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Abstract 

Barbara Kingsolver’s novel Flight Behavior (2012) describes the impacts of climate 

change in a realistic contemporary setting. This thesis analyses the representation of 

the anthropocene,  the epoch in which human impact on the planet's ecological 

systems are significant, in Flight Behavior from an ecocritical perspective. The 

main themes focused upon are climate change, biodiversity and the relationship 

between human and nature in an anthropocene context. Social and economic 

contexts, such as economic inequality, of the anthropocene, as well as competing 

climate change narratives, are also examined.  

 In the thesis I offer readings and interpretations on multiple temporal and spatial 

scales. This methodological approach is inspired by Timothy Clark’s multi-scalar 

analyses in Ecocriticism on the Edge (2015). The result of the study shows that an 

intentional focus on multiple scales, results in a reconsideration of what is important 

in the text. The analysis also shows that even if Flight Behavior is situated in a 

specific time and place, the narrative contains numerous connections to other spatial 

and temporal points of reference. Moreover, my multi-scalar reading of 

Kingsolver’s novel shows how intertwined the concepts of nature and culture are in 

an anthropocene context. 
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1 Inledning 

I think that’s really a big part of why we’re in the mess we are in 
environmentally, because most people don’t understand a thing about science, 
and they hated their high school chemistry course, and they’ve steered clear 
ever since and, therefore, they have this attitude that problems like that are not 
their problems.1 

Ovanstående citat är hämtat ur en intervju med den amerikanska författaren Barbara 

Kingsolver. Med en bakgrund som biolog hör hon till dem som förstår sig på 

naturvetenskap. Hennes första anställning efter examen var som vetenskapsskribent 

vid University of Arizona, ett arbete som ofta handlade om att översätta 

svårförståeliga naturvetenskapliga rapporter till begriplig engelska.2 Förmågan att 

begripliggöra komplexa naturvetenskapliga resonemang använder hon sig av i sitt 

skönlitterära skrivande där naturen och vetenskapen alltsedan debuten med The 

Bean Trees (1988) har haft en central plats. Kingsolvers författarskap har både nått 

stora kommersiella framgångar och lovordats av kritiker. Hon har genom åren 

tilldelats ett stort antal prestigefyllda litterära priser. 

 Människans förhållande till naturen är ett återkommande tema hos Kingsolver.3 

Det är emellertid först med romanen Flight Behavior (2012) som hon fullt ut tar sig 

an vår samtids mest ödesmättade fråga, klimatförändringarna. I Flight Behavior 

låter hon klimatfrågan, tillsammans med frågan om förlusten av biologisk mångfald, 

stå i centrum då handlingen kretsar kring hur större delen av den nordamerikanska 

populationen av monarkfjärilar oväntat dyker upp utanför den fiktiva staden 

Feathertown i en fattig del av Tennessee. I normala fall övervintrar fjärilarna i 

Mexiko, men ett förändrat klimat har lämnat normaliteten därhän, rubbat fjärilarnas 

livsvillkor och fått dem att navigera fel. I romanen krockar kulturella, i huvudsak 

positiva, tolkningar av vad fjärilarnas uppdykande i trakten betyder (skönhet, 

möjlighet att exploatera dem som turistattraktion och ett eventuellt bevis på en 

                                                   

1 Barbara Kingsolver citerad i Beattie, Elisabeth L., ”Barbara Kingsolver” i Beattie, 
Elisabeth L., Hall, Wade och Lippman, Susan (red), Conversations with Kentucky Writers, 
Lexington, 1996, s. 159. 
2 Ibid. 
3 Linda Wagner-Martin, Barbara Kingsolvers World. Nature, Art, and the Twenty-first 
Century, New York, 2014, s. xi. 
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gudomlig närvaro) med naturvetenskapliga tolkningar (en effekt av 

klimatförändringar och en del i en pågående biodiversitetsförlust). Bland de 

människor som på olika sätt berörs av fjärilarna utanför Feathertown finns allt från 

människor som aldrig har förstått sig på naturvetenskap till forskare inom det 

naturvetenskapliga fältet. 

 I dag används allt oftare begreppet antropocen för att beskriva vår samtid. 

Antropocen och klimatförändringar är inte synonyma men de människoskapade 

(antropogena) klimatförändringarna är en stor del av det som ingår i antropocen. 

Där antropocen refererar till en tid, eller en epok, refererar klimatförändringar till ett 

pågående skeende, men det är två begrepp som ofta kopplas samman då det 

förändrade klimatet är det tydligaste exemplet på vad antropocen innebär.  

 Egentligen är antropocen det föreslagna namnet på en ny geologisk epok, tänkt 

att efterträda holocen, den epok jorden har befunnit sig i sedan slutet av den senaste 

istiden för ungefär 11 500 år sedan. Antropocen, som kommer av de grekiska orden 

anthropos (människa) och kainos (ny), kan förstås som människans tidsålder. Det är 

fortfarande oklart om det kommer att fattas något formellt beslut om att vår planet 

har trätt in i en ny geologisk epok, men den senaste rekommendationen från The 

Working Group on the Anthropocene (som utfärdar rekommendationer för om 

jorden lämnat holocen bakom sig eller ej) pekar i den riktningen.4 

 Även utan att vara en formell geologisk epok har antropocen blivit ett ofta 

använt samlingsbegrepp för att beskriva den högst bekymmersamma situation som 

vår planet befinner sig i. Klimatet förändras i en ännu snabbare takt än tidigare 

prognoser visat på, allt fler arter dör ut och havsnivåerna stiger för att bara nämna 

några exempel.  

 De förändringar som innefattas i antropocenbegreppet är alla antropogena. 

Antropocen är människans tidsålder, en dyster tid som mänskligheten bär ansvar 

för, men som redan nu drabbar också det icke-mänskliga, det vill säga djur och 

natur. I det begreppsligt ofta ganska lösa antropocenbegreppet ryms också olika 

politiska, etiska och kulturella kontexter relaterade till miljöproblem av planetär 

omfattning.  

                                                   

4 Jan Zalasiewicz, m.fl., “The Working Group on the Anthropocene: Summary of evidence 
and interim recommendations”, i Anthropocene 19 (2017), s. 59. 
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 Att föreställa sig vad en framtid med ett långt varmare, och mindre stabilt, klimat 

innebär är svårt av flera anledningar. Klimatförändringar är ingenting vi kan se eller 

ta på. Det är ett abstrakt begrepp som mäts i form av medeltal över långa tidsspann 

och främst synliggörs som siffror och diagram i IPCC:s (FN:s klimatpanel) 

rapporter. Det förändrade klimatet är utdraget i tid och rum på ett sätt som gör det 

svårt att ta till sig. Det vi gör i dag kommer att påverka kommande generationer i 

olika delar av världen, och de klimatförändringar som kan mätas i dag är resultatet 

av hur tidigare generationer har levt sina liv. Vi kan i dag se effekterna av vad vi 

tolkar som ett förändrat klimat i form av översvämningar, torka, kraftiga stormar 

och andra väderfenomen, men det går inte att med vetenskaplig säkerhet bevisa att 

en specifik väderhändelse är resultatet av klimatförändringar, vilket innebär en 

öppning för alla dem som av olika anledningar väljer att stoppa huvudet i sanden 

och hävda att klimatförändringar inte existerar. Det råder dock enighet bland 

klimatforskare om att den globala uppvärmningen leder till att olika former av 

extremt väder har blivit, och kommer att bli ännu vanligare.5 Vår oförmåga att 

föreställa oss vad framtiden på en allt varmare planet innebär är antagligen en av 

orsakerna till mänsklighetens kollektiva oförmåga att agera kraftfullt för att bromsa 

den negativa utvecklingen. 

 Ett sätt att göra sig en föreställning om innebörden av ett förändrat klimat är att 

ta hjälp av fiktionen. Klimatfiktion, det vill säga fiktion som tematiserar 

klimatförändringar, är en växande genre. Ofta är klimatfiktioner dystopiska och 

betraktar problemen från en framtida utkikspunkt då den totala katastrofen redan har 

inträffat, vilket innebär att de undviker att representera vår tids moraliska och 

politiska dilemman i relation till de akuta problem mänskligheten står inför i dag. 

Förvisso är det inte bara mänskligheten som befinner sig på randen av en katastrof, 

men det är ändå primärt ett mänskligt dilemma, då det handlar om konsekvenserna 

av mänskligt handlande, och det dessutom är mänskligheten som sitter på makten att 

påverka utvecklingen så att planetens framtid inte blir fullt lika dyster som den ter 

sig i dag. Kingsolvers Flight Behavior är en av förhållandevis få realistiska 

samtidsromaner som fokuserar klimatet.  

