
Människan och Naturen i Mary Shelleys 
Frankenstein or the Modern Prometheus

Man and Nature in Mary Shelleys Frankenstein or the  
Modern Prometheus

Sofia Åsman

Estetisk-filosofiska fakulteten
Litteraturvetenskap
Grundnivå / 15hp
Handledare: Jonas Ingvarsson
Examinator: Cecilia Lindhé
2013-01-18
Löpnummer: 



Abstract

The main focus of this essay is to attempt to answer the questions of how 

Mary  Shelley,  in  her  novel  Frankenstein  or  the  Modern  Prometheus, 

portrays the relationship between man and nature, and how Frankensteins 

creature can serve as a starting point in a discussion of the term human.

The  theories  of  ecocriticism  -  here  described  as  the  study  of  the 

relationship  between  human  and  nonhuman  -  and  poshumanism,  which 

contains the premisses for discussing this human, reveal many interesting 

things about the novel.

The scientific approach to the world, and by extension, nature, can in 

Shelleys  novel  be  considered  anthropocentric,  which  is  portrayed  as  a 

damaging world-view.  Attempts to  discuss the concept  of  human reveals 

that  any  definition  can  be  met  with  resistence  and  objections.  Not  all 

humans meet  the criteria  of a certain definition,  and there may be other 

creatures that do. The conclusion here may be that the human simply cannot 

be defined properly.



Innehållsförteckning
Inledning.........................................................................................................1

Syfte och frågeställningar..........................................................................2
Forskningsöversikt.....................................................................................3

Teori och metod..............................................................................................4
Ekokritik.....................................................................................................4
Posthumanism............................................................................................7
Antropocentrism.........................................................................................8
Metod.......................................................................................................10

Analys...........................................................................................................12
Naturen ska utforskas - Vetenskapen i Frankenstein................................12
Naturen är till för människan - instrumentalism och antropomorfism.....15
Naturen besegras och Naturen besegrar...................................................17
Monstret som människa...........................................................................19

Slutdiskussion...............................................................................................23
Sammanfattning............................................................................................26
Källförteckning.............................................................................................27



Inledning

"[P]ermit me to doubt of my ability to give life to an animal 

as complex and wonderful as man"1

Ovanstående citat uttalas av Victor Frankenstein kort innan han påbörjar 

arbetet  med  sin  skapelse,  och  illustrerar  väl  en  av  utgångspunkterna  för 

denna uppsats, vilket är en världssyn som alltid utgår ifrån människan och 

sätter människan i centrum. Den berömda berättelsen om Frankenstein som 

skapar sitt monster, förkastar det, och får genomleva dess hämnd är välkänt 

som skräckelement, men jag anser det vara ännu mer intressant att studera 

verket  ur ekokritiskt  och posthumanistiskt perspektiv,  dvs att  studera hur 

människan och naturen i dess olika former skildras i romanen.2

Man ställer sig kanske frågan om varför detta är relevant. Sture Packalén 

skriver att "[s]könlitteraturen kan [...] fungera både som litterärt gestaltande 

text  och  som ögonöppnare  och  förmedlare  av  perspektiv  på  den  del  av 

kulturen  som  utgörs  av  våra  omedvetna  värderingar  och  förutfattade 

meningar”  (2009:123).  Ekokritik,  där  dessa  värderingar  och  förutfattade 

meningar  kring  natur  och  människa  identifieras  och  kritiseras,  låter  oss 

alltså  genom  fiktiva  världar  hitta  kulturella  orsaker  till  samhälls-  och 

miljöproblem,  medan  posthumanism  ger  oss  utrymme  att  kritisera 

framställningar av människans status gentemot sin omvärld.

Cheryll Glotfelty menar också att dagens miljöproblem kommer sig av 

attityder  och synsätt  i  kulturen (Glotfelty & Fromm 1996:xxi),  och Kate 

1 Mary Shelley, Frankenstein or the Modern Prometheus, London: Wordsworth Editions 
1999, s. 42, kap. 4. Samtliga sidhänvisningar ur romanen är hämtade från denna utgåva, 
men kommer fortsättningsvis i den löpande texten anges med kapitelhänvisning.

2 Jag använder ordet monster här, men kommer under resterande uppsats använda 
”Skapelsen” istället.
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Soper menar i samma verk att vi lever med konsekvenserna av tvåhundra 

års leverne, med en tro på ekonomisk tillväxt, som resulterat i ett levnadssätt 

långt  över  våra  naturtillgångar  och  att  vi  därför  lever  med  hotet  av  en 

miljökris (Goodbody & Rigby 2011:18).

Dessutom är en litterär läsning komplett endast när man hör alla raser, 

klasser, kön och naturer i texten (Goodbody & Rigby 2011:109). De flesta 

av dessa grupper har diskuterats i samband med Frankenstein tidigare, och 

kommer  därför  inte  beröras  i  denna  uppsats,  men  då  det  ekokritiska 

perspektivet är  såpass nytt  har inte alltför mycket  hunnit  sägas om detta 

ännu.

Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är att applicera teorier från ekokritik och posthumanism 

på Mary Shelleys Frankenstein or the Modern Prometheus (först publicerad 

1818). Bland annat  menar  jag att  Shelley i  Frankenstein presenterar  och 

kritiserar  en  antropocentrisk  attityd  mot  naturen  och  människans  roll 

gentemot naturen som uppstått genom bl.a. den vetenskapliga revolutionen, 

och  så  klart  också  genom  religionens  inflytande.  Genom  att  utgå  från 

Frankensteins  skapelse  kommer  jag  också  att  försöka  problematisera  en 

definition av människa som finns i den antropocentriska världssynen. Därtill 

kommer jag att i uppsatsens slutdiskussion försöka visa användbarheten hos 

ekokritik.

Syftet kommer att besvaras genom följande frågeställningar:

På  vilket  sätt  skildras  relationen  Natur/Människa  i  Mary  Shelleys 

Frankenstein, och hur kan Frankensteins skapelse diskuteras i förhållande 

till begreppet människa?
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Forskningsöversikt

Mary Shelleys  Frankenstein or the Modern Prometheus har analyserats 

och  diskuteras  av  ett  stort  antal  forskare.  Det  finns  hela  antologier  bara 

ägnade  åt  denna  enda  roman  (ex.  The  Endurance  of  Frankenstein,  red. 

George  Levine  &  U.C  Knoepflmacher  1982).   I  litteraturhistoriska 

översiktsverk på svenska omnämns Mary Shelley oftast i samband med sin 

författande  man  Percy  Bysse  Shelley  och  deras  vän  Lord  Byron.  Man 

uppehåller sig gärna vid romanen i förhållande till genren skräckromantik 

eller gotik, dubbelgångarmotivet, eller Shelleys liv.

