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ABSTRACT 
 
This is my thesis on the D-level at The Univerity in Karlstad at the department for 
environmental science.It is an analys of the idea of self realisation in the deepecology 
movement. 
The Norwegian philosopher Arne Naess is one of the profiles in the foreground of 
deepecology in the world. His teories is important for the development of how to look 
at ecophilosophical matters in the nordic countries. 
I will therefore investigate his teories and see how Naess constructs the relation man-
nature in his Ecosophy T. The principle of self realisation and identification is there 
the most inportant foundation for the antropocentric perspective . 
 
In my analysis I use Martin Bubers philosophy of dialogue and his thoughts about 
relational concept of the self. as tools. 
Ecophilosophy is an academic subject that  touches a variety of fields of studies but 
has the collaboration between the subjects of culture and nature as it´s base. Bubers 
concept of the self that highlights the third. Videlicet, the relation is a third aspect of 
the selfs constitution apart from the me and the you.  
 
I will also, as Buber does not notice power and hierarchy in his theory, try to integrate 
Val Plumwoods citique towards the dualism in the thinking of western society as a 
complementing tool.  
Plumwood points out, in her ecofeministic point of view, the importance of noticing 
difference as an important aspect of western thinkings problemacy when it comes to 
the relationship between humanity-environment. To develop a non-dualistic thinking, 
according to Plumwood, it would take a critical analysis of all types of concepts that 
has been developed through the classic concept of logics reductionistic discussion 
which uses separation as a metod. 
 
Plumwoods  conclusion is that to come to terms with the underlying powerstructures 
we have to examine the thinking itself. 
Buber who is rooted in the jewish chassidism tradition has from a spiritual point of 
view examined aspects of the relationship between I and the other/world which 
touches Plumwoods theories. 
By combining theese two thinkers I want to formulate a more complex analysis of 
Arne Naess principle of self realisaton. 
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SAMMANFATTNING. 
 
Den här D-uppsatsen i miljövetenskap vid Karlstad universitet är en idé analys av 
djupekologins självrealiseringsprincip. 
 Då Arne Naess som är en av förgrundsgestalterna inom djupekologin haft stor 
betydelse för uppfattningen om den nordiska ekosofiska rörelsen har jag valt att 
undersöka hans teorier. 
  Syftet med uppsatsen är att undersöka relationen människa/natur så som den beskrivs 
i Naess ekosofi T där självrealiseringsprincipen sägs vara grundläggande norm för ett 
icke antropocentriskt perspektiv. 
1 
Jag använder i min analys Martin Bubers dialogfilosofi och relationella självbegrepp 
som verktyg. 
 Ekosofi som akademiskt ämne berör olika fält och har som utgångspunkt  samspelet 
mellan kultur och natur. Bubers självbegrepp lyfter fram det tredje, dvs relationen i sig 
som en aspekt i självets konstitution förutom Jaget och Duet. 
Då Buber inte uppmärksammar makt och hierarki i sin teori vill jag också pröva Val 
Plumwoods kritk mot dualismen i det västerländska tänkandet som ett kompletterande 
verktyg. 
Plumwoods poängterar i sin ekofeministiska utgångspunkt vikten av att 
uppmärksamma skillnad som en viktig aspekt av det västerländska tänkandets 
problematik när det gäller relationen människa –miljö. Att utveckla ett icke dualistiskt 
tänkande kräver enligt Plumwood en kritisk analys av alla typer av begrepp som 
utvecklats genom den klassiska logikens reduktionistiska resonemang vilken använder 
separation som metod. 
  
För att komma tillrätta med de underliggande makt strukturerna måste vi undersöka 
tänkandet i sig är Plumwoods slutsats. 
Buber som är förankrad i den judiska chassidismen har utifrån ett andligt perspektiv 
undersökt förhållningssätt i relationen jag och andra/världen vilket tangerar 
Plumwoods teorier. 
Genom att kombinera dessa två till sin karaktär olika tänkare vill jag försöka 
formulera en mer komplex analys av Naess självrealiseringsprincip.  
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1. INLEDNING 

1.1. Miljökrismedvetandet och den gröna rörelsen. 

 

Vår tid karaktäriseras av ett miljökristänkande som alltsedan 70-talet producerat både 

litteratur, konstnärliga gestaltningar och vetenskap kring orsak till, och verkan av, 

relationen människa/miljö.  

De stora frågorna i dag är hur våra konsumtionsmönster och produktionsmetoder 

påverkar miljön. Tecken i form av växthuseffekten, förorenad luft, försurade marker 

och en minskad mångfald bland växter och djur väcker behovet av ny etik och ny 

politik. Också användningen av kärnkraft och utvecklingen av atomvapen och andra 

biologiska stridsmedel är frågor som diskuteras. 

Det är rimligt att säga att det som kallas miljöproblem berör ett eller flera av motiven: 

 

 

-        Jordens resurser tycks vara begränsade och inte som man tidigare trott ett       

oändligt förråd av tillgångar som står till förfogande för människan. 

-       Jorden verkar inte klara av att ta hand om avfallsprodukter efter mänsklig 

verksamhet. 

-        De stora, globala processerna och systemen, som t.ex. klimatsystemen, tycks ha 

rubbats av mänsklig verksamhet. 

-Mångfald och storleken på enskilda arter av det som karaktäriseras som naturen själv 

tycks avta.2 

 

 Miljötänkandet har fått formen av en rörelse, där det samlande namnet för en rad 

organisationer är ”den gröna rörelsen”. De kommer ur 1970-talets 

utomparlamentariska, miljö-, freds- och solidaritetsrörelser. Den gemensamma 

ideologi som kännetecknar dessa grupper, är att vänster och höger som politiska 

riktningar är föråldrat och menar i stället att det gemensamma överlevnadsperspektivet 

måste vara det centrala.  

Färgen grön har fått symbolisera en rad utomparlamentariska grupper och politiska 

partier som sätter miljön i fokus för sitt engagemang. 

                                                 
2  Ariansen, Per, Miljöfilosofi,1992. s. 9. 
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Gröna rörelser i Sverige är till exempel organisationer som Fältbiologerna, 

Greenpeace, miljöförbundet Jordens vänner, JAK medlemsbank och Gröna studenter. 

Listan kan göras lång. Inom riksdagspolitiken resulterade den gröna rörelsen i 

Miljöpartiet som bildades 1981 och stod färdig med ett partiprogram 1982. 

 

 De gröna grupperna fokuserar i första hand på resursanvändning och hur förändringar 

kan ske med hjälp av en annorlunda lagstiftning, teknologi och ekonomi. Till listan 

kan fogas ett brett utbud av varor som har prefixet eko som identitetsmärkning, 

avsedda för människor som är miljömedvetna och villiga att värna om miljön.  

 

 Rörelser som djurrättsaktivister, eko-feminister och djupekologer anser att 

miljörelaterade problem orsakas av olika typer av ojämnlikhet och maktstrukturer där 

människan/patriarkatet förtrycker övrigt liv. Deras förslag innebär att dessa strukturer i 

samhället måste förändras för att en lösning skall kunna komma till stånd. 

 

Ekologi är att undersöka och förstå samband och komplicerade samspel i naturen, 

vilket innebär studier av det totala skeende som utgörs av olika element som vatten, 

vindar, sol, djur, och växter. Frågeställningarna fokuserar på hur naturmiljön 

samverkar. Ekologi som vetenskap kan beskrivas som studiet av relationerna mellan 

olika levande organismer, och mellan dessa och den fysiska omvärld de lever i. 

Avsikten är att förklara hur dessa relationer uppstår. Det innebär att den ekologiska 

kunskapen vill fungera som en slags förståelsenyckel till fenomen i vår miljö. 

 

Denna process har resulterat i ett antal olika miljöetiska tankekonstruktioner. 

Gemensam utgångspunkt för dem är att jordens resurser är ändliga och att det är 

nödvändigt att formulera en etik kring resursfrågor som befolkningstillväxten, 

ojämnlikhet mellan rika och fattiga i olika delar av världen och hur giftanvändningen 

påverkar djur och växter.  
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1.2. Antropocentrism och ekocentrism. 

 

Samspelet mellan naturens ekologi och människan problematiserades i den 

akademiska forskningen. I kölvattnet av miljökristänkandet ställde flera forskare 

frågan om synen på natur och miljö är baserad på ekocentriska eller antropocentriska 

värderingar. 

 

Det antropocentriska perspektivet innebär uppfattningen att människan har en 

särställning genom ett egenvärde, medan naturen ses som en resurs för människan.3 En 

sådan antropocentrism kan ha en rad olika filosofiska eller religiösa motiveringar. Det 

kan vara att människan får sin särställning på grund av en eller flera egenskaper som 

människan är ensam om att ha. Till exempel språk, tankeförmåga, förmåga att 

genomföra arbetsprojekt, livsprojekt och liknande. Detta tilldelar människan en 

moralisk status. Uppfattningen att Gud har satt människan att härska över den skapade 

världen och att den är till för mänsklig konsumtion, bearbetning eller behov, innebär 

en instrumentell värdering av natur och miljö. Allt det som är värdefullt är antingen 

direkt värdefullt för människor, eller också har det värde då det leder till något som är 

värdefullt för människor.4 

 En renodlad människocentrerad syn på natur förekommer förmodligen inte men man 

kan påstå att det västerländska kapitalistiska konsumtionssamhället har genomgående 

drag av ett sådant förhållningssätt, förankrat i modernismens grundantaganden5 om 

tillväxt. 

 Kritiken av antropocentrismen och människans dominans över annat levande har gett 

viktiga bidrag till förståelsen av västerländsk historia. 

 

De problem som uppstått på grund av de djupgående maktstrukturer som denna 

dominans innebär, har gett upphov till en rad nya teoretiska ramar som 

förklaringsmodeller och utgångspunkter för förståelse och förändring. 

En sådan ram är det ekocentriska perspektivet som bygger på en holistisk tanke att allt 

levande är organiserat i helheter. Dessa helheter är större än de enskilda delarna. 

                                                 
3  Jansdotter, Maria, Ekofeminism i teologin,genusuppfattning,natursyn och gudsuppfattning hos Anne Primavesi, Catherine 
Keller och Carol Christ, Doktorsavhandling i religionsvetenskap. Karlstad University Studies, 2003, s.14. 
4 Ariansen 1992,,s.128. 
5 Giddens, Anthony, Modernitet och självidentitet, 1995. 
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Ett ekocentriskt perspektiv definieras som något som innefattar allt levande där inget 

liv är mera värt än något annat. 

 

Det som är utmärkande för ekocentrism är att förutom alla levande varelser och arter, 

kan även ekologiska helheter som ekosystem, floder och berg ha ett egenvärde, eller 

vara moraliskt signifikanta. De har med andra ord ett inneboende värde. Dessa kan 

människan skada eller främja med sina handlingar. Därmed skadar han/hon också sig 

själv på grund av att människan är en del av helheten. 

 

Ekocentrism är likt antropocentrism en teoretisk form, den andra polen av koncept 

som rör människa/natur begreppet.  

Det ekocentriska perspektivet är den bärande idén i en rad filosofier som fått det 

samlande namnet djupekologi.6 

 

1.3. Djupekologi och ekosofi. 

 

Insikten om människans delaktighet i ekosystemet öppnade för utvecklingen av olika 

ekofilosofier. Den tar sin utgångspunkt i förhållandet mellan människor och övrigt liv. 

 

En av dessa filosofier har vuxit fram ur den norske filosofen Arne Naess tankar och 

arbeten med att skapa ett nytt paradigm mellan människa och natur.  

Han införde begreppet djupekologi 1973. Detta för att tydliggöra behovet av ett 

ekologiskt tänkande som involverade hela skapelsen. Han menade att den traditionella 

ekologin var grund då den endast uppehöll sig vid ekologiska system och 

teknikutveckling för ett bättre utnyttjande av naturens resurser. 

Senare har andra ekofilosofer reagerat på beteckningen djupekologi, då den implicerar 

att alla andra miljöfilosofiska teorier är grunda. 

Filosofen Warwick Fox, hemmahörande i Australien, har därför använt beteckningen 

transpersonell ekologi, Det transpersonella perspektivet innebär en föreställning om ett 

utvidgat jag som innefattar mer än ett egobaserat jag. Detta perspektiv är en bärande 

del av djupekologin och tar delvis sin utgångspunkt i Naess tänkande.7 

 
                                                 
6 Sessions, Georg, red, Deep Ecology for the Twenty-first Century. Readings on the Philosophy and Practice of the New 
Environmentalism, 1995. 
7 Fox,Warwick, Towards a Transpersonal Ecology. Developing New Foundations for Environmentalism, 1990. 
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Förutom Fox finns manliga tänkare som Gary Snyder, Andrew Mc Laghlin och Fritjof 

Capra, med bidrag från den Nordamerikanska rörelsen. 

Djupekologirörelsen har sina filosofiska rötter i det tänkande och den kulturkritik som 

till exempel Henry David Thoreau, John Muir, D.H. Lawrence, Robinson Jeffers och 

Aldous Huxley framförde. 

Dessutom har den påverkats av civilisationskritik från författare som George Orwell 

och Theodore Roszac.8 

Djupekologin kan också spåras till möten med ekocentriska religioner runt om i 

världen, och till taoism, buddhism och mysticism inom olika livsåskådningar. Den 

helige Franciskus av Asissi har också utsetts till ekologins skyddshelgon. 

