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ABSTRACT 

 

In this thesis the Swedish author Elin Wägner’s debate book Alarm clock and the American 

author Charlotte Perkins Gilman’s novel Herland are analysed and compared from an 

ecofeminist perspective. Since the use of an ecofeminist perspective can be perceived as 

anachronistic as the term ecofeminism was drafted far later than the literary works in question 

I have chosen to distinguish between empirical and analytical concepts to approach their texts. 

In order to interpret their texts in their intellectual and historical contexts, concepts such as 

ecofeminism, matriarchy, utopia, vision and science have been of significance. This as the 

authors’ theoretical approaches in matriarchal theories, utopic perception, vision and science 

shaped their literary point of departure. The sociologist Lester Frank Ward’s theories on 

social planning had a huge impact on Gilman’s ideas as had the influence of the Darwinian 

movement focusing on evolution and eugenic, theories that at the time around the turn of the 

19th century influenced social science, history and psychology. Elin Wägner found her 

inspiration in works by Johan Jakob Bachofen, Rosa Mayreder and Mathilde Vaerting, 

anchored in the Central European literacy discourse of her time; ideas significant for her 

civilization-critical thinking focusing on the relationship between women’s subordination and 

the environment, where the ruling of the earth is understood by the same logic that drives 

men’s dominion over women. Wägner and Gilman follows a line in the eco-feminist theorem, 

based on the statement that women are more responsive than men to nature and environmental 

issues, a biological determinism, conceptual essentialism and universalism, based on women’s 

different experiences in a gender society. 
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INLEDNING 

 

”When philosophy paints its grey in grey, then has a shape of life grown old. By philosophy’s 

grey in grey it cannot be rejuvenated but only understood. The owl of Minerva begins its 

flight only with the falling of dusk ”.1 

 

Hur kan man bäst i vår samtid svara på ekologiska kriser, könsrelaterade problem och ökat 

samhälleligt våld? Många aktivister och akademiker dras till ekofeminism, en intellektuell 

och aktivistisk rörelse som ser kritiska samband mellan människans dominans över naturen 

och mäns utnyttjande av kvinnor.2 Kvinnor kontrollerar färre resurser och skördar en mindre 

andel av världens rikedomar än män. Kvinnor utför mer än hälften av världens arbete, men får 

bara 10 procent av inkomsterna och äger bara 1 procent av världens egendom.3 Miljöproblem 

påverkar oproportionerligt, och kvinnor i de flesta delar av världen är de som drabbas värst, 

något som observerades av Förenta Nationerna så tidigt som 1989. ”It is now a universally 

established fact that it is the woman who is the worst victim of environmental destruction. 

The poorer she is, the greater is her burden”.4 Den samtida litteraturen om miljö och 

utveckling har särskilt betonat kvinnors arbete kopplat till miljön genom jordbruk, 

hushållssysslor och arbeten såsom sådd och ogräsbekämpning. Ett arbete som har gjorts allt 

svårare genom rovdrift på naturresurser och tilltagande miljöförstöring. Där skogarnas 

decimering och allt lägre grundvattennivåer gjort att källor blivit uttömda och kvinnor måste 

göra längre, mer tidskrävande förflyttningar för att hämta vatten och ved. De flesta läroböcker 

om miljö och utveckling hänvisar till oregelbundenheter mellan mängden arbete kvinnor gör 

på marken och deras brist på äganderätten till mark, en skillnad som inom vissa 

kulturområden kan nå nästan feodala proportioner.5 En feministisk metod för att diskutera 

empiriskt material synliggör kvinnor och andra marginaliserade grupper av människor. Alla 

människor påverkas av miljöns nedbrytning men värst drabbade är kvinnor och de människor 

som ses som avvikande från det västerländska vita patriarkatets hegemoni. Barn och fattiga i 

                                                             
1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Outlines of the Philosophy of Right. Revised, edited, and introduced by 
Stephen Houlgate. Translated by T. M. Knox. Oxford University Press, 2008, s. 16 
2 Heather Eaton &Lois Ann Lorentzen, Ecofeminism and globalization. Exploring Culture, Context, and Religion. 
New York: Rowman & Littlefield Publishers Inc, 2003, s.16. 
3 Karen Warren, Ecofeminist Philosophy. A Western Perspective on What it is and Why it Matters. Rowman & 
Littlefield, 2000, s. 8. 
4 Eaton & Lorentzen 2003, s. 2. 
5 Buckingham-Hatfield 2005, s. 1. 
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hela världen hör också till dem som drabbas hårdast till följd av miljöskadornas konsekvenser. 

Därför menar den amerikanske ekofeministen Karen Warren är naturen ett feministiskt 

problem och i allra högsta grad en feministisk fråga.6  

Hur samhällen definierar miljöfrågor är avgörande för hur beslut fattas och 

hanteras. Ideologiska utgångspunkter, sätt att tänka och se på världen med utgångspunkt i 

religiösa övertygelser, vetenskap, filosofi och politisk praxis är avgörande. Detta styr inte bara 

samhällenas relation till naturen utan är också avgörande för hur relationer mellan fattiga, 

rika, kvinnor och män definieras.7 Allt sedan den andra feministiska vågen under 1960-talet 

har emellertid medvetenheten om genus avseende sociala och kulturella distinktioner vuxit 

fram. Feminister uppmärksammar i dag allt från den offentliga könsorienterade 

arbetsfördelningen till den privata inhemska sfären av hushållsarbete och barnuppfostran, 

liksom områden där män har haft och har dominerande maktpositioner och inflytande.8 

Historiska och kausala förklaringsmodeller som används för att skapa teorier om bakgrunden 

till kvinnornas underordning och den patriarkala dominansen av kvinnor och naturen har lett 

till att vissa ekofeminister menar att androcentrism är grunden till miljökrisen. Denna 

essensialism är en riktning inom feminismen som anser det finnas biologiska skillnader 

mellan genus och att denna styr genusordningen och maktpositionen mellan dem.9 

Vetenskapshistorikern Carolyn Merchant har en annan utgångspunkt och visar i boken The 

death of nature: Women Ecology and the Scientific Revolution, hur de historiska 

orsakssambanden ligger till grund för underordnandet av kvinnor och natur. De kulturella och 

vetenskapliga förändringar som skedde under femton- och sextonhundratalets vetenskapliga 

revolution resulterade i att en äldre organisk världsbild gick förlorad.10 Det är en teori som 

mött stort motstånd från den ekofeministiska filosofen Val Plumwood, som menar att 

Merchant allt för ensidigt fokuserat på den vetenskapliga revolutionen som utgångspunkt när 

rötterna i själva verket står att finna i den klassiska grekiska filosofins rationella tänkande. 

Synen på grekisk filosofi och särskilt Platons filosofi har enligt henne inspirerat 

upplysningstidens filosofer och den moderna vetenskapens tänkare, som genom sin 

reduktionistiska analys kommit att tränga undan föreställningen om ett enhetligt organiskt 

kosmos gestaltad som en helig och levande kvinna. Värt att notera här är att även om den 

                                                             
6 Warren 2000, s.16. 
7 Buckingham-Hatfield 2005, s. 2. 
8 Andrew Heywood, Political Theory An Introduction.Third Edition. New York: Palgrave Macmillan, s. 62. 
9 Ibid., s. 19. 
10 Carolyn Merchant, The death of nature: women, ecology, and the scientific revolution. New York: Harper One, 
1990, s. 149. 
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grekiska termen för själ, psyke, är ett grammatiskt kvinnligt pronomen omnämner Platon 

ingenstans världens själ som kvinnlig eller tillskriver den feminina egenskaper utan hänvisar i 

Timaeus till den besjälade världen som en ”välsignad gud” och inte en gudinna.  

En föreställning om ett kosmos av rationell manlig form som står i kontrast till en irrationell 

kvinnlig materia (kaos).11 

När kvinnor själva gör kopplingar mellan sig själva och naturen uppfattas detta allt 

för ofta som essentialistiskt eller essentialiserande. Hänvisning till natur betraktas därför med 

misstänksamhet eftersom det så tydligt samtidigt ingår i förtryckardiskursen. Feminism omfattar 

också kollektivistiska idéer med fokus på genus och systerskap, och den gemensamma 

identitet som alla kvinnor delar och understryker deras förmåga att vidta kollektiva politiska 

åtgärder.12 Inom feminismen finner vi också influenser  av marxistiska teorier, det gäller i 

synnerhet socialistisk feminism som belyser sambandet mellan kapitalism och patriarkat.13 

Detta var en återkommande ideologisk utgångspunkt hos Gilman och som litterärt 

genomsyrade hennes utopier.14 Marxistiska idéer har också haft stort inflytande på politiska 

rörelser med fokus på miljöetiska frågor.15 Ekofeminism utgör ett strukturerat fält teoretiska 

och erfarenhetsmässiga insikter som omfattar olika former av kunskap. Den är sprungen ur en 

radikal och kulturell feministisk tradition snarare än ur liberal eller socialistisk feminism.16 

Den identifierar existensen av kön och genusrelationer som socialt konstruerad, 

huvudsakligen inom familjen, och föreslår olika tolkningar på grundval av detta antagande. 

 

BAKGRUND 

Elin Wägners (1882–1949) bok Väckarklocka utkom 1941. Titeln anspelar på hennes 

övertygelse om att människor behöver vakna upp och se världen för vad den är. Den 

idealiserade föreställningen om ett progressivt industrialiserat samhälle såg hon som en chimär grundad 

på en patriarkal ideologi utan egentlig förankring i verkligheten. I Väckarklocka visar hon på 

möjligheter till ett annat samhälle där andra värderingar råder i motsatts till krig, våld, 

förtryck och exploatering. Ett samhälle grundat på jämlikhet, jämställdhet, respekt och omsorg 

                                                             
11 Val Plumwood, Feminism and the mastery of nature. New York :Taylor & Francis e-Library, 2003, s. 72-74. 
12 Heywood 2004, s. 42. 
13 Ibid., s. 82. 
14 Ann J Lane, “Introduction Herland.” Gilman Perkins, Charlotte. Herland. New York: Pantheon Books, 1979, s. 
Xii. 
15 Heywood 2004, s. 193. 
16 Eaton & Lorentzen 2003, s. 206. 
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om såväl människor som om jorden i stort.17 När Wägner blandar begreppen natur och miljö 

med kvinnan i försök att mobilisera kvinnor politiskt var det ett riskfyllt projekt, även om hon såg 

kvinnors nära koppling till miljöfrågor som det enda riktiga alternativet till den civilisation som höll 

på att förstöra sig själv.18 År 1915 utkom Charlotte Perkins Glimans feministiska novell 

Herland som en följetong i hennes feministiska tidskrift The Forerunner. Den utgör en av tre 

noveller där utopin utgör det ramverk inom vilket berättelserna utspelar sig. I dialogerna 

mellan männen och kvinnorna framträder männens könsrollsstereotyper förmedlade och 

ifrågasatta på ett ironiskt och humoristiskt sätt. Detta var ett fantasifullt litterärt grepp, mindre 

chockerande och mer lättillgängligt för den läsekrets som vid nittonhundratalets början var 

färgad av sin tids föreställningar om manligt och kvinnligt. Och visst kan vi lära oss något av 

det förgångnas föreställningar om vi bara tar oss tid och vågar lyfta på förlåten. 

 

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera huruvida det är möjligt att finna ekofeministiska 

ansatser i den svenska författaren, feministen och samhällskritikern Elin Wägners debattbok 

Väckarklocka och den amerikanske författaren feministen och samhällskritikern Charlotte 

Perkins Gilmans skönlitterära novell Herland, och i så fall hur gestaltas och kommer detta till 

uttryck. Detta har mynnat ut i en frågeställning om vad som i så fall ligger till grund för deras 

respektive ställningstaganden. Att identifiera Wägners och Gilmans utgångspunkter som 

ekofeministiska kan uppfattas som anakronistiskt då begreppet ekofeminism myntades långt 

senare än de texter som jag valt att analysera. Men här skiljer jag på empiriskt begrepp och 

analytiskt begrepp. 

Wägner och Gilman har vid sidan av sina författarskap intressanta 

beröringspunkter som är värda att lyfta fram. Det gäller inte minst de intellektuella och 

samhälleliga engagemang de bägge ingick i. Det tidiga 1900-talets feminism går, som 

Katarina Leppänen och Therese Svensson belyser i sin artikel ”Om naturupplevelser hos Elin 

Wägner och Hagar Olsson”, att finna i varierande genrer av texter.19 Wägners debattbok 

Väckarklocka och de tankar om en hållbar ekologisk utveckling som där kommer till uttryck 

tar sin ansats i en europeisk kontext där framförallt tänkare som den schweiziske 

                                                             
17 Katarina Leppenän, och Therese Svensson. ”Om naturupplevelser hos Elin Wägner och Hagar Olsson. Lästa i 
vithetskritisk belysning.” Genus och miljö - en fruktbar symbios. Vol. 37 no 1, red. Martin Hultman & Ann-Sofie 
Kall. Tidskrift för genusvetenskap 2016, s. 17. http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/3487/2919 
[hämtad 2018-02-13]. 
18 Leppenän och Svensson 2016, s. 19. 
19 Ibid., s. 13. 

http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/3487/2919
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rättshistorikern Johan Jakob Bachofen (1815–1887), den österrikiske feministen och 

fritänkaren Rosa Mayreder (1858–1938) och tyske feministen och författaren Mathilde 

Vaerting (1884–1977) är framträdande. Civilisationskritiska tankar om samband mellan 

kvinnors underordning och samhällsutveckling har även lyfts av den amerikanska sociologen 

Frank Lester Ward  (1841–1913) som hade ett stort inflytande på Gilmans idéer. 

De texter jag avser att närmare analysera har emellertid sin hemvist i vitt skilda 

litterära genrer. Detta till trots förenas de i föreställningar som berör samband mellan 

kvinnans underordning och naturen. De var båda radikalt civilisationskritiska, pacifistiska och 

förmedlar föreställningar om en annan möjlig värld för människors liv och kultur. I likhet med 

ovan nämnda artikel20 överskrids genregränserna men det handlar inte om en jämförelse utan 

om att lyfta fram de idéer som framträder i gestaltande av natur och kultur, manligt och 

kvinnligt och som belyser de komplexa förhållanden som är återkommande i dessa olika typer 

av texter. Gemensamt är att de tillhandahåller en vision snarare än en heltäckande teori och 

introducerar något kvalitativt nytt snarare än att reformera något redan befintligt. 

I Väckarklocka fördjupar Wägner sin syn på förhållandet mellan människan, 

naturen, djuren, kulturen och civilisationen. Här utvecklade hon sin systemkritik där 

herraväldet över jorden förstås utifrån samma logik som driver männens herravälde över 

kvinnorna. Där civilisationen med dess värderingar, institutioner och politiska system syftar 

till att upprätthålla och legitimera herraväldet på alla plan, över såväl natur, kvinnor som 

män.21 

 

LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

I Ulla Isaksson och Erik Hjalmar Linders andra del av biografin över Elin Wägners liv och 

författarskap, Dotter av moder Jord, ägnas två av kapitlen till att ingående lyfta fram 

bakgrunden, innehållet och tillkomsten av Väckarklocka. Bibi Jonssons I den värld vi 

drömmer om: Utopin i Elin Wägners trettiotalsromaner återkommer ofta till Väckarklocka 

och dess betydelse och refererar till hennes idédebatterande text som trots att den utkom under 

fyrtiotalet har anknytning till hennes trettiotalsproduktion. I sin doktorsavhandling Rethinking 

Civilisation in a european feminist context. History, nature, women in Elin Wägner’s 

Väckarklocka hävdar Katarina Leppänen att Väckarklocka bör läsas och förstås som ett 

civilisationskritiskt verk i ett vidare europeiskt sammanhang. I artikeln ”Om naturupplevelser 

hos Elin Wägner och Hagar Olsson lästa i vithetskritisk belysning”, aktualiserar och 

                                                             
20 Leppenän och Svensson 2016, s. 14. 
21 Ibid., s. 16. 
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omformulerar Katarina Leppänen och Therese Svensson förhållandet mellan människa, natur 

och djur, något som i sin förlängning präglat svårdekonstruerade dikotomier som förhållanden 

mellan manligt-kvinnligt, vithet-svarthet, kultur-natur. Där feministiska teorier både 

reproducerar och utmanar och blir en del av det systemovandlande perspektiv som vi under 

1900 talets senare del funnit bland flera ekofeministiska tänkare såsom Carolyn Merchant, 

Grete Gaard, Val Plumwood och Karen Warren. Genom att kombinera feministisk ekokritik 

och feministisk vithetskritik med läsning av skönlitterära texter vill Katarina Leppänen och 

Therese Svensson i sin artikel visa att (och hur) frågor om natur, kön och ras, har varit ett 

ständigt närvarande inslag i feministiskt tänkande sedan 1920-talet, men också att idéer om 

vithet och ekologi är förankrade inte bara i vår samtid utan också är att finna i en historisk 

kontext. 

I artikeln ”Tänk själv, säger denna bok: Om Elin Wägners Väckarklocka” ger 

Helene Forsås-Scott läsning av Väckarklocka med tonvikt på textens alternativa historiesyn 

och alternativa diskurser i relation till samtidens dominerande diskurser med utgångspunkt i 

den Amerikanska narratologen Susan S. Lansers begrepp ”narrative voice” nya perspektiv på 

textens struktur och innehåll. Då Lansers metod uteslutande gäller romaner så menar hon att 

texten ur genresynpunkt är så pass komplex och begreppet ”narrative” så brett att det inte 

möter några hinder att tillämpa det på Väckarklocka. I sin doktorsavhandling Elin Wägner i 

1920-talet. Rörelseintellektuell och internationalist, återkommer Birgitta Wistrand ofta till 

Väckarklocka som även om den var skriven 1941 så har den sin utgångspunkt i ett 

engagemang då den plattform Wägner skapar för sitt fortsatta skrivande blev till. I boken Vad 

tänker du mänsklighet? gör Helena Forsås-Scott litterära nedslag i texter av Elin Wägner och 

berör Väckarklockas bakgrund, dess tillkomst, föreställning om ett ursprungligt matriarkat 

och civilisationskritiska ståndpunkt. I sin doktorsavhandling Kön och evolution: Charlotte 

Perkins Gilmans feministiska utopier 1911–1916 berör Sylvia Määttäs Gilmans feministiska 

utopier där hon bland annat närmare analyserar hennes evolutionistiskt präglade feminism. I 

sin doktorsavhandling The Feminist Utopian Novells of Charlotte Perkins Gilman berör Avril 

Chloés områden som sexualitet, äktenskap och moderskap i Gilmans feministiska noveller.  