                                                   

5 J. R. McNeill och Peter Engelke, The Great Acceleration. An Environmental History of the 
Anthropocene since 1945, Cambridge, MA, 2016, s. 71. 
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 Antropocen hör inte bara framtiden till, utan som författaren Amitav Ghosh 

uttrycker det: ”[T]he future is but one aspect of the Anthropocene; this era also 

includes the recent past, and most significantly, the present.”6 Att antropocen 

inkluderar såväl nuet och det förflutna som framtiden har också implikationer för 

vårt sätt att förstå verkligheten, och i förlängningen också för vårt sätt att läsa och 

förstå litteratur. Den postkoloniala historikern Dipesh Chakrabarty uttrycker det som 

att det faktum att människan numera har geologisk agens, det vill säga hon har 

förändrats till en naturkraft med förmåga att förändra planetens geologi på planetär 

nivå, innebär att vi måste ompröva och utveckla vår föreställningsförmåga så att vi 

lär oss tänka och föreställa oss i större skala, såväl spatialt som temporalt.7 Att vår 

föreställningsförmåga måste ändra skala innebär att det inte längre är tillräckligt att 

fokusera på här och nu. Temporalt måste vi bli bättre på att föreställa oss både nuet, 

det förflutna och framtiden och spatialt måste planeten som helhet, i stället för 

specifika platser, bli en central del av den mänskliga föreställningsförmågan. 

 Inom litteraturvetenskapen är det väsentligen forskare med ekokritiskt fokus som 

intresserar sig för relationen mellan litteratur och antropocen. Ekokritik är en 

litteraturteoretisk inriktning med rötter i miljörörelsen och med en tydlig 

naturvetenskaplig koppling. Ekokritikens tvärvetenskaplighet innebär att ekokritiska 

studier förutsätter något som bland andra litteraturvetaren Greg Garrard kallar 

”ecological literacy”, det vill säga ett intresse för ekologi som ofta leder till ett 

överskridande av traditionella disciplinära gränser.8  

 I dag finns gott om ekokritiska forskare som anser att en antropocen kontext 

kräver nya praktiker och tänkesätt. Litteraturvetaren Timothy Clark skriver att den 

antropocena existensen både väcker nya frågor och medför nya utmaningar när det 

gäller att tolka litteratur. Han efterfrågar sätt att tänka kring litteratur och miljö, 

anpassade till en antropocen kontext där vi läser och tänker i större skala än vad som 

är praxis i dag.9 Litteraturvetaren Ursula Heise efterlyser vad hon kallar ”eco-

                                                   

6 Amitav Ghosh, The Great Derangement. Climate Change and the Unthinkable, Chicago, 
2016, s. 72. 
7 Dipesh Chakrabarty, “The Climate of History: Four Theses” i Critical Inquiry 35 (Winter 
2009) s. 206. 
8 Greg Garrard, Ecocriticism, London, 2012, s. 5. 
9 Timothy Clark, Ecocriticism on the Edge. The Anthropocene as a Threshold Concept, 
London, 2015, s. 98. 
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cosmopolitanism”, ett sätt att tänka på individer och grupper som delar av en 

planetär föreställd gemenskap där både det mänskliga och det icke-mänskliga 

ingår.10  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att i uppsatsen undersöka hur antropocen representeras i Barbara 

Kingsolvers roman Flight Behavior. Eftersom antropocen är ett aktuellt litterärt 

tema som oftare förekommer i dystopier och science fiction än i realistiska romaner 

är det intressant att analysera en realistisk klimatfiktion som Flight Behavior. 

Tanken är att en sådan läsning ska belysa för antropocen typiska problem i en 

samtidskontext. Ytterligare en anledning till mitt litteraturval är att den realistiska 

romanen ofta ifrågasätts som en effektiv form för att representera antropocen. Detta 

då romaner traditionellt ofta är uppbyggda kring en verklighet där enskilda, 

mänskliga erfarenheter är i fokus, och därför inte anses rymma möjligheten till 

representation av någonting så storskaligt som antropocen.11 Jag tycker därför att det 

är givande att analysera en realistisk roman som till stor del följer ovan nämnda 

tradition, genom att den skildrar mänskliga erfarenheter, men som ändå tematiserar 

antropocen. 

 Jag har valt att primärt fokusera representationen av antropocen, snarare än 

klimatförändringar, eftersom antropocen är ett rymligare begrepp som bättre täcker 

in den situation vår planet befinner sig i. De spår mänskligheten hittills har lämnat 

efter sig, och den negativa påverkan på jordsystemet dessa innebär, är mer 

komplexa än enbart klimatförändringar. Det är svårt att entydigt reda ut sambanden 

mellan olika delar av de antropogena förändringar som har skett på jorden. Hur har 

exempelvis förlusten av biodiversitet påverkats av det förändrade klimatet och hur 

påverkar i sin tur den snabbt minskande biologiska mångfalden klimatet? Ibland 

löper sambanden i flera riktningar samtidigt vilket gör att ett fokus på det rymligare 

antropocen ger en större spännvidd i analysen. Ännu ett argument för mitt val att 

utgå från antropocen hämtar jag från litteraturvetaren Adam Trexler. Han skriver att 

                                                   

10 Ursula Heise, Sense of Place and Sense of Planet. The Environmental Imagination of the 
Global, Oxford, 2008, s. 61. 
11 Timothy Clark, The Value of Ecocriticism, Cambridge, 2019, s. 81. 
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antropocenbegreppets direkta koppling till geologiska processer indikerar en större, 

också icke-mänsklig, aspekt av klimatförändringar än vad begreppet 

klimatförändringar gör. Antropocens koppling till geologin visar också att det 

tydligt handlar om det som är, det som redan har varit och det som kommer att ske. I 

och med att de växthusgaser som redan finns i atmosfären ofrånkomligen kommer 

att fortsätta att påverka betonar användandet av antropocenbegreppet att 

klimatförändringar, och andra antropogena förändringar som inkluderas i begreppet, 

inte är ett framtida hot utan någonting som redan är ett faktum.12 Ännu en aspekt är 

att antropocenbegreppet så som det ofta används i dag rymmer en tydlig politisk och 

social dimension vilket är relevant vid analysen av en roman där det kulturella och 

sociala möter det naturvetenskapliga. Samtidigt som jag undersöker 

representationen av det antropocena i sig i romanen är ambitionen att göra en 

läsning i fler skalor än vad som är brukligt. Vad det innebär konkret återkommer jag 

till i avsnittet om metod.  

 Uppsatsens huvudsakliga frågeställningar är två: hur representeras antropocen i 

Barbara Kingsolvers roman Flight Behavior och hur kan detta förstås i multipla 

skalor, såväl temporala som spatiala sådana. 

1.2 Teori och metod 
Teoretiskt vilar uppsatsen på en ekokritisk grund. Ekokritiken är en av de nyare 

inriktningarna bland de litteraturvetenskapliga teoribildningarna, och har en tydlig 

interdisciplinär prägel med en stark koppling till naturvetenskap, där det framförallt 

(vilket namnet ekokritik antyder) är ekologin som står i fokus. Enklast definieras 

ekokritik som ekologiskt inriktade litteraturstudier med en ofta tydlig ideologisk 

koppling. Teoretiskt är ekokritiken fortfarande ganska löst sammanhållen. Dock är 

det ett förhållandevis radikalt litteraturteoretiskt perspektiv i och med att fokus 

ibland flyttas från texten, och ibland också från det mänskliga, till naturen.  

 Begreppsligt är ekokritiken mångbottnad i och med att det inte alltid är helt 

tydligt vad som åsyftas: det kan vara den litterära texten i sig som är ekokritisk, men 

det kan också vara analysen av en text, utpräglat ekokritisk eller ej, som genom sitt 

                                                   

12 Adam Trexler, Anthropocene Fictions. The Novel in a Time of Climate Change, 
Charlottesville, 2015, s. 4–5. 
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perspektiv är ekokritisk. Ibland, som i den här uppsatsen, är både texten per se och 

analysen ekokritiska. Kingsolver har en uttalad intention att skriva om 

klimatförändringar.13 Hennes ämnesval och sätt att närma sig ämnet gör att Flight 

Behavior kan karakteriseras som en ekokritisk roman. I min analys intar jag ett 

ekokritiskt perspektiv, och använder en form av ekokritisk metod, vilket gör att 

också analysen är ekokritisk. 

 Metoden för att besvara uppsatsens frågeställningar är primärt textanalytisk, det 

vill säga det är Kingsolvers text som är det huvudsakliga analysobjektet, och 

tematisk, där de teman som undersöks är sådana som ryms inom 

antropocenbegreppet. Dock innebär det ekokritiska anslaget att romantexten också 

förankras i en samhällskontext.  

 Inom den ekokritiska teoribildningen saknas en för inriktningen utmärkande 

metodologi. Ekokritiska analyser förenas snarare av ett gemensamt 

undersökningsområde än av en specifik metod. Enligt Clark är bristen på koherent 

metodologi extra påtaglig i en antropocen kontext, eftersom antropocen ställer nya 

krav på hur litteratur kan läsas och förstås. I Ecocriticism on the Edge (2015) lägger 

han fram ett förslag till metod som bygger på att texter läses och tolkas i större 

skalor än vad som är brukligt, såväl i tid som i rum. Enligt Clark finns implicit i all 

texttolkning (åtminstone vid läsningar som inte ser texten som en avskild artefakt 

utan som en representation av någon sorts verklighet) en uppfattning om skala. Den 

enligt Clark vanligaste skalan utgår från textens berättare och dennes närmaste 

omgivning under en begränsad tid. Nästa skala, den vanligaste i litteraturanalyser, är 

den som spatialt relaterar till en specifik nationell kultur och dess invånare, och som 

temporalt placerar in texten i en mer eller mindre avgränsad historisk period.14 Som 

ett komplement till dessa skalor föreslår han en tredje större skala där: ”scale effects 

and a certain impersonal ecological dynamic start to become visible and shade out 

more conventional considerations.”15 Enligt Clark kan sådana läsningar få mänsklig 

kultur och historia att anta nya, förändrade former vilket kan leda till att man i 

                                                   

13 Wagner-Martin, s. 19. 
14 Clark, 2015, s. 98–100. 
15 Ibid, s.100. 
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analysen omprövar vad som är centralt.16 I detta innefattas också ett upphävande av 

tidigare fastlagda gränser, framförallt mellan natur och kultur.  