 

Sigmund Kvalöys ekofilosofi och engagemang i miljöfrågorna hämtar inspiration 

främst från buddhistisk filosofi och från radikala kulturkritiker som Jaques Ellul. Henri 

Bergson, Alfred North Whitehead och från studier i musik, främst jazz.  

Han är tillsammans med Naess det skandinaviska bidraget till djupekologirörelsen, 

men har en mer radikal aktivistisk hållning än sin landsman.  

 

Arne Naess kan sägas vara en av förgrundsgestalterna inom djupekologin på ett 

internationellt plan. Han ändrade beteckningen på sin utvecklade filosofi till Ekosofi 

T.9 Detta på grund av den kritik termen djupekologi fick. 

 I sin ekosofi introducerade Naess tanken att den beskrivning av världen som 

vetenskapen ger, inte kan ge anvisningar om hur vi skall handla. Den måste 

kompletteras med normer, säger han, där vissa förhållanden framhålls som värdefulla. 

Vetenskapen kan bara ge prognoser om vad olika handlingar innebär. Samhället styrs 

och formas på ett oklart sätt genom dolda och icke uppfattade normer. De samverkar 

med den dominerande vetenskapliga beskrivningen. 

Naess är inspirerad av Spinozas naturfilosofi där han ser människan som en del av 

naturen och naturen som en del av människan. I Naess tänkande är begreppet 

självförverkligande, i en Spinozisk betydelse, ett nyckelbegrepp.10 

 

                                                 
8 Sessions, 1995. 
9 Naess, Arne, (”The Deep Ecological Movement”) i Sessions, Georg, red,1995, s. 79. 
T i ekosofi T står för Tvergastein- Naess stuga på Hallingskarvet. 
10 Ariansen, 1992 sid.185.Inom den traditionella, dominerande människobilden betyder självförverkligande att varje enskilt 
individuellt ”jag”strävar efter lustinriktad behovstillfredställelse genom konsumtion och förmåner. Naess pekar på en alternativ 
människobild, där självförverkligande också omfattar förverkligande av de helheter som vi är delar av. 
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Ekosofi T är, enligt Naess, ett ekocentriskt perspektiv på relationen människa/miljö. 

Den bör enligt honom ersätta det antropocentriska. Förändringen från antropocentrism 

till ekocentrism sker genom självrealiseringsprincipen.  

Det innebär en utveckling från ett lägre egobaserat själv till ett Stora Själv som 

innefattar hela skapelsen. De näraliggande traditionella helheter som familj och 

samhälle utgör är viktiga men alltför begränsade enligt Naess. Det är nödvändigt att 

söka längre för att se att vi har en djupare gemenskap med allt som lever. Det innebär i 

sin tur att vi inte kan nå fullt personligt självförverkligande, om vi inte gör det. 

Att djupekologi är ”djup” innebär att det är möjligt att återföra miljörelevanta 

ståndpunkter till grundläggande normer och värden. Naess använder sig av ett 

omfattande system av normativa och deskriptiva satser som han hämtar från Spinoza 

när han förankrar sitt system. Det innehåller fyra nivåer i en motiveringkedja.11 

 

Nivå ett är de grundläggande normerna. De kan vara av filosofisk eller religiös art. 

I Ekosofi T är det Självförverkligande! 

Nivå två innehåller åtta normer som utgår från nivå ett och gäller normer för olika 

livsområden. 

Dessa utgör det samlade manifestet för djupekologin. 

De åtta punkterna är formulerade av Arne Naess och vännen och medarbetaren George 

Sessions 1984. Här understryks det biocentriska programmet, med den utvidgade 

förståelsen av vad som är levande till att inbegripa också floder och ekosystem: 

 

1. Varje levande väsen har ett egenvärde. 

2. Livets mångfald och rikedom har ett värde i sig självt. 

3. Människan har inte rätt att reducera denna mångfald och denna rikedom 

utom för att tillfredställa vitala behov. 

4. Det skulle vara bättre för människorna om de var färre, och mycket bättre för 

andra levande varelser. 

5. Idag är storleken på arten av människans ingrepp i ekosystemet inte 

bärkraftiga, och bristen på bärkraft ökar. 

6. Avgörande förbättringar kräver betydande ändringar: ekonomiskt, tekniskt 

och ideologiskt. 

                                                 
11 Ariansen, 1992, s.190. 
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7. Den ideologiska förändringen består i väsentlig grad i sökandet efter 

livskvalitet snarare än ökad levnadsstandard. 

8. De som accepterar de föregående punkterna, har ansvar för att försöka bidra 

direkt eller indirekt, till att förverkliga nödvändiga förändringar. 

 

Den tredje nivån innebär att ytterligare deduktivt utvunna premisser fogas till systemet 

och de åtta programpunkterna. Dessa innebär specificerade aktuella programmatiska 

ståndpunkter. Till exempel, säger Naess: Alternativa energislag! Organiskt jordbruk!12 

 

Den fjärde nivån innebär direkta handlingsanvisningar. 

Begrepp som livskvalitet, genomsyrar Naess ekosofiska beskrivning och han hänvisar 

till den form av glädje eller lycka som följer av den utvidgade identifikationen med allt 

levande som sker genom självrealiseringen. 

 

1.4. Ekofeminism och feministisk teori. 

 

Det ekologiska uppvaknandet med djupekologi och grön rörelse var delar av en 

kulturkritisk plattform där också feminismen fanns. Miljörörelsens feministiska gren 

fick namnet ekofeminism. Som så många andra rörelser med kritik mot den 

västerländska livsstilen har den sin början i USA. Som andra rörelser som blev synliga 

på  60-70-talet, har den en starkt aktivistisk prägel. Den är färgad av en proteströrelse 

som också arbetade med motstånd mot rasdiskriminering och krigsföring i Vietnam 

och hade delvis samma medlemmar. 

 

Forskning kring kvinnor och mäns livssammanhang har växt till det självständiga 

forskningsämnet genusvetenskap. I den processen har olika teorier kring 

könsskillnader, tolkningsföreträde och maktperspektiv utvecklats och diskuterats. 

 

 I den tidiga feminismen hade kravet på jämlikhet prioritet. Det innebar till exempel 

kravet på att kvinnor skulle få samma möjligheter som män att studera och ha ett eget 

yrkesliv. Det innebar till en början, att kvinnor skulle vara som män och passa in i de 

manliga, kulturellt konstruerade mönstren.  

                                                 
12 Utropstecknet betyder att det är ett positivt anslag och en uppmaning., enligt Ariansen, 1992, s. 89. 
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Teorier utvecklades där kvinnors deltagande i det offentliga samtalet rörde frågor som 

handlade om humanitet, som vård och uppfostran och andra aspekter av 

kunskapsområden som kräver empati.  

 

Den dominerande och urgamla tradition som kopplar män med kultur och kvinnor med 

natur finns med i botten av den feministiska processen. Kvinnor har haft rollen som 

den som haft kontakt med krafter förankrade i naturen, med läkande och livgivande 

förmåga. En kraftfullhet och mäktighet som hänvisades till speciella områden. 

 Detta spår har utvecklats av feminister som vill se en skillnad mellan manligt och 

kvinnligt på ett biologiskt plan kopplat till livgivande. Att kvinnor föder och fostrar 

barn och män skaffar föda togs som uttryck för naturgivna utgångspunkter. Denna 

uppfattning bygger enligt senare forskare på den dualism som utvecklats i det 

androcentriska perspektivet. 

 

Ekofeminismen beskriver i sin teoretiska analys relationen människa/miljö i den 

västerländska kulturen, som ett androcentriskt koncept.  

 

En andra grundläggande utgångspunkt i utvecklingen av ekofeminism, är 

uppfattningen om en bindning mellan kvinnlighet och natur. Den är delvis sedd med 

misstänksamhet av andra kvinnliga forskare då den har en tendens att påstå att kvinnor 

har företräde i relation till naturen. Hela idén om kvinnors kontakt med naturen och 

bilden av jordmödrar, kritiseras som regressiv och oförskämd. 

Många feminister menar att denna hållning är en form av förtryck, en patriarkal relik 

som det är tid att lämna.13 Den ger associationer till passiva reproducerande djur, 

nöjda kor, försjunkna i det kroppsliga med en icke reflekterande hållning till livet. 

Dessutom finns föreställningen14 i senare konstruktioner, där kopplingen 

manlighet/natur innehåller en virilitet som inte är kopplad till reproduktivitet. Den är 

istället vild och våldsam, tävlingslysten och sexuell.  

Denna uppfattning kan ses i viktorianism och i Darwins teorier.15  

 

                                                 
13 Echols, Alice, (”The New feminism of Yin and Yang”.) i Snitow, Anne, red, Desire, 1883. 
14 Plumwood, Val, Feminism and the Mastery of Nature, 1997 s. 20. 
15 Plumwood, 1997 s.20. 
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Det kvinnligas natur fick i den viktorianska kulturuppfattningen och i Darwins 

vetenskapliga studier en kontrasterande karaktär som passiv, huslig, asexuell och 

civiliserad. 

Den uppfattningen förekommer också i senare sociobiologiska antaganden. 

 Bilden av jordmodern ligger nära den bilden, med några korrigeringar som har med 

sexualitet och det civiliserade att göra. 

 

Kritiken av det dualistiska perspektivet som det västerländska tänkandet bygger på är 

ekofeminismens grundläggande utgångspunkt. 

En dualism är ett intensivt etablerat och kulturellt utvecklat uttryck för hierarkiska 

relationer som konstruerar centrala kulturella tankemönster och kulturell identitet. 

 Ekofeminismen ser dualismen som en maktordning där kvinnors och naturens 

underordning är kopplade till varandra. 

 Det innebär att självidentiteten också utvecklas ur en grundläggande dualism. 

Genusuppfattning och natursyn är genomgående föremål för den kritiska och 

konstruktiva analys som ekofeminister bedriver. 

 

De ekofeministiska synpunkterna pekar på vikten att värdera och bevara ekosystem, 

men också på att människan är en ekologisk varelse som står i relation till och är 

integrerad med sin omgivning. Kritiken riktas också mot djupekologi, vars filosofi 

anses byggas på samma strukturer av olösta själv-andra dualismer och förnekandet av 

skillnader.16 

 

Dualism har diskuterats av många ekofeministiska tänkare under de senaste 30 åren, 

exempelvis Val Plumwood, Karen Warren17 Susan Griffin18 Alison Jaggar19, Andy 

Smith20 och Carolyn Merchant.21 

                                                 
16 Plumwood, 1997, s. 165. 
17  Warren, Karen, Ecological Feminism, 1994. 
18 Griffin, Susan, Women and Nature,:The Roaring Inside Her, 1978. 
19 Jaggar, Alison, Feminist,Politics and Human Nature, 1983. 
20 Plumwood, 1997,(Warren/ Smith, Feminism and Ecology, 1987.) s. 21-23. 
21 Merchant, Carolyn, The death of Nature, 1980. 
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1.5. Val Plumwoods ekofeminism. 

 

Jag har för den här studien valt Val Plumwoods filosofiska arbete som utgångspunkt i 

min analys om dualism och relation till natur. Plumwood är vetenskapsteoretiker och 

undervisar i filosofi på universitetet i Tasmanien i Australien. Hennes arbete kan ses 

som en kritik av vetenskapen och hon pekar på att den feministiska rörelsen och 

genusvetenskapen har gett många exempel på hur den manligt dominerade 

vetenskapen byggt upp bilder av könsskillnader som tar sin utgångspunkt i dualismens 

principer. Alla manligt dominerade kulturer definierar, enligt feministiska 

observationer22, i former av dominans och underordning. De är konstruerade som 

motsatser och är också uteslutande. Plumwood hänvisar till Alison Jaggars forskning 

där hon säger:23 

 

Male dominant culture as all feminists have observed, defines 

masculinity and femininity as contrasting forms, In contemporary 

society, men are defined as active, women as passive; men are 

intellectual, women are intuitive; men are inexpressive, women are 

emotional; men are strong, women are weak; men are dominant, 

women submissive, etc. ad nausam...........To the extent that women 

and men conform to gendered definitions of their humanity, they are 

bound to be alienated from themselves. The concept of femininity 

and masculinity force both men and women to overdevelop certain of 

their capacities at the expence of others. For instans men become 

exessively competitive and detached from others; women become 

excessively nurturant and altruistic.  (Jaggar.83, sid 316)24 

 

Plumwood tar som exempel en feministisk teori som beskriver kvinnors osynlighet 

och att kvinnligt arbete inte värderas.  Därför måste, enligt den, det kvinnliga arbetet 

och kvinnligt förhållningssätt lyftas och få högre status och på så sätt ge ökad 

jämlikhet genom ett högre värde. 

                                                 
22 Plumwood, 1997, s. 31. 
23 Plumwood, 1997, s. 31. 
24 Jaggar, 1983, s. 316. 
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 Den typen av resonemang bygger på en definition av kvinnlighet som är relaterad till 

manlighet. Kvinnor är osynliga för att det är en aspekt av kvinnlighet därför att män är 

synliga och det är en aspekt av manlighet:  

Detta måste, menar Plumwood ersättas med definitioner som beskriver kvinnlighet 

som självständigt fenomen som står i ett förhållande till manlighet på helt andra 

grunder.  

Att utveckla ett icke dualistiskt tänkande kräver enligt Plumwood en kritisk analys av 

alla typer av begrepp som utvecklats genom den klassiska logikens reduktionistiska 

resonemang vilken använder separation som metod. Det är framför allt nödvändigt att 

analysera dualismen manligt-kvinnligt då den är en existensiell utgångspunkt för både 

män och kvinnor. 

