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Inledning 

 

Syfte och disposition 
 
Naess djupekologi växte fram i slutet av 60-talet. Anledningen till att han började intressera 
sig för miljöfrågor var att han som många andra vid den tiden blev påverkad av boken Silent 

Spring (1962) skriven av biologen Rachel Carson. Boken handlar om en studie hon utfört på 
fåglar som blivit utsatta för pesticider, dessa användes som bekämpningsmedel i jordbruket. 
Hon konstaterade att skalen till äggen blivit så tunna att fåglarnas fortlevnad var hotad. När 
Naess läst denna bok och följt debatten som blossat upp efter bokens publicering fick han en 
känsla av att hans tankar kring miljön skilde sig från den rådande uppfattningen. Naess såg 
skillnader mellan sin ekologiska uppfattning och andras ekologiska uppfattning och försökte 
nu se vad skillnaden bestod av.  
 
” Few people asked ”why?” or ”how?” with persistence. But those who did were deeply concerned with the 
ecological situation. The answers to these questions relate not only to chemistry and biology; they involved 
increasingly more and more of various aspects of human affairs – economic, technological, social, cultural and -
ultimately, philosophical and religious aspects. That is, those who went deeper, both questioned deeper in the 
sense of deeper premises, and suggested deeper changes socially (in a wide sense).” 1 
 

Kritiken som riktats mot djupekologin har varit liten och lågmäld. Kritiken har oftast handlat 
om missförstånd av ordet djupekologi. Vad var det för ett ord, handlade det om 
undersökningar på havets botten? Warwick Fox tog fasta på den språkförvirringen och 
började reda ut begreppet djupekologi, vilket ledde till att han nu anser att man inte längre kan 
ha kvar ett sådant begrepp. Jag tar upp Fox kritik av djupekologin i den här uppsatsen. 
 
I första delen av uppsatsen kommer jag visa hur Naess djupekologi är uppbyggd. Jag visar 
även vilka krav Naess har på en teori för att den skall vara en djupekologi. I andra delen tar 
jag upp skillnader som Naess ser mellan djupekologin och grundekologin. Dessa skillnader 
visar sig tydligast på en praktisk nivå. I tredje delen tar jag upp Fox kritik som handlar om att 
det inte finns någon skillnad mellan djupekologin och grundekologin på en formell nivå. 
Därför kan man inte ha kvar begreppet djupekologi, eftersom hela Naess teori om djupekologi 
bygger på att en sådan skillnad existerar, säger Fox. I den delen tar jag även upp Naess svar 
på denna kritik samt vad jag själv anser om kritiken. Uppsatsen avslutas med en 
sammanfattning och egna reflexioner. 

 
Filosofer 
 
I uppsatsen är det främst två filosofer som är framträdande och de är Arne Naess och 
Warwick Fox. Dessa filosofer är båda inriktade på miljöfrågor. De har likartade tankar om hur 
miljöproblemen bör lösas. Fox har dock valt att gå en annan väg även om han fortfarande 
anser att innehållet (andemeningen) i djupekologin fortfarande är rätt.  
 
Arne Naess har många strängar på sin lyra varav jag nämner några. Naess hade tidigt kontakt 
med ”the Vienna Circle”. Han var professor vid Oslo universitet till 1969. Därefter ville han 
                                                 
 
 
1 Naess, A., “Deepness of Questions and the Deep Ecology Movement”, s. 209. 
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hellre ”leva än fungera” och det var då som hans filosofiska bana ändrades från att vara 
inriktad på empirisk semantik till att handla mer om människans plats och påverkan på miljön. 
Naess skapar då sin djupekologi och den kom att vara inspirerad av två av hans stora ”idoler”, 
Gandhi och Spinoza. 
 
Warwick Fox är filosof och etiker från Australien. Han har jobbat som forskningsledare för 
Environmental Studies, University of Tasmania. Han har även arbetat på the Centre for 
Professional Ethics, University of Central Lancashire. Fox är även redaktör för The Trumpeter 
som är en ekosofisk tidskrift, grundad av Naess. 
 

Källor 
 
Jag har använt tre böcker till den här uppsatsen varav en är en antologi. Alla tre böckerna 
behandlar ämnet djupekologi.  
 
Arne Naess har skrivit boken Ecology, community and lifestyle (1989). Den började ta sin 
form redan 1973 och har givits ut i flera reviderade utgåvor sedan dess. Naess presenterar i 
detta verk sin djupekologiska teori och man kan läsa om historiken, uppbyggnaden av teorin 
och dess plats i samhället. Boken är tänkt att användas som både teoretiskt och praktisk bok, 
man finner alltså direktiv för hur man bör handla för att få en bättre miljö och förklaringar till 
varför man bör handla så. Jag har använt den för att förstå Naess teori och för att finna svar på 
Fox kritik. 
 
Deep Ecology for the 21st Century (1995) är en antologi av flera olika filosofer som ser sig 
som djupekologer. Den tar upp historiken, Arne Naess betydelse för teorin, djupekologins 
förhållande till besläktade rörelser och framtiden för djupekologin. I boken finns bland annat 
en text som jag haft nytta av i uppsatsen, den heter ”Deepness of Questions and the Deep 
Ecology Movement”. Den är skriven av Naess i början av 70-talet men har inte publicerats 
tidigare. Anledningen till att den publicerades nu var att Fox använt den opublicerade texten 
som grund för sin kritik i boken Toward a Transpersonal Ecology och Naess publicerade den 
nu som ett svar på Fox kritik.  
 

Warwick Fox har skrivit Toward a Transpersonal Ecology (1995). Den är skriven som en 
kritik av Naess djupekologi. Den tar upp distinktionen mellan djupekologi och grundekologi 
och Fox försöker visa varför den inte är korrekt. Han tar sedan upp en alternativ teori där 
denna distinktion inte längre behövs. Jag har endast använt den del av boken som behandlar 
kritiken av djupekologin. 
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Djupekologi –en presentation 
 
För att man skall kunna förstå Naess djupekologi lättare tar jag hjälp av nedanstående bild 
skapad av Naess som visar hur hans teori är uppbyggd. Utifrån den går det lättare att följa 
med och se var man befinner sig i djupekologin i den kommande texten. 
 

2 

”Why and How” 
 
Ovanstående schema kan man beskriva genom att följa pilen ”Questioning”, från nivå 4 till 
nivå 1, för att se hur en djupekologi är uppbyggd. På nivå 4 skapas frågor och svar från 
partikulära fall som i sin tur genererar nya frågor och svar, fråga →svar→fråga→svar osv.  
 
Naess ger några exempel på hur en sådan frågeprocess kan se ut Det här är ett av exemplen:  
 
1. A: Turn on the gas!  
2. B: Why? 
 

                                                 
2 Naess, A., “The Deep Ecological Movement”, s. 77. 
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På nivå 3 är frågorna och svaren mer generaliserade. Här finns nu olika möjligheter att välja 
andra svar än det som följer men jag väljer en av de tre som Naess använt. 
 
3b. A: Because if you do not turn on the gas the water will not boil. 
4b. B: Why? 
5b. A: Because cold water needs heat from the gas in order to reach boiling temperature. 
 
På nivå 2 blir frågorna och svaren av mer vetenskaplig karaktär, där vissa principer och lagar 
åsyftas. 
 
6b. B: Why? 
7b. A: Boiling requires that water molecules attain higher velocities and these must be 
transferred from the hot flame of gas. 
8b. B: Why? 
9b. A: Because, ultimately, quantum mechanical and thermodynamical laws prescribe certain 
conditions to be fulfilled. 
10b. B: Why? 
11b. A: We have no good reason to think that heating might be done otherwise than in 
conformity with physical and chemical laws or theories accepted today. 
 
Fortsätter man att fråga ”why and how” så kommer man till slut till nivå 1, den filosofiska 
nivån. 
 
12b. B: Why? 3 
 
Naess säger att varje ”why and how string” leder till filosofi (nivå 1), bara man är tillräckligt 
envis. Här kommer vi till kärnan i djupekologin, ”the end of the line assumption”, den 
fundamentala normen (mer om det nedan). Det är naturligtvis möjligt att stanna på en annan 
nivå och skapa fler frågor inom en nivå eller rent av att gå ner i nivåer, men om man är 
ihärdig så kommer man ändå till de djupare frågorna på nivå 1, menar Naess. Utefter det här 
schemat kan man relativt lätt identifiera vilken nivå man befinner sig på.  
 
Jag har inte funnit någon text där Naess använder denna metod för att visa hur det såg ut när 
han kom fram till sin fundamentala norm, självförverkligande. Eftersom Naess ser ”why and 
how” som en avgörande del av djupekologin undrar man varför han inte valt att presentera hur 
processen såg ut för denna fundamentala norm. För även om man av det ovanstående 
förfarandet får en bild av hur det gått till så känns det lite dunkelt att från en fråga på nivå 4 
komma fram till att den fundamentala normen på nivå 1 är självförverkligande. 
 