En sökning i Google Scholar på sökorden Frankenstein OCH novel (för 

att  begränsa  sökalternativen  till  själva  romanen)  stöder  de  femtio  mest 

relevanta sökresultaten detta. Det är vanligt att göra en biografisk läsning, 

och försöka se likheter mellan romanen och Mary Shelleys eget liv. Den 

bibliska  tolkningen  är  också  vanligt  förekommande,  samt  att  diskutera 

isolation hos Skapelsen, och genus. Även delar av de perspektiv jag valt har 

berörts tidigare, som i Peter Brooks Godlike Science/Unhallowed Arts, där 

Brooks bland annat påpekar att när naturintrycken ökar, då kommer snart 

Skapelsen att göra entré (1978:591). Willard Gaylin menar, liksom jag själv, 

att  Shelley  i  sin  roman  vill  uttrycka  oro  över  människans 

vetenskapsoptimism  (1990:17).  Bill  Phillips  hävdar  att  Shelley  istället 

hämtat inspiration från den tidens skrämmande natur och väder, med ett av 

historiens  mest  förödande  (i  alla  fall  räknat  på  antal  döda  människor) 

vulkanutbrott, och en lång serie stormar (2006:66). En fullt plausibel teori, 

men inte en som kommer utforskas närmare i denna uppsats.
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Teori och metod

Ekokritik

Ekokritik är ett relativt nytt analyssätt inom flera discipliner, och i denna 

uppsats är det litterär ekokritik som kommer att behandlas. Henrik Görlin 

delar  in  ekokritikens  historia  i  två  perioder,  där  utgivandet  av  The 

Ecocriticism Reader 1996 utgör vattendelare (Görlin 2009:10).

Termen  Ecocriticism användes  för  första  gången  1978  av  William 

Rueckert  i  uppsatsen  Literature  and  Ecology;  an  experiment  on  

ecocriticism,  där  han  definierade  företeelsen  som  ”the  application  of 

ecology and ecological concepts to the study of literature” (här citerat ur 

Glotfelty & Fromm 1996:xx). Vid denna tidpunkt fanns ingen teori för den 

ekologiska  aspekten  på  litteraturen  (Glotfelty  &  Fromm  1996:xv).  Det 

skrevs,  men  det  uppstod  ingen  organisation,  ingen  grupp  som  gick  att 

identifiera, och de citerade sällan varandra (Glotfelty & Fromm 1996:xvi-ii).

Genom antologin  Ecocriticism Reader, presenterades ekokritikens olika 

möjligheter, förutsättningar och problem, och Cheryll Glotfelty skrev den 

oftast citerade definitionen av ekokritik;

[S]imply put, ecocriticism is the study of the relationship between 

literature and the physical  environment.  Just  as  feminist  criticism 

examines  language  and  literature  from  a  gender-conscious 

perspective, and Marxist criticism brings an awareness of modes of 

production and economic class to its reading of texts, ecocriticism 

takes  an  earth-centered  approach  to  literary  studies  (Glotfelty  & 

Fromm 1996:xviii).
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Ekokritiken är alltså enligt denna definition ett politiskt analyssätt, som 

ofta  är  kopplat  till  en  persons  s.k.  gröna  moral  eller  agenda  (Garrard 

2012:3). Detta ges ökat stöd hos Laurence Coupe som skriver att man för att 

försvara naturen måste debattera naturen (Goodbody & Rigby 2011:2). Den 

debatten,  menar  man,  äger  rum  också  i  litteraturen,  både  genom 

författarintentioner och genom kritik och analys av verk.

Richard  Kerridge  menade  däremot  1998  i  Writing  the  Environment, 

citerad ur Greg Garrards Ecocriticism, att

[t]he  ecocritic  wants  to  track  environmental  ideas  and 

representations whenever they appear, to see more clearly a debate 

which  seems  to  be  taking  place,  often  part-concealed,  in  a  great 

many cultural  spaces.  Most  of  all,  ecocriticism seeks  to  evaluate 

texts  and  ideas  in  terms  of  their  coherence  and  usefulness  as 

responses to environmental crisis. (Garrard 2012:4)

Kerridge gör poängen att debatten i kulturen oftast sker dold, och att den 

ekokritiska läsningen kan bära fram den i ljuset men han förklarar inte hur 

han definierar en miljökris, vilket kan vara ett mycket subjektivt begrepp. 

Den  sista  definitionen  jag  kommer  att  ta  upp  här  är  hämtad  från  Greg 

Garrard, som i sin  Ecocriticism kort definierar termen som ”study of the 

relationship of the human and the non-human, throughout human cultural 

history and entailing critical  analysis  of  the term human itself”  (Garrard 

2012:5).  Det  är  just  denna  definition  som  jag  kommer  att  utgå  ifrån  i 

föreliggande uppsats. Den är enkel, och den innehåller en diskussion kring 

vad en människa är - eller inte är, vilket är en aspekt av ekokritiken som 

närmar sig  en annan aktuell  teori,  nämligen posthumanismen (vilken jag 

återkommer till).
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På  svenska  saknas  en  god  teoretisk  introduktion  till  ekokritiken.  Den 

presenterades  första  gången  genom  ett  nummer  av  Tidskrift  för  

Litteraturvetenskap 2002,  med  undertiteln  Nya  Perspektiv  på  

litteraturstudiet, där Henrik Sandgren skriver ”Lyssna till jordens sång”, och 

översätter termen till ekokritik för första gången (2002:5). Den vanligaste 

teoriboken för grundkurser i Litteraturvetenskap,  Litteraturvetenskap – en  

inledning  (2002), av Staffan Bergsten (red) har ännu inte uppdaterats med 

ett kapitel om ekokritik, men det finns med i Paul Tenngarts Litteraturteori  

(2011).3 Det skrivs dock flera artiklar, uppsatser och avhandlingar i ämnet 

på svenska, vilket tyder på ett växande intresse. För att nämna ett par, ”En 

saga om en ekokritisk saga : Ett ekokritiskt och zookritiskt närstudium av 

Selma Lagerlöfs  Gösta Berlings  saga”,  av J.  Alexander  Himmerlöv,  och 

Sofia  Wijkmarks  artikel  ”Naturen  och  det  kusliga”  i  Tidskrift  för  

Litteraturvetenskap 2012:1, ett nummer som till stor del handlar om natur 

och  plats  i  litteraturen.  Ingen  av  dessa  har  dock  kunnat  användas  i 

föreliggande arbete.