 Chakrabarty skriver att de antropogena klimatförändringarna löser upp den 

etablerade humanistiska distinktionen mellan natur- och kulturhistoria. Med 

människan som en geologisk kraft existerar inte den gränsen längre.17 Även Heises 

”eco-cosmopolitanism” rymmer ett element av utsuddande av gränser mellan natur 

och kultur.18 Enligt filosofen Timothy Morton innebär antropocen att vi inte längre 

kan se historia som någonting exklusivt mänskligt.19 Att förstå och analysera text 

bortom gängse begränsningar innebär således att läsa också i en större temporal och 

spatial skala, men också att överskrida gränsen mellan kultur och natur för att nå en 

planetär helhetsförståelse. 

 Det kan vara svårt att se vad en uppskalning av texttolkningen till en planetär 

nivå som sträcker sig över stora tidsspann innebär. Eventuellt kan en analogi från 

miljöhistorien vara till hjälp. Mycket grovt förenklat kan luftföroreningarnas 

moderna historia beskrivas på följande sätt: den kolbaserade industrialiseringen 

orsakade stora mängder av utsläpp av föroreningar som ledde till att 

industrialiserade områden täcktes med bland annat sot och svaveldioxid. Att leva i 

en sottäckt trakt uppfattades av vissa som ett tecken på framgång, medan andra, 

exempelvis de kvinnor som kämpade med tvätt och städning i miljöer där det 

omöjligt gick att få någonting rent, klagade.20 Oavsett handlade det om lokala och 

direkta föroreningar: det eldades och de föroreningar det genererade föll direkt ned 

på samma plats.  

 Ett sätt att hantera utsläpp är att bygga högre skorstenar, vilket gjordes världen 

över från och med mitten av 1900-talet. Högre skorstenar innebär inte att 

föroreningar försvinner, men genom att de släpps ut högre upp i atmosfären faller de 

inte ned på en och samma plats, utan tunnas ut och sprids över större områden.21 Då 

                                                   

16 Clark, 2015, s. 100. 
17 Chakrabarty, s. 201ff. 
18 Heise. 2008, s. 50ff. 
19 Timothy Morton, Hyperobjects. Philosophy and Ecology after the End of the World, 
Minneapolis, 2013, s. 5. 
20 McNeill, J. R., Something New Under the Sun. An Environmental History of the 
Twentieth-Century World, New York, 2000, s. 58–59. 
21 Ibid., s. 100. 
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förvandlas föroreningsproblemet från att vara ett lokalt problem synligt för blotta 

ögat, till ett regionalt problem vars effekter inte syns och märks direkt, utan kräver 

en längre tidsperiod för att framträda. Vilka regioner som drabbas värst av vilka 

föroreningar blir då mycket mer komplicerat, eftersom det direkta, lokala sambandet 

inte längre existerar utan i stället har ersatts av andra faktorer som vindriktningar 

och sammansättning av jordlager. Ett exempel är hur skandinaviska forskare på 

1960-talet kunde visa att vattendrag i södra Skandinavien hade försurats till följd av 

brittisk kolförbränning, någonting de brittiska vattendragen inte drabbats av i 

samma utsträckning. De högre skorstenarna gjorde att utsläppen spreds över stora 

ytor och påverkade mest där det fanns geologiska förutsättningar för det.22 Det 

innebar att problemen inte längre var lokala utan regionala och det gick inte heller 

att se effekterna av utsläppen direkt utan de framträdde över tid.  

 I dag har de totala utsläppen av växthusgaser lett till en global uppvärmning som 

har negativa effekter för hela planeten, det vill säga det handlar om föroreningar på 

planetär nivå. Det handlar också om föroreningar som är utsträckta i tid. Det vi i dag 

kan uppleva effekterna av är utsläpp från förfluten tid, medan de som kommer att få 

ta konsekvenserna av vår tids utsläpp inte är födda än. 

 Att läsa Kingsolvers roman genom multipla skalmässiga filter som liknar ovan 

beskrivna miljöhistoriska utveckling, det vill säga att se hur det som representeras i 

texten förhåller sig också till det planetära och de långa tidshorisonterna, tänker jag 

ska öppna för en textförståelse anpassad till en antropocen kontext. Det här 

angreppssättet innebär också ett problematiserande av platsens betydelse, någonting 

som annars är centralt i ekokritiska analyser, i och med att uppfattningen om plats 

förändras när hänsyn tas till en planetär kontext. 

 Clark är emellertid noga med att det inte går att uteslutande tolka texter utifrån 

den tredje, större skalan, utan att tolkningen bör utökas för att omfatta flera skalor 

samtidigt. Tolkningar i multipla skalor kan enligt Clark ge insikter om antropocens 

komplexitet, men de kan samtidigt resultera i motsägelsefulla tolkningar. Detta kan i 

sig bli intressant i och med att det kan spegla en antropocen verklighet där olika 

intressen ställs mot varandra.23 Antropocen är komplext och motsägelsefullt, vilket 

                                                   

22 McNeill, s. 100–101. 
23 Clark, 2015, s. 107–109. 
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innebär att motsägelsefullheten per se kan ses som en representation av det 

antropocena. 

1.3 Några ord om begrepp 
Även om det är antropocen som är i fokus använder jag ofta termen klimatfiktion, 

trots att det kanske vore bättre att använda uttrycket antropocen fiktion. 

Anledningen till detta är att klimatfiktion som genrebeteckning för fiktion som 

tematiserar antropocen har blivit en vedertagen term. När det gäller det förändrade 

klimatet använder jag i huvudsak begreppet klimatförändringar, men ibland också 

global uppvärmning. Det är förvisso inte samma sak, det förändrade klimatet är en 

effekt av bland annat den globala uppvärmningen, men det är uttryck som oftast 

används mer eller mindre synonymt. Således använder jag båda uttrycken, även om 

det inte är helt klart hur de relaterar till varandra och var gränserna för vad 

respektive uttryck betecknar går.24 I texter om antropocen och klimatet är det vanligt 

att uttrycken behandlas som vore de utbytbara. Jag ser ingen anledning att bryta mot 

denna praktik. Alla är emellertid inte överens om att det är ett acceptabelt 

förfaringssätt. Morton undviker till exempel uttrycket klimatförändring eftersom 

han anser att det öppnar för cyniska resonemang om att klimatet alltid har ändrat 

sig. Han betonar också att det förändrade klimatet inte är orsaken, utan effekten, och 

att det som orsakat effekten är den globala uppvärmningen.25 Jag är inte helt enig 

med honom i och med att det tyvärr inte verkar finnas några problem att ifrågasätta 

och negligera det som antagligen är den värsta existentiella kris mänskligheten 

någonsin har stått inför, oavsett val av terminologi. Dessutom är frågan om orsak 

och verkan långt mer komplex än att det ena har orsakat det andra. När 

mänskligheten väl hade börjat värma upp planeten genom utsläpp av växthusgaser 

ledde det till en mängd olika förändringar som sedan fortsätter att inbördes påverka 

varandra på olika sätt och sammantaget driva på en fortsatt förändring av klimatet.26 

                                                   

24 Att jag växlar mellan uttrycken, och ibland också använder uttryck som klimatkris och 
klimatfråga, har ingen annan anledning än ett behov av stilistisk variation. 
25 Morton, s. 8–9. 
26 Colin P. Summerhayes, ”Climate” i Zalasiewicz, Jan A. m.fl. (red), The anthropocene as a 
geological time unit : a guide to the scientific evidence and current debate, Cambridge, 
2018, s. 209–218. 
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Jag undviker dock att använda uttrycket klimathot eftersom det implicerar att 

klimatförändringar är ett hot som eventuellt skulle kunna undvikas vilket inte är 

fallet i och med att det är någonting som redan har inträffat och fortfarande pågår.  

 En annan begreppslig distinktion som ofta görs är den mellan global och 

planetär. Det kanske kan tyckas oviktigt om vi talar om den himlakropp vi bebor 

som en glob eller en planet, men det har betydelse. Jag anser att Gayatri Spivak har 

en klar poäng när hon beskriver det globala som ett område invaderat av det 

politiska och ekonomiska, medan att tänka planetärt i stället kan öppna för ett 

tänkande som förflyttas bortom det globalas begränsande kopplingar till politiska 

och ekonomiska incitament av olika slag.27 Dessutom är planet och planetär 

vanligare i naturvetenskapliga texter om antropocen, och det är trots allt materiella 

förändringar av planetens fysiska miljö som är i fokus. Emellanåt använder jag 

global i stället för planetär, dels för att global, framförallt i kombination med 

uppvärmning, är vedertaget i många sammanhang, dels för att jag ibland vill betona 

kopplingen till ekonomi och politik.  

