekmans 

texter och de amerikanska naturreservat som Williams ofta återger. Möjligtvis kan detta ses 

som  en  konsekvens  av  att  texturvalet  är  så  starkt  positionerat  som det  Buell  kallar  för 

miljöorienterad  litteratur  och  den  grundläggande  natursyn  som  det  innebär.  Skildring  av 

platsbundenhet i samband med känslor av förlust och hopp kan således ses som en gemensam 

nämnare som snarare hör till den naturessäistiska genren än bara relationen mellan Ekmans 

och Williams texter. 

Förlusten i Ekmans och Williams texter gestaltas både som förstörelse av materiella 

villkor på en fysisk plats och som förlustkänsla eller sorg inför sådan destruktivitet.  Båda 

använder sig av anekdoter, ofta från strövtåg eller exkursioner. Ekman skildrar förlusten av 

skogen både materiellt och emotionellt, både av plats och biologisk mångfalden, bristen på 

kunskap som orsak till förlusten, förlust av platsbundenhet i form av minnen samt den förlust 

hon själv kan orsaka. Hoppet finns i förtrogenheten och igenkänningens glädje och att fler kan 
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hitta den, samt att skogen kommer finnas kvar efter oss. 

I Refuge skildrar Williams förlusten av plats som knuten till förlusten av sin mor, och 

till förlusten av trygghet och identitet. Hon porträtterar även förlusten av biologisk mångfald, 

bristen på kunskap samt hot om framtida förluster. Hoppet finns i glädjen i att det fortfarande 

finns vilda platser att  bevara och människor som vill  bevara dem, att  naturen har en hög 

kapacitet till anpassning samt att vi kan finna sätt att göra oss av med förtryckande hierarkiska 

tankesystem och ersätta dem med ett mosaikliknande tankesätt som sammanfogar resterna av 

en fragmenterad natur och fragmenterade mänskliga gemenskaper eller samhällen. 

Platsbundenhet  som  psykologisk  process  gestaltas  i  texterna  i  form  av  affekt, 

kognition  och  beteende,  och  de  olika  komponenterna  samverkar  på  flera  ställen  på  ett 

gränsöverskridande sätt, till exempel när det gäller inventering och ground truthing, som båda 

kan läsas som uttryck för platsbundenhet som kognition och som platsbundna beteenden. 

Förmedling  av  ecoglobalist  affects förekommer  både  i  Ekmans  och  Williams 

naturessäistik, men på olika sätt och inte i alla texterna. I Ekmans Herrarna i skogen görs en 

direkt  koppling  mellan  den  lokala  avskogningen  i  hennes  hemtrakter  och  den  globala 

avskogningens  konsekvenser  för  planeten.  I  Williams  Refuge görs  kopplingen  mellan  en 

mänsklig  kropp  förbunden  med  en  specifik  plats,  båda  föreställda  som  knutna  till  en 

planetarisk dimension av förlust. Båda författarnas naturessäistik kan dock sägas gestalta och 

framföra argument för en mer holistisk natursyn än den som är dominerande i västvärlden 

idag och som bygger på en hierarkisk dikotomisering mellan människa och natur. 

Intresset  för  naturessän  i  det  ekokritiska  studiet  sjönk  i  samband  med  att  fältet 

utvecklades och ett ökat fokus riktades mot skönlitteraturen, men som undersökningen har 

visat  finns  det  fortfarande  potential  för  genren  att  ge  uttryck  för  aktuella  miljöfrågor, 

ifrågasätta  kvarlevande  maktstrukturer  mellan  människa  och  natur  samt  återge  komplexa 

skildringar av plats i en lokal, såväl som planetarisk kontext. 

Vi behöver, som Buell påpekat, ständigt vidga vår ”environmental perception” och 

tillgodogöra oss skildringar av faktiska fysiska platser för att inte upprätthålla en emotionell 

eller intellektuell distans till naturen, eftersom det är först när denna distans försvinner som vi 

kan föreställa oss själva som en enskild del i den ”radikala demokrati” som Williams menar 

att ett ekosystem kan vara. 

Det är inte tillräckligt för ekokritiken att inrikta sig på skönlitterära berättelser om den 

icke-mänskliga naturen, utan vi måste ständigt skapa och utveckla verktyg för att förstå ett 

brett  spektrum av  natur-  och  platsskildringar.  Endast  då  kan  vi  närma  oss  en  fördjupad 

förståelse för hur människan förhåller sig till naturen i litteraturen. 
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Med denna studie vill jag öppna för en bredare diskussion om den samtida naturessän, både i 

den  svenska  litteraturen  och  i  relation  till  genrens  variationer  i  olika  kulturer  runt  om i 

världen.  Denna  studie  har  fokuserat  enbart  på  likheterna  och  kontrasterna  mellan  två 

västerländska författares verk. För att få en mer nyanserad och övergripande bild av genrens 

potential för gestaltning av till exempel ecoglobalist affects krävs en kartläggning av texter ur 

en större, internationell kontext, och där finns det mycket kvar att undersöka för den framtida 

ekokritiken.  I  samband  med  att  vi  söker  en  ökad  förståelse  för  den  miljöorienterade 

litteraturen  och  de  alltmer  komplexa  problem  som  den  tematiserar  krävs  det  också  att 

litteraturforskningen ständigt  utmanar  och utvecklar  sin  syn på begrepp som till  exempel 

platsbundenhet och ecoglobalist affects. De miljöproblem som åskådliggörs och skildras i den 

samtida  litteraturen  agerar  på  såväl  en  lokal  som  en  planetarisk  skala,  och  det  är  idag 

viktigare än någonsin att vi strävar efter en förståelse för hur dessa dimensioner hänger ihop.  
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