Bland de källor som använts till denna uppsats, är det särskilt tre som 

varit extra behjälpliga. Den första är den redan nämnda  The Ecocriticism 

Reader (Glotfelty & Fromm 1996), den första teoriantologi som publicerats 

i ämnet ekokritik. Dess främsta nackdel, utifrån ett svenskt perspektiv, är att 

den har en mycket  nordamerikansk utgångspunkt.  Denna invändning kan 

inte åberopas för antologin Ecocritical Theory (Goodbody & Rigby 2011), 

vars undertitel är ”New European Approaches”, vilket förklaras med tron att 

då en amerikansk ekokritik ägnar sig mycket åt studiet av vildmark, riktar 

den europeiska istället in sig på kulturella landskap, pastoral och artificiell 

natur  (2011:2f).  Det  kan  vara  intressant  att  notera  att  en  stor  del  av 

3 En jämförelse mellan litteraturlistor från landets olika Litteraturvetenskapliga 
institutioner avslöjar att Bergstens bok är mer representerad än någon annan, i teori och 
metod.
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författarna  i  denna bok är  verksamma vid  olika  amerikanska universitet, 

även om också de europeiska länderna har representanter.  Greg Garrards 

Ecocriticism (2012) är den enda bok jag hittat som inte är en antologi, och 

också den jag haft mest nytta av, då den uppvisar ett särskilt sätt att närma 

sig ekokritik, då Garrard delar upp sin bok i vedertagna metaforer, troper, 

dvs. olika sätt att tänka sig eller framställa natur, som till exempel vildmark 

eller pastoral.

Posthumanism

Mycket av ekokritikens diskussioner, teorier och filosofiska perspektiv är 

gemensamma med posthumanismens. Ihab Hassan myntade 1977 begreppet 

posthumanism, men tankesätten fanns tidigare (Öhman 2009:8), och började 

dyka upp redan på fyrtiotalet, vid Macykonferenserna som ledde fram till 

introducerandet  av  cybernetiken  (Wolfe  2010:xii).  För  att  riktigt  förstå 

posthumanism behöver man också veta något om humanism.

Humanism är ett synsätt med starka rötter i renässansen, som påverkat 

såväl  religion  som politik.  Det  är  en  etisk  filosofi  som ser  värde  i  alla 

människor, eftersom människan är en rationell varelse med förmåga att välja 

mellan rätt och fel. Även om humanism kan visa hänsyn mot exempelvis 

djur, så är det alltid med grundantagandet att de inte är som oss, utan lägre 

stående.  Humanism  är  alltså  en  antropocentrism,  som  alltid  sätter  de 

mänskliga intressena i centrum (Wolfe 2010:xi).

Posthumanism handlar  därför  bl.a.  om att  avcentralisera  och  förändra 

tänkandet kring människan (Wolfe 2010:xvi). Det kan ses som en idé om 

vad som kommer efter det mänskliga (Wolfe 2010:xvii), med utgångspunkt 

till exempel i utvecklandet av robotar och artificiell intelligens. Men det kan 

också ses om ett tankesystem kring det som finns alldeles  utanför  det vi 

7



förstår som specifikt mänskligt. Det användningsområde av posthumanistisk 

teori, som främst kommer behandlas i denna uppsats, är en posthumanism 

som  låter  oss  diskutera  begreppet  människa  med  krav  på  hög  grad  av 

precision (Wolfe 2010:120).

I  ämnet  posthumanism  har  jag  i  huvudsak  använt  mig  av  What  is  

Posthumanism? av  Cary Wolfe  (2010),  som ingående förklarar  både  hur 

man ska tolka termen posthumanism, och vad man kan använda det  till. 

Som säkert noterats är det i huvudsak Wolfe som citerats i detta avsnitt, men 

även den nyligen utgivna svenska antologin Posthumanistiska nyckeltexter  

(Åsberg m.fl.  2012), har varit  användbar för resten av uppsatsen,  då den 

både innehåller nyöversatta texter,  och en introduktion och förklaring till 

dem.

Antropocentrism

Centralt för både ekokritik och posthumanism är en undersökning, och ett 

identifierande  av,  men  också  ett  motstånd  till,  antropocentrism. 

Antropocentrism är ett sätt att se på gällande världsordning där människan 

på grund utav någon – verklig eller inbillad – egenskap har en särställning i 

förhållande till allt annat levande på jorden. Denna särställning gör oss inte 

bara annorlunda och speciella utan oftast överordnade allt annat. Det finns 

dock  inställningar  mot  naturen,  där  människans  särställning  inte  är 

överordnad naturen, men där man ändå, omedvetet tycks det, ger människan 

sin särställning ändå, som exempelvis inom djupekologi (Garrard 2012:26).

Antropocentrismen ligger djupt inrotad i  vårt  samhälle,  vår kultur och 

vårt språk. Den har uppstått genom övergång från jägare/samlare-samhällen 

till  en  agrar  kultur,  och  i  dess  förlängning  framväxten  av  idéerna  om 

civilisation  och  vildmark.  Jägare  och  samlare  hade  antagligen  ingen 
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anledning att  göra någon uppdelning mellan den kultiverade marken och 

skogen eller bergen. Allt var natur och de levde av den helt enkelt. Men när 

den  kultiverade jorden blir till människans hem, skapas en sorts opposition 

mot naturen. Den odlade grödan är segern över naturen, och inte en del av 

vad den bjuder (Garrard 2012:67). Jordbruket är alltså både en orsak till och 

ett symptom på ett avståndstagande från naturen.

I de abrahamitiska religionerna är människans huvudroll en central tanke 

(Garrard 2012:24). Gud skapade världen för människans skull, och för att 

människan skulle bruka den. Hon är därför inte en del av naturen (Glotfelty 

& Fromm 1996:9). Tidig forskning utfördes i Guds namn, i syfte att förstå 

Guds verk, och det var först på sent sjuttonhundratal som det inte längre var 

nödvändigt för vetenskapsmännen att formulera det på det viset (Glotfelty & 

Fromm 1996:11). 

En  moder  jord  ersattes  med  en  himmelsgud,  och  sedan  genom  den 

vetenskapliga  revolutionen  med  mekaniska  system.  System  som  går  att 

känna, varigenom man kan bemästra naturen. Förnuftet var redskapet, med 

grund i  bl.a.  Déscartes.  Om människans sinne (och Gud) är det  enda av 

värde, så får naturen bara ett instrumentellt värde (Garrard 2012:69). Den 

vetenskapliga revolutionen framställs nu i efterhand därför av många som 

en  ekologisk  katastrof,  då  flera  grupper,  bland  annat  inom djupekologi, 

anser  att  miljökrisen beror  på en dualistisk uppdelning av människa och 

natur (Garrard 2012:24). Att vetenskapliga indelningar av naturen kan vara 

ett tecken på antropocentrism, kommer vara ett grundantagande för denna 

uppsats (Garrard 2012:26). Val Plumwood utvecklar begreppet ytterligare, 

och hävdar att det inte räcker med åtskillnad av människa/natur etc. för att 

antropocentrism ska vara ett problem, utan det krävs också att de alieneras 

mot varandra, i vad som kallas hyperseparation (Garrard 2012:27f). 