1.4 Forskningsöversikt 
Barbara Kingsolvers författarskap är förhållandevis väl utforskat och det finns ett 

antal analyser av Flight Behavior. Av dessa har jag använt mig av sådana som 

analyserar ekokritiska aspekter av romanen, bland annat analyser av Linda Wagner-

Martin, Timothy C. Baker, och Antonia Mehnert. Den ekokritiska forskning jag har 

utgått från är i huvudsak från de senaste tio åren, i och med att det ämne jag 

undersöker i uppsatsen är förhållandevis nytt som studieområde inom det 

ekokritiska forskningsfältet. Den ekokritiska forskare vars forskning har spelat mest 

roll för uppsatsen är Timothy Clark, där framförallt hans bok Ecocriticism on the 

Edge (2015) har varit betydelsefull genom att han i den lägger fram en hypotes till 

ekokritisk metod för en antropocen kontext. Den metoden har jag utgått från i min 

analys. Även forskning av ekokritiker som Ursula Heise, Lawrence Buell och Greg 

Garrard har varit viktiga. Heises bok Extinction. The Cultural Meaning of 

Endangered Species (2016) har till exempel varit relevant för avsnittet om biologisk 

                                                   

27 Gayatri Chakravorty Spivak, Death of a Discipline, New York, 2003, s. 72ff. 
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mångfald. För forskning om klimatfiktion har Adam Trexlers Anthropocene 

Fictions. The Novel in a Time of Climate Change (2015) bidragit med värdefulla 

insikter. Det finns väldigt mycket aktuell ekokritisk forskning om antropocen vilket 

innebär att det inte är möjligt att här ge en heltäckande bild av forskningsläget. Det 

innebär också att det inte har varit några svårigheter att hitta litteratur, utan det har i 

stället handlat om att sålla i en mycket stor mängd material.   

 De delar av uppsatsen som handlar om relationen mellan människa och natur 

bygger till stor del på teorier ur filosofen Kate Sopers bok What is Nature? (1995). 

Eftersom uppsatsen genom det ekokritiska perspektivet har tvärvetenskapliga inslag 

har också naturvetenskaplig och miljöhistorisk forskning varit relevant. Den 

naturvetenskapliga forskningen har primärt hämtats ur rapporter från IPCC och 

IPBES. De miljöhistoriker vars forskning haft betydelse är främst Sverker Sörlin 

och J. R. McNeill. För forskning om monarkfjärilar har jag förlitat mig på antologin 

Monarchs in a changing world: biology and conservation of an iconic butterfly 

(2015). 

1.5 Disposition 
Efter uppsatsens inledande avsnitt följer ett avsnitt inriktat på teori och bakgrund. 

Det innehåller en genomgång av ekokritisk teori, en redogörelse för 

antropocenbegreppet, både som geologiskt begrepp och som begrepp inom 

humaniora, och avslutas sedan med en passage om klimatförändringar som narrativ 

och klimatfiktion. Därefter följer uppsatsens analysavsnitt. Efter analysdelen följer 

en avslutande diskussion där analysresultaten ventileras. Slutligen avslutas 

uppsatsen med en sammanfattning. 

2 Ekokritik, antropocen, och klimatfiktion 

2.1 Ekokritik då och nu 
Den första att använda termen ekokritik var litteraturvetaren William Rueckert som 

i Literature and Ecology. An Experiment in Ecocriticism (1978) definierar ekokritik 
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som tillämpandet av ekologi och ekologiska koncept på studiet av litteratur.28 

Ekologi är vetenskapen om de levande varelsernas relation till sin omvärld, och det 

är den gren av naturvetenskapen som ekokritiken har starkast band till. Det dröjde 

dock innan begreppet slog igenom, vilket skedde när antologin The Ecocritical 

Reader (1996) gavs ut med litteraturvetarna Cheryll Glotfelty och Harold Fromm 

som redaktörer. I den definierar Glotfelty ekokritik som:  

the study of the relationship between literature and the physical environment. 
Just as feminist criticism examines language and literature from a gender-
conscious perspective, and Marxist criticism brings an awareness of modes of 
production and economic class to its reading of texts, ecocriticism takes an 
earth-centered approach to literary studies.29  

Glotfelty skriver också att ekokritiker förenas av övertygelsen att mänsklig kultur är 

sammanlänkad med den fysiska verkligheten, som den både påverkar och påverkas 

av.30  

 Att likna ekokritisk teori vid annan kritisk teori är vanligt. Litteraturvetaren Greg 

Garrard konstaterar att ekokritiken har det gemensamt med feministisk och 

marxistisk teori att de alla har en politisk dimension.31 Litteraturvetaren Lawrence 

Buell kommer till en liknande slutsats, men konstaterar att det finns en skillnad: där 

det inom exempelvis feministisk teori finns ett tidigare tystat subjekt som kan tala 

för sig själv saknas detta inom ekokritiken. Det går att tala för en förorenad flods 

räkning, men floden kan aldrig tala för sig själv.32 Att en flod, eller någon eller 

något annat icke-mänskligt, i alla lägen intar en objektposition och därmed saknar 

agens går att diskutera. Sedan upplysningen finns en dualistisk tradition där 

människan, som ses som utrustad med förnuft och själ, är subjektet medan det icke-

mänskliga, djur och natur, ses som mer eller mindre mekaniskt fungerande objekt 

utan egen agens.33 I dag är detta en uppfattning som blir alltmer ifrågasatt, bland 

                                                   

28 Cheryll Glotfelty, “Introduction” i Glotfelty, Cheryll och Fromm, Harold (red.), The 
Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology, University of Georgia Press, Athens, 
1996, s. xx. 
29 Ibid., s. xviiii. 
30 Ibid., s. xix. 
31 Garrard, 2012, s. 3. 
32 Lawrence Buell, The Future of Environmental Criticism. Environmental Criticism and 
Literary Imagination, Malden, MA., 2005, s. 7. 
33 Kate Soper, What is Nature?. Culture, Politics and the non-Human, Oxford, 1995, s. 42–
43. 
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annat från ekokritiskt och posthumanistiskt håll där den humanistiska uppfattningen 

om människans essentialism och unika rätt som subjekt blivit alltmer kritiserad.34 

Emellertid kan konstateras att vi lever i en antropocentrisk värld där ett icke-

mänskligt subjekt aldrig kan föra sin egen talan, utan det krävs alltid ett eller flera 

mänskliga subjekt som talar för det icke-mänskliga subjektets räkning. Det innebär 

att även om det icke-mänskliga erkänns som subjekt kan det inte tala för sig själv, 

vilket gör att den skillnad mellan ekokritik och annan kritisk teori som Buell för 

fram är giltig oavsett om det icke-mänskliga tillerkänns subjektstatus eller ej. 

 En annan skillnad mellan ekokritik och annan kritisk teori som utvecklades i 

samklang med olika sorters aktivistisk praktik är att ekokritiken inte var samtidig 

med miljörörelsen, utan tog form flera decennier efter densamma. Miljörörelsen 

växte fram under 1960- och -70-talen och en av dess urtexter är marinbiologen och 

författaren Rachel Carsons Silent Spring från 1962, som handlar om farorna med 

gifter i naturen. Trots att den moderna miljörörelsen föddes som en effekt av 

publiceringen av en bok var det först på 1990-talet som intresset för ekologiskt 

inriktade litteraturstudier vaknade. Enligt Heise är det här glappet i tid mellan 

miljöaktivistisk praktik och ekokritiska litteraturstudier en av förklaringarna till att 

inriktningen i dag är så pass spretig. När ekokritiken växte fram hade miljörörelsen 

redan splittrats i otaliga divergerande inriktningar med varierande politisk färg och 

skiftande intresseområden.35 

 Det händer att termen ekologi lite slarvigt används som en synonym för miljö, 

miljöförstöring eller miljöengagemang vilket ibland orsakar begreppsförvirring. 