Val Gough och Gillian Rudd et al. essäsamling A very different story. Studies on 

the Fiction of Charlotte Perkins Gilman bidrar till att fördjupa förståelsen för komplexiteten i 

Gilmans utopiska vision i hennes noveller. I Val Gough och Gillian Rudd et al. essäsamling 

Charlotte Perkins Gilman: Optimist Reformer visar man på hennes intellektuella 

mångsidighet och sociala engagemang. I Feminism and the Mastery of Nature visar Val 

Plumwood på den feministiska kritiken riktad mot det rationella västerländska samhället som 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Val%20Gough
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Gillian%20Rudd
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systematiskt bortsett från den kvinnliga kritikens bidrag till analysen av förhållandet till 

naturen. Hon visar också på hur den feministiska kritiken belyser även kön, ras och 

klassförtryck i dominansförhållande till kvinnor och natur. Karen Warrens Ecofeminist 

Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Matters visar hur sambanden 

mellan dominans av kvinnor och andra historiskt och kulturellt marginaliserade grupper är 

kopplade till den patriarkala dominansen av djur och icke-mänsklig natur. Här synliggörs de 

förtryckande begreppsramarna och dominansförhållandena för att i ett ekofeministiskt 

perspektiv ge alternativa svar på förändring. 

 

TEORETISKA OCH METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Genom att anta ett hermeneutiskt forskningsperspektiv analysera och belysa den historiska 

och kulturella kontext som omgav de källtexter jag valt, är det menar jag med utgångspunkt i 

Anders Floréns resonemang kring  Wilhelm Diltheys (1833-1911)  begrepp perspektivering 

möjligt att nå en fördjupad förståelse av texterna och hur dessa var ämnade att förstås i sina 

respektive  sammanhang22. Texterna är beroende av sina sammanhang men är för den delen 

inte reducerbara till dessa, men genom att se dem utifrån den horisont som de konstruerats är 

det möjligt att tränga djupare in i dessa. Författarnas horisont avgörs av de intentioner, språk 

och den tid som deras litterära verk skapades i, och korresponderar mot forskarens 

idétradition som ligger till grund för den tolkning som utgör denna den andres horisont.23 Min 

tolkning är för den delen inte entydig eller slutgiltig, den ska mer ses som ett led i en process 

att nå ökad förståelse för texternas innebörd. Här finns emellertid en rad överväganden att 

göra,  fel frågor genererar inte bara falska utan också absurda svar. Tomas Kuhns svar på 

frågan om en sammanhållen metod är att finna i den hermeneutiska cirkeln" som syftar till att 

låta tolkningen växa fram i mötet mellan individens förförståelse av världen och mötet med 

nya erfarenheter och idéer.24 Enligt Quentin Skinner behöver forskaren för att nå fördjupad 

förståelse och insikt i samhällets intellektuella kontext vara väl påläst på sitt ämnesval och 

inriktad på att finna en lämplig metod att tillämpa vid idéhistoriska studier. Vid texttolkning 

föreslår han att forskaren ska rikta sitt fokus mot textförståelsen, dess betydelser och innebörd 

och hur denna var ämnad att förstås i sitt kommunikativa sammanhang. Nästa steg är att spåra 

                                                             
22 Prerspektivering åstadkoms då genom att forskaren antar de historiska människornas perspektiv och på så 
sätt också upptäcker nya dimensioner av sin egen tillvaro. Ju noggrannare skildringen är desto större är 
möjligheten till jämförelse med det egna samhället. 
23 Florén och Dahlgren, 2009, s. 279. 
24 Richard J. Bernstein, Bortom objektivism och relativism. Vetenskap hermeneutik och praxis. Göteborg: Röda 
bokförlaget, 1991, s 189. 
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den språkliga kontexten som uttalandena gjordes i för att avkoda författarens mening med den 

text som är föremål för analys.25 Textens kontext är av särskild betydelse för att nå en 

fördjupad förståelse vid en hermeneutiskt tolkning, vidare innebär en hermeneutisk 

utgångspunkt ett försök att förstå handlingar, företeelser och fenomen utifrån bland annat de 

motiv, avsikter, sociala normer och känslor som låg till grund för människors val.26 Att 

använda sig av biografier som källmaterial kan emellertid lätt mynna ut i anakronismer27. 

Därför är det innan man sätter sig in i en tänkares arbete och försöker avkoda det 

sammanhang dennes texter gav uttryck för enligt Richard Bernstein av betydelse att ha en så 

bred bakgrundskunskap som möjligt för att förstå vad texterna avsåg förmedla.28 Genom att 

skildra individens handlingar mot bakgrund av hans/hennes livssammanhang kan vi säga att 

vi förstod att just han/hon handlade på det ena eller det andra sättet.29  

Ett begrepp som är av central betydelse i min uppsats är ekofeminism, till 

skillnad från feminism som är  ett begrepp som oftast tillämpas med en bred betydelse med 

utgångspunkt i motstånd mot kvinnors underordnade ställning i samhället och inte betecknar 

innehållet i specifika typer av motstånd, som tänkande, handlingar och organisationer,30 så 

rymmer ekofeminism som begrepp i sig just flera aspekter av dessa utgångspunkter. Ett 

försök att definiera ekofeminism har sina svårigheter då olika intressegrupper och 

idétraditioner tagit begreppet till sig. Noel Sturgeon inleder sin essä ”The Nature of Race: 

Discourses of Racial Difference in Ecofeminism” med att definiera ekofeminism som en 

samtida politisk rörelse som har sin förankring i teorin om att de ideologier som tillåter 

orättvisor baserat på kön, ras och klass är relaterade till de ideologier som sanktionerar 

utnyttjandet och nedbrytningen av miljön.31 Även om inte ekofeminism kan sägas utgöra ett 

sammanhållet filosofiskt system bidrar det till kritiska förklaringsmodeller och synliggör 

förbindelsen mellan miljö och kön.32 I ljuset av ekofeministiska synsätt framträder kvinnor 

som systematiskt dominerade inom alla kulturområden. Ekofeminism med sitt fokus på 

könsförtryck är inte teoretiska angreppssätt som för den delen bortser från annat förtryck. men 

                                                             
25 Quentin Skinner, Visions of politics. Regarding methods. Volume1. Cambridge University, 2002, s. 86 -87. 
26 Florén och Dahlgren 2009, s. 271. 
27 Ibid., s. 68 
28 Bernstein 1991, s. 187-188. 
29 Florén och Dahlgren 2009, s. 277. 
30 Margareta Lindholm, ”Feminism som vetenskapligt projekt.” VEST Tidskrift för vetenskapsstudier no 12 1989, 
s. 3. 
31 Noël Sturgeonl, Ecofeminist nature: race, gender, feminist theory, and political action. New York: Routledge, 
1997, s. 260. 
32 Susan Buckingham-Hatfield, Routledge Introductions to Environment. Gender and enviroment. London: Taylor 
& Francis e-Library, 2005, s. 41-42. 
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genom att fokusera på förhållandena mellan kvinnor och miljö avslöjas viktiga drag i 

sammansatta system av patriarkal dominans.33 Det är med dessa teoretiska utgångspunkter jag 

valt att analysera huruvida det är möjligt att finna ekofeministiska ansatser i Wägners och 

Gilmans utvalda verk och i så fall hur detta gestaltas och kommer till uttryck. En fördjupad 

diskussion kring begreppet ekofeminism återkommer jag till under avsnittet Ekofeminism: 

Feministiska perspektiv på kvinnor och miljö. 

 

AVGRÄNSNING 

Forskningsfältet som berör Wägners och Gilmans litterära produktion är brett och tillgången 

till källmaterial mycket omfattande. Det handlar om vetenskapliga verk, som hos Gilman, 

skönlitteratur, personliga brev, biografier och alla de artiklar de respektive författarna gav ut i 

sin samtids feministiska tidskrifter, där de som medarbetare, redaktörer och som i Gilmans 

fall ensam utgivare speglade den samtida debatten inte bara i det egna landet utan också 

internationellt. Mitt arbete är avgränsat till att analysera huruvida det är möjligt att finna 

ekofeministiska ansatser i de respektive författarnas verk och hur detta i så fall kommer till 

uttryck, hos Wägner Väckarklocka och Gilman Herland och ställa dessa i relation till 

varandra. Att använda begreppet ekofeminism är som tidigare nämnts en grannlaga uppgift 

framförallt i det att begreppet inte förekommer förrän årtionden efter bägge författarnas 

bortgång. För att kunna få en överblick är det nödvändigt att se bägge författarna i sina 

respektive historiska och sociala sammanhang. Därför ges en kortare biografisk inramning av 

såväl författarna som deras litterära verk. Jag har också valt att problematisera definitionen av 

begreppet ekofeminism då det tenderar att ha en oklar avgränsning mot andra feministiska och 

ideologiska utgångspunkter. Begreppen matriarkat, utopi, vision och vetenskap diskuteras då 

de är av betydelse för förståelsen av författarnas litterära ansats. 

 

DISPOSITION 

Efter inledning och bakgrund till problemområdet följer syfte, problemprecisering, 

frågeformulering och avgränsning. Därefter diskuteras och redogörs för ekofeministiska 

perspektiv, matriarkat, utopi, vision och vetenskap, följt av litteratur och tidigare forskning, 

teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Redovisning av resultat återges under rubriken 

Ekofeminism feministiska perspektiv på kvinnor och miljö. Elin Wägners Väckarklocka och 

Charlotte Perkins Gilmans Herland analyserade ur ett ekofeministiskt perspektiv. Först 

                                                             
33 Warren 2000, s. 2. 
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diskuteras författarna och deras respektive verk i ett bredare historiskt och socialt 

sammanhang. Sedan följer ett diskussionskapitel där i huvudsak deras ekofeministiska 

ansatser diskuteras och analyseras. Uppsatsen avslutas med en kortare sammanfattning  

 

 

EKOFEMINISM: FEMINISTISKA PERSPEKTIV PÅ KVINNOR OCH MILJÖ 

Ekofeminism är både en aktivistisk och akademisk rörelse som har vuxit snabbt sedan början 

av 1980-talet och alltjämt fortsätter att växa. Aktivister inom den ekofeministiska rörelsen är 

engagerade i miljö- och feministiskt lobbyarbete, i demonstrationer och direktåtgärder, för att 

bilda politiska plattformar. Något som idag kännetecknar gröna rörelser och partier globalt.34 

Ekofeministiska aktivister har lyft en rad olika frågor på den politiska 

dagordningen, såsom giftigt avfall, avskogning, militär- och kärnvapenpolitik, reproduktiva 

rättigheter och inhemsk och internationell jordbruksutveckling. På den akademiska arenan har 

forskare som antingen om de är identifierade med eller intresserade av ekofeminism varit 

aktiva i att skapa kritiska analyser av ekofeministiska teorier. Publikationer inom området och 

flera tidskrifter bekräftar forskningsverksamheten inom ekofeminism. Religionsstudier, 

filosofi, statsvetenskap, konst, biologi och kvinnostudier är exempel på discipliner där 

ekofeministiska perspektiv gjort sig gällande.35 Men det råder inte en alltigenom gemensam 

konsensus om vad begreppet ska omfatta, något som lett fram till en rad olika avgränsningar 

när det gäller begreppets intention och extension och hur det på olika nivåer ska tillämpas. 

Diskussionen som följer leder inte fram till någon enhetlig och sammanhållen syn på 

begreppets innebörd utan visar på dess komplexitet och mångfacetterade teoretiska 

perspektiv. Sylvia Määttäs hänvisar i sin avhandling Kön och evolution. Charlotte Perkins 

Gilmans feministiska utopier 1911–1916 till Kvinnohistoriskt uppslagsverks definition av 

feminism där ”Feminism är en världsåskådning och en rörelse som arbetar för ett annat 

samhällssystem än det nuvarande, i vilket kvinnor principiellt tilldelats en underordnad 

ställning”.36 Begreppets kombination och variationsrikedom understryks och det konstateras 

att det allt mer kommit att stå för en mera långtgående kritik av samhället och för djärvare 

visioner. Ekofeminism är en av dessa kombinationer som erbjuder feministiska perspektiv på 

miljövetenskapliga frågor där den ideologiska ansatsen är omfångsrik. Utmärkande är att man 

                                                             
34 Noël Sturgeonl, Ecofeminist nature: race, gender, feminist theory, and political action. New York: Routledge, 
1997, s. 26 
35 Ibid., s. 262. 
36 Sylvia Määttä, Kön och evolution. Charlotte Perkins Gilmans feministiska utopier 1911-1916. Nya Scandbook, 
Falun: Bokförlaget Nya Doxa, 1997, s. 3. 
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betonar att miljöfrågor är en feministisk fråga där dominansen av naturen är nära 

sammanbunden med mäns dominans av kvinnor. Här har man också i grunden olika 

angreppssätt där man i sin feministiska ansats lutar sig antingen mot en särartsfeministisk eller 

likhetsfeministisk grundsyn. Sylvia Määttä visar i sin avhandling hur Gilmans ideologi 

återfinns inom såväl särarts- och likhetsfeministiska utgångspunkter. Karen Warren menar att: 

Ecofeminist analyses of twin domination of women and nature include 

consideration of women and nature include consideration of domination of 

people of color, children and the underclass. What makes ecological feminism 

feminist is its twofold commitment to recognition and elimination of male-

gender bias whenever it occurs, and to development of practices, policies, and, 

theories which is not male biased.37 

  

I likhet med begreppet feminism är ekofeminism och ekofeministisk filosofi inte några 

enhetliga begrepp. Ekofeminism är menar hon namnet på en mängd olika feministiska 

perspektiv där sambanden mellan dominans av kvinnor och natur är återkommande teman. 

Detta beror för den delen inte på att könsförtryck är viktigare än andra former av förtryck, 

men fokuseringen på kvinnor avslöjar viktiga drag i system förbundna med patriarkal 

dominans. Vidare konstaterar Warren att ekofeministisk filosofi ger tydliga feministiska 

perspektiv inom området miljöetik där kön utgör en signifikant kategori för analys. 

Betydelsen av att på ett vetenskapligt sätt definiera de historiska och empiriska realiteterna 

som synliggör patriarkatets dominans av kvinnor är central.38 

Ekofeministisk filosofi är namnet på en mångfald av filosofiska närmanden till 

olika samband mellan feminism och miljö, där liberal, traditionell marxistisk, radikal, 

socialistisk, svart och tredjevärldsfeminism utgör framträdande filosofiska närmanden. 

Genom att omfatta frågor som klass, könsidentitet, ras och etniska gruppers förhållande till 

naturen bidrar ekofeministisk filosofi till nya tolkningar och angelägna lösningar på 

miljöproblem.39 Men det finns en fara i att reducera ekofeminism till att i första hand vara en 

teori som handlar om förtryck och att man därmed försummar dess användbarhet som en 

positiv och kreativ filosofi som kan lära oss mer om befintliga och tillgängliga alternativ till 

förtryck. Alla människor påverkas av ensidigt nyttjande och exploatering av miljön, 

                                                             
37 Karen Warren, ”Introduction.” Ecological feminism. London New York: Routledge, 1994, s. 1. 
38 Karen Warren, Ecofeminist Philosophy. A Western Perspective on What it is and Why it Matters. Rowman & 
Littlefield, 2000, s. 91-92. 
39 Ibid., s. 4. 
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ekofeministisk teori erbjuder ett teoretiskt perspektiv på aspekter av mänskligt liv (kön, ras, 

klan och art, ekonomi, kultur och sexualitet) och undersöker hur dessa är djupt sammanvävda 

med varandra i en komplex värld.40 

År 1974 publicerade den franska feministen Françoise d'Eaubonne ett kapitel i 

boken Le féminisme ou la mort Feminism med titeln ”Le Temps de L'Ecoféminisme”, på 

svenska ”Tid för ekofeminism”. Här lägger d'Eaubonne hela ansvaret för miljökrisen och vår 

planets död på männen. Tesen är att om patriarkatets hegemoni kvarstår så kommer detta 

slutligen resultera i att mänskligheten går under. I Paris hade hon redan 1972 grundat 

Ecology-Feminism Center, ett ekofeministiskt forskningscentrum där syftet var att återföra 

ansvaret för vår planet till kvinnorna.41 Som politisk rörelse ville d’Eaubonne uppmärksamma 

kvinnornas potential att skapa en ekologisk revolution. Sedan dess har ekofeminismen som 

politisk rörelse inriktats på att visa sambandet mellan dominansen av kvinnor, andra 

underordnade mänskliga grupper och naturen i hela världen.42 Sitt egentliga avstamp gjorde 

de enligt Lotta Hedström vid konferensen Kvinnor och miljö i Berkely USA 1974.43 Även om 

”gröna” politiska idéer kan spåras tillbaka till artonhundratalets motreaktion mot 

industrialisering och urbanisering så är det först under 1900-talets sista årtionden rörelser som 

satt miljö och djurrättsfrågor högst på sin dagordning fått störst politiskt genomslag. Den 

moderna ekologismen som vi känner den idag har emellertid vuxit fram ur 1960-talets 

politiska rörelser med oro över skador på miljön genom ensidigt brukande av jorden, 

föroreningar, utarmning av naturresurser och överbefolkning. Politiskt har detta legat till 

grund för flertalet av de växande gröna partier som nu fungera självständigt i de flesta 

västerländska samhällen. Det centrala inslaget i denna ekologism är att den betraktar naturen 

som en sammanhållen enhet. Under de senaste årtiondena har det konceptuella ramverket 

vidgats, och bidrar därigenom till den politiska förståelsen för samspelet mellan samhällen 

och miljöpåverkan.44 45  

Vårt konceptuella ramverk utgör en uppsättning grundläggande övertygelser, 

värderingar. attityder och antagande som ligger till grund för hur vi formar och reflekterar 

över oss själva och vår omvärld. Ett konceptuellt ramverk fungerar som en socialt konstruerad 

                                                             
40 Chris Cuomo, ”On ecofeminist philosophy.” Ethics & enviroment, volume 7 no2 2002, s. 10. 
41 Carolyn Merchant, Reinventing Eden. The Fate of Nature in Western Culture. New York & London: Taylor & 
Francis e-Library, 2005, s. 181. 
42 Warren 2000, s. 21. 
43 Lotta Hedström, En introduktion till Ekofeminism, W&D Cogito tankesmedjan, 2007, s. 27. 
44 Susan Buckingham, ”Ecofeminism in the twenty-first century.” The Geographical Journal. Vol.  
 170, No. 2, June 2004 s. 146-147. 
45 Warren 2000, s.36 
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lins genom vilken vi uppfattar verkligheten. Den påverkas och formas av bland annat sådana 

faktorer som kön, ras, etnicitet, klass, ålder, civilstånd, religion, nationalitet, koloniala 

influenser och kultur. En feministisk metod använder genus som ansats för sina teoretiska 

utgångspunkter. Genus är därmed den lins varigenom den ursprungliga beskrivningen och 

analysen av världen ses.46 Som filosofiskt system fortsätter ekofeminismen att mogna 

teoretiskt och växa som ett aktivt svar på ekologiska kriser samtidigt som man främjar 

antimilitarism och fredsrörelser. Ekologism med sitt betonande av människans och samhällets 

relation till naturen är i likhet med feminism heterogena entiteter, härav följer ekofeminism 

samma mönster. 