Fundamentala normer 
 
Man kan vända på resonemanget och gå nedåt i schemat, från nivå 1 till nivå 4. Nivå 1 är den 
filosofiska nivån i djupekologin, där finns tankar och idéer som är stommen i en ekosofi. 
Naess ser flera olika teorier/livsåskådningar som skulle kunna vara en ekosofi, ovan nämner 
han buddism, kristendom och filosofiska ståndpunkter hos Spinoza och Whitehead. Han har 
även nämnt taoism som en ekosofi. Naess egen ekosofi heter ekosofi T.  
 

                                                 
3 Naess. A., “Deepness of Questions and the deep ecology movement”, s. 207. 
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Det som utmärker en ekosofi på nivå 1 är att de är skapade på ett visst sätt, nämligen genom 
frågor. Genom ställandet av frågor och ännu mer frågor ”why and how strings” når man till 
slut ett ”svar” som inte längre kan skapa några frågor, ”the end of the line assumption”. ”The 
end of the line assumption”, är en fundamental norm. Den fundamentala normen skiljer sig åt 
beroende på vilken ekosofi det rör sig om. I ekosofi T kallas den fundamentala normen för 
självförverkligande. Lite kort kan man säga att den handlar om att förstå betydelsen av 
naturens symbiotiska förhållande och att vi är en del av den symbiosen. Vi står alla i en typ av 
beroendeförhållande till allt som existerar i vår natur och vice versa. När man förstår detta 
förhållande så kommer man inte vilja rubba den eftersom man själv i slutänden kan råka illa 
ut, naturen slår tillbaka.  
 
Jag kan dock inte låta bli att fundera på frågan, hur man vet att det man nått fram till faktiskt 
är en fundamental norm? Det borde väl gå att fortsätta att fråga, why and how. Naess skulle 
antagligen svara att man via intuitionen vet när man nått den fundamentala normen. Han 
använder intuitionen som en vägledning när man ställer frågor. 
 
Innan vi går vidare i schemat med nivå 2,3 och 4 så vill jag visa Naess logiska derivering av 
självförverkligande, eftersom det är den som leder nedåt i schemat. För att förstå de olika 
delarna av deriveringen väljer jag att ta upp den fundamentala normen självförverkligande 
först. 
 

Självförverkligande 
 
Självförverkligande är en väg till en miljö som inte belastas av människan. Inom 
grundekologin förknippar man självförverkligande med individuella människors utveckling, 
det är ett sätt att stärka sin egen ställning i förhållande till andra människor. Man kanske satsar 
på en viss karriär eller tävling för att visa att man är något. 
 
”In the environment in which I grew up, I heard what is important in life is to get to be someone-to outdo others 
in something, to be victorious in comparing one’s abilities with others. The ability to cooperate, to work with 
people, to make them feel good, of course, “pays” in fiercely individualistic society, and high positions may 
require that-but only to the extent to which they are ultimately subordinated to one’s career, to the basic norms of 
the ego-trip, not to a self-realisation worthy of name. To identify self-realisation with ego-trips manifests a vast 
underestimation of the human self.” 4 

 
Historiskt sett har människan även försökt bevisa att hon är bättre än allt annat levande på 
jorden och att människan kan styra naturen utefter sina egna önskemål. Människans ”ego” har 
setts som något som befinner sig utanför naturen (Descartes) och som något enastående och 
bättre än den övriga naturen (som kristendomen delvis har tolkat bibeln). 
 
Vad innebär det att självförverkliga sig enligt Naess? Genom att lära känna sin omgivning (i 
detta fall naturen) och på så vis identifiera sig med den så får ”jaget” en mycket vidare 
betydelse. Det innehåller delar av omgivningen. Så skogen i min närhet är inte bara en skog, 
vilken som helst, utan den är en del av mig. Den identiteten består av kunskaper jag skaffat i 
mitt betraktande, t.ex. jag vet att sädesärlan kommer till mitt hus den 8 april. Det är även en 
känsla av samhörighet med det som finns på platsen. Det som händer där berör mig och jag 
känner mig delaktig i det som sker. Till exempel; kommer sädesärlan att hitta mat nu när det 
kallt? Hur kan jag hjälpa den? 

                                                 
4 Naess A, “Self-realisation” s. 234. 
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Fördjupande av ”jaget” på detta sätt kallar Naess för ekologiskt jag. 
 
”When the human being A identifies with B, and the wider self of A comes to comprise B, B is not supposed to 
reject the individuality of B. Thus, if B and A are persons, the self of A comprises that of B and vice versa.” 5 

 
Finessen med den här identifieringen med naturen är förstås att ju mer man identifierar sig 
med sin omgivning desto svårare är det att skada den. Anledningen till att människor inte bryr 
sig om vad som sker med miljön är att dessa människor ofta saknar identifiering med naturen. 
De saknar ofta möjligheten att lära känna naturen som finns omkring dem och därför gör det 
inte så mycket om den skadas. Den typen av problem är vanligt i vårt samhälle eftersom vi 
sällan stannar på den plats vi växer upp på, vi flyttar mycket och hinner inte lära känna 
omgivningen så att vi känner att ett ingrepp i närmiljön påverkar oss negativt. När någon 
flyttas till en annan plats än den som individen är förtrogen med blir den tidigare platsen som 
man identifierat sig med inte användbar i den nya miljön eftersom här råder andra 
förutsättningar än de som man känner till. Individen har förlorat en del av sin identitet, delar 
som denne inte längre har någon nytta av.  
 
“If people are relocated from a steep mountainous place to the plains below, they also realize (but too late) that 
their home-place was a part of themselves and that they identified with features of that place. The way of life in 
the tiny locality, with the intensity of social relations there, has formed their personhood. Again, “they are now 
not the same as they were.” 6 

 
Flyttar jag till en annan plats känner jag inte till omgivningen och risken är stor att jag gör fel 
och det kan i vissa fall få följder som kan resultera i miljöförstöring. Likaså betyder inte den 
nya platsen lika mycket för min identitet att skadan jag gjort inte berör mig lika mycket som 
den hade gjort om jag levt där länge och identifierat mig med platsen. Det Naess talar om här 
är mycket likt närhetsprincipen, man bryr sig mer om det som står en nära än det som är 
längre bort. 
 
Alla skall ha lika rätt till självförverkligande, säger Naess. Det inkluderar människor, djur och 
”icke levande” ting (floder, luft mm.). Det kan låta lite konstigt att ett djur eller en flod skall 
ha samma möjlighet till självförverkligande, man kan tycka att det borde krävas åtminstone 
någon typ av medvetande för att det skall vara möjligt. Men Naess menar inte att alla skall 
göra det på samma sätt som människorna, utan alla gör det utefter sina egna förutsättningar. 
Man skulle kunna dra en parallell till Aristoteles tankar om att allt strävar efter ett givet mål. 
Naess tar upp floden som ett exempel. Floden försöker vara så mycket flod som möjligt 
genom att rinna, forsa och brusa fram genom landskapet och ge liv åt det som är beroende av 
den tills det att den har nått sitt mål, havet. En flods självförverkligande skulle då kunna sägas 
vara det att den ger liv åt det som finns i och runt den och att den uppfyller detta genom att 
bibehålla samma fåra. Den har ett symbiotiskt förhållande med omgivningen. 
 
När vi självförverkligar oss genom identifiering med omgivningen kommer vi automatiskt ge 
utrymme för övriga individer/ting att självförverkliga sig. Detta för att vi ser dess betydelse 
och att vi är en del av den. Likaså inser vi att vi har ett behov av att andra får samma 
möjlighet att självförverkligas eftersom vi annars skulle begränsas i vår egen strävan. När vi 
gör större ingrepp i naturen bryter vi många individer/tings möjlighet till självförverkligande. 
Dämmer vi upp en flod försvinner dess mål och det kan ge oanade konsekvenser för både 
människor och annat som finns i dess närhet. 
 

                                                 
5 Ecology, community and lifestyle, s. 198. 
6 Naess. A., “Self-realisation”, s. 231. 
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Man kan nu ställa sig frågan om hur man vet vad andra varelser vill och om den fria viljan har 
gränser i och med att alla skall ha lika rätt till självförverkligande? Naess talar inte så mycket 
om viljan på det här viset. Vi kan naturligtvis inte veta om floden vill flyta si eller så, vad vi 
kan veta är att om vi inte hindrar den så kommer den att välja vägar som den brukar ta och då 
ger floden liv åt det som är beroende av den. Angående fri vilja skulle nog Naess svara att när 
man väl insett betydelsen av självförverkligande och vilka möjligheter det ger för miljön att 
bli bättre, så är det det man vill göra och inget annat. Samtidigt så anser Naess att ens frihet 
till handling bör vara begränsad på så vis att en persons vilja inte får innebära att den 
begränsar någon annan. Men med vissa undantag, varje individs basala behov kan innebära att 
andras frihet till att självförverkligas begränsas eller rent av upphör. Men om man ställs inför 
en sådan situation måste man göra det så att så lite skada som möjligt uppstår. Vad Naess 
menar med basala behov är sådant som mat, skydd och värme. Det betyder mer konkret att 
man kan behöva döda en annan varelse för att stilla sin hunger, men däremot inte att man gör 
det för nöjes skull. De basala behoven ryms inom tankarna kring självförverkligande eftersom 
det är en del av naturen. 
 