Ekologi är relevant i relation till miljö och miljöfrågor, men det är inte detsamma, 

någonting som också uppmärksammas i Flight Behavior när romanens fiktiva 

ekolog Ovid Byron får nog av människor som inte lyckas hålla ordning på 

begreppen: ”Ecology is the study of biological communities. How populations 

interact. It does not mean recycling aluminum cans. […] If I hear one more milksop 

discussing the environment and calling it ’the ecology’… I might break a Mettler 

                                                   

34 Se till exempel Rosi Braidotti The Posthuman, Cary Wolfe What is Posthumanism? och 
Clare Colebrook Death of the PostHuman. Essays on Extinction, Vol. 1för diskussioner om 
icke-mänsklig subjektivitet.  
35 Ursula Heise, “Greening English: Recent Introductions to Ecocriticism” i Contemporary 
Literature, Volume 47, Number 2, Summer 2006, s. 291. 
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balance on his head.”36 Även i ekokritiska sammanhang används ekologibegreppet 

ibland lite inexakt, i och med att det som ofta förenar ekokritiska texter är ett 

engagemang för miljö, natur och djur och då är det inte alltid begreppet ekologi 

används på ett sätt som skulle ha tillfredsställt Ovid Byron. Ibland används i stället 

environmental criticism (framförallt i USA) eller green criticism (framförallt i 

Storbritannien). Något av dessa alternativ kanske egentligen vore mer korrekt i och 

med att ekokritikens studieområde och angreppssätt ofta sträcker sig bortom det 

strikt ekologiska. Bland andra Buell argumenterar för att begreppet environmental 

criticism vore mer korrekt, i och med att termen ekokritik antyder en, av ekologin 

influerad, metodologisk holism som fältet saknar.37   

 Samtidigt går det att se ekologi i ett ekokritiskt perspektiv som ett studium av 

relationer mellan mänsklig kultur och omgivande natur, och då framstår ekokritik 

som den korrekta benämningen. En aspekt som anförs till förmån för ekokritik som 

begrepp är att prefixet eko- signalerar ett mindre antropocentriskt synsätt än vad 

prefixet miljö- gör: ”in its connotations, enviro- is anthropocentric and dualistic, 

implying that we humans are at the center, surrounded by everything that is not us, 

the environment. Eco-, in contrast, implies interdependent communities, integrated 

systems, and strong connections among constituent parts.”38 Det finns således 

argument både för och emot benämningen ekokritik, men i dag verkar det vara den 

term som har fått fäste för att beskriva litteraturstudier med koppling till djur och 

natur. På svenska verkar det inte finnas några alternativ till termen ekokritik. 

 När ekokritiken växte fram var den till en början en anglosaxisk och i synnerhet 

amerikansk företeelse. Det var i USA som det i början av 1990-talet blev allt 

vanligare både att litteraturstudenter läste litteratur med miljötema, och att 

miljövetare läste skönlitteratur. Denna utveckling kallas inom humaniora för ”the 

Environmental Turn” (miljövändningen).39 I en tidig första våg av ekokritik var den 

primära inriktningen en ekokritisk kanon, där en genre som naturessän 

(företrädesvis amerikansk) dominerade. Det vill säga det var bara specifika texter, 

                                                   

36 Barbara Kingsolver, Flight Behavior, New York, 2013, s. 324. 
37 Buell, s. 11–12. 
38 Glotfelty, s. xx. 
39 Buell, s.1–2. 
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med naturen som bärande tema, som ansågs möjliga att läsa ekokritiskt. Det här har 

förändrats så att alla texter i dag ses som möjliga studieobjekt.40 Det går att skilja 

mellan en amerikansk och en brittisk inriktning där det som skiljer främst är valet av 

analysmaterial. Där forskare i USA ägnade sig åt amerikanska naturessäer valde 

brittiska forskare att undersöka brittisk poesi från romantiken. Det finns också en 

skillnad mellan vilken natur det är som förekommer i amerikansk respektive brittisk 

tidig ekokritisk forskning. I USA ligger fokus på texter som skildrar vildmark, 

medan den brittiska forskningen i stället ägnas det pastorala vilket torde vara en 

konsekvens av de båda ländernas fysiska miljöer.  

 Det ekokritiska fältet är förvisso spretigt, eller om man så föredrar rymligt, men 

under de senaste åren har intresset ändå förskjutits i riktning mot de akuta problem 

av planetär omfattning som jorden nu står inför. Initialt var ekokritiken långsam att 

ta sig an klimatförändringarna vilket kan te sig lite märkligt för en teoretisk 

inriktning med intresse för natur och miljö. En tänkbar förklaring är att ekokritiken 

har haft ett starkt fokus på den lokala miljön, där orsak och verkan mellan 

exempelvis specifika utsläpp och negativa miljöeffekter kan förankras i tid och 

rum.41 Just ekokritikens platsbundenhet har på senare år blivit alltmer utmanad. I 

och med att vi alla i dag är lokaliserade i olika sorters tekniska, globala, ekonomiska 

och sociala nätverk är det svårt att vara förankrad på en plats, utan att vara bunden 

till planeten som helhet och vice versa. De lokala, regionala och planetära sfärerna 

är numera ohjälpligt sammantvinnade.42  

2.2 Antropocen 
Antropocen är som nämnts den föreslagna beteckningen på en möjlig ny geologisk 

epok, tänkt att efterträda holocen. Begreppet antropocen användes av 

sötvattensbiologen Eugene Stoermer redan på 1980-talet, men det var först när 

nobelpristagaren i kemi Paul Crutzen använde det år 2000 som det populariserades. 

                                                   

40 Buell, s.13–28. 
41 Timothy Clark, The Cambridge Introduction to Literature and the Environment, 
Cambridge, 2011, s. 11. 
42 Heise, 2008, s. 50ff. 



 

17(60) 
 

Under en IGBP-konferens43 i Mexiko lär Crutzen ha blivit irriterad på att forskare 

hänvisade till holocen när de talade om olika typer av förändringar de upptäckt, och 

till slut ska han ha avbrutit dem och sagt åt dem att sluta använda ordet holocen 

eftersom vi numera befinner oss i antropocen.44 Samma år utvecklade Crutzen 

tillsammans med Stoermer resonemanget om antropocen som en ny epok:  

Considering … [the] major and still growing impacts of human activities on 
earth and atmosphere, and at all, including global scales, it seems to us more 
than appropriate to emphasize the central role of mankind in ecology and 
geology by proposing to use the term ‘anthropocene’ for the current geological 
epoch.45  

Två år senare utvecklade Crutzen resonemanget ytterligare i en artikel i Nature. Han 

skriver där att de mänskliga effekterna på miljön under de senaste tre decennierna 

har eskalerat kraftigt, och att de antropogena utsläppen av koldioxid riskerar att få 

som effekt att klimatet under många millennier kommer att avvika från vad som är 

att betrakta som normalt, och att det därför är lämpligt att kalla den epok vi befinner 

oss i för antropocen.46  

 I dagsläget talar det mesta för att antropocen kommer att få status som officiell 

geologisk epok. Det kommer dock att dröja innan något beslut kan fattas eftersom 

det är en långsam process som många olika instanser är inblandade i. 

Förutsättningarna för att föra in jorden i en ny geologisk epok utreds av The 

Working Group on the Anthropocene, en grupp forskare (företrädesvis geologer 

men även andra naturvetare och ett par historiker) från olika delar av världen. Deras 

rekommendationer ska sedan passera genom olika instanser innan International 

Union of Geological Sciences (IUGS) kan fatta det avgörande beslutet. Den senaste 

rekommendationen är emellertid att det bör fastslås att vi formellt har inträtt i en ny 

geologisk epok: ”By clear majority, a decision has been taken to pursue a proposal 

                                                   

43 IGBP står för International Geosphere Biosphere Program och är ett internationellt 
forskningsprogram som rör förändringar i geosfären och biosfären. Geosfär, som är 
detsamma som litosfär, är jordens yttre del, det vill säga jordskorpan och övre manteln ned 
till ungefär 100 kilometers djup. Biosfären är den totala mängden levande organismer inom 
litosfären, hydrosfären och atmosfären. Hydrosfären är ett samlingsnamn för vattnet i sjöar, 
floder, hav, glaciärer och så vidare. Atmosfären är det gashölje som omger jorden. 
44 Sverker Sörlin, Antropocen. En essä om människans tidsålder, Stockholm, 2017, s. 21. 
45 Paul Crutzen och Eugene F. Stoermer ”The Anthropocene” i IGBP Newsletter 41 (2000) 
återgivet i Chakrabarty, s. 209. 
46 Chakrabarty, s 209. 
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to formalize the term Anthropocene.”47  

 Diskussionerna om antropocen handlar också om när antropocen började. Det 

finns olika förslag på var i tiden startpunkten för mänsklighetens omvandling till 

geologisk kraft bör placeras. När Crutzen började använda antropocenbegreppet 

satte han startpunkten i slutet av 1700-talet när den fossila energiregimen inleddes. 

Det var på 1780-talet som kolanvändningen hade blivit en integrerad del av det 

ekonomiska livet i Storbritannien för att sedan spridas till resten av världen.48 Sedan 

Crutzen la fram sin definition av vad och när antropocen är har det framkommit ett 

antal konkurrerande alternativ. Eftersom antropocen är så komplext går det att se 

logiken i olika tänkbara startpunkter beroende på vilka aspekter av antropocen det är 

som betonas. Det finns forskare som anser att startpunkten bör sättas så långt 

tillbaka som för 1,8 miljoner år sedan vilket är den ungefärliga tidpunkten för när 

människor lärde sig bemästra elden.49 Den senaste rekommendationen från The 

Working Group of the Anthropocene sätter startpunkten till mitten av 1900-talet, i 

och med att mänsklighetens påverkan på miljön accelererade mycket kraftigt efter 

andra världskriget.50  

 Oavsett utkomsten av diskussionerna om antropocens vara eller inte vara råder 

det enighet i The Working Group of the Anthropocene om mänsklighetens inverkan 

på jorden: ”Whichever way this particular process ends, it is clear that human beings 

are now operating as a major geological agent at the planetary scale, and that their 

activities have already changed the trajectory of many key Earth processes, some of 

them irreversibly, and in doing so have imprinted an indelible mark on the planet.”51 

2.3 Humaniora och antropocen 
Inom humaniora har begreppet antropocen kommit att användas i sammanhang som 

sträcker sig bortom det strikt geologiska. Antropocen har här utvecklats till ett 

begrepp som ganska löst omfattar olika nya kontexter och krav: kulturella, estetiska, 

etiska, filosofiska och politiska, relaterade till miljöproblem av planetär omfattning. 