Något som tidigare varit centralt för ekofeministisk teori är just påståendet att 

kvinnor är mer lyhörda än män till miljöfrågor. Detta har uttryckts på två sätt: Den första 

ståndpunkten är baserad på kvinnors olika erfarenhet i ett könssamhälle och hävdar att 

kvinnor och natur historiskt står i ett kontingent förhållande till varandra och har en socialt 

konstruerad förbindelse. Den andra ser släktskapet till den naturliga världen baserat på 

biologiska eller kulturella könsskillnader.47 Denna biologiska determinism, begreppsmässiga 

essentialism och universalism, avvisas idag av de flesta ekofeminister även om man är oklara 

i vad ett sådant avståndstagande innebär.48 Även om Herland av Gilman var ämnad som en 

fantasi snarare än hypotes är den länkad till ekofeminism. De flesta feministiska utopier ger 

inte några tydliga anvisningar om det ideala samhället men är ändå avsedda att orsaka ett 

skifte i medvetandet. Det är främst genom sin syn på moderskap och barn som Gilman 

uppvisar drag av en ekofeministisk etik menar Amanda Graham som i sin analys valt att 

närma sig Herland utifrån ett kulturfrministiskt perspektivmed hänvisning till Plumwood som 

definierar detta som: 

 

Women are seen [by cultural ecofeminists] as having a superior relation to 

nature which is sometimes taken to be biologically determined, so that only a 

society in which women can limit or control the number and influence of men 

will be free of aggressiveness and destruction of nature. For many, the new 

approach to nature also tums out to be an old one, that of celebrating fertility 

and creativity through feminist paganism, a religion celebrating community with 

                                                             
46 Ibid., s. 46 
47 Susan Griffin, ”Ecofeminism and Meaning”, red. Karen Warren, Ecofeminism, Women, Culture, Nature. 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1997, s. 215. 
48 Warren 2003, s. 53. 
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the Earth as maternal and alive or as a powerful Goddess immanent in the 

world.49 

 

Däremot var Gilmans inställning till ras problematisk sett ur ett ekofeministiskt perspektiv då 

frågor om rasism och kolonialism är bland de viktigaste frågorna när det kommer till 

ekofeministisk teori, som ser dessa som oupplösligt kopplade till andra former av förtryck.50 

Carolyn Merchant ser upphovet till vårt förhållningssätt ur ett historiskt och 

kulturellt perspektiv, där dominerandet av kvinnor och naturen uppträder under 1600-talet och 

konstaterar att så sent som under 1500-talet var den dagliga interaktionen med naturen 

fortfarande strukturerad för de flesta européer som levde i sammanhållna kooperativa 

organiska samhällen.  

 

The new man of science must not think that the inquisition of nature in any part 

interdicted or forbidden. Nature must be bound into service and made a slave, 

put in constraint molded by the mechanical arts The searchers and spies of 

nature are discover her plots and secret.51 

 

Ekofeminism grundad på en på förhand given essens syftar i huvudsak till att mobilisera 

grupper kring givna karaktäristika. Dess styrka ligger i att visa möjligheten till alternativa sätt 

att tänka. Faran ligger emellertid i att man även medger att andra grupper också besitter en 

given essens.52 Till skillnad från de flesta tidiga ekofeminister som grundade sin analys på 

könssegmenten i det västerländska samhället. Idag handlar frågorna om kön och miljö i en 

global kontext även om kvinnors erfarenheter i utvecklingsländer. Men det går inte att bortse 

från den västerländska ekofeminismens globala tillämplighet eftersom den fokuserar på att det 

västerländska samhällets världsbild projicerats och fått stå som modell i 

globaliseringsprocessen.53 

Ett väsentligt inslag i alla ekologiska feministiska ståndpunkter är att de 

förhåller sig positiva till förhållandet mellan kvinnor och natur. Ekofeminister är också djupt 

                                                             
49 Amanda Graham, ”Herland: Definitive Ecofeminist Fiction?”, red. Val Gough & Gillian Rudd. A very different 
story. Studies on the fiction of Charlotte Perkins Gilman. Liverpool University Press, 1998, s. 118. 
50 Ibid., s. 122. 
51 Carolyn Merchant, The death of nature: women, ecology, and the scientific revolution. New York: Harper One, 
1990, s. 169. 
52 Buckingham 2004, s. 147. 
53 Mary Mellor, ”Gender and enviroment.” Ecofeminism and globalization: exploring culture, context, and 
religion, red. Heather Eaton & Lois Ann Lorentzen. Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2003, s. 12-17. 
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engagerade i att omvärdera kvinnors kulturella status. Det är en omvärdering som syftar till att 

erkänna hur deras historiska samband i den västerländska kulturen har påverkat 

uppbyggnaden av kvinnlig identitet.54 Plumwood hävdar emellertid att om man felaktigt 

tolkar miljöfilosofi som enbart eller primärt inriktad på etik kommer man att i sin definition se 

det mänskliga jaget som skilt från naturen och därmed försumma synen på naturen i ett 

bredare politiskt perspektiv. Ramverket för antaganden där människan / naturen kontrasterar 

är en västerländsk konstruktion och är inte helt oproblematisk då kvinnlig passivitet mot 

naturen svarar mot föreställningar från en manlig dominerande vit elit.55 

 I boken Ecofeminist Natures argumenterar Noel Sturgeon för en uppfattning om 

ekofeminism som en diskontinuerlig oppositionell politisk diskurs där historiska, materiella 

och politiska kontexter ifrågasätts. Ekofeminism är ett betydande och komplext politiskt 

fenomen, en samtida politisk rörelse som har långtgående mål som både förenar och splittrar 

många akademiska feminister, vanliga miljöaktivister och politiskt färgade miljöaktivister. 

Som social rörelse utmanar den patriarkala hegemoniska maktförhållanden, genom vilka 

förändring produceras av många olika slags handlingar, däribland formandet av identitet, 

konstruktion och produktion av både populär och vetenskaplig kunskap, civil olydnad, 

strejker, bojkott, demonstrationer, lobbyverksamhet och andra former av politiska handlingar. 

Enligt Sturgeon är ekofeminism en social rörelse som omfattar både formering och 

teoretisering av begrepp som exempelvis naturen, kvinnor och ras. Sturgeon är kritisk till 

ekofeministisk teori och praktik med målet att lägga fram förslag för att skapa en mer 

allomfattande politiskt ekofeministisk rörelse.56 

 Djupekologi är en inriktning inom ekologisk filosofi – ekosofi – som betonar att 

människor är en integrerad del av ekosystemet. Det mänskliga utnyttjandet av de naturliga 

livsvärdena är i kris eftersom människan har skadat miljön i en sådan omfattning att drastiska 

åtgärder är nödvändiga för att stoppa vidare förstörelse. Något som ytterst kräver ett förändrat 

förhållningssätt till och konceptualiserande av naturen. Detta uppmärksammades av den 

norske filosofen Arne Naess (1912–2009) i den ”djupa ekologiska filosofi”, som han gav 

namnet ekosofi. där han artikulerade de grundläggande och normativa förutsättningar som 

krävs för en hållbar ekologisk utveckling. Dessa prioriteringar involverar utvecklingen av en 

                                                             
54 Val Plumwood, Feminism and the mastery of nature. Taylor & Francis e-Library, 2003, s. 8. 
55 Plumwood 2003, s. 22-23. 
56 Warren 2000, s. 36. 
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”jordvisdom” som i sammanhanget av sen västerländsk modernitet innebär ett annat sätt att se 

jorden och där mänskligheten förstås vara intimt beroende av den naturliga miljön.57  

Djupekologi som teoretiskt system erbjuder ett alternativ till den dominerande västerländska 

världsbilden av tekno-industriella samhällen som betraktar människor som isolerade och 

väsentligen skilda från resten av naturen.58 

Då termen ekofeminism –ecoféminisme – som begrepp inte förekommer förrän i 

d’Eubonnes verk på franska 1974, vilket är årtionden efter Wägners och Gilmans död, skulle 

en diskussion med ansats i begreppet kunna uppfattas som anakronistiskt. Men som Katarina 

Leppänen och Therese Svensson understryker i sin artikel ”Om naturupplevelser hos Elin 

Wägner och Hagar Olsson. Lästa i eko- och vithetskritisk belysning” med hänvisning till Val 

Plumwood så är det patriarkala fenomenet och dess dominanslogik observerbart och 

analyserbart långt innan begreppet formuleras.59 

 

MATRIARKAT – ATT ÅTERTA HISTORIEN 

Föreställningen om matriarkat spelar en nyckelroll i både Gilmans Herland och Wägners 

Väckarklocka och utgör också grunden för förståelsen för deras respektive utgångspunkter. 

År 1861 utkom två av varandra oberoende studier av ”primitiva” samhällsformer. Båda var 

skrivna av rättslärda män, den ena var Johann Jakob Bachofen från Schweiz och den andra 

Henry James Sumner Maine (1822–1888) som var brittisk. De gav båda olika förklaringar till 

samhällets sociala organisation. Bachofen betonade en övergång mellan två olika sociala 

system medans Maine uppfattade förändring inom samma patriarkala ordning. 

Det var framförallt Bachofens teori om ett ursprungligt matriarkat som 

påverkade Wägner, hennes intresse kretsade främst kring Bachofens idéer men också kring en 

engelsman, antropologen Robert Briffault (1876–1948), som i sitt samlingsverk The mothers. 

A study of the origins of sentiments and institutions analyserat samhällen som uppvisat olika 

nivåer av matriarki. Dessa bidrog till att kvinnorna fick redskap vid tydningen av historiens 

chifferskrift. Utan dessa skulle kvinnornas kulturhistoria inte kunnat formulerats av Vaerting 

som i sin analys utgick från deras teorier.60 Gilman i sin tur tycks vilja omformulera 

Bachofens idé om en övergång mellan två olika sociala system till att; ”utvecklingen från den 

patriarkala till den matriarkala uppfattningen av människan innebar den mest betydelsefulla 

                                                             
57 Erika Cudworth, Developing ecofeminist theory: the complexity of difference. New York: Palgrave Macmillan, 
2005, s. 17. 
58 Warren 2000, s. 84. 
59 Leppenän och Svensson 2016, s. 17 
60 Elin Wägner, Väckarklocka. Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1953, s. 80-83. 
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vändpunkten i historien om förhållandet mellan könen”.61 Gilmans förebild Lester Frank 

Ward, vars gynocentriska evolutionsteori utgick från att människan hade sitt ursprung i en 

urmoder som fick sin avkomma genom parthenogenesis,62 något som vi känner igen från 

Gilmans Herland.63  

Under 1920-talet kom Bachofens idéer att återuppväckas och lyftas fram i 

feministiska diskussioner om kvinnans plats i historien och hennes politiska betydelse.64 

Bachofens studier av mänsklighetens sociala liv uppehöll sig vid de lagar som styr 

människors inre liv, något som han var övertygad kom till uttryck i och var observerbart i 

myter och symboler. Symboler och myter var för honom sätt att kommunicera kollektiva och 

individuella övertygelser om hur världen var konstituerad. Genom att särskilja en myts form 

från dess innehåll var han övertygad om man han kunde skilja det som gav en enda 

kontextuell historia. Myten var också en produkt av en tid innan livet bröt sig bort från 

naturens harmoni och var en kontrast till fri reflektion och filosofi. Myter och arkeologiska 

fynd var några av de källor som Bachofen ansåg visade på att det förhistoriska samhället var 

matriarkalt.65 Även om utvecklingen var universell, så var Bachofens uppfattning att dess 

uttryck var unikt utformat i varje samhälle.66 Det var utifrån dessa tankegångar som Wägner 

grundade sin version om att matriarkala samhällen hade föregått patriarkala och att historien 

kan ses i termer av en förändring mellan extrema former av matriarkat och patriarkat. Utan en 

gemensam historia, var det svårt att hitta en plattform för politisk handling. Här bidrog 

föreställningen om ett historiskt matriarkat till kvinnors frigörelse genom att ge ett historiskt 

medvetande och genom att ifrågasätta det rådande patriarkatets hegemoni, kännetecknat av 

radikalt olika förhållanden mellan könen, civilisation, kultur och natur.67  

 En annan inspirationskälla var den tyska sociologen och pedagogen Mathilde 

Vaerting och hennes teori om maktens sociologi, som innebar ett skifte i de historiska 

maktförhållandena där begreppet matriarki får stå som en inspirationskälla vid lanseringen av 

en samtida feministisk politik. Det var främst hennes och Rosa Mayreders idéer som låg till 

                                                             
61 Määttä 1997, s. 270. 
62 Partenogenes: Jungfrufödsel, är inom zoologin en form av asexuell förökning genom produktion av avkomma 
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63 Alex Shishin, ”Gender and Industry in Herland: Trees as a Means of Production and Metaphor”, red. Gillian 
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University Press, 1998, s. 111. 
64 Leppänen 2005, s. 65-66. 
65 Ibid., s. 71-72. 
66 Ibid., s. 76. 
67 Ibid., s. 37. 
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grund för Wägners utveckling av en teori om matriarki.68 Wägners första kontakt med 

Mathilde Vaertings teori om ett historiskt förgånget patriarkat skedde i början av 1920-talet 

genom hennes bok Neubegrundung der Psychologie von Mann und Wei (1923). I hennes 

arbete ses matriarkat och patriarkat som varandras spegelbilder, där den enda skillnaden är 

könet på den som dominerar. Hennes kontakt med Sir Galahads (Bertha Eckstein-Diener) 

verk Mutter und Amazonen: Eine Umriss Weiblicher Reiche 1932 var ett arbete som hon 

också tog djupt intryck av, men det var först 1937 som hon blev bekant med Bachofens arbete 

Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer 

religiösen und rechtligen Natur (1861), som Vaerting byggde sitt arbete på.69 Hans teorier om 

matriarkat hade en avgörande betydelse för utvecklandet av hennes feministiska ideologi i 

Väckarklocka. Här finner hon svaren och förklaringarna till historiska och sociala fenomen70 

men hennes teori ska inte förstås som en utveckling från ett primitivt till ett civiliserat 

tillstånd. Wägners idé om utveckling ska heller inte förstås som en progression från ett 

primitivt till civiliserat tillstånd. Hennes syn på social utveckling och förändring var snarare 

en kritik av patriarkatet där övergången sker från en livgivande syn på världen till en livssyn 

som glorifierar död.71 Genom att skriva om kvinnornas historia och inkludera perioder där 

kvinnor har makt menade hon kan historien förändras och därmed förändras också samtiden 

eftersom vårt beteende var förborgat i förståelsen av det förflutna.72 

 

UTOPI, VISION OCH VETENSKAP 

Utopin ger en inblick i människors föreställningar om sig själva och den värld de lever i, här 

synliggörs de ideala förhållanden man syftar på likväl som förhållanden i den värld man tar 

sin ansats i. Dolda maktstrukturer framträder inom de områden den är avgränsad till, och 

kontrasterar den egna tidens normer och moraliska system. Wägner och Gilmans arbeten har 

trots att de valt olika litterära utgångspunkter detta gemensamt. I deras arbeten framträder just 

den spänning som Margareta Lindholm i sin artikel ”Feminism som vetenskapligt projekt” 

definierar som en å ena sidan (vilja) beskriva verkligheten, å andra sidan (vilja) överskrida 

                                                             
68 Katarina Leppänen, ”Är civilisationen onaturlig? Några reflektioner kring Elin Wägners och Rosa Mayreders 
civilisationskritik.” Kvinnor skall göra det! Den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad- som idé, text och 
historia, red. Lena Lennerhed & Ebba Witt-Brattström. Vol. 6. Södertörns högskola: Samtidshistoriska institutet, 
2002, s. 61. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:16385/FULLTEXT01.pdf [hämtad 2017-09-03].  
69 Leppänen 2005, s. 81. 
70 Ibid., s. 87. 
71 Ibid., s. 91. 
72 Ibid., 2005, s. 94. 
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den, peka på riktningar mot en annan verklighet och formulera visioner.73 Utopin var den 

litterära genre där Gilman medvetet förde fram sina föreställningar, fantasier, drömmar och 

visioner om en möjlig värld. I Väckarklocka tar däremot Wägner sin ansats i en utopisk 

historieskrivning som hon är övertygad om ligger till grund för det samhälle som existerar 

men också rymmer fröet till det samhälle som är att förvänta. Wägners idealisering av det 

förgångna rymmer också hennes kritik av det nuvarande men står samtidigt som motpol till 

progressionstankar.74 Leppänen menar däremot att Wägners användning av matriarkala teorier 

och hennes romantiserande av kvinnors historia och önskan om att återvända till en gyllene 

tidsålder är vad som gett upphov till tolkningen att Väckarklocka hör till den utopiska genren. 

Men att tillskriva den funktionen av att vara retrospektiv blir missvisande när den snarare är 

det motsatta genom sitt fokus riktat mot framtiden, där hennes föreställningar om framtida 

samhällen bildar en sammansatt enhet.75 

Gilmans Herland och Wägners Väckarklocka rymmer i sig en konstruktiv kritik 

av sin samtid genom att visa på ett idealt alternativ. Gilman i sin novell förlagd till en annan 

plats och Wägner med ansats i en svunnen tid. Wägner och Gilman följer därmed kriterierna 

för vad som är utmärkande för den klassiska utopin, de beskriver bägge två världar, varav den 

ena är den som författaren och läsaren delar, medan den andra utgör ett idealt alternativ. 

Bägge bygger upp sina verk kring ett spel av motsättningar, något Eva Heggestad lyfter fram i 

En bättre och lyckligare värld Kvinnliga författares utopiska visioner 1850–1950, där fakta, 

fiktion, möjligt, omöjligt, verkligt, fantastiskt, vakenhet och dröm korresponderar mot dessa 

två världar.76 Både Gilman och Wägner ger genom sina litterära verk ett sken av en imaginär 

realism, där det är just ramberättelsen som ger fiktionen ett sken av realism.77 Wägners 

Väckarklocka är i sitt uttryck förankrad i en ideologisk övertygelse och vill på intet sätt ge 

sken av att ha sin hemvist inom fantasi eller fiktion. Den feministiska utopins mål är att 

blottlägga aspekter av patriarkala maktstrukturer för att därigenom synliggöra den 

könsmaktsordning som föreligger och visa på andra alternativ. 