Självförverkligande är sammansatt av flera olika delar som tillsammans utgör en väg till en 
förbättrad miljö. Självförverkligande är en process som jag sammanställt enligt följande: 
 
⇒  1. Identifikation med omgivningen/naturen genom observation 
 ⇒  2. Känslomässig involvering med omgivningen 
  ⇒  3. Insikt av betydelsen hos varje individs bidrag till ditt/andras välbefinnande 
   ⇒  4. Ömsesidigt nyttjande 
    ⇒  5. Symbios  
     ⇒  6. Miljön mår bra 
 
Under punkt 1 ser man vilka begränsningar man har och vilka förutsättningar som naturen har 
för att man skall kunna leva där. Punkt 1 innehåller även traditionsbunden kunskap. Punkt 2 
innebär att man ser sårbarheten hos sig själv och hos andra individer/ting. Processen skulle 
kunna se ut så här men det är inte givet att 1 leder till 2 osv. Man kan till exempel inte vara 
känslomässigt involverad i alla individer i omgivningen, däremot kan man se betydelsen av 
deras existens. Det är oftast lättare att identifiera sig med söta djur än med insekter, vilket 
betyder att 2. inte nödvändigtvis infinner sig gällande insekter men däremot 3. för att man 
förstår insekternas bidrag till omgivningen. 
 
Den här processen är tänkt som självförverkligande för människan. Det är uppenbart att Naess 
inte kan mena att andra djur eller ting skulle kunna gör på det viset. Bortser vi ett tag från 
övriga individer i vår omgivning och ser till processen tänkt för människan så kan man även 
här se vissa problem. När vi börjar identifiera oss med omgivningen måste vi veta vad som är 
relevant information, vad av allt jag ser är det som jag bör ta till mig för min fortsatta 
identifikation. Förutsätter inte det att den omgivning jag valt att leva i är sådan att den redan 
mår bra? Hur skall jag annars kunna avgöra vad som är en naturlig process? Naess skulle 
svara att vi måste börja någonstans och det bästa är att börja där du är för att det är den plats 
som du trots allt känner bäst. Intuitivt vet man vad som borde vara en naturlig process. När 
man ser en varg döda ett djur så inser vi att den gör det för att skaffa sig mat, det är en naturlig 
process. Man kanske känner obehag och medlidande för det dödade djuret, men man förstår 
att det är så det borde fungera. Och det är den här känslan av obehag som vi har nytta av, vi 
har en förmåga att leva oss in i andra djurs situation, säger Naess. Den förmågan skall vi 
utnyttja så att vi inte bidrar med lidande som kan undvikas. Man vet redan innan att en 
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plåtburk är vass, den kan skapa lidande du behöver inte testa det i naturen. Kemikalier vet 
man inte så mycket om, avstå istället för att testa. 7 
 
Det som Naess nog tänker sig här är att utgångspunkten för människan är att människan från 
början är ett djur men som kommit lite vilse. Processen borde inte vara så svår, vi kommer 
automatiskt att se vad som är rätt bara vi släpper våra andra önskningar som sliter i oss, 
välfärdssamhället. Tar vi fram grottmänniskan i oss så ser vi vilka villkor som gäller i naturen. 
Det är dock viktigt att påpeka att Naess inte förespråkar en tillbakagång i levnadsstil som är så 
drastisk, han vill bara få oss att se alternativ som är bättre än de alternativ vi nu lever efter. 
Naturen lever inte efter vårt mönster, det är vi som försöker ändra på naturen och då får vi en 
miljö som far illa, menar Naess.  
 
Självförverkligandet för andra individer i vår omgivning ser annorlunda ut eftersom de har 
andra förutsättningar. Man kan inte veta andra individers mål men man kan studera förloppet 
och därigenom se hur väl omgivningen fungerar, ungefär så skulle nog Naess svara. Det här 
en del av självförverkligandet som man borde titta närmare på det känns inte helt givet att 
tillskriva andra varelser, främst då sådant som stenar och floder, ett mål, men det får bli i en 
annan uppsats.  
Nu har vi en liten bild av vad Naess menar med självförverkligande och går nu vidare till den 
logiska deriveringen, från nivå 1 i schemat till nivå 2, 3 och 4. 
 

Ecosophy T 
 
Utifrån den fundamentala normen kan man skapa hypoteser → norm → hypotes → norm osv. 
Det är vad pilen som går nedåt vill visa i schemat (logical derivation). Så här ser Naess 
logiska derivering ut av den fundamentala normen självförverkligande.  
 

N1: Self-realisation! 

H1: The higher the Self-realisation attained by anyone, the broader and deeper the  

 identification with others. 

H2: The higher the level of Self-realisation attained by anyone, the more  

 its further increase depends upon the Self-realisation of others. 

H3: Complete Self-realisation of anyone depends on that of all. 

N2: Self-realisation for all living beings! 

H4: Diversity of life increases Self-realisation potentials. 

N3: Diversity of life! 

H5: Complexity of life increases Self-realisation potentials. 

N4: Complexity! 

H6: Life resources of the Earth are limited. 

H7: Symbiosis maximises Self-realisation potentials under conditions of  

 limited resources. 
                                                 
7 Exemplen är mina egna. 



  10 

N5: Symbiosis!
 8
 

 

Naess säger sig vara medveten om att det skulle behövas premisser som stödjer detta strikt 
logisk, men eftersom han inte håller på med logik utan ekosofi så avstår han från detta. 
 
” Our consolation: the formal logical derivation of theorems of the first part of Spinoza’s Ethics seems to require 
about 160 additional premises – but with them at hand consistency is achieved” 9 
 

Others i H2 kan lättare förstås om man tänker på relationer i termer av cirklar, säger Naess.  

10 
De som man bryr sig mest om är i centrum av cirkeln och de som man inte har så starka 
relationer till befinner sig längre ut i cirkeln. Det kan betyda att man bryr sig mer om sina 
husdjur än vad man bryr sig om människor som man inte känner. När jag läser det här så 
undrar jag om man inte riskerar att hamna i situationer som gör att man handlar i egenintresse. 
Om jag vill självförverkliga mig så vill jag att andra gör det också för då ökar allas möjlighet 
till självförvekligande. Men när till exempel de basala behoven hos någon utanför min cirkel 
hotar självförverkligandet hos någon inom min cirkel då uppstår förstås en konfliktsituation. 
Det här är dock inget större problem för teorin eftersom det är så som naturen fungerar eller 
som den borde fungera.  
 
N1, H1, H2 och H3 är på nivå 1. N1 och H1 är fundamentala och inte härledbara från någon 
av de andra inom detta alternativ av Ekosofi T. H2, H3 och N2 antas vara logiskt härledda ur 
N1 och H1. H4-N5 hör till nivå 2. H4 förklarar Naess såhär; 
 
”H4 has metaphysical background. Life is viewed as a kind of vast whole. The variety of forms of life, with their 
capacities, realise, that is, bring into actuality, something which adds to that whole. They realise the Self-
realisation potentials. An increase in qualitative diversity of life forms increases the possibility of potentials. 
From H4 and N1 therefore follows N3.” 11 
 

Self-realisation potentialities betyder att varje individ/ting har lättare att självförverkliga sig 
själv om mångfalden ökar. Anledningen till detta är att organismer som lever på en plats, 
givet att de tillhör den faunan, hjälper varandra att självförverkligas. Om det försvinner 
individer från platsen försvinner vissa delar från min egen möjlighet till att självförverkligas 
och vice versa. Alltså, varje individ är en potential i min självförverkligandeprocess. 
 

                                                 
8 Ecology, community and lifestyle, s. 197. 
9 Ibid, s.198. 
10 Min bild. 
11

 Ecology, community and lifestyle, s. 200.  
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De 8 punkterna 
 
På nivå 2 finns en plattform i ekosofi T som skapats av den logiska deriveringen (se i schemat 
s.4). Den här plattformen är tänkt som en transformering från teori (filosofi) till praktik. 
Plattformen ger riktlinjer för hur man bör handla om man vill uppnå en bättre miljö. Den 
består av 8 punkter och enligt Naess skulle alla de ovan nämnda djupekologierna12 gå med på 
dessa punkter som en väg att nå en bättre miljö. Naess tar upp detta i boken Ecology, 

community and lifestyle. Jag har dock inte fördjupat mig i huruvida hans påstående om att de 
ekosofier som han identifierar som tillhörandes djupekologin faktisk skulle gå med på de 8 
punkterna. Men det är naturligtvis en fråga man bör ställa sig. 
 