                                                   

47 Zalasiewicz m.fl. s. 59. 
48 McNeill och Engelke, s. 2. 
49 Ibid., s. 3–4. 
50 Zalasiewicz m.fl. s. 59. 
51 Ibid. 
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Hit hör framförallt klimatförändringar, men också annat, som exempelvis havets 

försurning och utfiskning samt en allmän utarmning av ekosystemen.52 Antropocen 

är ett förhållandevis vitt begrepp som definieras på olika sätt i olika sammanhang. 

Det finns dock några saker som alltid verkar återkomma när begreppet beskrivs. En 

är dess fokus på människan som geologisk kraft. Det är svårt att fullt ut ta till sig 

idén om människan som geologisk kraft. Att det jag gör här och nu kommer att 

påverka livsvillkoren på jorden för mycket lång tid framåt är svårgripbart. 

Miljöhistorikern Sverker Sörlin formulerar det väl genom att betona att det är 

människorna som summa som utgör kraften som redan har förändrat den planet vi 

bebor på ett oåterkalleligt vis. Han skriver vidare att:  

Antropocen är begreppet som bekräftar sambandet mellan människorna som 
summa och jorden som en moralisk och politisk enhet. Jorden och 
mänskligheten möts i tiden. Och i framtiden är det mänskligheten som har 
ansvaret, inte jorden, inte Gud. Det är bara människor som kan besinna sig.53  

I det här citatet fångas mycket av det som också utgör en återkommande del av 

många diskussioner kring antropocen, begreppets komplexitet.  

 Parallellt med insikten om att människans essentialism inte är självklar, det vill 

säga att också det icke-mänskliga såsom djur och natur besitter intrinsikalt värde, 

finns vetskapen om människans centrala position i den situation vi alla, mänskliga 

som icke-mänskliga, nu befinner oss i. Även med ett mindre antropocentriskt 

synsätt (vilket genomsyrar ekokritiken) är det bara människan som besitter agens att 

vända utvecklingen. Som Sörlin skriver är det bara människor som i det här läget 

kan besinna sig. Clark skriver att antropocen bidrar till att flytta, och ibland sudda 

ut, gränser mellan etablerade sätt att förstå världen och oss själva i världen. Det är 

inte längre självklart var gränserna går mellan natur och kultur eller mellan 

människa, geologi och meteorologi. Detta kompliceras dessutom av att både den 

temporala och den spatiala skala vi lutar oss mot för att förstå världen nu har vuxit 

sig mycket större.54 Att skalan har vuxit innebär inte per automatik att världen i sig 

upplevs som större. Det kan den förvisso göra, men den kan också uppfattas som 

mindre i och med att planeten som helhet alltmer blir en storhet att relatera till också 

                                                   

52 Clark, 2015, s. 2. 
53 Sörlin, s. 198–199. 
54 Clark, 2015, s. 9–11. 
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i vardagen. 

 Det vi gör här, de val vi träffar och de sätt vi väljer att leva våra liv på påverkar 

på sikt helt andra delar av världen, och kommer att fortsätta att påverka under lång 

tid, på samma sätt som vi i dag ser effekterna av vad människor gjorde tidigare i 

historien. Antropocenbegreppet är ett användbart verktyg för att söka förstå 

omfattningen och komplexiteten i den verklighet världen befinner sig i dag. När jag 

använder antropocenbegreppet är det som ett samlingsbegrepp för nya kontexter och 

krav i relation till miljöproblem med planetär omfattning. Även om det innebär att 

jag lämnar den strikt geologiska betydelsen av begreppet därhän ser jag det ändå 

som viktigt att ha kopplingen till geologin i åminnelse eftersom det betonar 

begreppets materialitet och utsträckthet i tid, det vill säga antropocen är någonting 

som redan har skett, som fortfarande pågår och som för all framtid kommer att 

finnas kvar som spår av mänsklig aktivitet i planeten jordens olika sfärer. 

2.4 Klimatförändringar som narrativ och fiktion om klimatet 
Klimatförändringar har länge setts som ett naturvetenskapligt problem som är svårt 

för oss icke naturvetenskapligt skolade att ta till oss. För den icke specialiserade 

delen av befolkningen, det vill säga de flesta av oss, krävs att de vetenskapliga 

modellerna översätts till något för oss begripligt. Enligt litteraturvetaren Ursula 

Kluwick är allmänhetens uppfattning om klimatförändringar nära förbunden med 

narrativa strategier. När vi hör eller läser om klimatförändringar är det inte bara 

fakta och modeller vi får oss till livs utan berättelser.55 Berättelserna om 

klimatförändringarna är inte bara de som fyller klimatfiktionen utan också 

fackböcker och nyhetsrapportering. I många fall finns en konflikt mellan berättelsen 

om klimatförändringar och många av våra mest omhuldade narrativ, de om 

framgångsrika karriärer, föräldraskap, resor och konsumtion, och de här 

konflikterna kan utgöra hinder för mentala, och beteendemässiga omställningar. Det 

finns ofta ett glapp i narrativen om klimatförändringar, mellan kunskapen om och 

vägen till ett förändrat beteende.56   

                                                   

55 Ursula Kluwick, “Talking About Climate Change: The Ecological Crisis and Narrative 
Form” i Garrard, Greg (red), The Oxford Handbook of Ecocriticism, New York, 2014, s. 
503. 
56 Ibid., s. 503–505.  
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 Redan 1998 påtalade författaren och ekokritikern Richard Kerridge att både 

miljöaktivister och politiker misslyckats med att göra klimatfrågan tydlig för 

allmänheten och att klimatkrisen därför också är: ”a cultural crisis, a crisis of 

representation.”57 Enligt Kluwick ligger den största utmaningen för 

klimatförändringsnarrativ i: “how to transport the message that climate change is 

inevitable and already happening without crippling our power to imagine a future 

worth changing for.”58  

 Klimatfiktion är en ung genre som domineras av science fiction och dystopier. I 

de flesta fall är det svårt att med hjälp av dessa föreställa sig en framtid värd att 

kämpa för, eftersom världen som vi känner den som regel redan har gått under. 

Även om namnet klimatfiktion (eller cli-fi som är den anglosaxiska termen) inte 

myntades förrän en bit in på 2000-talet lär den första romanen som tematiserar 

global uppvärmning vara Ursula K. Le Guins The Lathe of Heaven (1971).59 Den 

var ungefär samtida med den första FN-stödda miljökonferens som hade 

antropogena klimatförändringar på dagordningen (1972).60 Under 1980- och 

framförallt 1990-talen började klimatfrågan blir ett allt vanligare tema inom science 

fiction, men det var först under början av 2000-talet som klimatfiktion blev riktigt 

vanligt och genren också tog sig utanför science fiction-sfären.61 Trots att genren 

växer snabbt domineras den fortfarande av spekulativ fiktion av olika slag. Bristen 

på realistisk fiktion kan bero på att det finns ett motstånd mot antropocen och 

klimatförändringar i sig.62 Så länge klimatfrågan inte ses som en självklar del av vår 

samtida verklighet är det svårt för den att ta plats i realistisk fiktion, eftersom den 

helt enkelt inte ses som tillräckligt realistisk. 

 Garrard pekar på fiktionens betydelse för människors föreställningsförmåga i och 

med IPCC:s misslyckande när det gäller att förmedla kunskaper om klimatfrågan. 

Tanken bakom IPCC är att de rapporter och utvärderingar som regelbundet 

produceras ska ligga till grund för effektiva åtgärder för att hejda den stundande 

                                                   

57 Richard Kerridge citerad i Kluwick s. 506. 
58 Kluwick s. 513. 
59 Trexler, s. 8. 
60 Sörlin, s. 26. 
61 Trexler, s. 8–9. 
62 Ibid., s. 224. 
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katastrofen. Under senare år har det dock blivit allt tydligare att detta inte fungerar 

då den digra produktionen av rapporter inte har genererat motsvarande förväntade 

ökning av vare sig allmänhetens medvetenhet, eller tillräcklig politisk 

handlingskraft.63 Fiktionen behövs således för att vi ska kunna utveckla vår 

föreställningsförmåga så att den kan hantera en allvarlig, gigantisk och otroligt 

komplex fråga som antropocen. Heise illustrerar svårigheten för den mänskliga 

föreställningsförmågan att hantera klimatförändringar genom att benämna dem en 

andrahands icke-erfarenhet, det vill säga någonting som aldrig har drabbat någon 

enskild tidigare, och som samtidigt berör allt och alla på jorden på ett sätt som 

ingenting tidigare har gjort.64 Trots att antropocen river gränser mellan det icke-

mänskliga och det mänskliga handlar klimatfiktion som regel om människor och 

deras erfarenheter. Clark ställer frågan om det är möjligt att nå bortom den normen: 

”Is the human imagination really so depressingly enclosed, able to be captivated 

only by immediate images of itself?”65  

3 Analys 

Analysavsnittet inleds med en summering av primärtexten. Därefter följer avsnitt 

som fokuserar på olika teman i romanen som ses som signifikanta i en antropocen 

kontext. Romanens innehåll har fått avgöra vilka antropocena teman som berörs i 

analysen. De teman som avhandlas är de som är representerade i romanen. Där så är 

möjligt fokuserar analysen också olika skalor.  