Antropocentrism är  inte  den  enda position  man  kan anta  till  naturen. 
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Inom  biocentrism hävdar  man  att  moralisk  status  beror  på  huruvida  en 

varelse kan känna eller ej. Med moralisk status menar man att en varelse har 

rätt att bli visad hänsyn oavsett om den är en människa eller inte. (Görlin 

2009:7) Ekocentrism går längre än så och menar att även den icke-levande 

naturen  ska  begrundas,  till  exempel  floder  och  hela  ekosystem  (Görlin 

2009:8).

Termen antropocentrism används flitigt  i uppsatsen, och det är alltså i 

opposition  mot  den  antropocentriska  föreställningen  jag  hämtar  stöd 

angående  såväl  natursyn  som  vetenskapssyn.  Under  romantiken,  då 

Frankenstein skrevs,  uppvärderades  naturen,  och  man  började  se  det 

skrämmande  i  den  mänskliga  uppfinningsförmågan,  och  visa 

misstänksamhet mot maskiner, som tidigare ansetts som det ultimata tecknet 

på att människan var herre över naturen (Hertel 1987:220). Detta är också 

något som är relevant för en läsning av Frankenstein.

Metod

Varken  ekokritik  eller  posthumanism  levererar  en  färdig  modell  för 

litterär analys. Mitt tillvägagångssätt för denna uppsats har varit en läsning 

av romanen för att upptäcka alla de sätt på vilka texten beskriver naturen, 

människans  förhållande  till  den,  och  människan  själv.  Väldigt  mycket 

material har framkommit på detta vis, och det har såklart varit nödvändigt 

med vissa avgränsningar, varför flera aspekter och ingångar till texten har 

valts bort. Vad som till exempel återstår att undersöka är de romantiska, och 

även gotiska perspektiv som i texten aktualiseras, av begrepp som sublimitet 

och naturskönhet.

Det  har  inte  varit  avsikten  med  uppsatsen  att  ta  upp  aspekter  som 

genusteori, eller en biblisk tolkning, och det är inte för att dessa aspekter 
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inte  är  intressanta  nog,  eller  mindre  relevanta  än  de  jag  valt.  En 

uppmärksam läsare  kan notera  att  något  av det  jag genom en ekokritisk 

läsning kallar för brott mot naturen också skulle kunna vara brott mot Gud, 

och jag vill inte på något vis hävda att man ska se det på mitt sätt istället – 

det råder heller ingen motsättning mellan dessa synsätt. Snarare ska denna 

analys fungera som att man kan välja en annan tolkning av en viss företeelse 

i romanen också, som tillsammans med andra i ett större sammanhang leder 

till att helt nya mönster skapas i och kring romanen.
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Analys

Denna uppsatsdel kommer först att beröra hur en antropocentrisk attityd 

mot naturen står att finna i den vetenskapssyn som framställs i Frankenstein 

or  the  Modern  Prometheus. Följt  av  detta  presenteras  två  varianter  av 

antropocentrisk framställning, instrumentalism och antropomorfism.

Vidare upptas i avsnittet ”Naturen besegras och Naturen besegrar” den 

natursyn som dittills presenterats i romanen, slår tillbaka på den karaktär 

som nyttjat den. Sist framförs, med utgångspunkt i Skapelsen, möjligheterna 

eller omöjligheterna för att framgångsrikt föra en diskussion om begreppet 

människa.

Naturen ska utforskas - Vetenskapen i Frankenstein

Frankenstein or the Modern Prometheus skrevs 1818, efter vetenskaplig 

revolution och upplysning, och de synsätt som befästes då skildras på en 

mängd olika sätt i romanen. Ett förnuftstänkande och en upprepad längtan 

efter upptäckande återkommer på flera av romanens narrativa nivåer4.

För kapten Walton är Nordpolen, som vid den tiden var en vit fläck på 

kartan, något mystiskt och okänt som han längtar efter att upptäcka, vilket 

uttrycks genom följande: ”I am going to unexplored regions, to 'the land of 

mist  and  snow',  [---]  [s]hall  I  meet  you  again,  after  having  traversed 

immense  seas,  and  returned  by  the  most  southern  Cape  of  Africa  or 

America?” (s.17, Brev 2).

4 På textens extradiegetiska nivå, det som också kallas för ramberättelsen, berättar 
Walton. På textens intradiegetiska nivå sker större delen av berättelsen, berättad av 
Frankenstein själv. Texten får också genom att Skapelsen själv berättar sin historia en 
hypodiegetisk nivå (Holmberg & Ohlsson, 2010:75f).
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Frankenstein  själv  blir  förtjust  av  och  nyfiken  på  vetenskaper  och 

upptäckter redan vid ung ålder.

The world was to me a secret which I desired to divine. [---] It was 

the secrets of heaven and earth that I desired to learn; and whether it 

was the outward substance of things, or the inner spirit of nature and 

the mysterious soul of man that occupied me, still my inquiries were 

directed to  the metaphysical,  or,  in  its  highest  sense,  the physical 

secrets of the world. (s.30f, kap. 2)

I detta citat framkommer att världen tycks honom en mystisk plats som 

bara  väntar  på  att  utforskas,  men det  är  vid  ankomsten  till  Ingolstadt  – 

naturvetenskapens högborg – som detta på allvar befästs  i texten.  Det är 

även i Ingolstadt som hans åldriga vetenskapssyn, med bl.a. Paracelcus som 

favorit, byts mot den modernare, där forskarnas uppgift är att:

[P]enetrate into the recesses of nature, and show how she works in 

her  hiding  places.  They  ascend  into  the  heavens:  they  have 

discovered how the blood circulates  and the nature of  the air  we 

breathe. They have acquired new and almost unlimited powers; they 

can command the thunders of heaven,  mimic  the earthquake,  and 

even mock the invisible world with its own shadows. (s. 38, kap. 3)

Här uttrycks klart och tydligt att vetenskapen inte har några gränser, utan 

människan kan bemästra naturen som hon vill.

Det är genom studier i liv och död, som Frankenstein får idén om att 

kunna skapa ett nytt liv. "Whence I often asked myself, did the principle of 

life proceed?" (s. 40, kap. 4). Det handlar alltså inte bara om längtan efter 
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kunskap om naturen, utan också en önskan om att göra det naturen gör – 

skapa liv. Frankenstein vill inte bara förstå naturliga processer, utan också 

starta  dem. Han vill  kunna förlänga liv,  återuppväcka människor  från de 

döda, med andra ord vill han övervinna naturliga processer. Att upptäcka 

naturen blir därför till en vilja att besegra den, vilket även  är fallet med 

Walton.