 

Trots den otillfredställande föreställningen att kvinnor skulle ha en närmare relation 

till naturen i egenskap av idén om naturen som feminin, säger Plumwood, är det 

nödvändigt att just frågan om relationen mellan kvinnor och natur bör vara en av 

feminismens huvudfrågor. Just den bindningen uttrycker fortfarande den 

bakomliggande dynamik som avgör hur samhället/kulturen behandlar frågor som rör 

kvinnor lika väl som natur. Hon analyserar också hur alliansen kvinna/natur ser ut i ett 

vidare maktperspektiv.  

 

The backgrounding and instrumentalisation of nature and that of 

women run closely parallell. For women, their backgrounded, and 

instrumental status as nature does usually need to be explicit, for it 

structures their major roles in both public and private spheres. 

Women are systematically backgrounded and instrumentalised as 

housewifes, as nurses and secretaries, as colleagues and 

workmates.25 

 

Hon pekar på den klyfta mellan människa och natur som uttrycks i västerländskt 

tänkande, och analyserar den dualism som kännetecknar västerländsk 

verklighetsuppfattning.  

                                                 
25 Plumwood, 1997, s.  22. 
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Hon stödjer sig på exempelvis Derrida26,när hon säger att dualism är ett sätt att 

konstruera skillnader med hjälp av logikens hierarkiska strukturer.  

 

1.6. Dualism och skillnad 

 

Val Plumwood menar att den västerländska kulturen har skapat ett dominerande 

subjekt, som inte bara är kopplat till manligt genus. Detta subjekt är, menar hon, 

sammansatt av en subjektivitet, som får formen av skillnad när det gäller klass, ras, 

ålder och förtryck av andra arter och kön genom androcentrism.  

 

Denna subjektivitet har satt sin prägel på förnuftsidealet, vilket är styrande i det 

västerländska reduktionistiska tänkandet. Hon menar att dualism är en process där 

makt formar identiteten hos båda sidorna av det som skiljs åt. Alla par: slaven och 

härskaren, egoisten och den självutgivande, sadisten och masochisten, det maskulina 

och det feminina, människa och natur skapar varandra.  

Det innebär inte att vi kan avfärda de problem som uppstått med hänvisning till 

kulturell konstruktion. Vi kan inte heller avfärda de faktiska skillnader som finns i de 

begreppsliga paren. 

 

Plumwood talar om en härskaridentitet (masteridentity), Hon menar att den dualistiska 

kategoriseringen som tex. kultur/natur, manligt/kvinnligt, förnuft/känsla, 

subjekt/objekt, själv/andra är konstruerad och måste problematiseras på ett mer 

djupgående sätt. 

 

Dualism, säger Plumwood, är en kolonisationens logik som alltid har ett hierarkiskt 

inslag. 

I begreppsparet förnuft/känsla till exempel har förnuftet företräde framför känsla, 

liksom människa har en högre rang än natur. Dessutom finns i det västerländska 

tänkandet, som har sin grund i Platon och Aristoteles klassiska logiska tankesystem, 

också tanken att det underordnade är till maktcentrum  

 

                                                 
26 Plumwood, 1997, s. 32. 
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Val Plumwoods kritik riktar sig mot den klassiska logiken27 som hon ser som 

ursprunglig orsak till ett dualistiskt perspektiv som separerar begreppspar som t.ex. 

människa/natur, förnuft/känsla. Det innebär inte att hon är kritisk till logiken i sig.28 

 

Plumwood menar att för att komma till rätta med miljöproblemen måste vi undersöka 

relationen människa/natur ur ett maktperspektiv där alla sidor av den subjektiva 

relationen kan jämnställas. Den västerländska modellen av människa/naturrelationen 

har egenskaper som kräver anti-dualistiska utvägar. 

 

Hon lyfter i sin analys fram dualism som en särskild form av dikotomibegreppet som 

innebär att den ena variabeln dominerar över den andra. Det innebär att den 

dominerande(the master) definierar den andra utifrån de behov han/hon har. Det 

innebär också att den som är underställd definierar sig själv i relation till makten. 

Dessutom innebär det att den som är underställd genom klass, ras och kön eller någon 

annan form av marginalisering från centrum, också definierar centrum.29 

Det finns ett starkt förnekande av detta beroende av det underordnade andra. Detta 

orsakar en form av logiska strukturer där förnekandet och relationen präglad av 

dominans/underordning formar bådas identitet. Det innebär i sin tur att mastern har 

inlemmat det underordnade i sin självbild liksom hela kulturen har gjort. Det måste 

finnas undersåtar för att det skall kunna finnas en härskare. 

Västerländskt tänkande om människa/naturrelationen har dessa kännetecken enligt 

Plumwood.30 Hon ser det som en mekanism som skapar ett fel vilket genomsyrar alla 

strukturer och system.  

 

Hon sätter upp en rad nyckelelement i den västerländska dualistiska  strukturen. Dessa 

är formade av makt och korresponderar till stadier i kulturens utvecklande av 
                                                 
27 Filosofilexikonet,Forum, 1995: 
 logik, klassisk. 1.Detsamma som traditionell logik(imotsats till modern logik). 2.Inom modern logik används beteckningen 
klassisk logik för en logik som o motsats till institutionistisk logik förutsätter att varje påstående är sant eller falskt och i vilken 
lagen om det uteslutna tredje därför är giltig. Lagen om det uteslutna tredje är beteckningen för den logiska lag som säger att för 
varje sats p gäller antingen p eller icke p. Den räknades i klassisk logik som en av tankelagarna. I modern logik symboliseras 
lagen av formeln pv-p som i klassisk satslogik är tautolog och uppträder som axiom eller teorem.Lagen har ett nära samband 
med, men är inte detsamma som bivalensprincipen, vilken säger att varje välbildad sats är sann eller falsk (Oavsett om vi är 
principiellt i stånd att fastslå dess sanningsvärde eller ej). 
   
28 Plumwood, 1997, s. 55, min övers: 
Logik är i det allmänna medvetandet bara en logik per se, och det som avses är den klassiska logiken, ett sätt att förstå världen. 
Det finns andra logiska former som uttrycker uppfattningen om det andra som en ickehierarkisk skillnad. 
29 Plumwood, 1997 , s. 41. 
30 Plumwood, 1997, s. 41: 
By means of dualism, the colonised are appropriated, incorporated, into the selfhood and culture of the master, which forms their 
identity. The dominant conception of the human nature relation in the west has features corresponding to this logical structure. 
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institutionaliserad makt. Begreppsparen har menar hon en inbördes relation och olika 

värde i den hierarkiska konstruktionen : 

 

             Culture.....................Nature 

Reason.....................Nature 

Male.........................Female 

Mind mental………..Body manual (nature) 

Master……...............Slave 

Reason……..............Matter(physically) 

Rationality...............Animality(nature) 

Mind,spirit...............Nature 

Freedom..................Necessity(nature) 

Universal.................Particular 

Human.....................Nature(non-human) 

Civilised..................Primitive(nature) 

Production...............Reproduction(nature) 

Public......................Private 

Subject.....................Object 

Self...........................Other 

 

Är de kontrasterande paren hon listar:31 

 

 

Plumwood menar att denna lista inte är komplett och kanske inte heller går att göra 

fullständig. Dessa dualismer är, menar hon, nycklar till förståelsen av strukturen i det 

västerländska tänkandet och speglar huvudformerna av förtrycket i den västerländska 

kulturen. Speciellt pekar hon på dualismerna manligt/kvinnligt, mentalt/manuellt,        

( mind/body), civiliserad/primitiv, människa/natur som direkt kopplar till ett naturligt 

förtryck av klasser, kön, ras och natur samtidigt som en rad andra är indirekt 

involverade. 

 

                                                 
31 Plumwood, 1997, s. 43. 
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Hon pekar också på hur sammansättningen av dessa begreppspar i sin tur skapar ett 

subjekt som får formen av skillnad när det gäller ras och klass, andra arter och kön 

genom androcentrism.  

Vänstersidan  i begreppsraden är kulturellt kopplade till ett manligt subjekt och den 

kulturellt definierade manliga sfären. Det innebär att den dualism som präglar 

tänkandet är djupt förankrat i medvetandet och bestämmer hur vi uppfattar oss själva, 

vår omvärld och hur vi blir uppfattade. 

 

Självbegreppet som det diskuteras idag, antropocentriskt eller ekocentriskt, säger 

Plumwoods  måste ses som ett begrepp där definitionen i sig är genusrelaterad. Ett 

manligt själv är det själv som inbegrips i den kulturella konstruktionen av begreppet 

människa. 

 

Det kvinnliga självet är endera samma som det manliga, eller ett annat slag av själv. 

Det innebär i den klassiska logiken det negativt andra.  

Egentligen ett icke-själv. 

 

För att självbegreppet skall kunna användas konstruktivt måste det ha en tydlig 

genusdefinition då det innebär att en mängd dualismer lyfts fram som har betydelse för 

synen på det som finns utanför subjektet. 

 

 Natur som konstruktion innefattar andra maktkonstellationer som vi sett i listan av 

dualismer, då det underordnade, lägre hänvisas till naturbegreppet. Exempelvis slav, 

kropp, primitiv, djurisk, kännslomässig, reproduktion, kvinnligt. Dessa begrepp har ett 

lägre kulturellt värde och en nära koppling till natur. 

 

1.7. Dualismens logiska struktur 

 

Dualismen innebär ett ramverk som polariserar och delar upp verkligheten, vilken 

skulle kunna ses mycket mer enhetlig och integrerad.  

Detta innebär inte att dualismen skapar skillnad utan att den förstärker den, när sådana 

mönster finns, på ett hierarkiskt sätt. 

Det finns enligt Plumwood en rad karaktärsdrag som kännetecknar relationen mellan 

de kontrasterande paren i en dualism. Den är mer än en dikotomi, skillnad eller 
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ickeidentitet och dessutom mer än en hierarkisk relation. Den dualistiska relationen är 

liksom den hierarkiska en konstruktion, där de verkliga eller förväntade kvaliteerna, 

kulturen och dess värdesystem som omfattar det livsområde som associeras med det 

dualiserade andra, systematiskt och genomgripande konstruerar och beskriver det som 

underlägset.  

Hierarkier däremot kan ses som öppna för förändring. När dominansprocessen 

konstruerar kulturell grund för identitet, måste den underlägsna gruppen internalisera 

denna underlägsenhet i sin identitet, och värdera det dominerandes kvaliteer som något 

högre, bättre. 

 

Dualismens logiska struktur innebär att jämlikhet och ömsesidighet är otänkbar.32 

En kultur som den västerländska vilken bygger sitt tänkande på  en dualistisk struktur 

har naturligt byggt in separation och dominans i sitt värdesystem.  Ett antal 

mekanismer styr relationen vilka är desamma som de psykologiska 

försvarsmekanismer den enskilda individen använder sig av för att försvara sin 

självuppfattning. 

 

Plumwood använder 5 kategorier av mekanismer som hon menar finns kulturellt 

inbyggda för iscensättandet av dualismen.33 

Dessa är förnekande, hyperseparation, relationell definition, objektifiering och 

homogenisering eller stereotypisering. 

 

Förnekande kan ha många olika former. En är att förneka betydelsen av den andre, 

genom en hållning som innebär att det andra inte är värt att ta notis om.  

Att förneka beroendet är också en vanlig form. Att placera beroendet som bakgrund 

till masterperspektivet är en annan form. 

 

Hyperseparation eller radikal uteslutning innebär att det andra inte bara behandlas som 

skillnad,utan är dessutom en underlägsen del av ett lägre och annorlunda väsen. 

Det innebär att det krävs en tydlig separation. Den formen är en nyckelindikator på 

dualism. 

                                                 
32 Plumwood, 1997, s. 47. 
33 Plumwood, 1997, s. 47. 
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Den karaktäriseras av att mastern förstärker och maximerar skillnad och framför allt 

värdeskillnaden mellan sig själv och det andra.34 

 

Inkorporering eller relationell definition är en tredje mekanism för att hantera skillnad 

i en dualistisk relation. Plumwood refererar till Simone de Beauvoir:35  

 

Humanity is male and man defines woman not in herself but as 

relative to him; she is not regarded as an autonomous being.......she 

is defined and differiented with reference to man and not he with 

reference to her:she is the incidential, the inessential as opposed to 

the essential. 

He is the subject. He is the Absolute- she is the Other( de Beauvoir 

1965:8) 

 

Näraliggande till relationell definition är objektifiering eller instrumentalisering som 

innebär att det andra är till för mastersubjektet. Även om relation vanligtvis beskrivs 

som i båda parters intresse, måste den dominerade parten åsidosätta sina, till förmån 

för den som har makten i relationen.  

Objektifiering innebär att det andra dessutom ses som något som är till för den 

dominerande parten, ett instrument för att tillfredställa hans/hennes behov.  

 

Homogenisering eller stereotypisering kännetecknas av att den innebär likriktning. Det 

är ett sätt för den härskande gruppen att säkerställa positioner och konfirmera sin 

natur. 

Det gäller till exempel när ”de andra” beskrivs som en grupp där individerna har 

gemensamma egenskaper. Invandrare är ett exempel. Homogenisering stödjer både 

objektifiering, relationell definition och hyperseparation. Den delar upp världen i två 

halvor. Subjektet placerar det andra i en binär vinkel i förhållande till sig själv. För att 

dominansen skall synas naturlig är det till hjälp att individer i de båda grupperna 

definieras med så stor skillnad som möjligt.  