1. The flourishing of human and non-human life on earth has intrinsic value. The 
value of non-human life forms is independent of the usefulness these may have for 
human purposes. 

2. Richness and diversity of life forms are values in themselves and contribute to the 
flourishing of human and non-human life on Earth. 

3. Humans have no right to reduce this richness and diversity except to satisfy vital 
needs. 

4. Present human interference with the non-human world is excessive, and the 
situation is rapidly worsening. 

5. The flourishing of human life and cultures is compatible with a substantial 
decrease of human population. The flourishing of non-human life requires such a 
decrease. 

6. Significant change of life conditions for the better requires change in policies. 
These affect basic economic, technologic, and ideological structures. 

7. The ideological change is mainly that of appreciating life quality (dwelling in 
situations of intrinsic value) rather than adhering to a high standard of living. 
There will be a profound awareness of the difference between big and great. 

8. Those who subscribe to the foregoing points have an obligation directly or 
indirectly to participate in the attempt to implement the necessary changes.13 

 
 
På nivå 3 kan man göra generella antaganden om världen och om hur man bör handla, denna 
nivå är praktisk. Med hjälp av de 8 punkterna är det möjligt att se hur man bör förhålla sig till 
omvärlden. 
Nivå 4 är också den praktisk och då på en partikulär nivå, här ser man hur man bör handla i 
vissa specifika situationer. Svaren ges via den generella nivån (nivå 3) som i sin tur får sina 
svar genom plattformen på nivå 2. Och nivå 2 är skapad genom en logisk derivering från nivå 
1. Nivå 2 → 3 → 4 är även de en logisk derivering med hypoteser, som på nivå 2 först är av 
teoretisk karaktär och som sedan omvandlas på nivå 3 till praktik. 
 
Som en sammanfattning kan man säga att Naess ser vissa delar av det jag tagit upp ovan som 
nödvändiga och tillräckliga för att en teori skall vara en djupekologi. För att vara en 
djupekologi behöver man: 
 
 
 

                                                 
12 Se Fundamentala normer, sid.5.  
13

 Ecology, community and lifestyle, s. 29. 
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1.”Why and how strings” 
2. Fundamentala normer 
3. Logisk derivering 
4. De 8 punkterna 
 
Vi får nu en definition av djupekologi: 
 
En ekologisk teori är djupekologisk om, och endast om, den uppfyller kraven 1-4. 
 
Jag vill dock påpeka att Naess inte själv formulerar en sådan definition. Vad de fyra 
punkterna beträffar så lyfter han inte fram dem så här tydligt, jag vill dock påstå att det är en 
rimlig sammanfattning av de krav Naess ställer på en djupekologi. Och ur kraven följer 
definitionen. 
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Skillnader mellan djupekologi och grundekologi 

 

Denna del av uppsatsen tar upp de skillnader som Naess ser mellan djupekologi och 
grundekologi och som gör att distinktionen tas ner på en konkret nivå. Dessa skillnader 
befinner sig på nivå 3 men ger tydliga hänvisningar till nivå 1. Men det är handlingen som är 
viktig här, vad man gör och hur man gör för att få en bättre miljö. De skillnader jag tar upp är 
sådana som Naess ser som avgörande för att varje handling skall leda till en omvärld där 
villkoren för levnad/överlevnad i möjligaste mån är likvärdig för alla. 
 
Den filosofi som Naess presenterar är tänkt som en väg för var och en att nå en levnadsstil 
som är förenlig med naturen, han kallar den för ekosofi T. Det kan vara på sin plats att påpeka 
att de normativa ”förslag” som ges i det kommande inte nödvändigtvis är tillämpbara på andra 
situationer än just den som rör vårt förhållningssätt till naturen. 
 
I NE14 beskrivs ekologi så här: ekologi är vetenskapen om de levande varelsernas relationer 
till sin omvärld. Begreppet får en vidare betydelse för Naess. Han inkluderar icke-levande ting 
till det som står ovan samt att den inte är avsedd att endast behandla den vetenskapliga delen 
som i NE, utan är grunden för ett normativt ställningstagande kring det som finns i världen. 
 

Den moraliska handlingen 
 
Hur skall man då förhålla sig till sin omgivning? Hur skall man avgöra vad som är en bra 
handling? För att kunna uppnå en värld där naturen och människan lever i balans och alla har 
möjlighet till självförverkligande så krävs det att vi människor i vår vardag gör handlingar 
som maximerar möjligheten för alla att självförverkligas. Man kan tro att Naess skulle 
kommendera alla att sluta köra bil och bli veganer. När man slutar med att göra vissa saker för 
att de bidrar till miljöförstöring, utan att egentligen ha någon känsla för varför, ger inget gott 
resultat. Man behöver känna att handlingen gagnar än själv. Naess förespråkar därför inte 
altruism. Regler och lagar kan styra människor att gör rätt för sig. Det kan i sin tur leda till en 
bättre miljö, men så länge den enskilde personen inte ser ett resultat av sin handling eller att 
handlingen är en belastning, så kommer denne förr eller senare att sluta med handlingen. 
 
Grundekologin styr människor i en viss riktning för att åstadkomma en viss effekt, t.ex. den 
höjda bensinskatten. Man vill med detta åstadkomma ett byte till miljövänligare drivmedel 
samt minskad trafik. Som enskild person vinner man inget på detta men miljön kan på sikt bli 
bättre. 
 
Naess säger att den bästa vägen att nå balans i miljön är att varje enskild person själv ser 
nyttan av en handling och att det man gör har betydelse för den som gör handlingen. Det som 
berör en människa är det som står den nära och om varje person får möjlighet att inse 
betydelsen av sin ekologiska identitet så kommer varje människa att vilja göra gott. Naess vill 
jämföra sina tankar med Kants ”Beautiful act”.  
 

                                                 
14 “Ekologi” Nationalencyklopedin Multimedia 2000 plus NE. 
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“So the norm ’Self-realisation!’ is a condensed expression of the unity of certain social, psychological, and 
ontological hypotheses: the most comprehensive and deep maturity of human personality guarantees beautiful 

action.” 
15

 

 

Tänka globalt och handla globalt 
 
“To the slogan “Think globally, act locally” should be added a new one: “Think globally, act globally.” Even if 
we take it for granted that your body is geographically at a definite place, nevertheless every action influences 
the Earth, and many of these may be roughly positive or negative. Actions are global in whatever locality you 
act. Many fierce local or regional conflicts have global character, crossing every border and level of standard of 
living. ” 16 

 
Varje handling du utför har mer eller mindre påverkan på den lokala miljön, men den 
påverkar även den globala miljön. Förr tänkte man sig att om man flyttade miljöavfallet till en 
annan plats långt bort, helst till områden där det inte bor människor, åtminstone inte 
västerlänningar, så skulle problemet försvinna. Miljöavfallet skulle åtminstone inte påverka 
den lokala platsen. Att problemet kvarstod någon annanstans var sekundärt. Men att endast 
flytta ett problem betyder inte att det är löst, konsekvensen är global, menar Naess. Tänker 
man på att varje negativ påverkan på miljön är global så krävs det att man måste kunna lösa 
problemet lokalt. Går det inte att lösa det på platsen där problemet uppstod kan man inte lösa 
det någon annanstans heller. Även om det finns en lokal lösning på problemet måste man veta 
att den lösningen är global, den får inte ge negativa effekter på någon annan plats. 
 
Grundekologin strävar dock inte efter att avstå från vissa negativa effekter, utan endast att 
reducera dess verkan, ofta på allt för kort sikt. Ekonomiska intressen gör att problemen flyttas 
till länder med sämre ekonomiska förutsättningar. De tänker alltså lokalt och handlar lokalt. 
 
Naess djupekologiska perspektiv går även att applicera på nutid/framtid, det som inte går att 
lösa nu kommer inte att kunna lösas senare heller, åtminstone kan man inte räkna med det. Ett 
givet exempel är förstås slutförvaringen av kärnbränsleavfall. Djupekologiskt är det viktigt att 
tänka flera generationer framåt. Kan barnbarnsbarnen fara illa av det jag gör nu? Kan jag inte 
avgöra det, måste jag avstå ifrån att göra handlingen. 
 

Universialiserbarhet 
 
” Societies must adopt policies which can be universalized without reducing the richness and diversity of Life on 
Earth.” 17 
 

Har tredje världen rätt till den livsstil som vi i västvärlden har, även om det skulle innebära en 
drastiskt försämrad miljö? Det här är en typ av fråga som grundekologin har svårt att 
formulera ett svar på. Grundekologin vill behålla sin livsstil men inte ge andra samma 
möjlighet, eftersom de vet vilka konsekvenser som det skulle innebära.  
 