Temat  att  besegra  naturen  återkommer  även  efter  att  Frankenstein 

förkastat  allt  vad vetenskap heter,  inklusive sin skapelse.  Efter hans bror 

Williams död och hans vän Justines avrättning beger sig Frankenstein på en 

bergsbestigning. Även här handlar det om att utforska tills man bemästrar; 

”The rain was pouring in torrents, and thick mists hid the summits of the 

mountains, […]. Still I would penetrate their misty veil, and seek them in 

their cloudy retreats” (s. 75, kap. 10). Alperna framställs som svåråtkomliga 

(s.  73,  kap.  9),  men  Frankenstein  når  dem  ändå  vilket  kan  ses  som 

människans fysiska seger över berget, över naturen. 

Även Skapelsens väg till  kunskap om omvärlden och naturen beskrivs 

som ett empiriskt undersökande och ett begrundande av det han möter. Det 

är genom Skapelsens tid hos familjen De Lacey som han själv lär sig en 

antropocentrisk syn på att vara. ”To be a great and virtuous man appeared 

the highest honour that can befall a sensitive being” (s. 92, kap. 13).  Här är 

det ordvalet som är särskilt intressant. Det bästa som kan hända en varelse 

är att bli en bra människa. Inte det bästa som kan hända en människa är att 

bli en bra människa, eller det bästa som kan hända en varelse är att bli en 

bra  varelse. Skapelsen lär sig hur en sådan bra människa ska vara jämfört 

med en dålig människa, och tanken på den dåliga människan väcker avsky 

hos honom (s. 93, kap. 13)

Att människan har en speciell roll på jorden illustrerar även Frankenstein 

mot slutet  av romanen. På Skapelsens order skapar han en ny varelse åt 
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honom, men har nu lärt sig en läxa. "I was now about to form another being, 

of whose dispositions I was alike ignorant" (s. 126, kap. 20). Frankenstein, 

som börjat ana (men inte ännu på allvar insett) sitt ansvar för vad han släppt 

lös i världen, förstår här att han har ett ansvar att också begrunda möjliga 

följder  av  det  han  kommer  att  göra,  och  inte  bara  det  han  redan  gjort. 

Frankenstein förstör därför denna andra skapelse innan han gett den liv, och 

även här är det ordvalet som gör det fascinerande:

Had I right, for my own benefit, to inflict this curse upon everlasting 

generations? [---] I shuddered to think that future ages might curse 

me as their pest, whose selfishness had not hesitated to buy its own 

peace at the price, perhaps, of the existence of the whole human race. 

(s. 127, kap. 20)

Visst kan man se Frankensteins motiv här som osjälviska, och ur hans 

perspektiv som det etiskt rätta valet,  men det intressanta är att det värsta 

Frankenstein kan tänka sig är att människosläktet ska försvinna. Han oroar 

sig  inte  för  världen,  planeten,  naturen,  utan  endast  för  människor,  och 

antropocentrismen befästs även här.

Naturen är till för människan - instrumentalism och  
antropomorfism

Ett kännetecken för antropocentrism är att låta djur och natur endast ha 

instrumentella värden, dvs att de endast är värda något då de är användbara 

för människan. Träd är bara timmer som står och väntar på att huggas ned, 

för att låna en idé av Heidegger (Garrard 2012:35).

I Frankenstein ser man detta uttryckt väldigt skarpt på ett specifikt ställe 
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i romanen, när Frankenstein jagar sin skapelse norrut; "I brought with me 

some food that I had killed" (s. 155, kap. 24). Återigen är det ordvalet, alltså 

språket, som avslöjar antropocentrismen. Vilda djur är inte bara till för att 

dödas, de är rent av mat som går omkring tills någon kommer och vill äta 

upp dem.

Även  det  faktum  att  Frankenstein  tillverkar  sin  skapelse  utav  döda 

kroppar kan ses som en sorts instrumentalism enligt detta. En död kropp är 

inte  en  människa  och  kan  därför  användas  precis  hur  Frankenstein  vill. 

Detta illustreras på ett par ställen, som när Frankenstein då han omfamnar 

sin döda Elizabeths kropp, uttryckligen säger att en död kropp är just det, en 

kropp,  och  inte  en  människa  (s.  149,  kap  23),  samt  då  han  omtalar  de 

kroppar han använt till att konstruera sin skapelse (s. 43, kap 4). Liken har 

här  blivit  reducerade  till  material  för  Frankensteins  experiment,  och 

ingenting annat.

Ständigt uttrycks naturen som om den hade ett syfte. Garrard menar att 

människor  för  in  mänsklig  intention  i  det  mesta.  Detta  kallas  för 

antropomorfism,  och  består  bland  annat  av  att  tillskriva  djur  mänskliga 

egenskaper, och naturen önskningar och tankar, och är även det ett exempel 

på antropocentrism (Garrard 2012:155). Det uttrycks i Frankenstein som att 

Frankenstein  (och  Skapelsen,  och  Walton)  ständigt  ifrågasätter  varför 

naturen inte delar hans känslor, som ”Stars, and clouds, and winds, ye are all 

about  to  mock me” (s.  114,  kap.  17),  eller  tror  att  naturen ämnar  trösta 

honom som i ”The very winds whispered in soothing accents, and maternal 

nature bade me weep no more” (s. 74, kap. 9). Kate Rigby visar att detta, att 

atmosfären  nästan  blir  till  ett  ting,  är  något  utmärkande  för  romantisk 

litteratur, eller romantisk konst i allmänhet, där man använder sig av naturen 

för att skapa rumsliga atmosfärer. Dessa atmosfärer påverkas av en karaktärs 

humör och motivationer (Goodbody & Rigby 2011:145f).
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Naturen besegras och Naturen besegrar

Så  här  långt  har  jag  gått  igenom  några  av  de  centrala  uttryck  för 

antropocentrism som finns att se i Frankenstein or the Modern Prometheus,  

och  det  kan  nu  vara  dags  att  övergå  till  vad  den  antropocentriska 

inställningen till naturen ger för resultat.

Som  redan  konstaterats,  i  ett  avsnitt  ovan,  kan  en  antropocentrisk 

världsåskådning leda till uppfattningen att människan inte längre är en del 

av naturen,  utan i  opposition till  den.  För både Walton och Frankenstein 

syftar deras vetenskapliga upptäckter till att bli naturens överman. De vill 

bägge  avslöja  naturens  mysterier,  Walton  de  outforskade  områdena  på 

jorden, Frankenstein den outforskade zonen mellan liv  och död. Det kan 

därför vara intressant att sätta deras respektive situationer i förhållande till 

Frankensteins skapelses relation till naturen.