3.1 En kort summering av Flight Behavior 
Flight Behavior är en realistisk roman som utspelar sig i en fattig del av Tennessee, 

vid foten av bergskedjan Appalacherna. Händelseförloppet berättas i kronologisk 

ordning, uppbrutet av analepser. Handlingen utspelar sig under ett knappt halvår 

                                                   

63 Greg Garrard, “Conciliation and Consilience: Climate Change in Barbara Kingsolver’s 
Flight Behaviour” i Zapf, Hubert (red), Handbook of Ecocriticism and Cultural Ecology, 
Berlin, 2016, s. 299. 
64 Heise, 2008, s. 206. 
65 Clark, 2015, s. 178. 
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under Barack Obamas första mandatperiod som president i USA.66 Romanen är 

berättad i tredje person med protagonisten Dellarobia Turnbow som fokalisator.  

 Dellarobia är en ung tvåbarnsmamma som lever i ett otillfredsställande 

äktenskap med Cub. De gifte sig unga efter att en oplanerad graviditet satte stopp 

för Dellarobias drömmar om att gå på college. Det barn de då väntade dog före 

födseln men Dellarobia stannade ändå kvar hos Cub, eftersom hon inte riktigt hade 

någon annanstans att ta vägen. Hon var sjutton år, med en död pappa, en döende 

mamma och ett barndomshem som redan var sålt.67 Nu, tio år senare, har Dellarobia 

och Cub två barn, tvååriga Cordelia och sexåriga Preston. Familjen bor i ett litet hus 

på mark som ägs av Cubs föräldrar, Bear och Hester. Cub arbetar i familjens 

jordbruk, någonting som är långtifrån lönsamt, medan Dellarobia är hemma och tar 

hand om barnen.  

 Till ett skogsparti som ägs av familjen Turnbow kommer oväntat större delen av 

den nordamerikanska populationen av monarkfjärilar, en art som utmärker sig 

genom den långa årliga migrationen. Varje år brukar fjärilarna övervintra i centrala 

Mexiko. Den långa förflyttningen över den nordamerikanska kontinenten kräver ett 

flertal generationer. Trots att ingen av dem som övervintrar i Mexiko varit där förr 

hittar de alltid tillbaka till samma plats, år efter år.68 Att monarkfjärilarna navigerar 

fel och hamnar i Tennessee i stället för i centrala Mexiko har inte hänt, utan det är 

en fiktiv händelse skapad av Kingsolver. Dock är monarkfjärilarnas livsbetingelser 

kraftigt påverkade av klimatförändringar, och de har i många år minskat i antal, 

också utanför Kingsolvers fiktion. Många av artens problem som beskrivs i romanen 

                                                   

66 Troligen utspelar sig romanen mellan november 2010 och mars 2011. I inledningen 
refereras till novemberhimlen (s. 2) och vid flera tillfällen nämns att presidenten är svart (till 
exempel på s. 356) vilket bör syfta på Obama. På en av de sista sidorna finns en referens till 
en då dagsaktuell nyhet som antagligen är Fukushima-olyckan i Japan (s. 429) vilket innebär 
att den sista dagen i Flight Behavior sannolikt utspelar sig den 11 mars 2011. 
67 Ibid., s. 195. 
68 Elizabeth Howard and Andrew K. Davis, “Tracking the Fall Migration of Eastern 
Monarchs with Journey North Roost Sightings New Findings about the Pace of Fall 
Migration” i Oberhauser, Karen Suzanne, Nail, Kelly R. & Altizer, Sonia M. (red.), 
Monarchs in a changing world: biology and conservation of an iconic butterfly, Ithaca, 
2015, s. 212–214. 
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är desamma som de som beskrivs i den naturvetenskapliga antologin Monarchs in a 

changing world: biology and conservation of an iconic butterfly (2015), vilket jag 

tolkar som att Kingsolver, med sin bakgrund som biolog, korrekt beskriver 

monarkfjärilarnas villkor i vår samtid. 

 Fjärilarnas uppdykande i en trakt där det annars sällan händer någonting 

anmärkningsvärt får en mängd saker att inträffa. Framförallt får det människor som 

aldrig skulle besöka Feathertown annars att komma till trakten, allt från forskare, 

turister och miljöaktivister till journalister från stora tv-bolag. Den som har mest 

betydelse för romanens narrativ är Ovid Byron, en forskare som har vigt sitt liv åt 

forskning om monarkfjärilarna. Han anställer så småningom Dellarobia i ett 

forskningsprojekt om fjärilarna. Det är genom Ovid historien om monarkfjärilarna 

primärt berättas. Det är också han, både som person och som förmedlare av 

kunskap, som har störst inflytande på Dellarobia och det beslut hon i slutet av 

romanen landar i, ett beslut som innebär ett uppbrott ur äktenskapet med Cub.  

 Fjärilarnas uppdykande leder till ett antal konflikter, både inom familjen 

Turnbow och i trakten som helhet. Flight Behavior kan läsas som en 

utvecklingsroman, en berättelse om hur Dellarobia växer som människa när hennes 

arbete tillsammans med Ovid vidgar hennes vyer, och så småningom får henne att 

söka sig bort från en begränsande tillvaro. Det är också en berättelse om en art som 

hotas av utrotning. 

3.2 En mångtydig romantitel 
Redan titeln på Kingsolvers roman öppnar för tolkningar i multipla skalor. Vad står 

Flight Behavior för? Översatt till svenska kan titeln syfta på flygbeteende eller 

flyktbeteende. Vem eller vilka är det som flyr, flyger eller kanske både och?  

 I en lokal skala kan titeln alludera på Dellarobia, den missnöjda kvinnan som 

ständigt söker nya sätt att fly ur sitt äktenskap. Hennes liv tillsammans med Cub är 

otillfredsställande och hon förälskar sig ideligen i olika män som hon föreställer sig 

ska erbjuda en flykt undan det liv som hittills mest varit till besvikelse. Nära slutet 

accepterar Dellarobia att hennes tidigare flyktbeteende inte varit produktivt, och att 

hon om hon vill förändra sitt liv måste ta tag i det själv: ”For the years and years of 

things that didn’t exist, fantasies of flight where there was no flight. Nothing, really, 
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but walking away on your own two feet.”69  

 I en större skala kan titeln anspela på fjärilarnas beteende. Dels på deras sätt att 

flyga över den nordamerikanska kontinenten för att år efter år övervintra i Mexiko, 

dels på deras felnavigering som kan förstås som en flykt undan ett alltmer 

oförutsägbart klimat.  

 I texten finns två scener som tydliggör parallellerna mellan mänskligt och icke-

mänskligt flykt- och flygbeteende. I ett av de första kapitlen när Dellarobia går för 

att leta efter sin man hittar hon honom på höskullen. När hon senare är på väg 

därifrån stannar hon upp och tittar ut genom den stora öppna dörren i änden av 

höloftet: ”A person could just run the length of the haymow and take a flying jump. 

For the first time in her life she could see perfectly well how a person arrived on 

that flight path: needing an alternative to the present so badly…”70 Längre fram ska 

Dellarobia återvända till höskullen, men då är det inte hennes eller någon annan 

människas tänkbara flykt undan en tröstlös tillvaro det handlar om, utan det är i 

stället fjärilarna som ska flyga, eller dö. Efter en kall natt när ett stort antal fjärilar 

har frusit ihjäl har Dellarobia, som då har börjat arbeta som forskningsassistent, fått 

i uppdrag att samla upp fjärilar från marken och ta in dem i värmen i laboratoriet för 

att se hur många av dem som verkligen är döda eftersom en del av dem kan vakna 

till liv om de får lite värme. Det är svårt att skilja på döda och nedkylda fjärilar utan 

att först höja temperaturen omkring dem. I slutet av dagen ska de kvarvarande av de 

insamlade fjärilarna få en sista chans, och den ska de få på samma höskulle som 

Dellarobia tidigare tänkte på som ett tänkbart flyktalternativ: ”They [Dellarobia och 

Ovid] would stand in the open door of the haymow and take these butterflies in 

hand, one at a time, and toss them into the air. Some would crash. And some would 

fly.”71 Här sammanförs det mänskliga och det icke-mänskliga genom att olika 

sorters, och olika arters, flygande placeras i samma miljö och innehåller samma 

potentiellt dödliga utgång.  