Alla normer i en djupekologi måste vara universialiserbara, säger Naess. En norm skall vara 
tillämpbar på allt och alla, den får inte skilja ut några som ett undantag. På den givna frågan 
så skulle Naess svara att det inte handlar om tredje världens rätt utan om västvärldens 

                                                 
15 Ecology, community and lifestyle, s. 86.  
16 Naess. A., “The third world, wilderness, and deep ecology”, s. 404. 
17 Naess. A., “Deepness of Questions and the deep ecology movement”, s. 211. 
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skyldighet att förändra sin livsstil. Levnadsstilen skall vara sådan att oavsett vilka människor 
det är eller var de bor så skall de kunna ha samma typ av levnadsstil. En levnadsstil som inte 
belastar miljön. 18 
 

Kunskap och expertis 
 
Grundekologin är sådan att den premierar specialiserad kunskap och negligerar 
traditionsbunden kunskap, sådan kunskap som äldre generationer förmedlat till de yngre. Det 
har medfört att många människor förlorat sin identitet med sin omgivning och dess natur. 
Genom att endast förmedla faktakunskap har den känslomässiga biten gått förlorad, den 
kunskap som skapar identiteten med djur och natur. Kunskapen har inte blivit förankrad i din 
närhet. Samtidigt har det blivit ett krav att bli mer och mer specialiserad på ett visst område 
för att kunna förstå varför vissa miljöförändringar skett. Problemet med det är att ju fler som 
blir experter desto fler förlorar det helhetsperspektiv som krävs för att se sambanden i naturen, 
säger Naess. Det blir ännu värre när experterna tvingas forma sin forskning utefter 
ekonomiska förutsättningar eftersom lönsam forskning premieras framför sådan forskning 
som är mindre lönande.  
 
För att vända denna trend säger Naess att forskare måste stå fast vid att inte förmedla fakta 
som är skapade för ekonomisk vinning utan att istället förhålla sig opåverkade av andra 
intressen än de som leder till en förbättrad miljö. Forskarna måste våga stå upp för sin egen 
grundläggande attityd till sin forskning, samt att det krävs en mer integrerad forskning som 
ger en bredare kunskap, detta för att undvika en enformig formulering av miljöproblemen. Det 
behövs även en djupare förståelse och acceptans för traditionell kunskap, den som finns hos 
den lokala befolkningen.19 
 

Ökad komplexitet 
 
Så som världen ser ut idag blir människans värld mer och mer komplicerad. Allt mer krävs av 
oss för att kunna följa med i den teknologiska utvecklingen, detta ses som en positiv 
utveckling som man måste följa. Ju högre teknologiska framgångar desto mer komplicerad 
blir tillvaron. Kunskapen om vår värld ökar och möjligheterna att utveckla nya tekniker för att 
kunna utnyttja resurserna ökar. Problemet är dock att experterna behövs för att kunna förklara 
det komplicerade och det i sin tur orsakar sårbarhet eftersom tolkningar av experterna kan 
vara felaktiga och det kan få katastrofala följder. Kompliceringen av världen betyder att varje 
enskild sak blir svårare att förstå och således blir det svårare för var och en att hjälpa till att 
förbättra miljön. Komplicering i förhållande till möjligheten att självförverkligas är sådan att 
det krävs expertis, andra aktörer än dig själv, vilket omöjliggör själva idén med 
självförverkligande, eftersom man blir beroende av andras kunskap. Grundekologin stödjer 
den utvecklingen, menar Naess. 
Istället för en ökad komplicering av världen borde man se till att det komplexa får större 
utrymme och möjlighet till att öka. Med komplexitet menas då möjligheten för individer, alla, 
djur, floder mm, att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och inte begränsas av 
komplicerade teknologiska innovationer.20 Det behövs ingen expert för att var och en skall se 
                                                 
18 Min tolkning av Naess är den att hans sätt att se på  universialiserbarhet inte riktigt stämmer överens med vad  
 Hares universialiserbarhetstes säger, men trots det så förstår man vad Naess vill komma åt. 
19 Naess. A., “The deep ecological movement: some philosophical aspects”, s. 193-194.  
20

 Ecology, community and lifestyle, s. 200-203.  
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sambanden i naturen, dess komplexa uppbyggnad, åtminstone inte på den nivå som behövs för 
att vi skall få känslan av samhörighet och identitet med naturen. Mångfald av individer/ting är 
komplext i sin uppbyggnad men enkelt att förstå. Det är lättare att se individers/tings behov 
och man kan anpassa och begränsa människornas påverkan. Då blir det inte lika nödvändigt 
med komplicerad teknologi för att lösa miljöproblemen, säger Naess.  
 

Livskvalitet 
 
Som vi såg förut så är självförverkligande en strävan att nå insikt om andra varelsers behov 
och vårt behov av dem, ett symbiotiskt förhållande. Behovet är sådant att man inte får betrakta 
andra varelser som medel utan som mål i sig själva. Livskvalitet är då ett mått på hur pass väl 
den här symbiosen mellan olika varelser fungerar. Man kan se hur hög livskvalitet ett 
samhälle har genom att studera naturen. Är miljön bra så är livskvaliteten hög. Livskvalitet är 
i det här fallet inte ett mått på hur någon upplever sin livssituation, säger Naess. En person 
kan därför uppleva sig otillfredsställd med sin livssituation men ändå haft stor möjlighet att 
självförverkliga sig. 
 
Naess vill komma ifrån grundekologins mått på ett bra liv, levnadsstandard. Levnadsstandard 
värderar materiella tillgångar som ett mått på att någon har ett bra liv. Det gör att konsumtion 
och produktion är bra, vilket i sin tur gör att det är ekonomin som är avgörande för huruvida 
man har ett bra liv eller ej. Grundekologins synsätt främjar ekonomisk tillväxt och det är inte 
förenligt med en bra miljö, eftersom ekonomisk tillväxt tär på naturen. Man använder naturen 
som medel, inte som mål. 
 

Skillnader mellan djup respektive grund ekologi 
 
Efter denna genomgång av skillnaderna mellan djupekologin och grundekologin kan vi 
konstatera att Naess anser att grundekologin är inkonsekvent och att grundekologins 
handlingar ofta är ogenomtänkta. Orsaken till detta är att grundekologin inte har yttersta 
principer eller att de inte ids hålla fast vid dem när de märker att svaren som kommer ur dessa 
principer skulle bli allt för obekväma och betyda stora förändringar. 
 
Vi har från första delen fyra punkter som skiljer en djupekologi från en grundekologi. En 
grundekologi saknar dem eller åtminstone använder sig inte av dem.  
 
1. ”Why and how strings” 
2. Fundamentala normer 
3. Logisk derivering 
4. De 8 punkterna 
 
Vi fick en definition:  
En ekologisk teori är djupekologisk om och endast om den uppfyller kraven 1-4. 
 
Här följer en sammanställning över de skillnader jag tagit upp mellan djupekologi respektive 
grundekologi, vissa är tydliga andra har antytts i texten. 
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Djupekologi Grundekologi 
 
Handling genom att man inser nyttan för sig 
själv och för omgivningen 

 
Styrning genom lagar 

Handling som inte påverkar negativt vare sig 
lokalt eller globalt.  

Flyttar problem istället för att lösa dem. 

Långsiktigt Kortsiktigt 
 
Icke-antropocentrisk  

 
Antropocentrisk21 

 
Förebyggande 

 
Snabba tillfälliga lösningar 

 
Naturnärmande genom närvaro i naturen. Man 
lär sig att se komplexiteten. 

 
Naturfjärmande genom mer fakta och 
expertis. Man komplicerar tillvaron genom 
tekniska lösningar. 

Livsstilen skall kunna vara densamma oavsett 
var man bor. 

Vill behålla sin livsstil men inte låta andra 
anamma densamma. 

Livskvalitet är ett mått på hur väl naturen 
mår. 

Levnadsstandard och ökad ekonomisk tillväxt 
är värden som inte kan ifrågasättas. 

 
Det finns fler skillnader mellan djupekologin och grundekologin men det här är de skillnader 
som jag ser som de viktigaste i Naess texter.

                                                 
21 Människocentrerad 
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Problem med djupet 
 

Den formella, filosofiska och populära betydelsen av djupekologin 
 
Det har inte funnits många invändningar mot Naess djupekologi. De gånger som någon 
opponerat sig har det ofta handlat om missförstånd av termen djupekologi, säger Fox. Man 
har trott att djupekologi är de 8 punkterna och därför inte begripit vad djupet skulle betyda i 
djupekologin. Fox gör därför ett försök till att beskriva djupekologins olika betydelser. Han 
kallar dem för den formella betydelsen, den filosofiska betydelsen och den populära 
betydelsen av djupekologin. Den formella betydelsen är hela Naess schema, där själva 
metoden är beskriven. Från pilen ”Questioning”, till den logiska deriveringen. Termen 
djupekologi syftar då främst till ställandet av frågor, säger Fox.  
 