Eftersom de flesta av oss saknar förmågan att föreställa oss något som vi inte 

har erfarenheter av blir utopin vad som låter oss erfara alternativ till den verklighet vi känner. 

Där blir ett uppdiktat land eller en alternativ historieskildring som hos Gilman och Wägner 
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med inslag som känns bekanta till en verklighet som uppmuntrar oss som läsare till att 

ifrågasätta gällande ideologiska slutsatser och aktivt delta i läsprocessen där vi som läsare 

genom vår fördjupade förståelse av verkligheten också, om än bara på det personliga planet, 

kan förändra den.78 Den feministiska utopin syftar alltså inte enbart till att beskriva, den 

uppmuntrar också läsaren till att aktivt delta och ifrågasätta intentioner och ideologiska 

slutsatser. Det könsjämlika samhället har ännu inte existerat och oavsett hur det gestaltas 

kommer det att placeras någon annanstans och/eller i en annan tid än den vi känner till.79 Hos 

Gilman gestaltas detta i ett ”single sex sociaty” som Herland och i Wägners Väckarklocka är 

detta förankrat i ett förflutet matriarkat där visioner om framtiden formas. Det är här i det 

helkvinnliga samhället och i andra extremvarianter av samhällen som gränsdragningar för 

utopierna låter sig göras, men trots att dessa modeller förespråkar vitt skilda lösningar, förenas 

de i den gemensamma tanken på ett ideal där kvinnan inte längre betraktas som ”den 

Andra”.80 Utopin blir för Gilman och Wägner till den vita duk de genom sina respektive 

litterära genrer projicerar sina visioner uppå. Ett litterärt projekt som utmanar sin tids normer 

och värderingar. Som Simone de Beauvoir uttrycker det kring de myter som omgärdar 

kvinnan: 

 

Hon kan besitta poesins nycklar, hon kan vara förmedlerska mellan denna värld 

och den andra sidan; som grace eller pytia, stjärna eller häxa öppnar hon dörren 

till det overkliga. Hon är vigd åt immanensen och genom sin passivitet sprider 

hon frid och harmoni, men om hon avvisar denna roll förvandlas hon till 

bönsyrsa eller trollpacka.81 

 

Ett problem som uppstår i Väckarklocka är Wägners sätt att teoretisera och fastna i 

essentialistiska generaliseringar. Problemet med att formulera teorier är en central fråga om 

villkoren att bedriva feministisk forskning i ett icke feministiskt vetenskapssamhälle och reser 

också följdfrågan om möjligheten av en feministisk vetenskap. Vad Wägner lägger fram som 

empiriska fakta är, vare sig hon vill eller inte, teoriimpregnerade82 något som i den samtida 

kritiken lyftes fram.83 
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Kan man då i sammanhanget tillämpa teoretiska utgångspunkter som 

formulerats först årtionden efter ett litterärt verk publicerats utan att för den delen gå vilse i 

anakronismens snårskog? Wägners och Gilmans ekofeministiska utgångspunkter kan 

uppfattas som anakronistiska då begreppet ekofeminism myntades långt senare än de litterära 

verk de skrivit. Jag har valt i min analys att skilja mellan empiriskt och analytiskt begrepp för 

att kunna närma mig ett teoretiserande av Gilman och Wägners arbeten. Wägners feministiska 

ståndpunkt är i flera avseenden problematisk just i det att hennes civilisationskritik ges samma 

status som tidigare getts den kvinnliga naturen. En kritik som kan riktas mot just denna 

ståndpunkt är att den istället för biologisk essentialism kommer att färgas av kulturell och 

psykologisk essentialism. Lindholm menar att vad det beträffar relationen mellan vetenskaplig 

kunskap och makt så kan denna ståndpunktsriktning karakteriseras som utopisk. Genom att 

betona rekonstruktionen av alternativa möjligheter till vetenskaplig verksamhet är förändring 

av de rådande idealen möjlig. Denna ståndpunktsinriktning inom det feministiska 

vetenskapsfältet räknar med att kvinnorna (egentligen de medvetna feministerna) är de som 

ska förändra de rådande förhållandena men bortser ifrån att maktförhållanden och 

förtrycksrelationer också finns mellan kvinnor.84 Ur ett postmodernt perspektiv följer en 

riktning där kvinnan och verkligheten är något som blir till, oavbrutet, i kollisionerna mellan 

olika diskurser, av vilka subjektet självt är en. Ingenting är därför färdigt, avslutat eller ens 

möjligt att avsluta. Detta oavslutade tillstånd gäller då förstås också den dominerande 

diskursen, som vi kan karakterisera som ”maskulinistisk”.85 Den ena riktningen kommer att 

handla om att definiera vad som är verkligheten, medan den andra frågar sig hur 

verkligheten/verkligheterna konstrueras. 

I Väckarklocka sammanför Wägner flera teman som var viktiga i hennes syn på 

en ny bättre värld, där det ekofeministiska perspektivet utgör ett. Hennes ambition var att ge 

ett trovärdigt historiskt intryck samtidigt som hon var visionär och riktad mot framtiden. 

Hennes ambitioner var höga, hennes omtolkningar av kvinnornas historia som ligger till grund 

för hennes civilisationskritik var ämnad att förändra maktstrukturerna mellan könen och 

människors förhållande till jorden och miljön.86 I sin introduktion till boken betonar hon två 

sociala sammanhang inom vilka bokens övergripande syfte måste förstås. Det pågående andra 

världskriget och dess inverkan går som en röd tråd genom det inledande kapitlet och lägger 

grunden för hennes syn på det rådande samhället. Det andra sammanhang som boken måste 
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förstås genom är kvinnorörelsen, som var den motkraft som möjligheter till förändring rymdes 

inom. Hennes långa erfarenhet från både fredsrörelsen och kvinnorörelsen är influenser som 

sammanfattas i Väckarklocka.87 Gilmans Herland kan vid första anblicken framstå som ett 

lekfullt ironiskt angrepp på samma maktstrukturer mellan könen som Wägner i Väckarklocka 

genom sin omtolkning av historieskrivningen ville omformulera. Men hennes intention var att 

synliggöra de rådande förhållandena mellan könen genom att visa på en annan möjlig värld.  

Genom utopin tillhandahålls en vision snarare än en heltäckande teori men 

introducerar ändå något kvalitativt nytt, snarare än att reformera något redan befintligt. Den 

feministiska utopin har som mål att blottlägga olika aspekter av patriarkatet för att visa på den 

könsmaktsordning som föreligger och synliggöra på vilket sätt kvinnorna har mindre makt än 

männen politiskt, ekonomiskt, socialt eller sexuellt.88 Både Herland och Väckarklocka får här 

en didaktisk funktion i det att de visar på de medel som var nödvändiga för att uppnå ett 

idealsamhälle, men där Herland inte ska ses som en bruksanvisning när det gäller 

upprättandet av det goda samhället.89  

 

EKOFEMINISTISKA PERSPEKTIV PÅ KVINNOR OCH MILJÖ. 

ELIN WÄGNERS VÄCKARKLOCKA OCH CHARLOTTE PERKINS GILMANS 

HERLAND ANALYSERADE UR ETT EKOFEMINISTISKT PERSPEKTIV. 

ELIN WÄGNER 

”Jag tillhörde det kön som i flöjtspelerskans gestalt skickades ut ur rummet, då Sokrates och 

hans vänner skulle diskutera kärleken vid sitt symposion”.90 

 

År 1903 började Elin Wägner sin journalistiska karriär på Helsingborgsposten. Året därpå 

flyttade hon till Stockholm och anställdes som medarbetare på aftontidningen Vårt land. 

Under perioden 1907–19 arbetade hon som redaktionsassistent på tidningen Idun men skrev 

också artiklar för Dagens Nyheter. Hon skrev bland annat författar- och konstnärsporträtt men 

är mest känd för sitt sociala engagemang i artiklar om kvinnors situation. Genom sitt arbete 

kom hon i kontakt med framträdande kvinnor som Ellen Key (1849–1926) och Signe 

Bergman (1869–1960) som var en av de ledande kvinnorna i Landsföreningen för kvinnans 

politiska rösträtt. Dessa kontakter ledde fram till hennes engagemang i den kvinnliga 
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rösträttsrörelsen. År 1909 deltog hon vid den Internationella kvinnorösträttsalliansens 

kongress i London som delegat för Sveriges kvinnliga fredsförening. En månad efter det stora 

bondetåget 1914 och den Staafska regeringskrisen bildade hon tillsammans med Emilia 

Broomé (1866–1925), Ada Nilsson (1875–1964) och Julia Kinberg (1874–1945) 

föreningen Frisinnade kvinnor. Föreningen kom i sitt inledningsskede att fungera som en 

hjälporganisation till Frisinnade landsföreningen.91 Efter valet 1921 fick fem kvinnor plats i 

riksdagen, en av dem var Elisabeth Tamm (1880–1945). Men helt tillfreds med den nyvunna 

möjligheten till att påverka och förändra samhällsutvecklingen var hon inte. 

 

Så kom rösträtten i ett upprört ögonblick vid världskrigets slut. Genom barn- 

och äktenskapslagarna, skolreformen och behörighetslagen fick kvinnorna 

strängt taget av de lagstiftande myndigheterna det mesta som begärts för deras 

räkning. Nu kunde de börja göra historia. Det första de gjorde var att upplösa 

den sammanhållning med vars hjälp de kunnat göra historia.92 

 

På Elisabeth Tamms gods Fogelstad förberedde man en ombildning av föreningen Frisinnade 

kvinnor som radikaliserades och låg till grund för bildandet av ett riksförbund, inriktad på att 

göra kvinnor förberedda att utöva sin nyvunna makt. Denna liberala kvinnogrupp som kämpat 

för kvinnans politiska rösträtt, inriktade sig nu på att fostra kvinnorna till medborgare. I 

Väckarklocka skriver hon: 

 

Fogelstad skola har en uppgift att fylla som universiteten glömt – den, att lära 

människorna älska varandra – att känna tidens krav – att lära kvinnorna sluta 

upp med att vara världens vare sig lyxdockor eller lastdjur – Ingen kan varmare 

önska god fortsättning än undertecknad.93 

 

Den första kursen hölls under sommaren 1922, och ur de idéer som föddes bildas 1925 

Fogelstad medborgarskola som sedan regelbundet höll kurser fram till 1954. 
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Det var också på Fogelstad i sin kontakt med Elisabet Tamm som Wägners intresse och 

känsla för jorden, djuren och naturen återuppväcks.94 Fogelstadgruppen, som man kallade sig 

bestod av Honorine Hermelin (1886–1977), Kerstin Hesselgren (1872–1962), Ada Nilsson 

(1872–1964), Elisabeth Tamm (1880–1958) och Elin Wägner (1882–1949). Den Kvinnliga 

Medborgarskolan vid Fogelstad blev en mötesplats för den senaste internationella 

forskningen, litteraturen, filosofin och politiken. Här omsatte man i praktiken den moderna 

pedagogiken och nya samhällsformer övervägdes med målet att förändra samhället. 

Samtidens stora kvinnliga personligheter bjöds in för att föreläsa. Man diskuterade kritiskt 

politiken, partisystemet, demokratin och sakfrågor som befolknings- och jordfrågan. För att 

nå ut med sitt budskap beslutade man 1923 att ge ut tidningen Tidevarvet. Idén till tidningen 

var Wägners, men hon motsatte sig till en början att bli tidningens redaktör. År 1924 antog 

hon emellertid redaktörskapet och var verksam som detta fram till slutet av 1927 då hon ansåg 

att kraven på henne blivit allt för stora. Men hon var verksam som en flitig skribent fram till 

dess att tidningen upphörde 1936. 

Under Wägners redaktörstid rapporterades flitigt från konferenser och 

kongresser i Sverige och utomlands där hon ofta själv deltog. Under denna tid porträtteras och 

diskuteras andra länders kvinnor och kvinnoorganisationer, liksom regeringars och partiers 

program. Freds- och nedrustningsfrågor var prioriterade områden. Många av hennes artiklar 

var inspirerade av utländska författare, forskare och tänkare. När det gäller inhemska 

rapporteringar handlade dessa i huvudsak om det dagspolitiska läget. Impulser till sina artiklar 

fick hon främst från den internationella arenan, där länder som Tyskland, Österrike, USA, 

England, Frankrike och Indien var framträdande. Hennes intresse för den nya tidens 

vetenskaper psykologi och sociologi, bidrog till hennes intresse för Rosa Mayreder och 

Mathilde Vaerting. Matriarkat, maktskiften och medfödda egenskaper diskuterades ingående i 

artiklar i Tidevarvet av henne och tidningens övriga medarbetare.95 Värt att notera här är att 

det dröjde fram till slutet av 1970-talet innan frågor med kön och genus som utgångspunkt 

etablerades som ett självständigt forskarämne vid svenska universitet.96 Kvinnostudier är 

                                                             
94 Hjördis Levin, ”Elisabeth Tamm på Fogelstad -en radikal själ med konservativa inslag”. Kvinnor skall göra det! 
Den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad- som idé, text och historia.Red: Lena Lennerhed och Ebba Witt-
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 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:16385/FULLTEXT01.pdf [hämtad 2017-09-03]. 
95 Birgitta Wistrand, Elin Wägner i 1920-talet. Rörelseintellektuell och internationalist. Uppsala: 
Litteraturvetenskapliga institutionen, 2006, s. 54-72. 
96 På Umeå universitet grundades Kvinnovetenskapligt forum på 1970-talet och i Lund bildades 1977 Centrum 
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alltjämt ett hett ämne som rör upp känslor. Det visar sig inte minst i den samtida debatten där 

dess vara eller icke vara diskuteras av forskare inom angränsande ämnesdiscipliner och i 

medierna. 

Wägner tog också ett starkt intryck av den tyske kulturfilosofen och 

religionsvetaren Otfried Eberz (1878–1958) som beskrev ett manssamhälle i färd med att 

förgöra sig självt. Vad Wägner fann hos Eberz var det nära sambandet mellan förtrycket av 

kvinnan och exploateringen av jorden.97 För Wägner framstår i Sverige Ludvig Nordström i 

sin teknikdyrkan som en samtida motpol till henne.98 I kåseriet ”Ludvig Nordström och det 

osynliga” i ett av numren av Tidevarvet 1930 framträder hennes engagemang kring följderna 

av denna ensidiga exploatering. Förvisso ser hon Ludvig Nordström som en nödvändig och 

välgörande röst i den samhälleliga diskussionen men följderna av hans tankegångar med att 

göda jorden med konstgjorda gödningsämnen då, ”det har visat sig att jorden i längden kräks 

upp denna diet och vägrar bära skördar”. Ludvig Nordström menade hon hade bortsett att ta 

något som hon menade; ”osynligt men oumbärligt med i beräkningen, den mikroskopiska 

faunan: bakterierna”.99 Den världsbild som växer fram ur hennes kontakt med litteratur, 

hennes rika galleri av personliga möten och gruppen av kvinnor vid Fogelstad lägger grunden 

till hennes föreställningar och visioner i Väckarklocka. 

Bertha Eckstein-Diener som under pseudonymen Sir Galahad 1912 gjort 

matriarkala tolkningar av fresker och fynd från utgrävningarna på Kreta utkom 1932 med en 

översikt över kvinnliga världar Ein Umriss weiblicher Reiche.100 Wägners resa till Kreta 1937 

och kontakten med spåren från den minoiska kulturen befäste för henne tanken om ett 

förgånget jordbundet matriarkat. En bild av en första fotstegets moder växer fram, hon som 

fött fram sina barn och ”vakar över de tidiga människorna vid början av vandringen”. 

Kvinnan erövrade inte denna värld utan tog sig an en värld framvuxen ur livet, övervakad av 

det första fotstegets moder. ”Det var på dessa strövtåg kvinnorna lärde sig växtplatsernas 

hemligheter, trädens och örternas hemligheter som var många”.101 Genom att befästa de 

mänskliga kulternas genealogi växer tanken om kvinnors och mäns historiska roller fram. 

Men hon var väl medveten om att kvinnans väg genom historien inte kan ” dras med en så 

enkel linje som jag gör här”.102 Genom sång, drama och skrift framträder en förgången 

                                                             
97   Ulla Isaksson och Erik Hjalmar Linder. Elin Wägner en biografi. Uddevalla: Albert Bonniers förlag. 2003,  
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98   Ibid., s. 204 
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100  Isaksson och Linder 2003, s. 136 
101  Wägner 1953, s. 103. 
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världsbild och vi leds menar hon till “ kvinnornas kulturskapande kraft, inspirerad av 

ingenting annat än naturen själv”.103 Kvinnans ställning ligger närmare naturen, den är rotad i 

vördnaden för moderskapet som ger henne en djup naturförbundenhet. ”Hon är i denna 

egenskap representant för den alstrande kraften i tillvaron och förespråkerska hos den”.104 Så 

växer en moderålder fram. ”Men ju mer föreställningen om striden som tillvarons grundval 

arbetas in i medvetandet, ju mer träder detta drag fram, medan andra drag gömmer sig 

undan”.105 

Wägner frågar sig hur forskarna kunnat bortse ifrån och bagatellisera Bachofen 

och Briffault, och hur historieskrivningen kunnat göra anspråk på objektivitet utifrån en 

ensidigt manlig utgångspunkt,106 när det finns historier från vitt skilda kulturkretsar ” sagor 

om hur männen erövrade kvinnornas hemligheter”.107 Hon finner sina svar i Bachofens 

polväxling och övertygelsen om att spår som det patriarkala samhället förträngt finns fördolt 

och ”Varhelst man på chiffret använder nyckeln polväxling öppnar sig dramat, men man vet 

inte i vilken akt man kommer att befinna sig”.108 Häri ligger också fröet till hennes 

civilisationskritik.109 

Även om Bachofen anses vara var en pionjär inom området som berör 

hypotesen om ett ursprungligt matriarkat så var han inte den första att lägga fram sådana 

idéer. Teorier om ett tidigare historiskt matriarkat var, om än inte i någon större utsträckning, 

en del i skapandet av en europeisk självbild. De maktförhållanden som återgavs var emellertid 

inte återgivna som något positivt och matriarkatet betraktas oftast som en kontrast till den 

rådande sociala ordningen men Bachofens Das Mutterrecht visar på ett återuppvaknande 

intresse för matriarkala teorier i den västerländska idétraditionen.110 Hans idéer blev minst 

sagt föraktfullt emottagna i samtidens vetenskapliga tidskrifter och ansågs vara både 

främmande, äventyrliga och fantasifulla, detta till trots påverkade han sin samtid. Den unge 

Fredrich Nietzsche (1844–1900) kom till Basel 1869 som en ung professor i klassisk filologi 

och var under det närmaste halva decenniet en frekvent gäst i Bachofens hem. Även James 

George Frazers (1854–1941), The Golden Bough, Sigmund Freuds (1855–1939) Totem und 

Tabu och inte minst Fredrich Engels (1820–1895) och följaktligen marxismen har influerats 
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av hans arbeten. Han återupptäcktes under 1920-talet, men inte av historiker eller 

antropologer utan av konstnärer, psykologer och författare som kände samhörighet med hans 

arbete.111 Men Bachofen såg inte det ursprungliga matriarkatet som en tid av hög civilisation. 