 

                                                 
34 Jay, Nancy, (”Gender and Dichotomy”), Feminist Studies 7(1), 1981, s. 39-56. Beskriver hur etnologer uppmärksammat hur 
bruket av hyperseparation används för att skapa viktig skillnad mellan ting som betecknas som heliga och ting som betecknas som 
profana , de har också sett hur mekanismen används för att skilja ut, försvara och isolera en priviligerad grupp från andra. 
35 Plumwood, 1997, s. 52. 
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1.8. Martin Bubers dialogfilosofi 

 

I den här studien har jag valt Martin Bubers dialogfilosofi som teoretisk utgångspunkt.  

Grunden för hans tänkande är förankrat i chassidism, den mystiska grenen av judiskt 

tänkande.  

Buber är en representant för europeisk akademisk idétradition, men förmedlar ett icke 

dualistiskt perspektiv på relationen människa-natur kopplat till gudsnärvaron. Han var 

professor i religion vid universitetet i Frankfurt från 1930 men förbjöds att undervisa 

1933. Han lämnade Tyskland 1938 och blev professor vid Hebreiska universitetet i 

Jerusalem.  

Han var en djupt engagerad motståndare till bildandet av staten Israel och 

förespråkade i stället dialog och fredlig samexistens med palestinierna. Detta gjorde 

honom väl förtrogen med dualismens logik. Martin Bubers filosofi innebär tanken att 

relation är tredimensionell genom mötet. Denna tredje dimension är av andlig natur. 

 

Bubers dialogfilosofi beskriver självet som en hermeneutisk agent. Avgörande för hur 

relationen ser ut är hur självet översätter det andra. Detta låter sig göras i Bubers 

uppfattning på två sätt. Endera uppfattas relationen som en Jag/Du relation eller som 

en Jag/Det relation. 

Bubers förhållningssätt innebär uppfattningen att det mänskliga varat är relationellt 

och att det själv som utvecklat en respektfull relation till naturen har realiserat sin 

relationella och därför mänskliga potential. 

 

Martin Buber menar att det inte finns något Jag för sig utan att det finns i endera 

relationen Jag/Det som innebär en opersonlig kontakt mellan subjekt och objekt. Jaget 

i grundordet Jag/Det framträder som individ och blir medvetet om sig självt som 

subjekt (det som lär känna och begagnar).36 

 Människan som individ framträder genom att avgränsa sig från andra individer. 

Om relationen människa /natur har Jag/Dets prägel innebär det en objektifiering och 

ett instrumentellt förhållningssätt till det andra. 

Frågan ¨vad kan jag få ut av relationen?¨ blir styrande.  

 

                                                 
36 Buber, Martin, Jag och Du, 1963, s. 63. 
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 Jag/Du som verklighetsrelation innebär ett meningsfullt förhållande mellan två 

subjekt. Jaget i grundordet Jag/Du framträder som person och blir medvetet om sig 

självt som egentligt subjekt (utan avhängigt objekt).  

 

Människan som person framträder genom att gå in i relationer med andra personer. 

 

Förhållandet eller dialogen mellan Jag och Du är för Buber den avgörande 

verklighetskontakten. Relationen till Duet är omedelbar. Mellan Jag och Du står 

ingenting begreppsmässigt, ingen förkunskap och ingen fantasi. 

Han poängterar själva mötet mellan två subjekt som avgörande och beskriver  den 

autentiska Jag/Du relationens karaktär: 

 

 Minnet själv förvandlas, när det kastar sig ur isoleringen in i helheten, 

och längtan själv förvandlas när den från drömmen kastar sig in i skeendet 

självt. Endast där alla medel fallit bort sker mötet. 37 

 

Det omedelbara i Jag/Du relationen innebär för Buber att det närvarande bara finns 

om någonting är närvarande. När Duet blir närvarande uppstår närvaron genom möte 

och relation. Verkligt liv levs i nuet och Jag/Du relationens subjekt påverkar 

varandra inbördes i en äkta relation. 

Den dialogen är enligt honom den viktigaste av alla andliga livsformer. Människans, 

likaväl som en kulturs förmåga att gestalta dialogen mellan subjekt speglar dess 

livskraft. 

Det innebär att en enskild människas existens är förknippad med kvalitén på 

hennes/hans relationer.  

En kulturs existens har därmed samband med hur människor relaterar till varandra och 

annat liv. Buber menar att människoarten i den västerländska kulturen blivit allt sämre 

på att vidmakthålla den levande dialogen mellan grupper och enskilda, och livet i 

stället blivit alltmer politiserat. I dag talar man om samhällets institutionalisering. Han 

pekar på språkets vulgarisering genom propaganda, vilket kan liknas vid vår tids 

kommersiella reklam och mediasamhällets kommunikationsformer. Förskjutning från 

konst och poesi som form för dialog speglar en objektifierad verklighetsuppfattning, 

enligt Buber.  
                                                 
37 M. Buber, 1963, s. 18. 
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Han lyfter fram betydelsen av mötets andliga dimension, som för honom innebär 

mötet med något som är större än människan. 
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1.9. Makt och dialog. 

 

Att fördjupa Bubers perspektiv genom Val Plumwoods beskrivning av dualismens 

natur är detsamma som att peka på problematiken att utveckla en relation präglad av 

Jag/Du förhållande.  

Att uppnå det innebär inte bara en viljeakt, utan kräver analys och förändring av 

grundläggande maktstrukturer. Det är nödvändigt att undersöka de allra djupast 

liggande premisserna för vårt tänkande. 

Föraktet för vissa andra, som den rationella filosofin grundas på, finns redan hos 

Platon.38 Hans syn på slaveri är ett exempel på det. Slavar värderas inte som 

tillhörande mänskligheten. 

Denna uppfattning grundar sig på idén om abstrakt perfektion och det absoluta 

sanna.39 

 

Plumwoods analys av det antropocentriska perspektivet överensstämmer med Bubers 

definition av en Jag/Det relation, vars struktur består av förnekandemekanismer. 

 

Hon föreslår en dialog kring de verkliga frågorna med full respekt för ett självständigt 

andra. 

Liksom Buber pekar hon på omöjligheten att uppnå en självständig identitet utan att 

erkänna andras. Det innebär fokus på mötet mellan olika subjekt. 

 

Plumwood säger att om inte den dualistiska problematiken erkänns, kommer den 

västerländska historiens utveckling att bli förödande.  

Historien kännetecknas av de tre stadierna berättigande och förberedelse ( justification 

and preparation), invasion och annektering (invasion and annexation), utnyttjande och 

beslagtagande (instrumentalisation and appropriation). 

Dessa är delar av den dualiserande processen, och kommer att följas av ett fjärde.  

Detta är det fullständiga utplånandet av det andra. 

  

 

                                                 
38 Plumwood, 1997, s. 69. 
39 Paulsen, Brit, Det Skjönne, 1989, s. 36. 
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Det innebär en än mer genomgripande form av utnyttjande, där det underställda 

(naturen) inlemmas i det härskande självet utan motstånd.40 

Detta utnyttjande uttrycks i den globala ekonomin som ett förakt för världen som 

mindre perfekt än sig själv.  

 

I det fjärde stadiet konstrueras förnuft inom den globala egoistiska ekonomins sfär. 

Den utnyttjar allt utrymme på jorden, allt levande och förnekar både tid och plats.41 

Världen ses som ett rationellt kosmos som måste organiseras genom ekonomiska 

lagar. Detta sker utan varken social eller demokratisk kontroll och hotar att förstöra 

jorden, då det genomsyrar det sociala livet och identiteten ända in i den personliga 

sfären. 

 

Plumwood menar att det finns en relevant logik som innebär relevant negation och 

som uppmärksammar skillnad som icke hierarkisk. 

 Det innebär att det andra inte specificeras negativt utan ges en oberoende karaktär och 

en oberoende roll för sin egen skull.42  

Det innebär också att det inte är logik i sig som är problemet, utan hur den används för 

att strukturera världen. 

 

En central uppgift är att omskapa förnuftsbegreppet i en annan form än härskarformen. 

Förnuft, säger Plumwood, måste handla om överlevnad i ett längre perspektiv. Det 

måste finna former som inbegriper känslighet nog för att hantera frågor som rör 

existensen och beroendet mellan olika existensformer. Att förneka beroende och 

relation till det andra, innebär att förneka de egna villkoren.  

 

1.10. Syfte 

 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka relationen människa/natur i Arne Naess 

ekosofi T. 

Jag sätter fokus på hans idé om självrealiseringsprincipen och identifikation som 

grundläggande norm för en icke antropocentrisk relation till natur och miljö.  
                                                 
40 Plumwood, 1997, s. 192.  
Även Merchant skriver om denna problematik. Merchant, Carolyn, Reinventing Eden. The Fate of Nature in Western Culture, 
2004.  
41 Giddens, 1999. 
42 Plumwood, 1997. s. 58. 
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Jag vill undersöka hur Naess tänkande överensstämmer med Martin Bubers 

dialogfilosofi och relationella självbegrepp. 

Då Buber inte uppmärksammar makt och hierarki i sin teori, vill jag pröva Val 

Plumwoods kritik mot dualismen i det västerländska tänkandet som ett kompletterande 

verktyg. 

På grund av att miljöfilosofi och djupekologi representeras övervägande av manliga 

tänkare, anser jag det viktigt att se problemet ur genusperspektiv. 

 

1.11. Metod  

 

Den metod jag använder är idéanalys. 

Jag använder Martin Bubers dialogfilosofi  och Val Plumwoods ekofeministiska teori 

om dualism som teoretisk ram för min studie, där Buber lyfter fram relationens 

karaktär som avgörande för hur vi handskas med vår omvärld. Buber skiljer mellan en 

subjektets relation med ett Det eller ett Du.  

Plumwood pekar på makt- och hierarkibegreppets roll i det västerländska tänkandet. 

 

Valet av metod utgår från mitt syfte att undersöka idén om självrealisering som 

grundläggande norm för utvecklandet av ett ekocentriskt perspektiv. 

 I den filosofi jag analyserar är det ett önskvärt perspektiv. 

Det jag analyserar är Arne Naess djupekologi kallad Ekosofi T.  

Det som analyseras är Naess huvudbegrepp: självrealisering och identifikation. 

 

Jag väljer att använda dimensioner som analysinstrument då det ger en större vidd åt 

analysområdena än kategorier.43 

 

Jag använder tre dimensioner som verktyg i analysen. Verktyget kan beskrivas som 

tvådelat. Dels två dimensioner som innebär perspektiv A eller E. 

Dimension A: 

Det antropocentriska perspektivet. 

 Jag använder Bubers definition av hur en relation kan ha en Jag/Det karaktär. Där 

subjektet har ett exploaterande antropocentriskt perspektiv på  omvärlden. 

                                                 
43 Bergström, Göran, Boréus, Kristina, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text och diskursanalys, 2005,  
s. 159-177. 
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Den andra dimensionen kallar jag Dimension E: 

Det ekocentriska  perspektivet. 

E innebär en Jag/Durelation i mötet med världen och karaktäriseras av ett ekocentriskt 

perspektiv. 

 

Den andra delen av verktyget utgörs av den tredje dimensionen, maktdimensionen, M. 

Den består av Plumwoods kritik mot dualism och maktperspektiv i uppfattningen av 

verkligheten.  

 

Analysförfarandet sker i tre steg: 

Steg 1. Innebär en beskrivning av ekosofi T och där Naess argumentation 

exemplifieras av citat. Detta för att ge en beskrivning av hans speciella språkhantering 

utan att därför göra en språklig analys. Jag kommenterar avsnitt som jag tar upp i min 

analys med inledningen: Reflektion. 

Steg två innefattar en fördjupning av analysen genom användandet av dimensionerna. 

Här diskuterar jag Naess uppfattning i ljuset av Bubers filosofi. 

Jag belyser sedan Naess självrealiserings- och identifikationsbegrepp i ljuset av 

Plumwoods kritik mot dualism, makt och skillnad, den tredje dimensionen. 

 

Steg tre är en diskussion. 

 

 

 

1.12. Frågeställning. 

 

1. Hur framstår Naess självrealiseringsprincip i ljuset av Bubers dimensioner? 

 

2. Hur framstår Naess idé om självrealiseringsprincipen i ljuset av Val Plumwoods 

kritik mot dualism? 

 

 

1.13. Avgränsning och disposition. 
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1.13.1. Avgränsning. 

Jag gör avgränsningen i Naess författarskap genom att använda de artiklar som belyser 

ämnet i Deep Ecology for the 21st Century, Readings on the Philosophy and Practice 

of the New Environmentalism(95) redigerad av George Session och är valda som 

aktuella och representativa för Naess tänkande. 

Tredje delen av boken bär namnet Arne Naess on Deep Ecology and Ecosophy och 

innehåller åtta artiklar av Naess där jag utgår från artikeln Self realisation: An 

Ecological Approach to being in the world, och Ecosophy and GestaltOntology. som 

huvudsakligt analysobjekt. 

Den nionde avdelningen i boken är Arne Naess artikel The Deep Ecological Movement 

vilken jag också analyserar. 

 

1.13.2. Disposition. 

Kapitel ett som innehåller en beskrivning av EkosofiT, Bubers utgångspunkter för 

Dialogfilosofi och Val Plumwoods analys av dualismen i det västerländska tänkandet. 