”In the context of this four-level model, then, Naess´s formal sense of deep ecology may be summarized by 
saying that it refers to any ecologically relevant view (no matter how “unecological” it might in fact be) that is 
derived from assumptions or premises located at level one, which is to say from philosophical or religious 
fundamentals. These fundamentals are themselves arrived at by a process of asking progressively deeper 
questions.” 22 

 
Den formella betydelsen av djupekologin är “nyckeln” till den filosofiska och den populära 
betydelsen av djupekologin, eftersom den ger strukturen inom vilka dessa två ryms, säger Fox. 
Den filosofiska betydelsen är nivå 1 i schemat och Fox menar att den tar upp innehållet i 
teorin. Det gör även den populära betydelsen, men den befinner sig på nivå 2. 
 

Det ”fundamentala” problemet 
 
”For anyone who understands the intended meaning of the term deep ecology, it is clear that the only valid 
theoretical reason for rejecting this term is if its intended meaning is untenable, that is, if deep ecological views 
cannot clearly be shown to be arrived at by a process of asking deeper questions than those that are asked in 
formulating shallow ecological views.” 23 
 

När man möter situationer där makthavare väljer att bry sig om till exempel estetiska värden 
hos en park framför parkens behov av dess olika livsformer så är det enkelt att bara säga att en 
sådan ledare inte sett till de djupare förhållandena som står på spel. Men, säger Fox, ledaren 
kan mycket väl ha sett till de djupare förhållandena, men andra djupa förhållanden än dem 
som påkallats här. Ett dominerande synsätt som är väl känt för innevånarna i det samhället 
behöver inte argumentera för sin ståndpunkt. Det behöver nya synsätt göra för att visa att 
deras ståndpunkter håller i en argumentation, djupekologin är ett sådant synsätt. Men bara för 
att det dominerande synsättet inte argumenterar för sin ståndpunkt och dess underliggande 
normer betyder inte det att det dominerade synsättet inte har några fundamentala normer. 

                                                 
22 Toward a transpersonal ecology, s. 101. 
23 Ibid, s. 127. 
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”Naess is all too ready to jump from personal view that ”the (dominant) shallow ecology movement has not 
offered examples of total views comprising the four levels” (i.e., views that proceed from fundamentals) to the 
conclusion that nonecocentric views cannot be argued for from fundamentals: “I am tempted to say,” says Naess, 
“that there will be no examples (of nonecocentric views being derived from fundamentals). Serious attempts to 
find a deep justification of the way life on the planet is treated today … are doomed to fail. What I say is meant 

as a challenge: is there a philosopher somewhere who would like to try?” 
24

 

 

Fox ställer sig frågan om det är möjligt att härleda antropocentriska synvinklar från 
fundamentala normer? Det är lätt att från fundamentala normer nå antropocentriska hypoteser 
och normer, säger Fox. Fox vill alltså visa att om han kan härleda antropocentriska normer ur 
en fundamental norm så kan inte djupekologin vara skiljd från grundekologin i den formella 
betydelsen. Det har i sin tur betydelse för den filosofiska och den populära betydelsen 
eftersom de är byggda på den formella betydelsen. Termen djupekologi förlorar sin betydelse, 
nämligen betydelsen att ställa djupare frågor, säger Fox.  
 
Fox visar dock inte någon ”why and how string” som leder fram till en viss fundamental 
norm, även om han lyft fram det som den viktigaste delen i den formella betydelsen. Jag 
tycker att han borde det eftersom det är just vad djupet avser. Anledningen till att han inte gör 
detta är att ”why and how strings” baseras på intuition och därför kan leda till vilken 
fundamental norm som helst, säger Fox. Det kan ju stämma men Naess vill ju få fram en 
fundamental norm som kan leda till en förbättrad miljö. Det är därför som frågandet är så 
viktigt, eftersom det är via intuitionen man kan leda frågorna så att de genererar en 
fundamental norm som i sin tur ger en bättre miljö. Fox kan därför inte säga att man kan välja 
vilken fundamental norm som helst, man måste åtminstone ha för avsikt att den är av en 
miljövänlig ”karaktär”. 
 
Fox har valt två olika fundamentala normer, ”Obey God” och ”Evolution”. Båda dessa skulle 
godkännas som fundamentala normer men det är förstås beroende på vem man frågar, säger 
Fox. 
 
 Ecophilosphy O (For ”obidience to the will/ways of God”) 

N1: Obey God! 

H1: The Bible is God´s word. 

N2: Act in accordance with what is said in the Bible! 

H2: God has given humans dominion over the earth. 

H3: Having dominion over something means having authority to rule over and 

 control (i.e., to govern) that thing as one sees fit. 

H4: God has given humans the authority to govern the earth as they see fit 

 (provided, of course, that they obey God in all other respects). 25 

 

Vid H1 kommenterar Fox att det är irrelevant huruvida man accepterar de hypoteser som lyfts 
fram i ett normativt system. Det som är viktigt är om man kan härleda vissa synvinklar 
(antropocentriska) från fundamentala normer genom addering av hypoteser. Den här logiska 

                                                 
24 Ibid, s. 133-134. 
25 Ibid, s. 134. 
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deriveringen skulle kunna fullföljas med ett antal olika normer med mer eller mindre 
antropocentriska drag, säger Fox. 
 
Utifrån detta kan man naturligtvis göra hypoteser som leder till icke-antropocentriska normer, 
men det gör inte Fox eftersom det inte är vad han vill visa. Jag ger ett litet exempel. 
 
 H5: Människan förstår/ser behovet av biologisk mångfald. 
 N3: Biologisk mångfald! 
 
Jag nämner detta för att visa att Naess klassar kristendomen som en möjlig ekosofi. H5 och 
N3 skulle därför kunna vara en möjlig miljövänlig väg för dem som har den fundamentala 
normen ”Obey God”. 
 
Fox andra logiska derivering ser ut såhär: 
 

Ecophilosophy E (For “Evolution”) 

N1: Evolution! 

H1: The process of evolution has a tendency to generate increasingly 

 complex living systems. 

H2: The tendency referred to in H1 is not accidental but represents a 

 directionality that is inherent in the process of evolution. 

H3: The more advanced an organism is in the evolution direction referred to in H2, 

 the more valuable it is. 

H4: Humans are the most advanced organisms (in the evolutionary direction  

 referred to in H2) of which we are aware. 

N2: Humans! 

H5: Humans are capable of accelerating the process of evolution in the 

 direction of increasing complexity by means of genetic engineering. 

N3: Genetic engineering! 26 

 

Under N1 skriver Fox att vissa personer skulle se det här som en fundamental norm. Medan en 
del kanske skulle säga att den endast är en norm kommen ur till exempel den fundamentala 
normen, Realize God! Det är ytterligare en möjlig fundamental norm som Fox anser att vissa 
människor skulle godta. Han tänker sig att N1 inte nödvändigtvis är fundamental utan en norm 
som följer ur en annan fundamental norm, det beror på vem man frågar. H2 kan vara ifrågasatt 
av teoretiker men det är dock en hypotes som många anser riktig, säger Fox. 
 
”In view of N1 and H3, this last norm can be interpreted as calling for genetic engineering of all organisms 
(human and nonhuman) in general direction reffered to in H2.” 27 

 

                                                 
26 Ibid, s. 138. 
27 Ibid, s. 139. 
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Warwick Fox slutsats 
 
Ur det som Fox kommit fram till drar han fyra slutsatser.  
 
 1. Det finns mycket goda skäl till varför medlemmar av en dominant tradition, som 
  grundekologin, inte behöver eller vill argumentera utifrån deras fundamentala 
  normer.  
 2. Det betyder inte att de inte kan, eller inte har fundamentala normer.  
 3. Det är faktisk väldigt enkelt att härleda antropocentriska synsätt från fundamentala 
  normer. 
 4. Bortsett från 1 så är både ekosofi O och ekosofi E fundamentala värderingar som 
  många människor har.  
 
Baserat på detta kan man nu påstå att anhängare av antropocentriska (grundekologiska) 
ståndpunkter har härlett dessa ur fundamentala normer på ett liknande sett som de som inte har 
antropocentriska (djupekologiska) ståndpunkter, säger Fox. Det finns därför ingen skillnad 
mellan grundekologi och djupekologi på den formella nivån. Båda har en logisk struktur och 
båda har fundamentala normer. Benämningen djupekologi förlorar därför sin mening. Naess 
kan behålla sin terminologi om han vill, men endast om han är beredd att erkänna att det finns 
andra teorier som har fundamentala normer som är antropocentriska i sin utgångspunkt, säger 
Fox. Skillnader mellan ekologierna på de andra nivåerna, filosofiska nivån och den populära 
nivån kan fortfarande finnas kvar däremot kan man inte säga att dessa skillnader har sin grund i 
den formella nivån. Där finns ingen skillnad, både djupekologin och grundekologin har 
fundamentala normer. Det är svaren som genereras ur dem som gett skillnaden. Man måste 
enligt Fox överge denna distinktion och med det namnen, man kan inte ha kvar namnen 
djupekologi –grundekologi när det inte finns någon sådan skillnad.  
 