Snarare ansåg han slutet av matriarkatet och patriarkatets framväxt som en triumf för de 

maskulina kvaliteterna av rationalitet över de som han menade sämre irrationella instinktiva 

feminina kvaliteterna. Det var tankegångar som färgade även Engels, även om, som han själv 

uttryckte det, ”the overthrow of mother right was the world historic defeat of the female 

sex”.112 

År 1938 kom Wägner genom sin väninna Flory Gates (1904–1998) i kontakt 

med Ehrenfried Pfeiffers (1899–1961) bok Die Fruchtbarkeit der Erde, ihre Erhaltung und 

Erneuerung. Das biologisch-dynamische Prinzip in der Natur (1938). En bok som var mycket 

betydelsefull för henne. I likhet med Elisabet Tamm utgick han från att jorden var en levande 

organism som tog skada av ett över mekaniserat jordbruk, kemisk gödning och 

insektsbekämpning. Naturen själv rymde för honom förebilden till ett jordbruk i ekologisk 

balans, ett naturligt kretslopp som stimulerades av jordbrukarens åtgärder.113 

 

VÄCKARKLOCKA 

”Grunden spricker och sviktar under civilisationens stolta byggnad, medan staterna alltjämt 

söka resa svårigheter mot varandra”.114 Så skriver Wägner redan 1923 under sin resa genom 

ett då sargat Europa. Hon som genom åren vädjat till att minnas det första världskrigets 

hemska fasor, i hopp om att människors kärlek till livet, barnen, framtiden och det fredliga 

arbetet skulle vara vägledande. Det var en mörk insikt hon nådde fram till då hon insåg att 

”mänskligheten under mellankrigsåren blott legat inne på krigslasarett för att nödtorftigt läkas 

och sen drivas ut igen ”.115 År 1941 utkom Väckarklocka som en följd av alla debattinlägg 

under 1920 och 1930 talet med fokus på föreställningen om en gemensam historisk bakgrund 

i ett förgånget matriarkat. Därmed återskapade hon inte bara ett gemensamt förflutet utan 

relativiserade också patriarkatets uppkomst.116 Hon hade stora förväntningar på boken när den 
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publicerades. De idéer hon gav uttryck för infriades till viss del. Men för hennes tankar om 

kvinnorna, jorden och freden var intresset svalt.117 Väckarklocka skiljer sig i väsentliga drag 

från hennes övriga litterära och journalistiska skrifter. Här framträder den journalistiska och 

litterära författaren i en syntes som rapporterar, utvecklar resonemangen och retoriskt ger 

dynamik åt sina argument.118 Enligt Helene Forsås– Scott konstruerar den berättande rösten i 

Väckarklocka nyfikenhet och engagemang genom att betona och lyfta fram alternativa 

diskurser till samtidens dominerande.119 Här dekonstrueras de dominerande västerländska 

historiska och kulturella diskurserna för att sedan rekonstrueras.120 Hon analyserar och 

ifrågasätter sin tids idéer om kvinnans natur och utvecklar sina feministiska och politiska idéer 

kring miljöfrågor och rör sig litterärt utmanande mellan utvecklingsoptimism och framtidsvision. 

Med frågor ibland besvarade men oftare lämnade åt läsaren som en tankeställare.121 

Frågan om civilisationens tillräcklighet och att ansvarsfullt sörja för hållbara 

ekologiska lösningar för framtiden är idag aktuellare än någonsin tidigare. Väckarklocka ska 

enligt Leppänens ses som en begynnande ekofeministisk teori, komplex till sin natur där 

den patriarkala världsbildens dominans som resulterat i exploateringen av naturen och kvinnans 

underordning ifrågasätts.122 Mot denna rådande patriarkala och mekaniska historiesyn där 

kvinnorna lyser med sin frånvaro lyfter Wägner fram idén om ett tidigt matriarkalt samhälle, 

dä r  förhållande mellan människa och natur gestaltas annorlunda.  

Matriarkatet ska som Läppenen lyfter fram inte förstås som en omvänd spegelbild 

av patriarkatet utan karaktäriseras av ett radikalt annorlunda förhållande mellan människa och 

natur. Idén om ett matriarkat bidrar till kvinnors politiska mobilisering då den patriarkala 

ordningens instabilitet påvisas.123 och användas som ett instrument för hennes civilisationskritik 

och en garant för att kvinnorörelsepolitik inte skulle införlivas i den patriarkala ordningen. Ett 

vitalistiskt – hermeneutiskt – organiskt förhållningssätt som i hög grad också kännetecknar 

dagens ekofeminister,124 och som står i ett motsatsförhållande till de patriarkala 

tankestrukturer som alltjämt präglar sättet att förstå samhället och naturen på. Detta var också 
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en av de alternativa tolkningar av patriarkatet och förhållandet mellan könen som lyftes fram. 

Wägner hade lång erfarenhet från både freds- och kvinnorörelsen och i Väckarklocka 

sammanfattas många av dessa influenser. I introduktionen betonar hon de sociala 

sammanhang inom vilka bokens övergripande syfte måste förstås. Där det första och andra 

världskriget haft betydande inverkan och där kvinnorörelsen haft en avgörande betydelse som 

en möjlig motkraft.125 Tillkomsten av boken är som Forsås-Scott lyfter fram inte lätt att 

precisera. Troligtvis påbörjades arbetet redan tidigt 1940 och avslutas under andra hälften 

1941 för att ges ut i november samma år. 

De tankegångar och de sammanhang Wägner lyfter fram hade en betydligt längre 

tillkomstperiod. De alternativa diskurser som konstrueras utvecklade hon under en lång tid. 

Forsås-Scott väljer att avgränsa sig till tiden efter den socialdemokratiska valsegern 1932, 

folkhemsbygget och den tysta överenskommelse där männen svarar för ”det stora hushållet” 

dvs folkhemmet och kvinnorna ”det lilla”. Skillnaderna mellan denna dominerande och 

alternativa diskurs går att följa i uttalanden också från de andra kvinnorna i Fogelstagruppens 

radikala veckotidning Tidevarvet.126 Men det var inte något ensidigt kvinnovälde hon ville 

skulle upprättas genom att nedsätta männen. 

Idealet vi vill fram till är en värld, framsprungen ur samarbete mellan män och 

kvinnor, en värld där rörelse och jämvikt är riktigt avpassade mot varann, 

liksom hjärnornas och händernas arbete, en värld som uppvisar den rätta 

blandningen av samfundsgemenskap och individuell frihet, vördnad för livet och 

mod att riskera det för en god sak, jordförbundenhet och himmelslängtan. Lägre 

än så tjänar det inte till att sätta idealet, vår väg kommer ändå att gå genom 

besvikelser, svårigheter och kompromisser.127 

1930-talets utbyggnad av industrisamhället grundade sig på ett oproblematiskt utnyttjande av 

naturresurser, begrepp som naturvård fanns inte ens med som ord i Östergrens Nusvensk 

ordbok 1934 och begrepp som miljövård och miljöskydd dyker inte upp förrän på 1960-

talet.128 Mitt i krigslarmet fick ändå boken ett intresserat mottagande och gav upphov till 

mycken diskussion. Idag menar ändå många att dess visionära innehåll är mer aktuellt än 

någonsin.129 Att hon rör vid en känslig nerv som än idag väcker starka känslor är uppenbart. 
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Bland nutida kritiker har även röster höjts för att påtala att hennes budskap är självdött och 

hennes tankar om sambanden mellan kvinnors underordning, behovet av fredssträvanden och 

om naturens balans bevisats vara ogiltiga.130 Den forne författarkollegan Ivar Harrie (1899–

1973) förhöll sig inledningsvis kritisk till hennes källtexter av Bachofen och Briffault, som 

genom sina studier bearbetat ett material som delvis låg utanför deras kännedom då de 

kommit fram till att det funnits en moderålder. Något som kritiserades avseende okritisk 

materialinsamling. Detta var något som sedermera låg Wägner till last eftersom hennes 

teoretiska antagande vilade på deras källtexter. Emellertid fann han hennes tolkning av den 

maskulina kulturen i Aten korrekt men intog en kritisk hållning till hennes tolkning av 

polväxlingen i de grekiska sagorna och menade att hon i det hela missförstått de stora 

tragöderna. Däremot förhöll han sig positiv till att hon ville lyfta in det stora mödernearvet i 

nutidskvinnornas medvetande.131 

Vår samtida ekofeministiska teoribildning rymmer såväl praktiska som kritiska 

ansatser förankrade i förståelsen av kvinnors och naturens sammanhängande underordning. 

För Wägner framstår detta i hennes samtid tydligt och det pågående världskriget har inte 

kommit över mänskligheten som en grym tillfällighet. ”Männen med de ledande rollerna har 

inte ramlat ner som meteorstenar från rymden. De har uppträtt under en fas i mänsklighetens 

historia då allt var tillrättalagt för deras böjelser och begåvning”.132 Det tragiska ligger i som 

hon uttrycker det: 

 

Den historia som formar vår syn är en syntetisk produkt. Verkligheten löses upp 

i sina beståndsdelar och sammansättes på nytt efter metoder som är ett patent 

inom den lärda världen. Under den processen utrangeras en del av verkligheten 

som oangående. Det är den verklighet som innehåller kvinnans historia. Mäns 

och kvinnors historia är ju så sammanflätad som varp och inslag i en väv. Men 

det har lyckats göra en historia enbart av inslaget. Detta betyder ett tryck på 

kvinnan i så enorm skala att det i och för sig blir historieskapande.133 

 

Hennes kontakt 1920 i Wien med den österrikiska feministen, filosofen, essayisten och 

forskaren Rosa Mayreder, en av grundarna till Allgemeiner Österreichischer Frauenverein 
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och redaktör för organisationens tidskrift, fördjupade hennes förståelse för kvinnors egenart 

och historia. I Tidevarvet kan man i artiklar tidigt följa den aktuella tyska debatten.134 År 1924 

uppmärksammar Ilse Reiche, docent vid Berlinuniversitetet, i en av Tidevarvets artiklar den 

kvinnliga professorn Dr Mathilde Værting som var verksam vid universitetet i Jena. Som hon 

uttrycker det ”vänder upp och ned på världen och världsbilden för den vanlige Adam, honom 

åt vilken Gud av hans revben skapade Eva.”135 Wägner hade redan tidigare träffat henne och 

var väl förtrogen med hennes arbeten. Hon hade besökt den bakom det manligt klingande 

namnet dr M Værting som visade sig vara en kvinnlig professor i Jena med förnamnet 

Mathilde. Vaerting kombinerar ett evolutionärt tänkande med tidens funktionalistiska 

inställning som betonar hur institutionerna fyllde grundläggande mänskliga behov. 

Könsroller, hävdade hon, byggdes mer av kultur än av biologi, och deras funktion var att 

strukturera makt och myndighet. Könsroller var för henne en funktionell snarare än en 

biologisk identitet. Med detta antagande följde att kvinnor kunde spela den dominerande 

rollen likväl som män – ett påstående som Vaerting fann historiskt och antropologiskt stöd för 

och som verkade bevisa existensen av en matriarkal tidsålder. Hon drev sin mening med stöd i 

Bachofens teori  om ett forntida modersvälde, som hon förvisso var fängslad av men inte till 

fullo stödde då hon helst ville tro på en beständig kvinnlig egenart. Hon uppmanade sina 

samtida att glömma detta matriarkala urtillstånd och istället koncentrera sig på att uppnå 

jämställdhet mellan könen. ”Mänskligheten borde upptäcka nya sätt och medel för en 

permanent realisering av idealet för jämställdhet och för permanent förebyggande av någon 

form av monosexuell dominans”. 136 

Vaerting citerades allmänt bland feminister och socialister i hela Europa men 

kritiserades bland sina kollegor för att främja feminism i sken av vetenskap. Det är uppenbart 

som Wistrand lyfter fram att Rosa Mayreder och Mathilde Vaertings förankring i sin tids 

centraleuropeiska lärdomsdiskurs där frågor om människans ursprung och utvecklingsstadier 

låg till grund för och formade Wägners skapande av en kvinnornas historia.137 För Wägner var 

det uppenbart att historien skall ägna lika mycket intresse åt kvinnor som åt män. ”Det är en 

enorm uppgift att leta fram kvinnornas historia. Den är ett chiffer vars nyckel ligger i en 
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förgången värld”.138 Svaren till kvinnornas historia fann hon i Bachofen klassiska verk Das 

Mutterrecht. Det var här hon fann den nyckel till chiffret som låg dold i en förgången värld. 

 

Nyckelordet heter polväxling. Ledarskapet under mänsklighetens utveckling har 

växlat över från kvinnan, som innehaft det under de ojämförligt längsta skedena, 

till mannen som har det nu. Överallt på jorden har övergångens drama utspelats, 

med undantag för de trakter som tagits i besittning av människor så sent att 

polväxlingen redan skett innan dess, samt för de isolerade områden, där man 

ännu inte hunnit längre än till prologen. När historisk tid begynner inom vårt 

kulturområde, befinner vi oss i den hittills sista akten av detta väldiga drama.139 

 

Bachofens texter var svåråtkomliga men 1937 hade Wägners nära vän Emilia Fogelklou av en 

svensk-tysk vän ärvt ett originalexemplar av  Das Mutterrecht.140 Bachofens arbete var 

inriktat på att finna de lagar i mänsklighetens sociala historia som styr människors inre liv, 

snarare än en kartläggning av de yttre faktorer som styr mänsklig utveckling.141 Bachofens tes 

om ett maktskifte mellan könen, en polväxling i det förflutna, fick för Wägner en central 

betydelse och lyftes fram särskilt i ett av kapitlen i Väckarklocka. Men det var vid de 

feministiska sammanslutningarna på Fogelstad som hon lyfte fram och prövade sina 

tankegångar om matriarkatet, och det var här hon under långa anföranden prövade många av 

de idéer som sedermera låg till grund för Väckarklocka.142 Redan tidigt insåg Wägner att som 

hon uttrycker det på ett ställe i sin arbetsjournal till Väckarklocka: ”Männens strävan att 

behärska jorden har gått parallellt med deras strävan att behärska kvinnan och måste 

avvecklas samtidigt”.143 Denna strävan efter att inneha ledarskap har under mänsklighetens 

utveckling växlat över från kvinnan, som historiskt innehaft det under de längsta skedena, till 

mannen som innehar det nu. Kvinnans ställning vilar för henne inte enbart på hennes 

oumbärlighet som försörjerska utan den var också djupt rotad i vördnad för moderskapet. 

”Alltings ursprung är det stora modersskötet, det som en gång födde världen och återföder 

livet samt tar det tillbaka. Kvinnan nalkas denna kraft såsom dess jordiska representant, begär 

auktoritet i sin värld av samma skäl och får den”.144 Moderskapet är en egenskap som 
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förbinder henne med den alstrande kraften i tillvaron, det bekräftar hennes naturförbundenhet 

och gör henne till förespråkare och väktare över den kraft som låter livet spira ur jorden. 

 

Hon är i denna egenskap representant för den alstrande kraften i tillvaron och 

förespråkerska hos den. Hon har hand med den kraft som låter livet spira ur 

jorden liksom dagen ur natten och livet ur döden och hon är en god ledare för 

den mana som bor i alla ting.145 

 

Detta är tankegångar som vi finner hos ekofeminister världen över alltsedan begreppet 

myntades av  d'Eaubonne i hennes bok Le Féminisme ou la Mort 1974. 