Kapitel 1.14. är en genomgång av viktiga begrepp som natur, kultur, möte och själv. 

 Dessa begrepp belyses genom olika forskares synpunkter. 

I kapitel två beskrivs Naess själrealiseringsprincip. Den följs av mina reflektioner kap 

2.1.1. och 2.1.2. över synpunkter jag anser viktiga för analysen.  

I kapitel 2.4. svarar jag på frågeställning 1. Hur framstår Naess självrealiseringsprincip 

i ljuset av Bubers dimensioner? 

Kapitel 2.5. består av svar på frågan: Hur framstår Naess självrealiseringsprincip i 

ljuset av Plumwoods teori om dualism? 

 

Kapitel 3 innehåller en diskussion. 

 

 

1.14. Viktiga begrepp. 

 

1.14.1. Natur. 

Definitionen av natur kan kort uttryckas att det är det i den omgivande verkligheten 

som inte är människoskapat. 



 30 

Uppsalaantropologen Mikael Kurkiala säger44 om natur, att så som det används i 

västerländskt tänkande innebär det en abstraktion. Naturfolk ser inte naturen som 

något som man går ut i för att den är vacker. De förhåller sig snarare till specifika 

platser som anses ha speciell kraft, exempelvis kultplatser med för dem betydelsefulla 

laddningar. Heliga platser kan kränkas genom ingrepp. För till exempel Lakota 

indianerna i South Dakota i USA, som var mål för Kurikalas fältarbete45, har det skett 

genom mötet med vita. 

Vårt engagemang, har oftast abstrakt karaktär, säger Kurikala. Han gör en jämförelse 

med Greenpeace icke platsbundna engagemang som bottnar i en abstrakt, ideologisk 

överbyggnad som indianerna skulle ha svårt att begripa.46 I en kultur som deras, är 

natur förknippad med plats och relation genom möte med krafter som finns i den 

omgivande verklighetens natur.  

När det gäller synen på natur har frågan om  vilken värderingsgrund den vilar på blivit 

central, mer än frågan om natur i sig.  

 

1.14.2. Möte. 

 

Buber använder en betraktelse av ett träd som exempel på relationen till natur och 

detta mötes olika kvalitéer.47 

Han säger att ett sätt att betrakta trädet är att se det som en bild. Då uppmärksammas 

form, färg, proportioner och ljus. 

Det kan också upplevas som rörelser och hur grenarna rör sig i riktningar, hur 

ådringarna sväller och uppleva hur rötterna suger kraft ur marken. Hur löven andas 

och samspelar med luften, jorden och regnets livgivande vatten. 

En tredje möjlighet är att med naturvetenskaplig blick notera artens olika signifikanta 

tecken, och se det som ett exemplar, med sin speciella karaktär. 

Närvaron av trädet kan också övervinnas i så hög grad att det uppfattas som uttryck för 

en naturvetenskaplig lag. Till exempel en lag där krafter ständigt verkar mot varandra 

och åter utjämnas. 

Det kan också göras till ett rent talförhållande. 

                                                 
44  Kurkiala, Mikael, I varje trumslag jordens puls. Om vår tids rädsla för skillnader, 2005, s. 62-63. 
45 Kurkiala, 2005, s. 9. 
46 Kurikala, 2005, s. 68. 
47 Buber, 1963. S. 14. 
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I dessa förhållningssätt är trädet det föremål som utgör det andra i  mötet,  vilket har 

sin bestämda plats och sin bestämda tid, sin art och sin beskaffenhet. 

 

Buber pekar på en annan möjlighet som innebär att möta trädet som en personlighet. 

När trädet blir till ett Du talar det genom former, rörelse, färger, dess kemi, genom 

samspråk med elementen och samspråk med andra kosmiska fenomen som stjärnor, 

himlens färg och ljusets skiftningar. 

Alla dessa sätt för trädet att gestalta sig, finns med i en helhet, som blir en bild av 

trädets Du.  

Trädet är inte något intryck som uppstår i mitt inre. Det är inget som jag föreställer 

mig, utan det finns i verkligheten som en motpart. Det har att göra med mig, liksom 

jag blir berörd av det, bara på ett annat sätt. 

 

Buber menar inte att trädet skulle ha samma slags medvetande som människan utan 

han pekar på att det jag möter är trädet själv. 

 

Bubers uppfattning om relationen människa/natur är densamma som 

människa/människa. Om relationen är präglad av Jag/Du karaktär är det ett möte 

mellan två subjekt där mötet sker i ett mellanrum där möjlighet finns för det tredje att 

uppstå. Det tredje som i hans uppfattning är av andlig karaktär.  

 

1.14.3. Kultur. 

 

Då jag ofta i uppsatsen återkommer till kulturbegreppet vill jag här förtydliga vilken 

aspekt av begreppet jag använder. 

Kulturbegreppet är komplicerar då det har olika betydelser i vårt samhälle, en tar sin 

utgångspunkt i en sociologisk och antropologisk kontext och då handlar kultur om hur 

människor tolkar och tillskriver sitt liv mening. 

För att förstå världen och naturen runt oss berättar vi historier i den betydelsen att våra 

tolkningar av världen sker i form av berättelser. Tyst Vår är ett exempel på en 

berättelse som fick ett enormt genomslag i den rådande tidsandan.  

Berättelser färgas av en rad faktorer i ett komplext mönster som vi kallar kultur och 

som i sin tur är en del av vår självidentitet. Kultur kan sägas vara det kitt av 
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värderingar och språk som binder samman människor i gemenskaper med gemensam 

tolkningsram. 

Medvetenhet innebär de speciella varianter en speciell kultur valt som gällande. Den 

västerländska kulturen har valt att som bästa historia ha rationella, dualistiska och 

instrumentella principer. Detta innebär att vi sorterar upplevelser i differentierade 

begrepp som refererar till yttre förhållanden. 

 

Denna form av kulturbegreppet kan sägas ha med kultur som dimension att göra. Det 

är ett socialt fenomen där handlingar och symboler måste kunna tolkas och avläsas av 

kollektivet.  

Generellt sett kan man säga att kulturella skillnader accepteras och bejakas på ytnivå. 

men48 gemenskapen är förhållandevis beständig vilket är grund för långsam 

förändring. 

 

Det finns också en estetisk form av kulturbegreppet. Det omfattar sådant som 

kulturutbud och kulturkonsumtion. 

Den aspekten av kultur kan sägas ha med aktivitet att göra.49 

 

I den här uppsatsen använder jag kulturbegreppet ur dess dimensionella aspekt och 

avser de handlingar som uttrycks i samhället som är samstämmiga eller förhåller sig 

till de rådande värderingarna. I varje värdegemenskap finns avvikelser och det finns 

sanktioner för att förhindra avvikelse. Att hindra avvikelser är en del av den kulturella 

processen och fungerar som motstånd som skapar tröghet i den inneboende 

förnyelsemekanismen.  

                                                 
48 Kurikala, 2005, s. 110. 
49 Kurkiala. 2005, s. 85. 
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1.14.4. Självets utveckling 

 

Då självbegreppet är centralt för den här uppsatsen vill jag här för att underlätta 

förståelsen för detta komplexa begrepp ta med en teoretisk utgångspunkt som har stort 

betydelse i forskningen kring människan och hennes relationer till omvärlden. 

Objektrelationsteorin tar sin utgångspunkt i förhållandet mellan modern/vårdaren och 

barnet och det tredje som studeras är hur samspelet ser ut och den intersubjektiva 

relationens påverkan. Förståelsen av detta samspel kan överföras på relationen 

människa miljö genom att sätta fokus på relationen i sig och hur den utvecklas. 

Buber pekar också i sitt tänkande på vikten av att synliggöra den kvalitativa aspekten 

av relationen. Trots olika utgångspunkter har objektrelationsteorin många 

beröringspunkter med Bubers tankar. 

Psykoanalytikern D W Winnicott50 har genom sin forskning ökat förståelsen av 

den betydelse tidiga upplevelser har för utvecklandet av självet, den teori han 

utvecklade är en del av objektrelationsteorin51, en riktning inom den moderna 

psykologin som betonar relationer under barnets första levnadsår som avgörande 

för självutvecklingen. Speciellt pekar han på att relationen mellan 

mamma/vårdare och barn skapar ramar som möjliggör resan in i världen. Han 

betonar lek och imaginära upplevelser som grunden för psykisk växt. Mamman 

är det ursprungliga valet av objekt, enligt honom. 

Winnicott menar att det i ett tidigt skede av utvecklingen inte finns någon 

skillnad mellan det lilla barnets upplevelse av sig själv och modern, detta 

oberoende av barnets kön. Symbiosen som en form av omslutande cirkel 

bestående av modern och självet måste brytas för att barnet skall kunna upptäcka 

modern liksom andra, som skilt från det egna självet. Utvecklingen av ett s.k. 

kärnsjälv är en förutsättning för förmågan till djupa relationer.  

Winnicott kallar den speciella fasen mellan autism och separation för 

”transitional space52, övergångsområde och upplevelserna där är avgörande för 

barnets fortsatta utveckling till vuxen. För att detta skall ske måste det finnas 

trygghet, det vill säga ett hållande skapat av modern och den omgivande miljön. 
                                                 
50 Winnicott, D.W, Lek och verklighet, 2003. 
51 Tudor-Sandahl, Patricia, Den Fängslande verkligheten. Objektrelationteorin i praktiken, 2004. 
51 Winnicott, 2003. 
52 Winnicott, 2003. 
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Det är i detta område som barnet utvecklar självidentitet53 Den omgivande 

kulturens förutsättningar konstruerar självet. 

Individuationen till vuxen är en komplex process av närhet/trygghet och 

distans/frihet. 

 

Förverkligandet av den mänskliga existensens princip når sin höjdpunkt när 

människan blir medveten om den andres personliga närvaro säger Buber. Det är 

möjligt när människan genom individuationsprocessens olika skeden av växelvis 

beroende och frigörelse, förmår att upprätthålla båda samtidigt. Buber ser spår av 

denna möjlighet, men menar att i renodlad form är den sällsynt. Förmågan kallar 

Buber realfantasi, och beskriver den som en form av närvaro. Ett fullständigt 

medvetande om den andres närvaro är en utvidgning som innebär att till realfantasin 

kommer förmågan att uppfatta något av karaktären hos det föreställdas själv. Djup och 

verklig medkänsla kan vara ett exempel på denna förmåga.54  

Intuition kan vara detsamma som realfantasi. Den utvecklas genom självförståelse och 

tillit. 

 

De erfarenheter och upplevelser vi har i den tidiga barndomen ligger till grund för hur 

vi relaterar till vår omgivning och hur vi utvecklas som människor. 

Anthony Giddens55 tar upp problemet med att känna sig trygg i det moderna samhället 

vilket kräver tillit till andra som vet mer om komplicerade system som styr vardagen. 

Giddens hänvisar till Ulirich Becks teorier om risksamhället vilka innebär att de stora 

hoten för mänskligheten och hela existensen är modernitetsrisker. För att känna oss 

trygga måste vi till exempel lita på att kärnvapenkrig inte skall bryta ut eller något 

liknande stort miljöhot. Tryggheten är intimt förknippad med tillit då människan måste 

lita på experter och kunna vara övertygad om att de har kontroll. 

Det som krävs för att kunna känna grundläggande tillit och som enligt Giddens är svårt 

att uppnå i det moderna samhällets stora risktagande, benämner han som ontologisk 

trygghet. 

Den utgörs av den tillförsikt människor har när det gäller den egna identitetens 

kontinuitet och att den sociala och materiella handlingsmiljön kommer att vara 

                                                 
 
54 Buber, Martin, Distans och Relation, 1997, s. 36. 
55Giddens, 2000, s. 93. 
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konstant. Känslan av att personer och ting är pålitliga, vilket är centralt i begreppet 

tillit, är också grundläggande för den ontologiska tryggheten.  

I en Bubers kontext kan man säga att en förutsättning för att utveckla en Jag- Du 

relation är graden av ontologisk trygghet av betydelse. 

 

 

 

 



 36 

 

2. ANALYS AV DJUPEKOLOGINS SJÄLVREALISERINGSPRINCIP. 

 

2.1. Arne Naess och det djupekologiska paradigmet. 

 

Det nya ekologiska paradigmet har enligt Naess en djupekologisk56 dimension till 

skillnad från den traditionella ekologin som han betecknade som grund. Skillnaden är 

enligt Naess att den antropocentriska utgångspunkten ersatts av ett ekocentriskt 

perspektiv. Denna perspektivförskjutning innebär idén om allt livs egenvärde, dvs. det 

är orätt att en art (människan) av alla levande väsen har större rätt att leva än en annan.  

Målet är en slags demokratisk ordning i biosfären där alla organismer har sina 

rättigheter.57 

 

Djupekologi utvecklades till en form av livsåskådning. Arne Naess säger att ekosofier 

inte är en religion i klassisk mening utan skall karaktäriseras som generella filosofier 

som har ett totalt perspektiv, inspirerad av ekologi som vetenskap.58 

 

Georg Sessions och Arne Naess formulerade åtta punkter som är menade att uttrycka 

det som är karaktäristiskt för djupekologin på ett abstrakt och generellt plan.59  

I de åtta punkterna understryks det biocentriska programmet. 