Fox är nog lite väl snabb i sitt avfärdande av denna skillnad, han har visat att man kan härleda 
antropocentriska synsätt ur fundamentala normer men det betyder inte att det faktiskt är så. 
Kan och är, är inte samma sak. Fox har visat att grundekologin kan göra logiska deriveringar 
så som djupekologin gör. Naess säger att det inte verkar som grundekologin använder sig av 
fundamentala normer, framförallt inte sådana som skapats med ”why and how strings”, hade 
de gjort det så borde miljön ha sett annorlunda ut idag.  
 
Den formella betydelsen är en metod, vilket betyder att den kan användas oberoende av vilka 
motiv man har. Man kan införa olika parametrar i metoden som i sin tur genererar olika svar. 
Det tycker jag att Fox bortsett från.  
 
För att få miljövänliga handlingar i slutänden måste man ställa frågor utefter schemat, men det 
måste vara frågor som gäller just miljöproblem och sådant som relaterar till ämnet. Man måste 
ställa många frågor för att nå ”end of the line assumptions”. Därefter kan man göra en logisk 
derivering, skulle den nu råka bli antropocentrisk så är det väl okey bara den leder till en 
handling som är universialiserbar och bevisligen ger en bättre miljö. Inget av det här tycker 
Naess att grundekologin har lyckats med. Fox tar inte upp det i sin text.  
 
Fox riktar sin kritik mot Naess genom att visa att även grundekologin kan uppfylla 1-3. 
1.”Why and how strings” 
2. Fundamentala normer 
3. Logisk derivering 
4. De 8 punkterna 
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Även om Fox skulle ha rätt i sina invändningar så har han inte beaktat den sista punkten. 
Naess säger sig kunna identifiera vissa andra ekosofier som skulle godta de 8 punkterna men 
grundekologin hör inte till dessa. Han har visserligen kunnat konstatera att många som tillhör 
grundekologin ser de 8 punkterna som viktiga men att de inte är villiga att föra ut dem i 
praktiken eftersom det skulle innebära för stora förändringar. Anledningen till att Fox inte tar 
upp punkt 4 är att han håller med Naess här. Kritiken som Fox har riktar sig endast mot 
uppfyllandet av de övriga punkterna. Men för att en ekologi skall vara en djupekologi så 
behöver alla punkterna vara uppfyllda. 
 
Anledningen till varför Naess försöker finna en sådan här skillnad är att han tycker att hans 
teori är bättre än andras, säger Fox. Naess är för finkänslig, så istället för att säga att hans teori 
är bättre säger han att det finns en skillnad mellan djupekologi och grundekologi, menar Fox. 
Enligt min mening är det en fånig slutsats eftersom det är självklart att Naess tycker att hans 
teori är bättre, annars skulle han väl inte ha lagt ner 30 år av sitt liv på den! Det skulle bli 
slutet på filosofin om man inte trodde att det skulle finnas bättre teorier än de som är rådande. 
Den slutsats som man får dra är att Fox har misslyckats med att visa att det inte finns någon 
skillnad mellan grundekologin och djupekologin i den formella betydelsen. 
 

Arne Naess svar 
 
Att enbart rikta in kritiken på den formella nivån är att se enkelspårigt på djupekologin, säger 
Naess. Han vill framhäva att avsaknaden av djup inte berör endast en nivå utan alla nivåer, 
därför skulle invändning mot de fundamentala normerna inte få så stor betydelse som Fox vill 
göra gällande. 
 
” /…/ ”deepness” must include not only systematic philosophical deepness, but also the ”deepness” of proposed 
social changes.” 28 

 
Så även om en grundekologi skulle ha fundamentala normer så saknar den djupet när det 
gäller handling. Det har Fox missat enligt Naess. Det kan finnas teorier som mycket väl skulle 
kunna satisfiera kraven på den formella nivån, teorier som ger uttryck för synnerligen 
obehagliga ståndpunkter med fundamentala normer som grund. Men det kommer inte att vara 
en teori man skulle rekommendera, säger Naess. 
 
 “Should we now say then that deeper questioning is no longer what fundamentally makes Deep Ecology 
argumentation patterns different from those of the Shallow movement? The term fundamentally is too strong. I 
think the term most clearly is better.  
To illustrate this, a concept of pure “why” strings was introduced. It introduced a simple concept of “deeper 
questions” which was adapted to one of the many usages of the term deeper. But there is another usage relevant 
to the choice of designation “Deep Ecology movement”: that of “deepness of change”. Whereas the shallow 
movement suggests increases in environmental budgets, forcing polluters to pay for pollution caused, and many 
other changes in social policies, these proposed changes are not “deep”.” 29 
 
” Societies must adopt policies which can be universalized without reducing the richness and diversity of Life on 
Earth”30 
 

Eftersom Naess valt att svara Fox genom en revidering av den text som Fox använt för sin 
kritik så är det svårt för mig att avgöra vilka bitar som funnits innan den gjordes om. Bortser 

                                                 
28 Naess. A., “Deepnes of Questions and the Deep Ecology Movement”, s. 205.  
29 Ibid, s. 211.  
30 Ibid, s. 211.  
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jag från det och ser texten som om den var avsedd endast som svar så tycker jag att svaret är 
väl svagt. Naess borde ha givit ett svar som är betydligt mer avvisande, eftersom Fox kritik 
inte till fullo är genomtänkt. Visserligen kan man skönja en viss irritation hos Naess men 
ingen explicit avsikt att bemöta kritiken. Det känns som om Naess försökt förtydliga vissa 
delar av texten och han trycker mycket på vikten av djupet i ”why and how strings”. Samtidigt 
så verkar det nästan som om han backar lite och ger efter för kritiken om man tänker på det 
som citerats ovan. 
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Sammanfattning 
 
 
Jag har nu gått igenom Naess djupekologi där jag visat dess struktur, skillnader mellan 
djupekologi och grundekologi på en praktisk nivå och tagit upp en kritik riktad mot 
djupekologin som avsåg djupet i teorin. 
 
Den första delen av uppsatsen innefattade en beskrivning av hur djupekologin är uppbyggd. 
Naess har ett schema som visar de olika nivåerna (filosofisk nivå (1), teoretisk nivå (2), 
generell nivå (3) och partikulär nivå (4)). Genom att ställa många frågor ”why and how” kan 
man från partikulära fall i samhället nå fram till fundamentala normer. Men det är endast 
möjligt om man är tillräckligt ihärdig i sitt frågande. Fundamentala normer är ”end of the line 
assumptions”, dvs. man kan inte komma längre i sitt frågande. Hela denna frågeprocess kallar 
Naess för ”Questioning” i schemat. Jag visar i texten hur en sådan frågeprocess kan se ut. 
 
Naess fundamentala norm kallar han för självförverkligande och den djupekologi som han 
förespråkar kallar han för ekosofi T. Ekosofi T är en av ett antal möjliga ekosofier. Den 
fundamentala normen självförverkligande innebär i korthet att allt levande och icke-levande 
på jorden skall leva i symbios för att miljö problemen skall lösas. För att uppnå denna 
symbios behöver man lära känna sin omgivning, naturen så att man ser hur värdefull den är 
för än själv och för det som finns där, djur, floder och stenar mm. Om man lär känna sin 
omgivning på detta sätt så kommer man inte vilja skada den eftersom man förstår att det 
kommer att begränsa både ens eget fortsatta liv och det som finns där.  
 
När man nått en fundamental norm kan man genom en logisk derivering med hypoteser och 
normer gå neråt i Naess schema, från nivå 1 till nivå 2, nivå 3 och nivå 4. Jag visar Naess 
logiska derivering av den fundamentala normen självförverkligande i texten.  
Jag sammanfattade Naess schema i fyra krav som behöver uppfyllas för att en teori skall 
klassas som en djupekologi. Naess hävdar att grundekologin inte tycks ha denna struktur, eller 
åtminstone så använder grundekologin sig inte av den, vilket lett till att de inte lyckats lösa 
miljöproblemen.  
 
Andra delen av min uppsats tar upp vissa tydliga skillnader mellan djupekologin och 
grundekologin. Den första är den moraliska handlingen. Grundekologin anser Naess är sådan 
att den gärna vill åstadkomma förändringar genom lagar. Naess säger att även om det kan ha 
effekt så är ändå den bästa vägen att minska miljöutsläpp att få varje individ att själva förstå 
nyttan av en miljövänlig handling. Om man lyckas få människor att vilja göra gott så kommer 
de att göra gott, eftersom de då förstår nyttan med handlingen. 
 