I en krigshärjad värld växer och frodas fantasin om en värld styrd av välvilliga 

och moderna kvinnor. De utopiska förhoppningar som hade uppstått ur den nya Sovjetstaten, 

tillkännagav till sina västerländska beundrare jämlika förhållanden mellan könen. Detta gjorde 

föga intryck på Wägner som endast berör detta med ett flyktigt exempel.146 Detta trots kontakt 

med den inflytelserika likhetsförespråkaren, ideologen, författaren, ryska politikern och 

diplomaten Alexandra Kollontay (1872–1972) som i egenskap av sovjetisk ambassadör i 

Stockholm under trettiotalet umgicks i kvinnosakspolitiska kretsar, inte minst i kretsarna 

kring tidskriften Tidevarvet där Wägner flitigt deltog och periodvis förekom som 

chefredaktör.147 Radikalismen kom emellertid efterhand att få ett drag av sympati för 

kommunismen i Sovjet. Något som troligtvis hade sina rötter i Ada Nilssons vänskap som 

läkare med Kollontay.148 Författarförbundet hade 1934 gjort en omdiskuterad resa till 

Sovjetunionen på vilken Wägner medföljde. För henne i likhet med många intellektuella i 

såväl Sverige som i Europa framstod förhållandena i Sovjet som mönsterbildande på en 

mängd områden.149 Fogelstadgruppen som hon ingick i fick med tiden ett konfliktfyllt 

förhållande till Sovjetstaten.150 Nyheten om den kvinnliga värdigheten som man ville 

förmedla träffade mer mottagliga sinnen hemmavid än ute i Europa men Wägner tror inte på 

att någon ”generalorder kommer att ge kvinnor inflytande över världens öden”.151 
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KULTUR OCH CIVILISATION 

Katarina Leppänen menar i sin avhandling Rethinking civilisation in a Europenan context att 

det är mot bakgrund av den dystopiska tid som följer på första världskriget som Väckarklocka 

bör läsas. Detta var också en tid av uppvaknande av matriarkala teorier som ger återklang 

inom konst, litteratur och social analys. I Väckarklocka finner vi dessa matriarkala teorier nära 

förbundna med en allmän kritik av samhället och civilisationen. Wägner var också inspirerad 

av Rosa Mayreders teorier som erbjöd en kvinnlig kultur som ett motgift mot det 

dominerande manligt civiliserade samhället.152 Begreppen kultur och civilisation genomgår 

transformeringar inom såväl den anglosaxiska kultursfären som den tyska. Dessa begrepp 

korresponderar i slutet av 1800-talet mot idéer inom två olika kultursfärer med i vissa 

avseenden skilda världsbilder som stod mot varandra. De anglosaxiska länderna som 

representerade de moderna, industriella och demokratiska samhällena som såg det som sin 

plikt att sprida civilisation till andra, medans Tyskland som representerade den gamla 

kulturen, fruktade materialismen och ytligheten i en värld som förändrades.153 

Värt att notera är att när Bachofen skrev och publicerade Das Mutterrecht i 

mitten av 1800-talet var begreppen kultur och civilisation inom det tyskspråkiga området nära 

förbundna och användes omväxlande. När Mayreder och Wägner 60–80 år senare framförde 

sin kritik av civilisationen hade begreppens betydelse skiftat avsevärt.154 Kulturen var för 

Mayreder ett inslag i livet i vilket ett idealiskt innehåll uttrycks. Följaktligen anser Mayreder 

att kulturen ska medla mellan individen och kollektivet, och upprätta balansen av det inre och 

yttre, tradition och framsteg. Civilisationen ska i detta teoretiska sammanhang förstås som ett 

samhälleligt tillstånd som prioriterar en hög grad av kontroll över naturen, och syftar till att 

göra livet enklare, praktiskt och teoretiskt.155 Men Väckarklocka är inte bara 

civilisationskritisk, den är också en kritik av kulturen. Inte i det att man med bägge 

utgångspunkterna slåss med samma problemställningar utan i det att båda har misslyckats 

med att identifiera kvinnorna.156 

  I Wägners ekofeminism förbinds den västliga civilisationens inställning 

gentemot kvinnor med civilisationens förhållande mot naturen där ekologins funktion var att 

erbjuda alternativa värden för framtiden. I Väckarklocka riktade hon sig till såväl det 

maskulint, mekaniska, tekniska, industriella samhället som till kvinnorna och kvinnorörelsen. 
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Men det var för henne det maskulina industrisamhället som var fienden och kvinnorna som 

erbjöd ett alternativ.157 Hennes kritik av civilisationen manar till en omvärdering av 

föreställningen om framsteg och utveckling genom industrialisering. Hon ser ibland 

civilisationen som ofarlig, men som plötsligt kan omvandlas till verktyg för krig och 

förstörelse. 

 

Den arbetar med fart, massa, med krafter som den väcker upp och inte helt 

behärskar. Den älskar att bryta lagar och motstånd. Den är krigisk och 

nedbrytande, även där den skenbart arbetar uppbyggande. Där den går fram, 

måste äldre kulturer raseras, naturen skändas och plundras.158 

 

När civilisationen nått sin yttersta gräns offras människan och hon blir till slav under sitt eget 

system. Den mekaniska människans möjlighet att driva sina idéer och projekt hade för henne 

inte lett till ett ökat välstånd, lycka och hälsa utan var orsak till olycka och oro. Hon skriver 

vidare i Väckarklocka att människan låtit sig luras till att tro att världen är att likna vid en 

motor men tillägger att så är det inte: 

 

Maskineriet vi såg avteckna sig mot himlen var bara den stora skuggan av en 

liten uppfinning, som inte rådde för att den blev till Gud. Världen är en levande 

organism som hålls i gång av ett hjärta. Detta hjärta sänder ut oss och tar oss 

tillbaka.159 

 

Wägners ekologi kombinerade, menar Leppänen, en politisk anda med en andlig dimension 

där den andliga framträder som förbunden med hennes världsbild, ibland som Gud och ibland 

som myt eller mysterier.160 

 

CHARLOTTE PERKINS GILMAN 

Charlotte Perkins Gilman (1860–1935) anses vara en av den amerikanska kvinnorörelsens 

viktigaste författare kring sekelskiftet 1900. I sin samtid var hon mer uppmärksammad för 

sina politiska och sociala texter än för de romaner och noveller som hon idag 
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uppmärksammas för. Hennes första novell The Yellow Wallpaper utkom 1892. Novellen 

skildrar en kvinna drabbad av en mentalsjukdom och anses till stora delar vara en 

självbiografisk skildring. År 1898 gav hon ut Women and Economics: A Study of the 

Economic Relation Between Men and Women as a Factor in Social Evolution, som var en av 

de första studierna om kvinnors roll i det ekonomiska systemet. Här undersökte hon de 

ekonomiska förhållandena mellan män och kvinnor och hävdade att kvinnornas ekonomiska 

beroende av männen var nyckeln till att förstå kvinnors underordnande. Boken översattes 

inom fem år till fem språk och var skriven inom en evolutionistisk referensram. Här 

överfördes teorier om arternas utveckling till att stå modell för och förklara det sociala livets 

utveckling. Hennes tes var den att den ekonomiska relationen mellan könen var en faktor i 

den sociala evolutionen,161 och att kvinnans underordning inte var biologiskt betingad utan ett 

resultat av de ekonomiska och sociala skeendena i historien. I The man-made world, or. Our 

androcentric culture, som utkom 1911, framgår hennes civilisationskritiska hållning 

tydligare. ”In the change from the dominance of one sex to the equal power of two, to what 

may we look forward? What effect upon civilization is to be expected from the equality of 

womanhood in the human race?”162 Men det handlade för henne inte om att förkväva 

männens existens. ”It is not a question of interfering with or punishing men; still less of 

interfering with or punishing women; but purely a matter of changed education and 

opportunity for every child”.163 

Darwinismen hade kring sekelskiftet 1900 en central ställning inom den 

intellektuella debatten där Charles Darwins (1809–1892) och Herbert Spencers (1820–1903) 

teorier inte sällan tolkades som kvinnofientliga. Deras teoretiska utgångspunkter om 

essentiella könsskillnader användes ofta för att ge vetenskaplig legitimitet åt resonemang om 

att kvinnors deltagande på samhällsarenan skulle begränsas till den privata sfären.164 Gilmans 

ideologiska utgångspunkt är enligt Määttä ett exempel på en feministisk tolkning av de 

evolutionsteorier som var starkt förankrade inte bara i USA utan också vid en utblick 

återfanns hos Ellen Key i Sverige, i Tyskland hos Grete Meisel-Hess och i Sydafrika hos 

Olive Schreiner.165 Gilmans resonemang bottnar också i den amerikanske sociologen Lester 

Frank Wards (1841–1913) arbete Pure sociology. Sociologin, menade han, ska studera 

människan och hennes beteende i syfte att förändra och förbättra samhället. Hans 
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utgångspunkt var att den mänskliga naturen var föränderlig och att någon perfekt social 

organisation inte gick att uppnå. Detta innebar att individens psyke (”the psychology of the 

individual”) måste omdanas för att bringas i överensstämmelse med en ständigt föränderlig 

social situation.166 Enligt Gilman var det också just genom det arbete vi gör som vi socialt 

definierar oss själva och endast genom att förenas är det möjligt för kvinnor att driva fram en 

samhällsförändring för att därigenom förändra sina livsvillkor.167 Wards teorier kom med 

tiden att få ett stort inflytande på hennes ideologiska ställningstagande. Något som framträder 

genom hennes tidigare arbeten som publicerats i The New York Fabian, som var en 

socialistisk tidskrift med nära kopplingar till The Fabian Sociaty som ägnade sig åt att verka 

för att höja utbildningsnivån i samhälle.168 

Som sagt levde Gilman och var verksam i en tid då den intellektuella debatten 

präglades av darwinismen. Charles Darwin och Herbert Spencers teorier om essentiella 

könsskillnader gav ofta legitimitet till kvinnans underordning till livets privata sfär. Detta till 

trots fick teorierna fäste inom feministiska organisationer i USA såväl som i Europa där man 

försökte föra dessa samman med sina egna feministiska teorier. Evolutionsteorin blev det 

ramverk inom vilket hennes historiesyn och framtidsvision kretsade. Hennes evolutionsteori 

kan definieras som reformdarwinistisk då den baserade sig på att det fanns skillnader mellan 

det sociala och biologiska livet, detta till skillnad från socialdarwinism som ansåg att det 

sociala livet styrdes av samma lagar som det biologiska.169 Bland dem hon delade denna 

uppfattning med finner vi Ward.  

Gilman och Ward träffades första gången vid National Women's Suffrage-

conferance som hölls i Washington, D.C 1896. Ward kände redan till hennes arbeten och 

under konferensen blev de två snabbt vänner. Efter hennes tal till rösträtten inbjöd Ward till 

en mottagning för henne i sitt hem där flera av Washingtons intellektuella närvarade. Gilman 

var mycket rörd över mottagningen och skrev senare ett brev för att tacka för festen och för de 

böcker och uppsatser han skickat till henne: ”I take great pleasure in your work, it is so clear, 

so direct, so unavoidably true”. Mot slutet av sitt liv påminde hon om att Wards tidiga artikel i 

The Forum on women and education var ”the single greatest contribution to the world’s 

thought since Evolution”. Ward, sammanfattar hon, var ”quite the greatest man I have ever 
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known”.170 Ward hade en dynamisk och utiliaristisk syn på den sociala evolutionen. 

Sociologin som vetenskap menade han syftade till att i studiet av människa och hennes 

beteende söka vägar att förbättra och förändra samhället genom att maximera lycka och 

minska olycka. I ett sådant samhälle (sociocracy) goverment of sociaty, and for sociaty 

menade han kommer att betona en dynamisk social planering och styrning i syfte uppnå 

harmoniska sociala miljöer. Där samförstånd snarare än majoritetsbeslut ligger till grund för 

beslutsfattande. Ward såg inte sig själv som socialist men var uppskattad av de amerikanska 

socialisterna. Han förespråkade inte nationalisering utan menade att ett samhälle skulle 

betraktas som en individ med samma intressen som en individ.171 172 

Tidskriften The Forerunner som Gilman gav ut mellan åren 1909 och 1916 var 

en tidskrift som hon var ensam författare och utgivare till. I likhet med tidskriften Tidevarvet 

finner man här bokrecensioner, artiklar, politiska kommentarer och artiklar om husdjur och 

staden men det är främst hennes novellsamlingar som gjort tidskriften känd.173 Den blev till 

den litterära och sociala plattform där hennes feministiska budskap fördes fram. Här 

publicerar hon sina utopiska noveller, däribland hennes mest kända, Herland, som utkom 

1915. Här vävs hennes feministiska och socialistiska tankar om en humanistisk 

samhällsordning fram, färgad av en svidande antipatriarkal samhällskritik där de rådande 

maktstrukturerna får klä skott för ironi och humor. Helkvinnligheten skall förstås menar 

Määttä som en litterär konstruktion där hon kan visa på att om kvinnor har samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter som män kan de använda dem på rätt sätt. Däremot var inte ett 

enkönat samhälle ur hennes evolutionistiska perspektiv något önskvärt eller för den delen 

möjligt. Något som hon i ett inlägg i The Forerunner svarade sina läsare på: ”The idea in 

Herland is purely arbitrary, and is used only to bringout as clearly as possibly the essential 

qualities of a purely feminine culture”.174 

Man finner hos Gilmans författarskap en föreställning om att den kvinnliga 

frigörelsen också i förlängning kommer att leda till mannens frigörelse. Hennes avigsidor och 

brister är enligt Ann J Lane lätta att identifiera. men också att förklara utan att för den delen 

motivera. Hon höll en enkel, linjär syn på evolutionära framsteg, en okritisk tro på framsteg 

försummade frågor om klass, ras och etnicitet och den komplexitet som uppstod i interaktion 
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med kön. Hon trodde på rasens lagar och utveckling, något som idag läses som rasistiskt och 

etnocentriskt. Detta visar sig också i hennes privata brev och dagböcker. Hon ifrågasatte 

heller inte den heterosexuella överlägsenheten och monogama kärnfamiljstruktur som det 

naturliga resultatet av evolutionära framsteg och högsta form av mänsklig organisation.  

Om Gilmans brister är lätta att erkänna, så är också hennes styrkor det, och det 

finns fler av dem. Framförallt satte hon idén om kvinnans underordning baserad på kön i 

centrum av sin analys. Detta är en central princip och något som ligger till grund för hennes 

allmänna teori om män och kvinnors roller i historien ur ett könsperspektiv.175 Paradoxalt 

reproducerar hon de heterosexistiska normerna i sin egen kultur där kvinnlig sexualitet 

jämställs med fertilitet och reproduktion och motsatte sig kvinnornas förmåga att leva ut sin 

sexualitet oberoende av män.176 När det gäller ras, antar hon att kvinnorna i hennes utopiska 

värld är vita och härstammar från den ariska stammen. 

 

and there is no doubt in my mind that these people were of Aryan stock and 

were once in contact with the best civilization of the old world. They were 

“white,” but somewhat darker than our northern races because of their constant 

exposure to sun and air.177 

 

Förståelsen för Gilmans utopiska författarskap finner man i hennes teoretiska 

utgångspunkt i ett förmänskligt urtillstånd som hon benämner som ”the human babyhood”. 

Detta var ett skede innan samhällen i vår mening uppstått, en tid då kvinnor och barn var 

bofasta och den jagande mannen var nomadiserande och kännetecknades av individualism. 

Mannen strävade enbart för att bevara sitt eget liv och att skaffa sitt uppehälle, medan banden 

till kvinna och barn endast var tillfälligt. Hennes historieskrivning tar sin ansats i ett 

urtillstånd, där inspirationen hämtats från tänkare som Bachofen. Hon tillämpar också Wards 

teori om det organiska livets ursprung och den avgörande betydelsen som detta haft för 

människans utveckling. Hans gynocentriska teori som publicerades 1888 går helt i linje med 

Bachofens teori om ett historiskt tidigare matriarkat. Både Ward och Gilman instämmer också 

delvis med Darwins teori om könsurvalet. Men till skillnad från Darwin menar Ward och 
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Gilman att den polväxling som sker från kvinnligt till manligt ledde till att människan som art 

degenerades.178 Enligt Wards gynocentiska evolutionsteori härstammade mänskligheten från 

en urmoder. Denna första människa skulle med nödvändighet (utan ur-far) ha fötts genom 

parthenogenes. Enligt Ward följde sedan mannen kvinnan i den evolutionära processen, men 

blev inte härskare förrän efter att sexuell jämlikhet uppnåtts. Gilman är i Herland lojal mot 

Wards teori trots att han i vetenskapliga kretsar mötte mycket kritik.179 

 

HERLAND 

“Only women there—and children,” Jeff urged excitedly. “But they look—why, this is a 

civilized country!” I protested. “There must be men.” “Of course, there are men,” said Terry. 

“Come on, let’s find ’em”.180 

 

 Herland är en berättelse om hur tre upptäcktsresande män besöker ett, som det förefaller, 

ekologiskt, socialt och humant hållbart samhälle befolkat av endast kvinnor. Här ifrågasätts 

och kontrasteras i dialogerna mellan de besökande männen och landets kvinnor omvärldens 

könsstereotyper. Herlands manliga huvudpersoner Van, Jeff och Terry är tre amerikanska 

äventyrare som genom en upptäcktsresa får vetskap om en förlorad värld som bebos av enbart 

kvinnor. Gemensamt enas de om att företa en expedition till landet som lockar deras fantasier. 

De tre männen som Gilman iklätt rollerna upptäckaren, naturvetaren och sociologen 

representerar olika kvinnosyner. Men de symboliserar också det manligt västerländska 

teknologiska, koloniserande samhället. De närmar sig detta land ”beväpnade” med det 

civiliserade manssamhällets kunskapssyn och fördomar i kontrast till kvinnornas mer 

behovsorienterade inställning till teknik.181 Men landets kvinnor behöver inte en bättre 

mekaniserad kapitalistisk industriell modell för sitt samhällsbygge.182 De har redan en 

miljövänlig industri och en vilsam, omtänksam och till synes oauktoritär nära anarkistisk form 

av socialism. Även om Gilman inte direkt gav uttryck för att Herland var ett socialistiskt 

samhälle, så genomsyras atmosfären av det.183 
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Av männen är det Jeff som representerar män med en idealiserad kvinnobild och 

som ser sig själv som deras tillskyndande riddare. Terry kategoriserar kvinnor i grupper om 

attraktiva och icke attraktiva med intresse för de sistnämnda. Berättarjaget Van tror sig med 

utgångspunkt i sin akademiska bildning ha en mer vetenskaplig hållning.184 Gilmans 

användning av en manlig berättarröst synliggör männens motstånd till kvinnorna. Deras 

dominerande ideologi framträder i Vans redogörelse för kvinnornas förhörande processer som 

för Gilman tjänar till att lyfta fram hennes argument. Detta åstadkommer också att ideal som 

återges i Herland och det ”verkliga” samtida Amerika framträder och ligger till grund för de 

ironiska kontraster som uppstår.185 De tar sig till det av berg isolerade landet i ett flygplan. 

Där finner de ett välplanerat, vackert land med välordnade städer, vägar och natur: 

 

… but we could not help seeing this much, even on that excited day – a land in a 

state of perfect cultivation, where even the forests looked as if they were cared 

for; a land that looked like an enormous park, only it was even more evidently 

an enormous garden.186 

 

Den första kontakten de gör efter att de landat sitt flygplan är med tre unga kvinnor som 

kommer att finnas med genom berättelsen. När de väl kommit fram till en stad välkomnas de 

av en grupp äldre kvinnor som anvisar dom till en byggnad. Då de vägrar att följa med 

övermannas de och sövs ner. När de vaknar finner de att deras kläder är borta och har bytts ut 

mot pyjamasplagg, tunikor och strumpor. Under sin fångenskap som i flera avseenden är att 

likna med ett vänligt omhändertagande får de lära sig allt om landet, dess innevånare, seder 

och levnadsätt. Under det första halvåret följs de var och en av en utsedd väktare och lär sig 

landets språk och historia.  