Först  och  främst,  Kapten  Walton  vars  försök att  nå  Nordpolen  –  dvs 

utforska naturen, geografin – misslyckas. Isen blir honom övermäktig. Han 

överlever, får vi anta, eftersom hans brev till systern tydligen nådde fram.

Frankenstein – som skapar en ny varelse av redan döda – begår ett brott 

mot naturlig ordning i sitt utforskande av naturen. Så småningom leder detta 

brott till att han dör, av det hårda klimatet – alltså av naturen. Ytterligare 

stöd till detta påstående kan finnas i att Frankenstein som bestigit isiga och 

snöiga berg dör bland is och snö (s, 166, sista brevet).

Frankensteins  skapelse  däremot  är  en  skapelse  mot  den  naturliga 

ordningen av liv och död, varför hans förhållande till naturen blir särskilt 

intressant. Under sin första tid som levande, är Skapelsen ett med naturen. 

Den skadar inte honom, han skadar inte den, och han hittar vad han behöver 

för att  överleva (s.  81,  kap 11).  Efter  sin  tid  hos familjen De Lacey,  då 

Skapelsen lärt sig något om människor (och kanske också om kultur och 

17



civilisation), finns det tecken på att detta ändrats:

I gave vent to my anguish in fearful howlings. I was like a wild beast 

that had broken the toils; destroying the objects that obstructed me, 

and  raging  through  the  wood  with  a  stag-like  swiftness.  [---]  [I] 

wished to tear up the trees, spread havoc and destruction around me, 

and then to have sat down and enjoyed the ruin. (s. 104f, kap. 16)

Skapelsen blir i sin ilska något som stör naturen, som inte längre befinner 

sig i harmoni med den. Mycket längre än så går det inte däremot. Skapelsen, 

som aldrig  bryr  sig  om att  vare sig  på  allvar  utforska eller  motsätta  sig 

naturen, lider inte heller av den utan tål väder och fysiska utmaningar (som 

att klättra i berg, eller resa över isen) utan problem.

För att sammanfatta detta så långt; i  romanen blir man mer bestraffad 

eller besegrad av naturen ju mer man försökt (och lyckats) lägga den under 

sig. Walton gör ett försök, får lida, men vänder sedan hem. Frankenstein dör 

eftersom hans brott mot naturen var stort, och Skapelsen lider knappt alls av 

natur och klimat, eftersom hans brott inte var mot den. För att inte falla i 

antropocentrisk fälla, måste här påpekas att det i första hand förhåller sig på 

detta vis i diegesen. Utanför bokens ramar måste man däremot ägna någon 

tanke åt hur man ska ställa sig till det faktum att Skapelsen också dör på 

isen, att han begår självmord? Visserligen kan man se Skapelsen som ett 

offer  för  omständigheterna  som aldrig  hade  gjort  något  ont  om han inte 

blivit förskjuten, men det ändrar inte det faktum att han mördat, varför alltså 

även han måste dö.

Skapelsen är medlet genom vilken Frankenstein straffas i livet, men det 

handlar till slut om ansvar. Frankenstein som genom romanen ofta skyller 

ifrån  sig,  måste  ta  ansvar  för  vad  han skapat,  alltså  vad  han släppt  ut  i 
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naturen, och inse vad hans vilja att bemästra och motsätta sig naturen leder 

till, innan han tillåts dö. Skapelsen dör också först efter att han erkänt sig 

skyldig till morden han begått.

Monstret som människa

Det finns en distinktion som ännu inte tagits upp i denna uppsats, och det 

är den som rör natur och kultur. Denna distinktion är starkt förknippad med 

uppdelningen människa/ickemänniska, som jag strax ska återkomma till.

I  Frankenstein illustreras  det  bäst  genom  att  titta  på  Skapelsens 

utveckling.  Som  redan  konstaterats  i  tidigare  avsnitt  börjar  han  sitt 

medvetande i ett sorts ursprungligt naturtillstånd, avskiljd från människor. 

Han ser ut som en människa, om än en mycket skräckinjagande människa, 

men besitter inga egenskaper eller beteenden som enligt någon definition 

kan kallas mänskliga. Först hos familjen De Lacey lär han sig vad människa 

är för något, och som konstaterats i tidigare avsnitt är denna människosyn 

antropocentrisk. Hur hon beter sig, kommunicerar (s. 86f, kap. 12), lever, 

och vad som krävs för att nå ett högt anseende bland andra människor, och 

hur man är en bra människa (s. 92, kap. 13).

Men allt detta blir inlärda beteenden, och inte något som Skapelsen fått 

med sig sedan tillblivelsen (inte heller kan han gå tillbaka till det han var 

innan han fann familjen De Lacey, som väcker hans längtan efter sällskap). 

Betyder det då att hans mänskliga beteenden är onaturliga? Är all mänsklig 

kultur  onaturlig?  Inom det  som kallas  för  social  ekologi  menar  man  att 

mänsklig kultur är en andra natur, utvecklad från en första natur (Garrard 

2012:28), vilket kan vara ett svar på den frågan. Men blir inte detta sätt att 

se  på  människans  förhållande  till  naturen  ett  antropocentriskt  synsätt? 

Räcker det att Skapelsen börjar bete sig som en människa, för att han ska 
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kunna bli en?

Uppmärksamheten  ska  nu  riktas  mot  frågan  om  vad  detta  begrepp 

människa  som  allt  ställs  mot  faktiskt  innebär,  med  huvudsaklig 

utgångspunkt i Frankensteins skapelses status som människa.

En  utav  humanismens  skiljegränser  mellan  människan  och  hennes 

omvärld är förnuftet, vilket senare René Descartes förklarade med att vi inte 

skulle  kunna  veta  skillnad  mellan  ett  verkligt  och  ett  artificiellt  djur, 

eftersom djur knappt ens är annat maskiner ändå. Vi skulle däremot enkelt 

kunna se skillnad på en verklig och en artificiell människa, då den senare 

inte skulle kunna kommunicera med ett språk de själva förstod, eller som 

hörde ihop med något  de ville  uttrycka,  och inte  heller  skulle  de kunna 

handla med insikt (Öhman 2009:77).

Detta i synnerhet går att koppla till Skapelsen, som ju i vissa avseenden 

kan anses vara artificiell. Han är sammansatt av dött material, och given liv 

genom närmast sagt mystiska omständigheter (Frankenstein berättar aldrig 

för  Walton  exakt  hur  han  får  Skapelsen  att  leva).  Om  det  vore 

omständigheterna  kring  vår  tillblivelse  som avgjorde,  så  vore  Skapelsen 

således en artificiell människa, men han besitter ett stort förnuft, vilket vi 

ser  i  hans  förmåga  att  lära  sig  språk,  lära  sig  läsa  och  att  han  blir  en 

tänkande varelse. Enligt en humanistisk definition, och enligt Descartes, är 

Skapelsen därför en människa.