 

De åtta punkterna, beskrivna i inledningens kap 1.3. djupekologi och ekosofi, kan ses 

som ett djupekologiskt manifest, ett regelverk för djupekologins livsåskådning. Dessa 

punkter utgör den andra nivån i det djupekologiska normsystemet. 

De skall enligt djupekologin, vara en gemensam plattform för alla livsåskådningar, 

oberoende av religiöst normsystem som finns på nivå ett. 

Den likarättsprincip som djupekologin förespråkar innebär dock inte, enligt Naess, 

att den skall ses i absolut mening utan en mer flexibel hållning är nödvändig. Det 

innebär att det inte alltid är fel att döda, vid exempelvis jakt för behov av föda, eller 

att hindra andra levande väsen som brede ut sig på andras bekostnad. Det kräver, 

säger Naess, respekt och ödmjukhet och fokus på organismens vitala behov. När det 
                                                 
56 Naess, Arne, Ekologi Samfunn og Livsstil, 1976. 
57 Naess, 1976, s. 266. 
58 Naess, (” The deep ecological movement”) i Sessions, 1995, s. 79. 
59 Naess;Sessions, 1995, s. 68. 
 Punkterna finns också utvecklade i Naess, 1999,  s.130. 
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gäller att avgöra vad som är ett legitimt vitalt behov som är motsatsen till önskan, 

säger Naess: 

 

Det som är behov for noen grupper er bare önsker for andre, og i 

krisesituationer vil vi måtte prioritere visse behov og la andre gå 

dårligt tilfredsstillt. Det viser hvorledes saklig debatt om hva 

”behovet” er for visse goder, f.eks. energi, eller boliger, uvegerlig 

förer til att man må ta upp sosiale, politiske og filosofiske spörsmål i 

sin fulle bredde.Intet utsagn om egne eller andres behov er politiskt 

eller filosofiskt neutralt. 60  

 

Att fördjupa frågorna i den meningen innebär, menar Naess, djupekologins väg att 

klargöra vad som är ett relevant behov. 

 

2.2. Självrealisering. 

 

Naess förankrar sin uppfattning om självet i William James The Principles of 

Psychology61 från 1890. Då James talar om ett pluralistiskt självbegrepp vill 

Naess formulera det som en pluralitet av komponenter av det öppna och djupa 

självet.62  

 

Livskvalitet är inte detsamma som hög materiell levnadsstandard,utan kvalitet är det 

som är nödvändigt för det som Naess betecknar som Självrealisering.  

Självrealisering är den djupast liggande utgångspunkten i djupekologins normsystem: 

 

 Ecosophy T has one ultimate norm: Self-realisation! I do not use this 

expression in any narrow, individualistic sense. I want to give it an 

expanded meaning based on the distinction betwen a large 

comprehensive Self and narrow egoistic self as concieved of in certain 

Eastern tradition of atman. This large comprehensive Self (with a 

                                                 
60 Naess, 1976, s. 273. 
61 Filosofiskt lexikon, 1995, s. 274.  
James, William(1842-1910) skrev The Principles of Psychology 1980.( sv. övers.1925.)  han var psykolog och filosof, och 
professor vid Harvard Univerity. Han föregrep med sina psykologiska teorier grundtankar inom både gestaltpsykologi och 
behavourism 
62 C.G.Jung talar istället för pluralitet om komplex. Hark, Helmut, Jungianska grundbegrepp, från A  till Ö, 1997, s. 130. 
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capital ”S”) embraces all the life forms on the planet (and 

elsewhere?) together with their individual selves(jivas). If I where to 

express the ultimate norm in a few words, I would say: maximise(long 

range, universal) Self-realisation!63  

 

Självförverkligandebegreppet är beroende av hur stor insikt vi har om vår egen 

potential. 

Jag tolkar det som att han menar självkännedom. Om vi har insikt, är det lätt att 

förstå varför denna aspekt ignoreras och missförstås genom att tas för egoism, 

säger Naess. 

 

Att förverkliga den inneboende potentialen är detsamma som att förverkliga sig 

själv, säger han vidare, och hänvisar till Spinoza som är den filosof som betytt 

mest för hans tänkande och utvecklandet av djupekologins normsystem 

 

There are two fundamentally different approaches to this problem. 

One is the objectivistic approach most clearly formulated by 

Spinoza. To him self-interest or the interest to” seek ones profit”is 

identical with virtue. 

”The more ”he says”each person strives and is able to seek his 

profit, that is to say, to preserve his being, the more virtue does he 

posess,on the other hand, in so far as each person neglects his own 

profit he is impotent” .64. 

 

                                                 
63 Naess;Sessions, 1995, s. 79. 
64 Naess,(”Self-realisation. An ecological approach to being in the world.”) Sessions, 2000, s. 225-235.   
. Se också Fil.lex, 1995, s. 517:  
Baruch de Spinoza (1632-1677) var en judisk filosof född i Amsterdam. Utbildades i Talmud och judisk filosofi. Som blivande 
rabbin lärde han sig hantverket att slipa optiska glas.Han studerade också naturvetenskap och läste Descartes och Hobbes. Han 
blev senare utesluten ur den judiska gemenskapen(1656) och levde sedan på sitt hantverk. Hans huvudverk är Etik- framställd 
efter den geometriska metoden vilken utgavs efter hans död. Filosofi är en personlig angelägenhet av största vikt enligt S och 
sökandet efter det evigt goda är av största vikt. Vad som är gott är att förstå att världen är en systematisk helhet, kunskapen om 
dessa sammanhang gör människan aktiv, som är detsamma som frihet. Den materiella världens rikedom och sinnliga glädjeämnen 
är inte det goda.. Gud eller naturen är den storhet, substans, som är orsak till sig själv och identisk med universum uppfattat som 
en systematisk helhet. Substansen är det som är i sig själv och förstås genom sig själv. 
I S. Naturalistiska och mekanistiska psykolgi är människans självbevarelsedrift den centrala storheten. Ju större förmåga den 
enskilde har att bevara sig själv mot yttre krafter, desto mer verklig och ju närmare sin individuella natur är vederbörande. 
Kroppens vitalitet eller energi kan ökas eller minskas. Dessa tillståndsförändringar kan under tänkandets attribut beskrivas som 
glädje och sorg. Glädje är att individens förmåga att bevara sig själv eller sin energi ökar.Drift är ett behov som riktas mot ett 
bestämt objekt medvetet. Glädje, sorg och drift är de storheter som förklarar de mänskliga känslorna. Kärlek är glädje förbunden 
med föreställningen om dess yttre orsak, hat är sorg förbunden med föreställningen om dess yttre orsak 
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Detta Spinozas uttalande från mitten av 1600-talet utvecklar Naess vidare i sin 

Ekosofi T. 

  

Även om inte terminologin är användbar idag ,säger han, så är betydelsen i 

överensstämmelse med djupekologins grundtankar.65 Framför allt säger Naess, 

innebär det att det omfattar andra arter, förutom människor. 

 Växter och djurs inneboende potential är endast möjlig att studera om vi 

interagerar med dem. 

 

Naess utvecklar djupekologins tanke om självrealisering som ett ekologiskt 

förhållningssätt att vara i världen och grundar det på sex punkter som rör 

relationen människan och omvärlden: 

 

1. Vi undervärderar oss själva. Med markering på själv. Vi förvirrar vårt 

själv med vårt ego. 

 

2. Det mänskligas natur är att med tillräcklig och allsidig mognad kan den 

inget annat än identifiera sig med allt levande; vackert som fult, stort som 

litet. Naess utvecklar här betydelsen av allsidig, i betydelsen verklig 

allsidig utveckling av alla mänskliga funktioner och mogna relationer. 

 

3.Självets mognad genomgår tre stadier i den traditionella uppfattningen  

(Naess). Från ego till socialt själv som innefattar egot. Från socialt själv till 

ett metafysiskt, som innefattar det sociala. Naess lägger här till ett 

ekologiskt själv. Detta innebär identifikation med inte bara andra 

människor utan allt levande. 

 

4. Meningen med livet och livsglädjen ökas genom ökat 

självförverkligande. Detta på grund av att vi fulländar vår unika potential. 

Självförverkligandet breddar och fördjupar självet. 

 

5. På grund av en oundviklig identifikationsprocess med andra, ökar 

mognaden och självet fördjupas. Vi ser oss själva i andra. Vårt 
                                                 
65 Naess;Session, 1995, s. 229. 



 40 

självförverkligande hindras, om andra som vi identifierar oss med hindras i 

sitt självförverkligande. Vår kärlek till oss själva är medlet att bekämpa de 

hinder som är i vägen för själförverkligandet hos andra, och därmed oss 

själva, i överensstämmelse med formuleringen: Live and let live! Allt kan 

uppnås med altruism. De förpliktigande moraliska (dutiful moral) 

övervägandena för andra kan uppnås och mycket mer genom att vi öppnar 

och fördjupar oss själva. 

 

6. En av de största utmaningarna idag är att rädda planeten från fortsatt 

ekologisk ödeläggelse som inkräktar på både ett upplyst självintresse hos 

människor och annat levande och möjlighet till att utveckla en lycklig 

existens för alla.66 

 

Människan undervärderar sig själv och förvirrar sig själv med sitt ego, säger Naess 

vidare. 

 

Självrealisering av den fulla potentialens alla möjligheter utmynnar i uppgåendet i 

det Stora Självet. Det sker genom att ju mer vi realiserar, desto mer identifierar vi 

oss med andra. Altruism är en naturlig konsekvens av denna identifikation. 

 

Han säger: Självförverkligande för alla! 

 Och Maximera mångfalden! Och Maximera Symbios! Då menar han att genom 

maximering av mångfalden maximeras symbios. Vilket skulle innebära lycka och 

välbehag.67 

 

2.1.1 Reflektion. 

Djupekologins åtta punkter utgår från de värderingar som samhället vilar på. Punkt 

sex68 pekar på nödvändigheten att förändra strukturer i samhället men vad som måste 

förändras är oklart. Det är också oklart om det inneboende värdet i systemet är 

oberoende av om det uppfattas av människor. 

                                                 
66 Naess, (” The Heart of the Deep ecology.”) Sessions, 1995, s. 86-89. 
67 Naess; Sessions, 1995, s. 80. 
68 Punkt 6. Avgörande förbättringar kräver betydande ändringar. Ekonomiskt, tekniskt och ideologiskt. 
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Det är en klart antropocentrisk utgångspunkt i de åtta punkterna. Med återkoppling till 

Buber ser jag inte heller dialogen i den här typen av manifest som kan vilja reglera 

världen från ett maktperspektiv. 

Jag uppfattar det som om Naess inte uppmärksammar den kulturkritik som ifrågasätter 

grunden för västerländsk kultur, och frågan om det absolut sanna, goda och sköna. Den 

klassiska filosofin utgår från sådana värden.69  

 

Naess beskrivning av de vitala behoven är otydlig. 

Vem avgör vad som är vitalt eller inte, och frågan om hur människor handlar i en 

krissituation behandlas inte. Beskrivningen säger inget om vad som påverkar 

tolkningen, och inte heller om vem som har tolkningsföreträde. Idén om det Stora 

Självet innebär en harmonisk mänsklighet i symbios, som helt naturligt handlar 

altruistiskt. Buber säger: I den levda verkligheten existerar ingen varats enhet. 

Verkligheten består endast i verkande, dess kraft och djup är verkandets.70 

 

Naess säger att förståelsen av begreppet självförverkligande är beroende av hur 

stor insikt vi har om vår egen potential. Han säger inget om begränsningar. Utifrån 

Buber kan detta resonemang kopplas till diskussionen om relation och distans. I 

ett relationellt perspektiv är den egna individuella potentialen beroende av 

relationer till andra människor och platser. 

 

Den privilegierade utgångspunkt Naess har måste vägas in i hans syn på 

självförverkligande och potential. Han har en stark maktposition genom sin 

västerländska kulturbakgrund, som man och med en akademisk position, vilket 

påverkar hans verklighetsuppfattning. 

Att på djupet lära känna sig själv innebär också att bli uppmärksam på sin 

sårbarhet och svaghet. Det innebär, som jag tolkar Naess, att han ser hur egoism är 

konstruerad. Ett sätt att undkomma sin egen svaghet är att projicera den ut i 

världen. Identifikation kan också diskuteras i koppling till projektion. Det är en 

försvarsmekanism som lägger ut subjektivt material på omgivningen. 

 

                                                 
69 Levine, Stephen K, Poesis. The Language of Psychology and the Speech of the Soul, 1992, s. 12. 
70 Buber, 1963, s. 87. 
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Människan undervärderar sig själv och förvirrar sig själv med sitt ego, säger 

Naess. Han säger inte: Människan övervärderar sig själv i förhållande till allt 

annat liv. Vilket också förmedlas i EkosofiT:s budskap. Jag tolkar det som att han 

menar att det finns ett lägre själv som ändå är det riktiga självet och egot är den 

del som innebär sidor som inte upplevs som acceptabla. 

Naess talar om själv och ego och betydelsen av potentialens fulländning och den som 

han säger oundvikliga identifikationen. Naess beskriver inte betydelsen av hur andra 

ser på oss och de sociala maktkonstruktionernas betydelse.  

Buber lyfter också fram egot när han beskriver en Jag/Det relation. Att lägga tonvikten 

på den egna potentialens utveckling kan uppfattas som en utveckling av en sådan 

relation. Buber menar att genom mötet och fördjupandet av dialogen blir 

självförverkligandet en följd istället för vägen till en annan verklighetsuppfattning. 