Genom att Gilman tilldelat en av expeditionens deltagare, Vandyck Jennings, 

den röst som förmedlar männens upplevelser, är det i huvudsak genom honom det manliga 

patriarkatets diskurs förmedlas. Även om Van till en början är avvisande till tanken om ett 

exklusivt kvinnligt samhälle, och påpekade det ”You find it built on a kind of matriarchal 

principle, that's all”187 och hans slutsats är att männen måste ha en egen kult för sig själva, 

något som han senare blir tvungen att överge för insikten om att landet hade sina rötter i en 
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panteism kopplad till moderskap.188 Under det år som männen vistas i kvinnolandet diskuteras 

deras synpunkter på alla företeelser i landet från djur, natur, religion och individualism mellan 

dem och mellan de kvinnor som utsetts att följa dem. I de samtal som utspelas mellan männen 

och kvinnorna förbyts deras egen samhällssyn och högmod till respekt för landet de kommit 

till.189 På det individuella planet leder mötet mellan männen och kvinnorna till dramatiska 

konfrontationer. Det är uppenbart att syftet är att läsaren ska provoceras genom att kontrastera 

den egna samtidens androcentriska normer som hamnat i en underordnad position med den 

gynocentriska som i Herland utgör det normerande systemet.190 I Herland finner vi utopins 

idealiserade sociala utgångspunkter, här finns inte företeelser som krig, hat, våld, girighet, 

fattigdom och svartsjuka. Genom sina frågor får männen inte bara svar på förhållandena i 

denna civiliserade värld utan deras egen värld framträder och ifrågasätts också. Kvinnorna har 

format ett samhälle som bygger på ett kollektivistiskt förhållande på alla plan: välorganiserat, 

ordnat och planerat utifrån kvinnokollektivets behov. Det är en kollektivism som i sin 

ytterlighet resulterat i att föräldraskapet till de egna barnen inte har samma band som är att 

finna i männens egen kultur. Denna kollektivism markeras också genom att efternamn inte 

existerar. 

 

No surnames at all then?” pursued Terry, with his somewhat patronizing air. 

“Nofamily name?” “Why no,” she said. “Why should we? We are all descended 

from a common source – all one ‘family’ in reality. You see, our comparatively 

brief and limited history gives us that advantage at least.191 

 

Man för släkttavlor men varje barn har sitt eget namn och något behov av att veta vems barn 

det är existerar inte. Konst och litteratur ses inte som privata produkter utan upplevs som 

något som tillhör kollektivet. ”Then why not sign ’em?” said Terry triumphantly. Moadine 

turned to him with her slightly quizzical smile. ”Because the finished product is not a private 

one.”192 Men det finns frågor att ställa om styrelseskickets karaktär. På många sätt är Herland 

demokratiskt särskilt när det kommer till arbete, men de auktoritära dragen blir framträdande, 

framförallt när det kommer till frågan om barnalstring. 
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If the girl showing the bad qualities had still the power to appreciate social duty, 

we appealed to her, by that, to renounce motherhood. Some of the few worst 

types were, fortunately, unable to reproduce. But if the fault was in a 

disproportionate egotism – then the girl was sure she had the right to have 

children, even that hers would be better than others.193 

 

Eugenik var en vanligt förekommande idétradition kring sekelskiftet 1900. Tanken om att det 

bland människor fanns mer eller mindre dugliga individer och tanken om att staten skulle 

ingripa för att kontrollera nativiteten var väl utbredd. Detta kunde ske antingen genom att öka 

reproduktionen av dugliga individer, eller för att minska födelsefrekvensen av mindre dugliga. 

Gilman var en öppen förespråkare för reformdarwinism, något som hon i Herland i flera 

stycken ger utryck för. I Herland hade den manliga delen av befolkningen dött ut efter krig 

och en naturkatastrof. Samhällets fortbestånd och tillväxt tryggades genom asexuell 

förökning. Denna partenogenes kombineras med en medveten eugenik grundad på ett socialt 

urvalssystem där den enskilde kan förväntas eller tvingas till att avstå sin rätt till att bli 

förälder för att inte ”dåliga” egenskaper ska föras vidare. Gilman förespråkande för selektivt 

föräldraskap syftade till att producera en ”överlägsen ras” på bekostnad av att ”defekta 

medborgare” berövas möjligheten att föra sina anlag vidare. 

Eugenik var kring sekelskiftet i USA baserad på mendelismens ärftlighetslagar. 

Föreställningen var att arvet är determinerande och att fostran och utbildning inte kan ändra 

på det i arvet givna. Föreställningen om att det bland människor existerade mer eller mindre 

dugliga individer bidrog till att det fanns önskningar om ett statligt ingripande för att 

kontrollera nativiteten. Ett sådant ingripande kunde antingen ske genom positiv eugenik för 

att öka reproduktionen av dugliga individer, eller negativ eugenik, för att minska 

födelsefrekvensen av mindre dugliga.194 Inom den feministiska rörelsen trodde man att 

kvinnans oberoende skulle åstadkomma eugeniska resultat. En oberoende kvinna kunde 

överväga vilka fysiska, psykiska och moraliska anlag hennes barn skulle få. De eugeniskt 

inriktade feministerna åberopade såväl arvet som miljön som stöd för sin sak.195 

  Herland präglas av omsorg om natur, kretslopp, familjeliv och industri där 

vinstmaximering och egenintresse lyser med sin frånvaro. Det gemensamma har här en 

betydelsebärande funktion och utgör det fundament som denna utopiska samhällsform vilar 
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på. Genom att Gilman i berättelsen lyfter fram frågor som berör moderskap, gemenskap och 

arbete utmanas läsaren till att ifrågasätta den universella utgångspunkt man valt för sin 

uppfattning om manligt och kvinnligt. Gilman ger däremot inte sina läsare någon djupare 

inblick i landets ekologiska kultur utan den framträder mer som en litterär fondvägg som 

moderskulturen framträder mot. När ekologiska odlingsmetoder beskrivs ger de ändå en 

tydlig bild av vad som avses. 

 

These careful culturists had worked out a perfect scheme of refeeding the soil 

with all that came from it. All the scraps and leavings of their food, plant waste 

from lumber work or textile industry, all the solid matter from the sewage, 

properly treated and combined-everything which came from the earth went back 

to it.196 

 

Kvinnorna och barnen i Herland äter inte kött utan deras primära näringskälla kommer från 

frukter och nötter, som faller från träden. ”They had early decided that trees were the best 

food plants, requiring far less labor in tilling the soil, and bearing a larger amount of food for 

the same ground space; also doing much to preserve and enrich the soil.”197 Detta visar i 

vilken utsträckning de försöker att inte inverka på miljön utan istället leva i samklang med 

naturen, allt i det bästa intresse för sina barn. ”To do the best work they had to specialize, of 

course; the children needed spinners and weavers, farmers and gardeners, carpenters and 

masons, as well as mothers”.198 Med en växande befolkning nådde man snart gränsen för ett 

hållbart ekologiskt system vilket resulterade i att man övergav betesdjur som primär 

näringskälla och som Van uttrycker det ”worked out a system of intensive agriculture 

surpassing anything I ever heard of, with the very forests all reset with fruit- or nut-bearing 

trees”.199 

Gilmans feministiska utopiska värld har sin utgångspunkt i socialistiska och 

feministiska värden. I denna värld har moderskapet den högsta rangen av status. Kvinnor bär 

liv men också den kraft som möjliggör fortplantning. Kvinnorna i Herland är i fysiskt 

avseende idealiserade. De beskrivs av Van Jennings, gruppens sociolog, som långa, starka, 

friska och vackra. De spelar spel dansar och utför gymnastik och ägnar sig åt trädgårdsskötsel 
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och skolning. De är begåvade med styrka och snabbhet, de är duktiga löpare och klättrar i 

träd. Det är en kollektiv identitet inordnad i en kollektiv historia men som i kontakt med 

männen bedöms efter männens idealiserade föreställningar om kvinnor. Gilmans 

emanciperade kvinna är ärligare, modigare, starkare och i alla avseenden skickligare, och bär 

enligt henne på fler mänskliga egenskaper än vad männen kan erinra sig om finns i deras 

samtid. När Ellador, den kvinna som berättaren Van Jennings har ett förhållande med, 

diskuterar möjligheten till en sexuell relation, gör hon klart för honom att detta är en känsla 

som kommer att skapa oceaner av arbete.200 Gilman ger heller aldrig i Herland uttryck för att 

det skulle förekomma sexuella relationer mellan kvinnorna, något som för samtiden och 

kanske även för henne själv skulle vara allt för vågat.201 

Gilman var en tidig förespråkare för enkla funktionella kläder och kvinnorna i 

Herland följer också detta koncept. Här finner vi inga spår av spända korsetter eller kläder 

som begränsar kvinnornas rörlighet. Hennes filosofi om hälsa och kroppslighet utmanade 

artonhundratalets dualistiska medicinska filosofier.202 Det återkommande temat i Herland är 

moderskap och hur könsroller definieras, hur de är socialt konstruerade och hur de ses som 

oföränderliga av båda könen. I Herland har alla män dött ut och kvar finns kvinnorna: 

asexuella och fredliga med huvudsyfte att kollektivt vara de perfekta mammorna. ”The 

children in this country are the one center and focus of all our thoughts. Every step of our 

advance is always considered in its effect on them – on the race. You see, we are Mothers she 

repeated, as if in that she had said it all”.203 

Samhället har formats av kvinnor för kvinnor, där moderskapet, omsorg om 

natur och kretslopp, präglar alla samhällets verksamheter. I moderskapet förenas man till den 

kollektiva enhet som utgör fundamentet i denna utopiska samhällsform. Moderskap, barn och 

utbildning är de viktigaste aspekterna av kulturen, där kvinnorna bibehåller sin individualitet 

samtidigt som deras mål är att nå enighet med majoriteten av befolkningen. Gilmans 

övertygelse var att demokratin skulle blomstra i ett kärnsamfund av delat intellekt där 

medborgare var i samma skede av utbildning och förståelse.204 Hennes novell kretsar kring 
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iden om ett moders orienterat panteistiskt samhälle, befolkat av kvinnor som fortplantar sig 

genom partenogenes. Det matriarkala samhället erbjuder sina medborgare livskvalitet inom ett 

slutet enhetligt system snarare än att passivt försäkra sig om deras rättigheter.  

Ekofeministiska tänkare kritiseras ofta för essentialistiska antaganden och för 

sin tro på att kvinnor är närmare naturen än män och därför förväntas vara predestinerade att 

värna om naturen och vår planet.205 På samma sätt finner man i Herland en nära koppling 

mellan föreställningar om natur, intuition och pacifism som ursprungliga kvinnliga 

egenskaper. Även om eugenik var ett populärt ämne under 1900-talets början i USA så 

kontrasterar detta underliggande drag av essensialism mot tidens liberala värderingar och 

begränsar den feministiska utopin som en realistisk fiction.206 

 

DISKUSSION 

Elin Wägner och Charlotte Perkins Gilman var två kvinnor verksamma under 1900-talets 

första årtionden. Det var under en tid då kvinnorörelser växte sig starka i Europa och USA. 

Bägge kämpade för kvinnors lika rätt och värde i olika länder och kulturella kontexter, om än 

i stora stycken överlappande och inflätade i varandra. För Gilman var kampen för kvinnors 

rättigheter det mest centrala och utgör en viktig bakgrund till hennes tänkande. Hon var inte 

medlem i någon organisation som förespråkade kvinnlig rösträtt men väl i flera andra 

kvinnliga nätverk. Rösträtten var för henne en av de rättigheter som måste erhållas men var 

inte en huvudfråga.207 Wägner däremot engagerade sig tidigt i rörelser för kvinnors rösträtt 

såväl nationellt som på europeisk nivå.208 Bägge påverkades av sin tids utvecklingsoptimism, 

krig och teorier inom samhällsvetenskap, psykologi, pedagogik och inte minst av Darwins 

evolutionsteori, en teori som vid tiden kring sekelskiftet 1900 färgat av sig inom såväl 

samhällsvetenskap, historia och psykologi. Denna uppsats är ingen litteraturstudie med syfte 

att tolka och tillskriva litterära gestalter mening, betydelse och sammanhang. Vad jag velat 

göra är att närma mig och analysera de ekofeministiska ansatser som står att finna i Wägners 

Väckarklocka och Gilmans Herland. Det går inte att bortse från att Gilman och Wägners 

författarskap i sin helhet bidragit till vår syn på kvinnan i en brytningstid där karriär, politisk 

och social medvetenhet framträder och växer fram i allt bredare samhällslager. Genom deras 
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författarskap bereds vi också möjlighet till inblick i de miljöer, människor, livsmönster och 

värdesystem som kvinnor i deras respektive kulturella kontexter delade under tiden runt 

sekelskiftet och fram till 1940 talet.  

Jag har valt att närma mig dessa kvinnor genom att analysera deras respektive 

förhållande till sambanden mellan feminism och miljö i två av deras litterära verk. I mitt 

arbete har jag valt att analysera begreppet ekofeminism och hur det gestaltas i Wägners 

debattbok Väckarklocka och Gilmans novell Herland. Alltsedan feminismen som begrepp 

växte fram i början av 1900-talet som en förståelse av den sociala konstruktionen av kön har 

tanken om essentialism varit ett exempel på vad Teresa de Lauretis benämner som reduktivt 

motstånd.209 Wägners debattbok Väckarklocka som publicerades 1941 har sin förankring just i 

ett sådant reduktivt motstånd, gestaltat i en för kvinnorna gemensam historisk bakgrund. Ett 

förgånget matriarkat där hon återskapar inte bara ett gemensamt förflutet utan också 

relativiserar patriarkatets uppkomst.210 Hos Gilman gestaltas detta reduktiva motstånd i ett 

”single sex sociaty” som Herland. Det är här i det helkvinnliga samhället som 

gränsdragningen för hennes utopi låter sig göras. Men trots att dessa utopiska utgångspunkter 

förespråkar skilda lösningar så förenas de i den gemensamma tanken om ett ideal där kvinnan 

inte längre betraktas som ”den Andra”.211 

I Väckarklocka analyserar och ifrågasätter Wägner sin tids föreställningar om kvinnans 

natur och utvecklar sina feministiska och politiska idéer kring miljöfrågor.212 Hon lyfter fram en 

idé om en separat och annorlunda kultur som tillhör kvinnor. Det är en idé som Susan Griffin 

menar inte har stöd för att vara biologiskt bestämd eller metafysiskt definierad. En förklaring 

till uppkomsten av denna idé, menar hon, står att finna i vad som historiskt legat till grund för 

de sociala konstruktionerna av kön som historiskt växt fram. Där separata arbetsområden, 

former av skolgång, olika fostran av flickor och pojkar med olika uppförandekoder, olika 

sexuella koder, olika färdigheter, hantverk, olika relationer och skillnader i roller inom 

familjen utgör några av de sociala utgångspunkter som måste beaktas.213 

Wägner använde kvinnlighet som ett instrument för sin civilisationskritik och som 

en garant för att kvinnorörelsepolitik inte skulle införlivas i och bli till en del av den patriarkala ordningen. 

Det är ett vitalistiskt – hermeneutiskt – organiskt förhållningssätt som i hög grad också 
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kännetecknar dagens ekofeminister.214 I sin essentialistiskt grundade analys når hon fram till 

slutsatsen att männens herravälde över naturen och kvinnan har gått jämsides. 

Industrialiseringens avförande av kvinnorna och deras betydelse för jordbruket påminner om 

den behandling som jorden inom patriarkatet fått utstå.215 

Ekofeminismen är inom feminismen i vår samtid ett stort teoretiskt och 

aktivistiskt fält där diskussionen har färgats av såväl anhängare som motståndare, dess för- 

och nackdelar, vad den ska omfatta och vilka områden som ska inkluderas. Här har områden 

som sexism, rasism, militarism och miljöförstörelse varit särskilt framträdande i likhet med 

kritik som rör ekologins plats i ett feministiskt perspektiv och påståenden om ekofeministisk 

essentialism. Anhängare å andra sidan, ser ekofeminism som en möjlig radikal teori som vill 

bidra till att täcka in fler områden av exploatering genom att lägga naturen till den mer 

etablerade analysen av kön, ras och klass.216 

Ekofeminism inom den västerländska idéhistorien präglas också av ett 

dualistiskt och värdehierarkiskt tänkande där kvinnor och natur, bland andra begrepp står i ett 

motsatsförhållande till människan och kulturen. Kvinnor och natur är i sammanhanget inte 

bara olika, men också mindre värda än män och kultur. Bachofen som direkt påverkade 

Wägner och indirekt Gilman var inte pro-feminist eller proto-feminist, men han satte ord på 

några i sin samtid viktiga teoretiska utgångspunkter, som senare vidareutvecklats av andra nu 

samtida ekofeminister.217 Begreppets komplexitet har också bidragit till förvirring då en del 

ekofeministiska tänkare i sina argument hänvisar till en specifik traditionell kvinnokultur. De 

antyder att kvinnor kan närma sig naturen på ett mer fördelaktigt sätt än män, och ser detta 

närmande som ett resultat av den sociala konstruktion av kön och socialisering som föregår 

utvecklandet av dessa konstruktioner.  

I ett försök att ge begreppet en djupare betydelse föreslår Griffin ett 

språkfilosofiskt angreppssätt med hänvisning till Jacques Derridas insikt om att varken 

mening eller definition kan vara ensamt i ett ord, att ordet bygger på andra ord, som alla 

innehåller historier och spår av ett system som kan liknas vid ett ekosystem. Inom ett 

ekosystem är ett träd endast provisoriskt ett träd. Dess rotsystem kan inte separeras från 

jorden som närmar sig den och vilken den också bildar. Det sker i ständigt aktivt utbyte 

mellan den luft vars natur är definierad av trädets löv. Samma löv som när de faller till 
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marken blir till en del av komposteringsprocessen och så småningom multnar till jord. Även 

det ljus som man kan se utgör ett träd och är en viktig del av träets substans. Löv, blommor, 

skugga, jord och bark är alla delar i processen med vilken trädet påverkar atmosfären som i 

slutändan bestämmer hur mycket ljus som slutligen kan falla till ytan av jorden.218 Svaret på 

frågan om vad som ska rymmas inom begreppet ekofeminism är med en sådan utgångspunkt 

att finna inom språket. Språkets kraft att bifoga medvetenhet, rymmer förvisso en del av 

svaren men är därmed inte den enda lösningen. Griffin tar exemplet med ordet kvinna som i 

sig rymmer många aspekter som står i förhållande till ett erkännande av många sorter av 

kvinnor men är också ett accepterande av olika tillvägagångssätt, synpunkter, utgångspunkter, 

perspektiv som ryms inom de olika diskurser ordet ingår i. De problem som uppkommer med 

att lokalisera begreppsinnehåll med utgångspunkt i poststrukturalistisk språkfilosofi kan vara 

början på ett svar om vad begreppet ekofeminism ska rymma. Innan man använder begreppet 

ekofeministisk inställning, är det viktigt att klargöra vad ekofeminism är och vad det inte är. 

Det som är kritiskt vid uppkomsten av ekofeminismen är mötet mellan ekologi och feminism. 