Men genom att  titta på det som enligt Bart  Simon kallas för  popular 

posthumanism ser vi att det inte är fullt så enkelt (Öhman 2009:82), och 

måste ta hänsyn till att vi idag har datorer som mer och mer klarar av samma 

saker som en mänsklig hjärna, även om vi väl är en bra bit ifrån fungerande 

människoliknande robotar. Samtidigt beskrivs människans hjärnverksamhet 

som inget annat än elektrokemiska impulser (Åsberg m.fl 2012:8). Om en 

människa  och  en  maskin  kan  vara  så  lika  vad  gäller  intelligens  och 
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rationalitet (och vi kan väl drömma om vad den utvecklingen kommer leda 

till om hundra år), så kan vi inte problemfritt hävda att skillnaden mellan det 

mänskliga och allting annat är förnuft, även om det kan ha sett så enkelt ut 

under Descartes sextonhundratal.

Frågan  kan  då  ställas  om  det  överhuvudtaget  går  att  göra  någon 

distinktion mellan människa och ickemänniska? Jacques Derrida menar att 

det är bra att vi inte har ett klart koncept om vad människa är, eftersom ett 

sådant  koncept  oundvikligen  leder  till  etnocentrism  (Wolfe  2010:89). 

Oavsett  vilka  krav  vi  ställer  på  att  vara  människa  kommer  vi  att  hitta 

människor som inte uppfyller detta krav, och andra varelser än människor 

som uppfyller dem. Alla individer av en art besitter inte nödvändigtvis alla 

artens egenskaper (Wolfe 2010:58). Greg Garrard menar därför att det inte 

finns skillnader mellan arter, utan att skillnaderna finns överallt, även inom 

arter. Vi är alla lika olika både andra arter och vår egen (2012:149).

Det kan vara intressant att även se Skapelsen i ljuset av det som kallas 

transhumanism.  Transhumanism är  nära  besläktad  med  posthumanismen, 

eller  i  alla  fall  den  del  som ägnar  diskussionen  åt  cyborgbegreppet  och 

liknande,  och  innebär  en  tro  på  en  arrangerad,  artificiell  evolution  av 

människan  där  de  nya  varelserna  besitter  färdigheter  som  övergår  de 

nuvarande människornas såpass att de inte längre utan problem kan kallas 

människor  (Wolfe  2010:xiii).  Detta  kan  vid  första  anblick  med  fördel 

appliceras på Skapelsen, som är större, starkare, snabbare och tåligare än 

andra  människor.  Frankenstein  själv,  som  skulle  kunna  ses  som 

transhumanist  enligt  ovan, tycks anse att  han skapat en ny sorts  varelse, 

vilket illustreras genom hans rädsla för att Skapelsen (och den andra som 

han inte gör färdigt), ska utrota hela mänskligheten och ersätta den. Denna 

rädsla  hittas  också  i  romantiska  attityder  mot  automaten  eller  maskinen 

(Mazlish 1993). Dessutom kan det vara värt att notera detta citat:
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But [the beauty of nature] was augmented and rendered sublime by 

the  mighty  Alps,  whose  white  and  shining  pyramids  and  domes 

towered above all, as belonging to another earth, the habitations of 

another race of beings. (s. 73, kap. 9)

Alperna framställs som den plats där högre varelser bor, och i romanen 

återfinns denna beskrivning bara några sidor innan Frankenstein återser sin 

skapelse och får höra hans historia. Skapelsen är däremot inte märkbart mer 

intelligent än människan. 

Man kan här ifrågasätta varför transhumanism i föreliggande arbete inte 

räknas som en variant av posthumanism, såsom det görs i Posthumanistiska 

nyckeltexter (Åsberg m.fl. 2012:211). Cary Wolfe, den teoretiker som främst 

legat till grund för detta avsnitt av uppsatsen, hävdar att, med grund av att 

den humanistiska idén om det mänskliga uppnås genom distansering av det 

djuriska,  eller  det  naturliga,  innebär  transhumanism  en  intensifiering  av 

detta,  och  är  alltså  helt  i  motsatts  till  hur  posthumanism här  behandlats 

(Wolfe 2010:xv). Transhumanism, trots dess posthumanistiska tendenser, är 

alltså en förlängning av renässanshumanismens idé om supermänniskan, och 

innebär  därför  en  sådan  inneboende  definition  av  människa  som genom 

posthumanism kritiseras (Wolfe 2010:xiiif).

Resonemanget  i  detta  avsnitt  kan  tyckas  cirkulärt,  att  vi  hela  tiden 

kommer  tillbaka  till  samma  punkt,  men  detta  om  något  stöder  kanske 

Derrida – det går helt enkelt inte att definiera människan, och därför går det 

inte heller att bestämma att någonting vare sig är eller inte är en människa.
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Slutdiskussion

En av frågeställningarna till  denna uppsats rör hur Mary Shelley i sin 

roman  skildrar  förhållandet  mellan  människa  och  natur.  Som  jag 

demonstrerat i uppsatsens analysdel kan detta förhållande så gott som alltid 

uttryckas som antropocentrisk, då detsamma gäller för den vetenskapssyn 

som Frankenstein representerar.

Samtidigt  som man måste  ha i  åtanke att  antropocentrism inte var ett 

begrepp som fanns i början på 1800-talet då Mary Shelley levde, kan hon ha 

varit medveten om de tankar som antropocentrism innefattar. Shelley låter 

Frankenstein lära sig av sina misstag. Han förstår att den vetenskapssyn han 

haft – då allt existerar för att kunna utforskas, och det att kunna göra något 

är samma sak om att man  borde – är en dålig inställning. Romanen utgör 

således en kritik av detta. Idag kan vi med hjälp av ekokritisk teori omsätta 

det i större sammanhang, och se att romanen också fungerar som kritik av 

en antropocentrisk världsåskådning och natursyn.

Men då någonting kritiseras, riktas uppmärksamheten också mot det som 

inte  kritiseras.  På  ett  par  ställen  i  uppsatsen  har  jag  påpekat  att  det  är 

ordvalet  som  gör  ett  visst  textstycke  antropocentriskt.  Man  kan  såklart 

spekulera i att Shelley avsiktligen formulerat sig på ett visst sätt i syfte att 

skapa en reaktion hos läsaren, men så förefaller det inte enligt min mening. 