Jag tog upp något som Naess kallar att ”tänka globalt och handla globalt”. När man skall 
utföra en viss handling, till exempel starta en ny kärnreaktor, så bör man tänka på vilka 
konsekvenser detta kan få om något går fel. Kan inte problemet lösas lokalt på platsen 
kommer det inte att kunna lösas någon annanstans heller. Man kan inte flytta ett problem. Kan 
man inte lösa problemet lokalt skall man avstå från en sådan handling. Varje liten handling 
man gör kan få negativa effekter någon annanstans, varför det är viktigt att känna till alla 
faktorer innan man gör något. Grundekologin flyttar gärna miljöproblemen istället för att lösa 
dem. Grundekologin vill gärna behålla sin livsstil, men tillåter inte andra länder att anamma 
den eftersom grundekologin inser att följderna för miljön skulle bli katastrofala. 
Universiabilitet är nödvändig enligt Naess. 
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Grundekologin förordar specialistkunskap vilket kan leda till att allt fler människor fråntas 
möjligheten till att kunna påverka sin livssituation, ur miljösynpunkt. Det går emot den 
fundamentala normen självförverkligande eftersom man inte kan vara beroende av specialist 
kunskap om man skall ha möjlighet att förstå och känna sig delaktig i sin omgivning, säger 
Naess. Djupekologin förespråkar därför att traditionsbunden kunskap värderas högre och att 
det är viktigt att kunna förankra kunskapen man förskaffar sig i den miljö man är bekant med 
och som betyder något för individen. Det här hör ihop med Naess tankar om att komplexiteten 
behöver mer utrymme för att man skall få en bättre miljö. Genom att lära känna sin 
omgivning så inser man dess komplexa uppbyggnad, man behöver inte specialist kunskap för 
att se förhållandet. Grundekologin komplicerar världen istället genom att tvinga fram mer och 
mer tekniska lösningar för att lösa miljöproblemen. Det gör att det blir svårare och svårare för 
var och än att förstå och hjälpa till, man måste vara expert för att kunna göra något. 
 
Naess tycker även att grundekologin fokuserar för mycket på den ekonomiska tillväxten och 
värderar individernas liv genom att se till vad de äger. Levnadsstandard är det mått som 
grundekologin använder, grundekologin borde istället använda begreppet livskvalitet. Med 
livskvalitet menar Naess hur väl naturen och människan kan leva i symbios. Man kan se att ett 
samhälle har livskvalitet om naturen i området mår bra.  
 
I den sista delen tar jag upp en kritik som riktar sig mot Naess schema. Fox anser att Naess 
inte kan säga att grundekologin inte har fundamentala normer. Han visar att man kan göra en 
logisk derivering av en fundamental norm och komma fram till antropocentriska synsätt. För 
att kunna göra det så delar han upp Naess djupekologi i tre delar, formell, filosofisk och 
populär betydelse. Fox väljer två fundamentala normer ”Obey God!” och ”Evolution!” han 
har valt dessa för att det finns många människor som skulle godta dessa som fundamentala. 
Genom logisk derivering liknande den Naess gör så kommer Fox fram till antropocentriska 
synsätt. När han gjort det drar han slutsatsen att det inte finns någon skillnad mellan 
djupekologi och grundekologi. Därför kan man inte behålla termen djupekologi eftersom att 
det inte längre finns någon skillnad på den formella nivån.  
 
Naess ger ett svar som försöker förtydliga den del som han ser som viktigast och det är själva 
frågandet. Grundekologin ställer inte tillräckligt djupa frågor därför så resulterar det i att 
miljöproblemen kvarstår. Grundekologin är inte heller villig att göra djupgående förändringar 
i samhället för att åstadkomma en bättre miljö. 
 
Det jag lyfter fram som kritik gentemot Fox är att han misslyckas med att skilja på kunna och 
är. Bara för att man kan gör en logisk derivering med fundamentala normer som leder till 
antropocentriska synsätt, betyder inte det att grundekologin faktisk gör så. Naess menar att det 
inte verkar som om grundekologin gör logiska deriveringar från fundamentala normer 
eftersom de hittills inte gjort några handlingar som tyder på det. Jag tycker även att Fox 
avfärdar ”why and how strings” för enkelt när han säger att man kan välja vilken fundamental 
norm som helst eftersom frågandet baseras på intuition. Det finns ju vissa frågor som är bättre 
än andra om man vill få fram fundamentala normer som skall ge oss en bättre miljö.  
 
Jag har läst en del texter av Naess till den här uppsatsen och jag kan hålla med Fox på en 
punkt. Naess har inte gjort någon komplett sammanställning som tydligt klargör hur 
djupekologin är uppbyggd utan man får leta i flera texter för att få en hel bild av dess alla 
delar. Texterna är inte heller tänkta som filosofi utan främst som en generell bild av hur en 
teori skulle behöva se ut för att åstadkomma förändringar som gör att miljöproblemen kan få 
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en lösning. Karaktären på de olika texterna är olika men det beror mycket på att de riktar sig 
till olika delar av djupekologin, filosofi, ekologi, politik och religion mm. Fox säger att man 
även kan finna delar som motsäger sig själva. Även om jag inte har funnit något sådant så kan 
jag tänka mig att så är fallet. 
 
Som teori är djupekologin inte fullständig och det är Naess medveten om. Den logiska 
deriveringen skulle behöva premisser som tydliggör stegen mellan normer och hypoteser. 
Men det är Naess inte villig att göra eftersom det skulle bli alldeles för många premisser och 
han anser inte att det behövs för att få fram innebörden av en derivering av den fundamentala 
normen. 
Innebörden av teorin tycker jag inte är svår att förstå, däremot är det synnerligen svårt att se 
att den skulle vara möjlig att genomföra. Motståndet mot så stora reformer som krävs är 
förstås stort, det betyder dock inte att den är fel. Frågan är dock om det inte är för sent, en 
förutsättning för att den skall vara genomförbar är att det för varje individ skall finnas 
möjlighet till självförverkligande. Som det ser ut nu på vissa platser på jorden så har vissa 
arter som inte tillhör den ursprungliga faunan tagit över och hotar den symbios som Naess vill 
uppnå. Människan har till viss del begränsat det här hotet genom diverse olika metoder, jakt, 
inplantering av andra arter som skall bekämpa den hotande arten osv. Även när det gäller 
väderförhållandena så kommer det bli svårt att realisera tanken om självförverkligande. När 
vädret förändras snabbt kommer det bli svårt att förstå vad som är rätt förhållanden för den 
omgivning som man befinner sig i. Det börjar alltså bli svårt att känna igen sin omgivning så 
som den borde se ut för att den skall vara symbios. Det kommer att bli allt svårare att avgöra 
vad som är rätt väg till självförverkligande eftersom förutsättningarna förändras. 
 
Djupekologin lägger ett stort ansvar på individen, det ger förstås möjlighet att påverka. Men 
det är ett tungt ansvar och det är svårt att påverka politiska beslut. Men det går och för Naess 
är aktioner en viktig del. Om vi antar att en övervägande majoritet av svenska folket skulle 
aktivt gå emot beslut som ur miljösynpunkt inte är bra så skulle nog politiken se annorlunda 
ut. Ur politisk synvinkel är det svårt att ändra kurs, som Naess påpekar. Mycket av det som 
beslutas är styrt av den ekonomiska tillväxten. Det är som bekant inte länge sedan som 
myndigheterna gick ut med att antalet nyfödda i Sverige var för få för att de kommande 
pensionärerna skulle kunna få den levnadsstandard som de är berättigade till. Därför ändrade 
man politiken så att fler människor ville skaffa fler barn. Vilket inte är bra ur djupekologisk 
synvinkel eftersom ökat antal människor betyder ökat utnyttjande av naturresurserna. Det som 
ligger till grund för ett sådant beslut är den ekonomiska tillväxten.  
 
Jag tror att djupekologin skulle ge ett mer jämlikt förhållande när det gäller relationerna 
mellan västvärlden och utvecklingsländerna. Anledningen till det är att man tar hänsyn till 
varje lands behov och framförallt till dem som lever i landet. Möjligheterna för rika länder att 
utnyttja andra länders resurser skulle minska. En högre värdering av traditionell kunskap 
skulle innebära att kostnaderna för utvecklingsländerna skulle minska då de redan besitter de 
kunskaper som behövs för att leva på just den platsen. Istället för att tvingas köpa in grödor 
som inte är lämpade för den platsens förutsättningar, så kan människorna som levt på platsen 
använda de grödor som de vet passar. Men frågan är som sagt om det inte är för sent.  
 

”What I say is meant as a challenge: is there a philosopher somewhere who would like to try?” 
31 

 
 

                                                 
31 Toward a transpersonal ecology s. 133-134. 
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