Människans medvetenhet är kärnan i det ekofeministiska tillvägagångssättet. Därav följer och 

belyser den ekofeministiska förståelsen både kvinnors förtryck och den sociala konstruktionen 

av kön.219 

I introduktionen till Väckarklocka betonar Wägner de sociala sammanhang inom 

vilka bokens övergripande syfte måste förstås. Där hennes erfarenhet från både freds- och 

kvinnorörelsen och det första och andra världskriget haft särskild inverkan och av avgörande 

betydelse som en möjlig motkraft.220 Hennes ekofeministiska utgångspunkter väckte hos 

hennes läsare såväl nyfikenhet som engagemang genom att betona och lyfta fram alternativa 

diskurser till samtidens dominerande.221 Avsikten var att förbereda läsaren på föreställningen 

om en moderålder, dess olika skeden och förvandlingsformer.222 Mot den rådande patriarkala 

mekaniska historiesynen där kvinnorna lyste med sin frånvaro ställde Wägner idén om ett tidigt 

matriarkalt samhälle dä r  förhållande mellan människa och natur gestaltades annorlunda. 

Matriarkatet ska inte förstås som en omvänd spegelbild av patriarkatet utan karaktäriseras av 

ett radikalt annorlunda förhållande mellan människa och natur, något som bidrar till kvinnors 

politiska mobilisering då den patriarkala ordningens instabilitet påvisas.223  
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Där poststrukturell feminism väljer att fokusera på språk väljer ekofeminismen 

olika ekologiska processer som källa till kunskap.224 Något som ofta kommer till uttryck i 

Väckarklocka. ”Då jordbruket blir ett ekonomiskt företag som skall avkasta så mycket pengar 

som möjligt, för att alla de varor som förr gjordes hemma må kunna köpas, förvandlas hela 

denna tillvaro radikalt”.225 När den poststrukturella frågan om ordet kvinna och dess mening 

eller meningslöshet stöter på ett ekofeministiskt perspektiv skiftar fokus och nya perspektiv 

uppstår, där det ekofeministiska perspektivet leder till en ny syn på samband mellan kvinna 

och miljö. Detta innebär för den skull inte att man behöver ersätta ett perspektiv med ett 

annat, som i det här fallet ekofeminism. Ett sådant försök att etablera en hegemoni av idéer 

speglar inte bara västerländskt tänkande. Genom att särskilja den begreppsliga huvudstammen 

från dess rötter och grenar begränsas insikter från båda synsätten och fältet för eventuell ny 

kunskap går förlorad.226 Att separera språk från natur och kultur är menar Griffin i sig en 

fiktion då språket är ett bärande element inom kulturen. Att positionera sig över naturen och 

kulturen skapar en alienation och separation, något som är särskilt framträdande i den 

västerländska kulturen där språket bär med sig föreställningen om ett behärskande av naturen. 

När kultur ställs mot natur blir denna mentala spricka än mer synlig och fördjupad.227 

Genom att Wägner synliggör tidens dolda maktstrukturer och bereder läsaren 

alternativ till det pågående destruktiva samhällsbygget rör hon vid en känslig nerv. Det är 

uppenbart, menar hon, att civilisationen ”även under fredstid varit på krigsfot. Den arbetar 

med fart, massa, med krafter som den väcker upp och inte helt behärskar. Den älskar att bryta 

lagar och motstånd”.228 Här är hon influerad av Rosa Mayreders civilisationskritik. Den anti-

feministiska känsla som kännetecknade hennes samtid var riktad mot kvinnor som sökte 

politiskt och ekonomiskt inflytande och visade på hur konflikten mellan kultur och 

civilisation påverkar kvinnor.229 Hos Wägner finner vi att matriarkala teorier är nära 

förbundna med en allmän kritik av samhället. Begreppen kultur och civilisation som i slutet 

av 1800-talet svarade mot idéer inom två olika kulturområden med i vissa avseenden skilda 

världsbilder. I de anglosaxiska länderna representerade civilisationen det moderna, 

industriella samhället som såg det som sin plikt att sprida civilisation till andra länder och där 

Tyskland representerade den gamla kulturen stod som en motpol till den materialism och 
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ytligheten i den värld som förändrades. När Bachofen skrev och publicerade Das Mutterrecht 

i mitten av 1800-talet var begreppen kultur och civilisation inom det tyskspråkiga området 

nära förbundna och användes omväxlande. När Mayreder och Wägner långt senare framförde 

sin kritik av civilisationen hade begreppens betydelse skiftat avsevärt.230 

I Wägners ekofeminism förbinds den västliga civilisationens inställning 

gentemot kvinnor med civilisationens förhållande till naturen. Här får ekologin en funktion att 

erbjuda alternativa värden för framtiden. I Väckarklocka riktar hon sig till såväl det maskulint, 

mekaniska, tekniska, industriella samhället som till kvinnor och kvinnorörelsen. Men det är 

det maskulina industrisamhället som är fienden och kvinnorna som erbjuder ett alternativ.231 

Hennes kritik av civilisationen manar till en omvärdering av framsteg och utveckling genom 

industrialisering. Hon ser ibland civilisationen som ofarlig, men något som plötsligt kan 

omvandlas till verktyg för krig och förstörelse. Den mekaniska människans möjlighet att driva 

sina idéer och projekt har för henne inte lett till ökat välstånd, lycka och hälsa utan bidragit till 

olyckor och oro. När civilisationen når sin yttersta gräns offras människan och hon blir till 

slav under sitt eget system.  

Ekofeminism syftar till att synliggöra naturen som en realitet. Med detta synsätt 

kan man börja förstå att exploatering och förstörelse av naturen är direkt och indirekt 

oskiljaktigt från den sociala konstruktionen av genus. Detta innebär för den delen inte att det 

finns ett likhetstecken mellan kvinnor och natur, men genom att förstå hur och varför kvinnan 

är förknippad med naturen, kan man avkoda många strukturer av orättvisor. Detsamma gäller 

också den sociala konstruktionen av ras, som också motiveras av en idé om naturen och heller 

inte kan skiljas från idéer om kön. Ekofeminism rymmer med andra ord många typer av 

sociala konstruktioner där förtryck är särskilt framträdande. Tillsammans definierar dessa 

sociala konstruktioner varandra.232 Biologiskt står inte kvinnor närmare naturen än män. Män 

och kvinnor lever bägge i system åtskilda från naturliga processer. Men inom detta system, 

och för att det ska överleva, måste en plats skapas där ett närmare möte med naturen kan äga 

rum.233 Griffin använder metaforiskt begreppet våldtäkt för att beskriva olika typer av 

ekologisk förstörelse, som i våldtäkt av en skog, därmed öppnas ett annat skikt av mening 

upp. Omedvetet antyder denna metafor en djupgående koppling mellan den sociala 

konstruktionen av naturen och den sociala konstruktionen av kvinnan. Samtidigt som 
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begreppet beskriver viljan att erövra och kränka kvinnan används det till att beskriva ett 

förhållande till naturen. Vidare menar Griffin att varken våldtäkt eller ordet kvinna kan förstås 

utan förståelse av rasism, inte heller kan rasism förstås utan förståelse för den sociala 

uppbyggnaden av kön, och inte heller kan detta bortses från ekologi. Historiskt är dessa till 

synes motstridiga åsikter egentligen mera lika varandra än olika. Dessa inställningar är inte 

heller en tillfällighet, de delar ett mönster och en gemensam psykologi.234 

Ett av de argument man i den ekofeministiska debatten ständigt återkommer till 

är det patriarkala förtrycket som likställer kvinnor med natur. Som också utgör 

huvudargumentet till att det förutsätts en feministisk analys för att till fullo förstå uppkomsten 

av miljöproblem. Med andra ord, där kvinnor bryts ned, kommer naturen att exploateras, 

brytas ned och försämras, och där kvinnor tros vara receptiva och vårdande kommer naturen 

att vara tänkt som ett oändligt fritt och exploaterbart fält.235 I Väckarklocka återkommer 

Wägner ofta till detta. 

 

Antingen tål jorden och människorna den behandling de utsättes för under 

mekanismens skede, eller gör de det inte. De som håller på den utvecklingslinje 

på vars väg vi upplever jordförstöring, växtsjukdomar, befolkningskriser och 

krig i förut okända mått, har skyldighet att bevisa att jord och människor tål vad 

de får. Kan de det, så nåja. Men kan de det inte, då är det bättre att lägga om 

metoderna ju förr ju hellre.236 

 

Bachofens tes om en polväxling i det förflutna, ett maktskifte mellan könen, fick för Wägner 

en central betydelse. ”Männens strävan att behärska jorden har gått parallellt med deras 

strävan att behärska kvinnan och måste avvecklas samtidigt”.237 Kvinnans ställning vilar inte 

enbart på hennes oumbärlighet som försörjerska den är också djupt rotad i en vördnad för 

moderskapet.238 Moderskapet är för Wägner en egenskap som förband henne med den 

alstrande kraften i tillvaron; det bekräftar hennes naturförbundenhet och gör henne till 

förespråkare och väktare över den kraft som låter livet spira ur jorden.239 Vi finner samma 
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naturförbundenhet hos Gilman, moderskapet utgör för bägge en del i den essentialistiska 

utgångspunkt som utgör kärnan i deras ekofeministiska utgångspunkt. 

Gilman och Wägner förenas i att deras utopiska utgångspunkter ger en inblick i 

de föreställningar som rådde under den tid de levde. De synliggör den värld som de tar sin 

ansats i likväl som i de ideala förhållanden som de syftar på. I deras respektive litterära verk 

synliggörs tidens dolda maktstrukturer inom de områden de är avgränsade till men 

kontrasterar också den egna tidens normer och moraliska system. Detta är något som Wägner 

och Gilman trots att de valt olika litterära utgångspunkter har gemensamt. Här framträder den 

spänning som Lindholm i sin artikel ”Feminism som vetenskapligt projekt” definierar som en 

”å ena sidan (vilja) beskriva verkligheten, å andra sidan (vilja) överskrida den, peka på 

riktningar mot en annan verklighet och formulera visioner”.240 I Väckarklocka tar Wägner sin 

ansats i en utopisk historieskrivning som hon var övertygad låg till grund för den civilisation 

som hon levde i. Hennes idealisering av det förgångna rymmer också hennes kritik av det 

nuvarande och stod som en motpol till tidens progressionstankar. Leppänen menar att 

Wägners användning av matriarkala teorier och hennes romantiserande av kvinnors historia 

och önskan om att återvända till en gyllene tidsålder är vad som gett upphov till tolkningen att 

Väckarklocka hör till den utopiska genren. Men att tillskriva den funktionen av att vara 

retrospektiv blir missvisande när den är det motsatta genom sitt fokus riktat mot framtiden, 

där hennes föreställningar om framtida samhällen bildar en sammansatt enhet.241  

Wägner sammanförde flera teman i sin syn om en ny bättre värld, där det 

ekofeministiska perspektivet utgör ett. Hennes ambition var att ge ett trovärdigt historiskt 

intryck samtidigt som hon var visionär med fokus riktat mot framtiden. Det är främst hennes 

omtolkning av kvinnornas historia som ligger till grund för hennes civilisationskritik som var 

ämnad att förändra de rådande maktstrukturerna mellan könen och människors förhållande till 

jorden och miljön.242 

Även om Gilmans Herland var ämnad som en litterär fantasi snarare än en 

hypotes så är den enligt Amanda Graham länkad till ekofeminism och det är främst Gilmans 

syn på moderskap och barn som uppvisar drag av en ekofeministisk etik.243 Men när det gäller 

ras, antog hon att kvinnorna i hennes utopiska värld var vita och härstammade från den ariska 

stammen. Det är med denna utgångspunkt som Gilmans ekofeminism begreppsmässigt blir 
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problematisk eftersom ekofeminism är en radikal teori som vill bidra till att täcka in fler 

områden av exploatering än den av naturen. Paradoxalt reproducerar hon också de 

heterosexistiska normerna i sin egen kultur. Hon var i sin samtid färgad av den 

förtryckardiskurs som hon i stora stycken vill dekonstruera och detta bör inte bortses från i 

analysen av hennes text. 

 

SAMMANFATTNING 

Syftet i min uppsatsen har varit att analysera huruvida det är möjligt att finna ekofeministiska 

ansatser i den svenska författaren, feministen och samhällskritikern Elin Wägners debattbok 

Väckarklocka och den amerikanske författaren feministen och samhällskritikern Charlotte 

Perkins Gilmans skönlitterära novell Herland, och i så fall hur gestaltas och kommer detta till 

uttryck. Wägner och Gilmans ekofeministiska utgångspunkter kan uppfattas som 

anakronistiska då begreppet ekofeminism myntades långt senare än de litterära verk de skrivit. 

Jag har valt i min analys att skilja mellan empiriskt och analytiskt begrepp för att kunna 

närma mig ett teoretiserande av deras respektive arbeten. Jag har valt att närma mig deras 

texter dels genom att biografiskt ge en bakgrund till de bägge kvinnornas intellektuella 

utgångspunkter då de bägge var påverkade av sin tids teoretiska strömningar. Gilman var 

särskilt influerad av de darwinistiska strömningar som man i USA vid denna tid inom 

feministiska kretsar fäste stor vikt vid. Hon tog också intryck av den amerikanske sociologen 

Lester Frank Ward som menade att studiet av människan och hennes beteende syftade till att 

förändra och förbättra samhället och betonade att den att mänskliga naturen var föränderlig 

och att någon perfekt social organisation inte gick att uppnå. Detta innebar att individens 

psyke (the psychology of the individual) måste omdanas för att bringas i överensstämmelse 

med en ständigt föränderlig social situation. I ett sådant samhälle (sociocracy) goverment of 

sociaty, and for sociaty menade han att en dynamisk social planering och styrning i syfte att 

uppnå harmoniska sociala miljöer var att sträva efter, där samförstånd snarare än 

majoritetsbeslut ligger till grund för beslutsfattande. Något som för Gilman i Herland var 

särskilt framträdande, där en sammanhållen social planering också innefattade samhällets 

organisation ekologiskt men med en socialistisk och feministisk utgångspunkt.  

Begrepp som ekofeminism, matriarkat, utopi, civilisation och kultur har varit av 

central betydelse för att förstå författarnas respektive utgångspunkter. Gilmans förhållande till 

kön är i Herland gynocentrisk men med starka inslag av en evolutionistisk grundsyn, där 

begrepp som eugenik, naturligt och selektivt urval är av betydelse. Gilman var förespråkande 
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för selektivt föräldraskap som syftade till att producera en ”överlägsen ras" på bekostnad av 

att ”defekta medborgare” berövades möjligheten att föra sina anlag vidare. Denna hållning är 

problematisk sett ur ett ekofeministiskt perspektiv då ekofeminism är en radikal teori som vill 

bidra till att täcka in fler områden av exploatering än den av naturen, där frågor om rasism och 

kolonialism har kommit att bli de viktigaste frågorna och som ser dessa som oupplösligt 

kopplade till andra former av förtryck. 

I Väckarklocka omtolkade Wägner kvinnornas historia och la grunden för sin 

civilisationskritik som var ämnad att förändra maktstrukturerna mellan könen och människors 

förhållande till jorden och miljön. I sin analys av samhället använde hon kvinnlighet som ett 

instrument för sin civilisationskritik och en garant för att kvinnorörelsepolitik inte skulle införlivas i 

och bli till en del av den patriarkala ordningen. Här fördjupades förhållandet mellan människan, 

naturen, djuren, kulturen och civilisationen, och här utvecklade hon sin ekofeministiska 

systemkritik där herraväldet över jorden förstås utifrån samma logik som driver männens 

herravälde över kvinnorna. Herland, som vid första anblicken framstår som ett lekfullt och 

ironiskt angrepp på de rådande maktstrukturerna mellan könen, synliggör och utmanar läsaren 

till att ifrågasätta de rådande förhållandena men visar också på en annan möjlig värld. 

Wägners Väckarklocka har en betydligt allvarligare ton, här gav hon alternativa tolkningar till 

patriarkatet och förhållandet mellan könen, men skissar också på en annan möjlig värld.  

Både Wägner och Gilman följde en linje inom den ekofeministiska 

teoribildningen med utgångspunkt i påståendet att kvinnor var mer lyhörda än män till natur 

och miljöfrågor. Detta uttrycktes på två sätt: Det första var baserat på kvinnors olika 

erfarenheter i ett könssamhälle och hävdade att kvinnor och natur historiskt står i ett 

kontingent förhållande till varandra och har en socialt konstruerad förbindelse. Det andra såg 

släktskapet till den naturliga världen baserat på biologiska eller kulturella könsskillnader. En 

biologisk determinism, begreppsmässig essentialism och universalism, som idag avvisas av de 

flesta ekofeminister. Wägner var här påverkad av Mathilde Vaerting, som kombinerade ett 

evolutionärt tänkande med tidens funktionalistiska inställning som betonade hur 

institutionerna fyllde grundläggande mänskliga behov och könsroller byggdes mer av kultur 

än av biologi. Där syftet var att strukturera makt, myndighet och könsroller till en funktionell 

snarare än en biologisk identitet. Något som Wägner särskilt lade vikt vid i sitt 

ekofeministiska förhållningssätt. 

I Väckarklocka och Herland visade Wägner och Gilman på de grundläggande 

övertygelser, värderingar, attityder och antagande som ligger till grund för hur de format och 
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reflekterat över sig själva och sin omvärld. Ett konceptuellt ramverk som blivit till den lins 

genom varigenom de uppfattade verkligheten. Väckarklocka bör läsas och förstås som ett 

civilisationskritiskt verk i ett vidare europeiskt sammanhang där föreställningar om en 

moderålder är av en central betydelse. Där källor till hennes inspiration är att finna hos 

Bachofen, Briffault, Vaerting och Mayreder och de europeiska och nationella intellektuella 

sammanhang som hon ingick i. Herland bör i sin tur läsas och förstås mot bakgrund av de 

evolutionsteorier som kring sekelskiftet 1900 växte fram i USA och sociologen Wards teorier. 

Hennes evolutionsteori kan definieras som reformdarwinistisk då den var baserad på 

skillnader mellan det sociala och biologiska livet. Hennes ideologiska utgångspunkt är ett 

exempel på en feministisk tolkning av denna utgångspunkt och det var inom detta teoretiska 

ramverk som hennes novell kretsade kring.  

Det könsjämlika samhället har ännu inte existerat och oavsett hur det gestaltas 

kommer det att placeras någon annanstans och/eller i en annan tid än den vi känner till.244 Hos 

Gilman gestaltas detta i ett ”single sex sociaty” som Herland och i Wägners Väckarklocka är 

detta förankrat i föreställningen om ett förflutet matriarkat där visioner om framtiden formas. 
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