Man skulle istället kunna tala om antropocentriska språkfällor. Då språket är 

en  konstruktion  vari  man  även  kan  se  kultur  och  världssyn,  har  en 

antropocentrisk  kultur  ett  antropocentriskt  språk.  Även om man försöker 

undvika att  tänka antropocentriskt,  ligger värderingar i  språket,  som man 

oavsiktligen använder sig av både vid tal och skrift.

Detta väcker den mycket komplicerade frågan om det är möjligt att helt 
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frångå sin egen kulturella bakgrund och världsåskådning? Det gäller såväl 

under författandet av en text tänkt att kritisera denna åskådning, samt under 

kritik av en text som uttrycker den. Man skulle säkerligen kunna finna saker 

i  min  analys  som  demonstrerar  min  egen  antropocentrism.  Är  det  till 

exempel det kulturella samhället och den bakgrund jag har som gör att jag 

ser bestigning av berg som besegring av berg, då det är så jag ofta hört det 

uttryckas?  Vidare  blir  därför  all  naturtext  antropocentrisk,  det  ligger  i 

textens egenskaper. Vi kan inte beskriva naturen ur ett annat perspektiv än 

det  mänskliga  (Glotfelty  &  Fromm  1996:372).  Greg  Garrard  menar 

dessutom att en given person vid olika tillfällen kan ha en antropocentrisk 

världssyn  och  vid  andra  tillfällen  en  exempelvis  ekocentrisk  (Garrard 

2012:25).

Visst stöd för att Mary Shelley hade för avsikt att skildra riskerna med att 

söka  för  mycket  kunskap  kan  finnas  i  romanens  paratexter,  dvs  dess 

undertitel ”The Modern Prometheus”. Prometheus (bland annat omberättad 

av Aiskylos i tragedin  Den fjättrade Prometheus) var en titan, som enligt 

grekisk mytologi skapade de första människorna av lera, gav dem kunskap, 

och så småningom eld. För detta blev han av Zeus fastkedjad på en klippa 

för  att  varje  dag  få  sin  lever  sönderhackad av  en  örn  i  många tusen  år 

(Henrikson m.fl 2005:322). Paralleller kan alltså dras till Frankenstein, som 

också skapar en ny varelse, och också blir straffad.

Uppsatsens  andra  frågeställning  är  hur  Frankensteins  Skapelse  kan 

diskuteras i förhållande till begreppet människa. Som jag visat i analysen 

finns invändningar mot att  överhuvudtaget  definiera  begreppet människa, 

vilket gör frågan mycket svår att besvara. Om vi ska lyssna till Derrida så är 

det  inte  ens  möjligt.  Om  man  kan  diskutera  natur  och  människa  utan 

distinktioner  –  det  är  en  intressant  fråga  att  vidare  begrunda.  Gör  inte 

dessutom  det  faktum  att  vi  i  anslutning  till  att  diskutera  natur  också 
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diskuterar  människa  själva  diskussionen  antropocentrisk?  Kan  man 

diskutera begreppet människa utan att hamna i antropocentrism?

Skapelsen  illustrerar  väl  hur  människobegreppet  hela  tiden  kan 

problematiseras. Till och med något så enkelt som att en människa skulle 

vara  en  individ  av  en  viss  art  kompliceras  genom att  Skapelsen  har  sitt 

ursprung i mänskliga kroppar.

En mindre frågeställning att begrunda är om ekokritik och posthumanism 

som förhållandevis  nya  analytiska  ingångar  inom litteraturvetenskap  kan 

aktualisera ett verk som är nästan tvåhundra år gammalt?

Genom att  applicera  ekokritik  och posthumanism på ett  litterärt  verk, 

även  ett  verk  som  Frankenstein,  som  är  snart  tvåhundra  år  gammalt, 

illustreras  gamla  attityder  som  fortfarande  idag  kan  vara  skadliga  för 

samhälle och miljö. Romanen fungerar som exempel på problemen med en 

antropocentrisk natursyn, och därigenom också på en sådan människosyn. 

De valda ingångarna för således in Frankenstein i nutiden, och gör den till 

ett relevant analysobjekt även utanför sin historiska kontext.

En utökad ekokritisk analys skulle kunna uppta ytterligare ett trettiotal 

sidor utan att för den sakens skull uttömma romanen. Främst skulle man 

kanske  diskutera  det  ekofeministiska  perspektivet,  samt  den  i  romanen 

ständigt förekommande relationen mellan karaktärernas känslor och deras 

omgivning.  Ekokritik  är  ett  nytt  analyssätt  inom litteraturvetenskap,  och 

dess möjligheter mycket stora, och av denna orsak finns ett behov av ett 

introduktionsverk på svenska. Inte bara för att kunna inkorporera ett svenskt 

perspektiv på ekokritik, utan också för att enklare i Sverige kunna föra en 

litterär analys längre än identifierandet av en antropocentrism.
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Sammanfattning

Denna  uppsats  ämnar  med  hjälp  av  av  teorier  från  ekokritik  och 

posthumanism  besvara  frågorna  hur  Mary  Shelley  i  sin  roman  skildrar 

relationen mellan natur och människa, samt hur man med utgångspunkt i 

Frankensteins  monster  (i  uppsatsen  refererad  till  som  Skapelsen)  kan 

diskutera  begreppet  människa.  Med  ekokritik  menas  här  att  studera  det 

mänskliga  jämfört  med det  ickemänskliga  samt  att  också  diskutera  detta 

mänskliga, vilket är en av huvudpoängerna inom posthumanism.

Den vetenskapssyn och natursyn som var gällande på Mary Shelleys tid 

var antropocentrisk, en världsåskådning som alltid utgår ifrån människan, 

och som oftast ger människan högre status än allt annat. I romanen skildras 

detta  genom  Kapten  Waltons  syn  på  sitt  upptäcktsresande,  och  Victor 

Frankensteins önskan att besegra döden, eller naturen, genom att skapa en 

ny varelse, för vilket han får plikta med sitt liv, då han inte klarar det hårda 

klimatet vid Nordpolen. Det blir alltså naturen som dödar honom. I detta 

kan ses Mary Shelleys kritik mot ett oansvarigt utforskande av naturen och 

dess processer.

Vid  försök  att  diskutera  konceptet  människa  kan  upptäckas  att  en 

definition lätt motarbetas genom att inte alla människor passar in på denna 

definition, och att det också kan finnas andra varelser som helt eller delvis 

gör det. Saken kompliceras dessutom av att en maskin, en robot, eller en 

artificiell intelligens, numera kan fungera mycket likt en hjärna, och att den 

mänskliga hjärnan beskrivs som en serie elektrokemiska impulser. Vi leds 

att acceptera Derridas tanke att människa inte är något som går att definiera.

Även  denna  diskussion  kan  ses  som antropocentrisk,  vilket  är  en  av 

svårigheterna; att bortse från sin egen kulturs världsåskådning.
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