Buber säger om den självupptagna människan: 

 Den som uttalar det avskilda jaget med stor begynnelsebokstav, avslöjar hur grovt 

världsanden kan missbrukas, när den förnedras till andlighet. 

 

I den tredje punkten (sid. 35) som beskriver Naess uppfattning av människans relation 

till omvärlden, ser han självets mognad som steg, där jag uppfattar att han menar att 

man lämnar varje steg för ett nytt. Objektrelationsteorin menar att mognadsprocessen 

innebär att rörelsen sker i skikt.  Att vara vuxen är att ha god kontakt med alla åldrar. 

Särskilt viktigt, och svårast, är att ha kontakt med de allra tidigaste upplevelserna. De 

första åren i en människas liv är en ickespråklig period. Upplevelser och relationer 

från denna fas finns med och bildar mönster som styr handlingar och förmågan att 

relatera till omvärlden. 

 Naess säger visserligen att egot finns i det sociala självet och det sociala i det 

metafysiska. Jag menar att Naess använder en förenklad beskrivning. 

Bubers tänkande stödjer uppfattningen av självutvecklingen som process i 

rörelsen distans och relation med världen. 

Naess blandar västerländskt tänkande om socialisation och individuation med 

österländskt tänkande. Man kan notera hur Naess använder atman hämtat från 

sanskrit, och översätter det med Själv. Han säger att det är den riktiga betydelsen 

istället för själ, som är den brukliga översättningen. Han menar att översätta atman 

som själv är bättre: 
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The superiority of the translation using the word self stems from the consideration 

that if your self (in the wider sense) embraces another being, you need no moral 

exhortation to show care. Surely you care for yourself without feeling any moral 

pressure to do it  -provided you have not succumbed to a neurosis of some kind, 

developed self-destructive tendencies,or hate yourself.71  

 

Här kan jag se ett problem med att införa en annan översättning av ett begrepp 

som hör hemma i en helt annan kultur.  

Han använder också jivas som liktydigt med ego. Vilket kan vara en förenkling. 

Språk är uttryck för en kulturs tänkande och utgår från föreställningar förankrade i 

de djupare skikten av psyket och det kollektivt omedvetna. 

 

Orden atman och jiva som kommer från sanskrit finns i både hinduism och 

buddhism och har där olika betydelse.  

 

 

2.3. Identifikation. 

 

Det ekologiska Självet som i Naess beskrivning följer på det metafysiska, är det 

som en person identifierar sig med. 

Den altruistiska aspekten av självförverkligandet ligger, säger Naess, i förmågan 

till identifikation med annat levande och är en aspekt av självets ekologi. Att 

identifiera sig med andra människor och annat levande innebär att gå upp i det 

andras känslor eller upplevelser som om det var eget material.  

Att inte identifiera sig innebär att vara alienerad. Dock kan där finnas empati men 

det är på en grundare basnivå.72  

Identifikationen innebär att allt levande som jag identifierar mig med uppgår i ett 

Stora Själv, som utvecklas genom självrealiseringen. Att identifiera sig med allt 

levande betyder att göra det till en del av sig själv. 

 

                                                 
71 Naess; Session, 1995, s. 234. 
72 Naess; Sessions, 1995, s. 227. 
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Naess utvecklar självets identifikation med annat levande, genom att använda 

Erich Fromms analys av kärleken till nästan, kärleken till sig själv och 

narcissismens natur enligt Freud.73 

Fromm tar sin utgångspunkt i  kärleken till andra, och han säger: 

 

Love of others and love of ourselves are not alternatives. On the 

contrary, an attitude of love towards themselves will found in all 

those who are capable of loving others. Love in principle, is 

indivisible as far as the connection between ”objekts”and ones 

own self is concerned. Genuine love is an expression of 

productiveness and implies care, respect, responsibility, and 

knowledge. It is not an ”effect”in the sense of being effected by 

somebody, but an active striving for the growth of happiness of 

the loved person, rooted in ones own capacity of love.74 

 

.  

Naess påpekar att för den ekosofiska diskussionen kring relationen människa/ 

natur kan man byta ut orden kärlek och älska mot att bry sig, respekt, ansvar som 

former av kunskap, användbar i en vidare mening av liv. Detta är möjligt om 

man älskar sig själv. Han utvecklar Fromms självkärleksbegrepp genom att som 

han säger, koppla det med själförverkligandet. Detta menar han är möjligt, då 

Fromm liksom han själv är inspirerad av Spinoza och William James.  

 

2.3.1. Reflektion 

I Bubers uppfattning är kärlekstanken central. Kärleken är Jag/Du relationens 

andliga aspekt. Kärlek uppstår mellan människor och är en kraft som kan öppna 

och fördjupa människor. Kärlek, säger Buber, är när två människor uppenbarar 

Duet för varandra.75 

 

                                                 
73 Naess; Session, 1995, s. 228. 
74 Naess; Sessions, 1995, s. 228. 
 Citatet är hämtat ur Fromms artikel om själviskhet, själv-kärlek och själv-intresse i Self-exploration in personal growth, red. 
Mustakas, C.E, 1958, s. 59. 
 Erich Fromm( 1900-1980) är tysk amerikansk psykolog av judisk härkomst..Han försökte i sitt socialpsykologiska 
kulturteoretiska arbete förena en variant av Freuds psykoanalys med en humanistisk marxism. Hans huvudbegrepp är Alienation 
och dess vidhängande problem. 
75 Buber, 1963, s. 48. 
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Identifikationen innebär att allt levande som jag identifierar mig med uppgår i ett Stora 

Själv. Det hamnar i konflikt med den definition av ett ekocentriskt perspektiv jag 

använder. Där innebär relationen och det autentiska mötet att relationen är ömsesidig. 

Själva mötet är avgörande för autenticiteten. Mötet förutsätter separation. Det 

förtydligas av Buber, då han menar att den mänskliga existensens princip består av två 

rörelser76 där den ena rörelsen är en förutsättning för den andra. 

Den första rörelsen är upprättandet av distans. Utan den är det inte möjligt att möta 

något som självständigt i förhållande till självet. Den andra rörelsen är relation. 

Förutsättningen för att en förbindelse kan uppstå. 

 

 

2.4. Hur framstår Naess självrealiseringsprincip i ljuset av Bubers 

uppfattning om relation och dialog? 

 

Jag sammanfattar min uppfattning av begreppet Stora Själv och av 

självrealiseringsprincipen hos Naess, utifrån Buber, genom följande punkter: 

 

1. Buber gör en tydlig markering på mötet mellan två subjekt. Naess talar om det 

Stora Självet och den totala symbiosen vilket innebär ett enda stort subjekt vars 

karaktär aldrig diskuteras förutom den altruism som då utvecklas naturligt. 

 

2. Mötet i sig är det centrala, den psykiska platsens omfång är beroende på 

självförståelsen hos subjekten. Naess talar inte om självförståelse utan 

självrealisering. Platsen för det Stora Självet är den totala gränslösa kosmiska 

identifikationen med allt levande. 

 

3. Det autentiska mötet förutsätter både distans och relation. Det innebär 

accepterandet av att det andra är ett unikt objekt som jag inte kan göra till mitt.  

Naess Ekosofi T har som mål identifikation med och assimilering av det andra 

genom ett förverkligande av det Stora Självet. Det skulle innebära att relationen 

inte består av två självständiga subjekt vilket han också säger. Målet är total 

symbios. Ett mål som kan och bör uppnås som ett varaktigt tillstånd. 

                                                 
76 Buber, 1997, s. 9. 
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Buber lyfter fram ett annat tillstånd som kan liknas vid symbios men har ett lika 

stort mått av skillnad. Det är det som han kallar realfantasi och är höjdpunkten av 

utvecklingen av den mänskliga existensens tvåfaldiga princip. Bubers beskrivning 

av de två rörelserna distans och rörelse som förutsättning för det möte som är 

centralt har inget gemensamt med Naess Stora Själv.  

Med Bubers uppfattning måste det Stora Självets princip överensstämma med en 

Jag/Det relation där jaget exploaterar detet fullständigt. Sjävförverkligande säger 

Buber, är inte målet utan en bieffekt av ett relationellt respektfullt förhållande till 

ett självständigt Du. 

 

4. Naess använder begrepp från andra livsåskådningar och förändrar dem så att de 

passar den egna uppfattningen. Ett exempel är hur han använder hinduismens 

atman och jivas. 

I västerländskt tänkande är utveckling linjär. I andra kulturer som i buddhism är 

den cirkulär och innebär att komma tillbaka till olika skeden åter och åter igen. 

Det motsägs i Naess beskrivning. Identifikationen innebär att allt levande som jag 

identifierar mig med uppgår i ett Stora Själv, som utvecklas genom 

självrealiseringen. Att identifiera mig med allt levande betyder att jag gör det till 

en del av mig själv. 

Naess förankring finns i klassiskt logiska tankespår. Det innebär otydlighet när 

han använder sig av andra kulturers tänkande. 

 

Buber säger om utvecklingen av förmågan att lära känna och begagna att den sker, 

för det mesta, genom en minskning av förmågan till relation.77  

Buber hämtar sina beskrivningar från en klart redovisad utgångspunkt i den 

judiska chassidismen där han också har sina personliga rötter. Han använder andra 

kulturers myter för att fördjupa det han vill säga.78 

Jag tolkar Naess beskrivning av självförverkligandet som att det sker som i form av 

tillväxt. Det beskrivs som en kvantitativ aktivitet, som något som man tillägnar sig en 

gång för alla i högre och högre grad. Tillväxttanken utmynnar i ett införlivande av allt i 

ett Stora Själv.  
                                                 
77 Buber, 1963, s. 46. 
78 Ett exempel är i Buber, 1963, s. 62. 
Buber använder där en hinduisk myt som berättar om kampen mellan gudar och demoner. Demonerna lade sina offergåvor i sina 
egna munnar, medan gudarna lade sina i varandras....Detta för att beskriva Det-världens, överlämnad åt sig själv, icke berörd och 
upptinad av Du-blivandet. 
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Att förverkliga det Stora Självet innebär identifikation med det andra. Denna 

identifikationsprocess beskrivs som att det andra blir en del av mitt Stora Själv. 

Det införlivas med det egna subjektet. 
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2.5. Hur framstår Naess självrealisering i ljuset av Plumwoods kritik av 

dualismen i det västerländska tänkandet? 

 

Följande punkter sammanfattar min analys av Naess i ljuset av Plumwoods teori 

om dualism som det djupast liggande problemet i västerländskt tänkande kring 

relationen människa/natur. 

 

1. Dualismer, exempelvis människa/natur, och analysen av dem, pekar på 

nödvändigheten av att trycka på både skillnad och kontinuitet, och av balansen mellan 

dem, säger Plumwood. Naess användning av identifikationsbegreppet tolkar jag som 

att han inte ser skillnad som betydelsefull. 

Jag uppfattar Naess som instrumentell. Han använder sig av det 

österländska tänkandet och tolkar det så att det passar för att styrka det 

egna syftet. Han införlivar delar av österländsk verklighetsbeskrivning 

men utesluter andra. Att också se skillnaden innebär en dialog som kan 

förändra verkligheten. 

Frågorna i Naess tänkande uppehåller sig vid etik som sådan och uppmärksammar inte 

de bakomliggande mekanismerna. Utnyttjandet av natur i form av instrumentalism ses 

som ett etiskt problem och inte som något som har med dualism och makt att göra, 

tillsammans med det faktum att människan är hyperseparerad från naturen genom den 

omvärldsuppfattning som blivit sanning i den västerländska tankestrukturen.  

 

Plumwoods kritik av dualismen i det västerländska tänkandet, innebär att Naess, för att 

undkomma problemet, använder inkorporering som verktyg. 

Identifikation som är Naess förslag till enhet med det andra innebär inkorporering och 

relationell definition.  

Exempel: 

Naess är i sin filosofiska uppbyggnad av det ekologiska självet inspirerad av 

Gandhis ickevåldsfilosofi och dess bakomliggande metafysik.79 Den dualism som 

är grundläggande för det västerländska tänkandet diskuteras inte av Naess, och 

han ifrågasätter inte heller den klassiska logikens utgångspunkter. Han lyfter fram 

ickevåld som en väg att bevara naturen, som en ickedualistisk väg. Jag tolkar det 
                                                 
79 Naess, Arne, Gandhi, 2002. 
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som att han menar aktioner som handlar om kampen för att bevara naturområden 

som hotas av exploatering. Att använda ickevåldsmetoder i mötet med företrädare 

för politiska och ekonomiska intressen i strid med djupekologiska. Naess 

förespråkar en fredlig väg istället för våldsamma kampmetoder och menar att 

naturbevarande i sig är en ickevåldshandling. Han identifierar sig med Gandhi, då 

han ser sin uppfattning som densamma som Gandhis. 

 

”The rock bottom foundation of the technique for achieving the 

power of non violence is belief in in the oneness of all life” 

Historically we have seen that Nature conservation is non violent at 

its very core.... 

 

Säger Naess och fortsätter: 

 

Gandhi says; I believe in advaita(non-duality) I believe in the 

essential unity of man and, for that matter all that lives. Therefore I 

believe that if one man gains  

spirituality, the whole world gains with him and,if one man fails, the 

whole world fails to that extent.80 

 

När Gandhi talar om advaita hämtar han begreppet från en livsåskådning som inte  

i sin grundstruktur konstruerar dualism genom reduktionistisk bevisföring. 

Våld och makt är intimt förknippade. I Naess föreställning om harmoni och 

altruism finns inga maktförhållanden. Han förenklar därmed de stora frågorna om 

krig, fred och makt som människans historia är fylld av. 

Detta är återigen ett exempel på det Plumwood belyser genom att peka på de 

bakomliggande mekanismer som styr det västerländska tänkandet. Hon poängterar 

vikten av att undersöka det egna tänkandets djupa rötter. Där finns möjligheten till 

samtal med andra kulturer. Det är i den dialogen kring likheter och skillnader, 

förståelse, ickevåld genom maktanalysen av dualism, och empati kan växa. Naess 

expanderande själv och det Stora Självet framstår som vacklande mellan mystisk 

obestämbarhet och tydlig förklaring av meningen av självbegreppet. 

                                                 
80 Sessions; Naess, 1995, s. 233. 
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Det vacklande intrycket beror på den otydlighet som uppstår när identifikation med 

andra inte föregås av analys av de bakomliggande orsakerna till separation och 

hyperseparation. 

Identifikation används av Naess för att beteckna både identitet och något som liknar 

sympati.81  

Det expanderande Självet som är målet med självförverkligandet är inte ett resultat av 

egoism utan istället en utvidgning av egoism. 

De logiska strukturer Naess använder i sin argumentation, utgör grund för det ego 

som är skapat av västerländskt tänkande. Detta ego är därför konstruerat i enlighet 

med detta tänkande.82 

 

2. Ekofeminismen och Plumwood, pekar på att det är ett androcentriskt förhållningsätt 

som är det verkliga problemet. Det perspektivet är dualistiskt. Naess diskuterar inte 

skillnad som ett problem då målet är att allt uppgår i ett enda stort ekologiskt själv. 

Detta Stora Själv, den stora enheten förändrar inte maktpositionerna. Naess egen 

position innebär, i de av Plumwood beskrivna hierarkierna, ett privilegierat perspektiv.  

Det finns en tydlig spänning mellan ekofeministiska och djupekologiska perspektiv. 

Självrealiseringsprincipen som Naess beskriver den, talar om en könsneutral 

antropocentrism som roten till människans dominans över naturen.  

Den förväntas upphöra genom realiseringen av det Stora Självet, som resultat av att 

människans hela potential kommer till uttryck. Det innebär att det inte finns några 

könsskillnader. 

Naess ifrågasätter inte det androcentriska perspektivet. Han ser inte heller skillnad och 

olikheter som avgörande ur maktperspektiv. Det Stora Självet står över den konkreta 

verkligheten. Naess tycks mena att allt förändrar sig, utan att fokusera på hur egot är 

konstruerat. 

Förutfattade, djupt liggande koncept kring genusperspektiv problematiseras inte, trots 

att de haft betydelse för relationen människa/natur genom historien.  

 

                                                 
81 Plumwood, 1997, s. 179: 
According to Arne Naess,”The self is as comprehensive as the totality of our identifikations......Our self is that with wich we 
identify(Naesss 85;261)This larger self(or Self to Deep Ecologists)is something for which we should strive insofar as it is in our 
power to do so (Fox 1986;13-19) And according to Fox we should strive to make it as large as possible. 
82 Plumwood, 1997, s. 183. 
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3. DISKUSSION 

 

Plumwoods synpunkter innebär en direkt kritik av djupekologin. Det innebär också att 

den nya miljöetik som uppstått också kritiseras. De politiska handlingsplaner och 

miljömål som ställs, har inte lyckats komma tillrätta med den underliggande strukturen 

i samhället. Detta beror på att den är så djupt integrerad i det västerländska tänkandet. 

Det är därför viktigt att de naturvetenskapliga kunskapsfrågorna diskuteras i 

ekosofiska perspektiv. 

Det innebär inte krav på att välja perspektiv utan att fördjupa studier av hur samspelet 

mellan naturens ekologi och människans bild av sig själv ser ut. 

Det innebär ett ekopsykologiskt perspektiv där identitetsbegreppet och frågan Vem är 

jag? undersöks. Jaget som en del av helheten Jag-relationen-Du sätter ljuset på 

individens vara och beroende i ett större perspektiv. Hur denna helhet utvecklas är 

också grunden för objektrelationsteorins beskrivning av betydelsen av relationens 

kvalite’. Buber kallar det den andliga aspekten. Den jämställda dialogen är bärare av 

relationens kvalitativa innehåll. 

Trots mina slutsatser när det gäller djupekologi och Naess Ekosofi T har dessa teorier 

inneburit att frågan om människans själv och delaktighet har tagits in i diskussionen.  

Det ekocentriska perspektivet är den bärande idén i djupekologi. 

 Ekosofi T är enligt Naess ett ekocentriskt perspektiv på relationen människa och miljö 

och bör enligt Naess ersätta det antropocentriska. 

Min fråga är om begreppen antropocentrisk och ekocentrisk går att skilja åt. Här är 

dialogperspektivet kanhända ett mer konstruktivt teoretiskt perspektiv. 

 

Båda perspektiven innefattar diskussion om ansvar. Föreställningar som medvetenhet, 

vilja och ansvar är något vi knyter till egot eller jaget.83 De utgör i den föreställningen 

en slags kontrollenhet i personligheten som vi antar att våra handlingar och val utgår 

ifrån. I den västerländska bilden av människan som samhällsvarelse finns idén om att i 

människan finns en effektiv och rationell kärna, till skillnad från andra levande 

organismer. Detta är den centrala utgångspunkten i den europeiska idétraditionen. Att 

vara människa har blivit mer eller mindre detsamma som att ha ett förnuft, språk, 

medvetenhet, vilja och moral. Dessa aspekter av det mänskliga kan enligt detta 

                                                 
83 Stoknes, Per Espen, Sjelens Landskap. Reflektioner over natur og myter, 2000, s. 179. 
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synsätt, växa. Vi kan genom studier få ökad medvetenhet, mer förnuft, större vilja och 

så vidare. 

Tanken om tillväxt bygger på föreställningen om utvecklingen som linjär. 

 Detta får allvarliga följder som Plumwood också pekar på. Det innebär 

föreställningen om att ju större desto bättre. Självet växer upp och blir Stora Själv. Det 

barnsliga opålitliga egot blir vuxet och sig själv.  

Att vara ansvarsfull vuxen är att vilja det goda och kontrollera impulser och känslor. 

Det är en del av kulturens påverkan på människorna den omfattar. 

Denna människosyn kombinerad med synen på tillväxt är ett resultat av ett dualistiskt 

tänkande som formerar allt liv i olika kategorier med olika värde.  

Att bli uppmärksam på denna djupt förankrade uppfattning, avslöjar samtidigt den 

verkliga relationens möjlighet. 

 

Att förändra djupt kulturellt förankrade perspektiv är inte enbart en viljeakt. Det är en 

process som kräver erkännande av motstånd och försvarsmekanismer. Förnekandet av 

skillnad är en sådan. Att erkänna förnekelsen av skillnad är att se verkligheten ur det 

egoperspektiv, den också är. 

Det finns en skillnad mellan en krokodil och en människa till exempel. Orsaken till 

förvrängningarna är kopplade till de olösta problemen med själv och andra 

dualismerna. 

Att trots de stora olikheterna ändå hitta likheter i form av existentiella förutsättningar 

vi alla delar gör att möten kan ske. Mötet är en förutsättning för dialog.  

 

Att använda Bubers dialogfilosofi synliggör det komplexa hos relation och möte. 

 

Buber ser världen där relationer byggs upp som trefaldig.84 

Den första livssfären är livet med naturen. Det är en ickespråklig relation där Du- 

sägandet stannar vid ”språkets tröskel”. 

 

 Den andra dimensionen är livet med människorna. Relationen innebär, säger han, 

språk och ett givande och tagande. 

  

                                                 
84 Buber, 1963, s. 13. 
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Den tredje dimensionen är livet med den andliga världen. Där är relationen ”höljd i 

moln” säger Buber, men den är språkskapande på ett ordlöst väsensartat sätt. 

Upplevelsen av att bli tilltalad utan att uppfatta ett Du är drivkraften bakom svar i 

form av konstnärlig gestaltning, tänkande och allt annat handlande och skapande. 

Med uttrycket den andliga världen förknippar vi ord som själ och själsligt.  

Själsbegreppet är en av filosofins centrala frågor som diskuteras av alla stora tänkare. 

Bubers tredje dimension är av betydelse för att komplettera både Naess och 

Plumwoods diskussion om identitet och självbegreppet. 

 Han säger om begreppet det andliga att det inte går att skilja ut från helheten av det 

mänskliga hos människan. 

 

Hela den kroppsliga-själsliga personen är det mänskliga hos 

människan. Det är denna totalitet som satsas i mötet med världen. 

Därav följer att frågan vi ställer måste gälla denna helhet. Vi börjar 

inte längre där ovan, än mindre där nere, utan överallt.85  

 

Själ och det själsliga är en kvalitativ aspekt.  Det är därför komplicerat att med den 

logiska empiriska vetenskapens hjälp bevisa dess existens. Det skapar förstås problem 

för Naess som undervisat i ämnet filosofi, långt innan han som tjugosjuåring blev 

professor vid Oslo universitet. Att istället översätta atman med Stora Självet som 

begrepp i en vetenskaplig kontext är en utväg, men får då en helt annan innebörd.  

Jag vill därför lyfta fram tanken att Stora Självet i Naess ekosofi kan återgå till 

betydelsen av själ. Självförverkligande kan då istället innebära själsförverkligande och 

själsförståelse. 

 

Kvalitet i mötet innebär närvaro. Inget möte sker om det inte finns en verklig 

mötesplats. Det innebär problem för vetenskap som studerar kvalitén i mötet mellan 

människa och natur.  

Precis som studier av möten mellan människor, till exempel i gruppsykologi, måste 

studier av relationen människa natur grunda sig på studier av verkliga möten. Att 

enbart diskutera olika tänkares perspektiv är inte konstruktivt.  

Det verkliga mötet mellan människa och natur innebär att begreppet upplevelse tas 

med i bilden. Upplevelsestudier innebär studier av kvalitativa aspekter. 
                                                 
85 Buber, Martin, Människan och hennes bildkonst, 1991, s.16. 
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Kvalitet innefattar minnen och längtan, hopp och tro, kärlekshandlingar i form av 

gester och subtila uttryck för relaterande. Betydelser som laddar platser med mening 

på ett djupare plan. 

 

Naess talar om gestaltontologi. Han använder begreppet för att beteckna hur 

upplevelse, den känslomässiga aspekten och delaktighet är aspekter av kunskapandet 

om världen.86 

Helheten är större än delarna och det är den gestalt vi kan uppleva och vars struktur vi 

kan analysera. Det är ett viktigt påpekande och han betonar dessa aspekter för 

utvecklandet av ett fördjupat perspektiv på miljökriser. Förståelsen av upplevelse som 

aktiv deltagare i världen är en av de konstruktiva grundstenarna i djupekologi. 

Han betonar den filosofiska skillnaden mellan extern relation och intern relation. 

En extern relation är en som inte berör mig på något essentiellt plan. 

Relationen till den egna kroppen är ett exempel på intern relation. Han tar som 

exempel på extern relation förhållandet till ting som telefonen och bilen. 

 I hans uppfattning om gestaltontologi finns också människans relation till plats och 

rum. 

 

Problematiseringen av relationen människa/natur klarlägger att huvudproblemet för 

vår tid inte kan isoleras som ett av flera, utan måste ses som att den avgörande 

bakomliggande faktorn till kriser som hotar livets totala existens har sitt ursprung i 

västerländskt tänkande. Ett tänkande som alltför ensidigt tar sin utgångspunkt i det 

intellekt vi ser som hjärnans aktivitet.87 

Att förena detta intellekt med en kvalitativ hållning är nödvändigt för den 

naturvetenskapliga forskningen då människan lever i en kvalitativ värld. 

Naturvetenskapen mäter verklighetens kvantitativa aspekter. Kvalitet är omätbar och 

ryms inte i de vetenskapliga beskrivningarna.88 

Denna paradox är ett resultat av den dualism det västerländska tänkandet har 

utvecklat. 

                                                 
86 Naess, 2000. 
87 Capra, Fritjof, (”Deep ecology a new paradigm”), Session. red. 1995, 
 s. 19. 
88 Kurkiala, 2005, s. 20. 
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Att utveckla metoder för dialog mellan människans sinnesvarseblivande förmåga och 

den omgivande verkligheten kan ske genom att utveckla dialogen mellan vetenskap 

och konstnärlig forskning. 

 

 

Vi behöver våra trädgårdar, skuggan av lindarna, urskogarnas djup 

och kyrkorummets ekande stillhet. Det är bland dem som vistas i dessa  

rum vi kan finna människor värda att lyssna till, inte för de 

skarpsinniga analyserna, utan för att höra en stämma som är förankrad 

bortom samtidens oupphörliga ordbrus. Det är här den goda makten 

kan utövas i ett möte som varken bygger på rädsla eller hot. Kanske kan 

vi inför mötet med en människa som har erfarit mer än oss själva, som 

har vuxit sig stor inte för att den har nått så högt utan för 

att den förankrat sig så djupt, återupprätta en respekt och ett lyssnande 

utan smicker eller behov av självhävdelse. (Mikael Kurkiala)89 

 

                                                 
89 Kurkiala, 2005, s. 304. 
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