 Titeln kan också anspela på mänsklighetens kollektiva oförmåga att förstå och 

hantera klimatkrisen, en oförmåga som kommenteras flera gånger i romanen. När 

                                                   

69 Kingsolver, s. 419. 
70 Ibid., s. 41. 
71 Ibid., s. 285. 
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Dellarobia precis har börjat arbeta tillsammans med forskarna får Ovid ett utbrott 

över människors ovilja, eller oförmåga, att inse allvaret i situationen: ”’For God’s 

sake man,’ Ovid nearly shouted, ’the damn globe is catching fire, and the islands are 

drowning. The evidence is staring them in the face.’”72 

 Kunskapen om den globala uppvärmning har funnits länge, men trots det 

fortsätter utsläppen att öka.73 ICPP:s första klimatrapport kom 1990 och redan då 

rådde det i stort konsensus bland forskare kring de pågående antropogena 

klimatförändringarna.74 IPCC:s rapporter har efter hand blivit allt tydligare och tagit 

till allt starkare uttryck för att visa på allvaret i situationen. 2014 skrev de följande: 

”Human influence on the climate system is clear, and recent anthropogenic 

emissions of greenhouse gases are the highest in history. Recent changes have had 

widespread impacts on human and natural systems.”75 Notera att 2014 var de 

uppmätta utsläppen historiens högsta någonsin, det vill säga trots att kunskapen om 

riskerna med en stigande halt av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären 

hade funnits i decennier hade utsläppen inte minskat. Tvärtom. De hade ökat. Trots 

medvetenhet om riskerna var utsläppen av koldioxid under 2000-talets första 

decennium mer än dubbelt så stora som under 1990-talet. De fossila andelarna av 

den globala ekonomin hade också fortsatt att öka kraftigt: ”The global economy had 

been decarbonizing since about 1970, yet after 2000 the process went into reverse. 

Economic growth became more, rather than less, dependent on carbon-heavy 

fuels.”76 Ännu en aspekt av mänsklighetens kollektiva flyktbeteende vad gäller 

insikten om klimatförändringar är att de som öppet och organiserat förnekar 

förekomsten av antropogena klimatförändringar under 2000-talet har blivit fler.77 

                                                   

72 Kingsolver, s. 231. 
73 Redan i slutet av 1800-talet publicerade den svenska fysikern och kemisten Svante 
Arrhenius ett paper som visade på sambandet mellan koldioxid och klimatet. Under 1900-
talet utvecklades sedan kunskaperna om jordsystem vidare, och på 1960-talet fanns ett stort 
antal forskare som hade börjat tala om möjligheten av antropogena klimatförändringar, 
vilket ledde till att frågan kom upp på agendan vid den FN-stödda miljökonferensen i 
Stockholm 1972 (McNeill och Engelke, s. 73). 
74 McNeill och Engelke, s. 73–76. 
75 Ibid., s. 77. 
76 Ibid., s. 67. 
77 Riley E. Dunlap and Aaron M. McCright, “Organized Climate Change Denial” i Dryzek, 
John S., Norgaard, Richard B. och Schlosberg, David (red.), The Oxford Handbook of 
Climate Change and Society, s. 1ff. 
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Det om något är en form av flyktbeteende av planetär omfattning.  

 Titelns ”flight behavior” kan således läsas som uttryck för det lokala och 

mänskliga, för det icke-mänskliga såväl i lokal som regional skala och det går också 

att läsa titeln som alluderande på en ökande ovilja att acceptera och hantera 

förekomsten av antropogena klimatförändringar på planetär nivå, vilket är den 

största spatiala skalan. Det går också att tolka titeln utifrån olika temporala skalor. 

Fjärilarnas beteende att årligen flyga över den nordamerikanska kontinenten har, 

såvitt man vet, pågått mycket länge. Det finns förvisso inga belägg för exakt hur 

länge detta beteende har existerat men det finns heller ingenting som tyder på att det 

är ett nytt fenomen.78 Enligt Ovid har det pågått i många tusen år.79 Dellarobias 

tankar om flykt existerar i ett distinkt nu i romanens fiktiva värld, medan 

mänsklighetens flykt undan insikten om allvaret i den kris jorden står inför sträcker 

ut sig tidsmässigt både bakåt och framåt.  

 Titeln Flight Behavior är således redan den ett exempel på hur någonting kan 

förstås i flera olika skalor samtidigt, och de alternativa sätten att tolka titeln pekar 

också på den motsägelsefullhet som Clark skriver om när det gäller multipla skalor.  

 Många av romanens kapitel har precis som romantiteln namn som anspelar på 

både mänskliga och icke-mänskliga skeenden. Kapitel som ”Mating Strategies”, 

”Continental Ecosystem” och ”Perfect Female” verkar initialt syfta på fjärilarna, 

vilket de också gör, men de rymmer också tolkningar kring de mänskliga narrativ 

som utspelar sig i de olika kapitlen. I ”Mating Strategies” ryms till exempel 

fjärilarnas parningsbeteende, men också berättelser om Ovid och hans hustru Juliets 

förhållande och tillbakablickar till när Dellarobia och Cub träffades. När Dellarobia 

lär känna Ovid och Juliet som par framträder bristerna i hennes eget äktenskap 

tydligt för henne. De strategier som låg till grund för att Ovid och Juliet blev ett par 

var antagligen bättre än de som resulterade i Dellarobias eget äktenskap. I samma 

kapitel berättar Hester för Dellarobia att hon en gång födde ett barn som hon 

tvingades adoptera bort, och att det barnet är traktens populära präst, Bobby Ogle. 

Att Hester är hans mamma vet bara Hester.80 Kapitlets namn kan således anspela 

                                                   

78 Howard och Davis, s. 212ff. 
79 Kingsolver, s. 148. 
80 Ibid., s. 405–410. 



 

28(60) 
 

både på de icke-mänskligas och de mänskligas beteenden. I princip alla 

kapitelrubrikerna går att läsa som dubbelt syftande på samma sätt, vilket innebär att 

de, precis som romanens titel, styr läsningen i riktning mot disparata men samtidigt 

förbundna skalor. Detta kan tolkas som ett sätt att visa på likheter arter emellan, 

vilket i en antropocen kontext visar hur nära sammanlänkade våra öden är i dag, 

oavsett arttillhörighet. 

3.3 Sjukdom, skogsbrand eller övernaturligt ingripande 
I romanens inledning är Dellarobia på väg för att träffa en man hon planerar att vara 

otrogen med. Hon är mentalt på väg bort, in i ett tänkt annat liv, tillsammans med 

någon annan än Cub.  

 På vägen till den avtalade mötesplatsen möts hon av den oväntade synen av klart 

orangefärgade monarkfjärilar som täcker varje tänkbar yta i en avsides belägen 

dalgång. Dellarobias fåfänga har fått henne att lämna glasögonen hemma vilket gör 

att hon inte ser bra nog för att identifiera det hon ser. Synen som möter henne är inte 

bara suddig, utan också overklig och förvirrande: ”The view out across the valley 

was puzzling and unreal, like a sci-fi movie. […] The trunks and boughs were 

speckled and scaly like trees covered with corn flakes. She had small children, she’d 

seen things covered with corn flakes.”81 Hon inser förstås att det inte är corn flakes 

som täcker trädstammarna, men vad det är förstår hon inte. Först funderar hon på 

om träden har drabbats av någon sjukdom, eller av ett svampangrepp. Den intensiva 

färgen och de fladdrande rörelserna bland träden får henne att tänka sig en märklig 

sorts skogsbrand, en som varken låter, avger värme eller luktar. Slutligen inser hon 

att det omöjligt kan vara en brand, utan att det måste vara någonting helt annat, 

någonting okänt. För Dellarobia framstår då den plötsligt orangefärgade skogen som 

en övernaturlig uppenbarelse: ”Unearthly beauty had appeared to her, a vision of 

glory to stop her in the road.”82 Hon tolkar synen som ett överjordiskt ingripande 

vilket får henne att ångra sig och vända om. Till skillnad från sin svärmor och sin 

make är Dellarobia inte troende vilket gör att hon inte direkt kan förstå det märkliga 

hon ser som någonting gudomligt, men hon tolkar det ändå som någonting som är 
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större än hon själv: ”A valley of lights, an ethereal wind. It had to mean 

something.”83 

 Den mening hon lägger i det hon ser, någonting så vackert, så stort och så 

obegripligt, är att det måste betyda någonting för henne personligen. Den oklara 

upplevelsen i skogen får henne att bege sig hemåt igen, i stället för att fortsätta till 

mötet hon är övertygad om hade haft potential att orsaka skandal i trakten och 

dessutom ofrånkomligen skulle ha lett till slutet för hennes äktenskap. 

 Dellarobias inledande, oklara och mångfasetterade förståelse av vad hon ser i 

skogen speglar såväl mycket av det som kommer längre fram i romanen som 

komplexiteten i en antropocen verklighet. Att existera i antropocen innebär att saker 

inte längre är som de brukar vara, eller som vi har föreställt oss att de är. Sverker 

Sörlin skriver att det går att tänka på antropocen som ett intensivt, avslöjande ljus, 

ett ljus som visar  hur politik och orättvisor också är: ”djupt förbundna med den 

sårbarhet hos jorden som de senaste årtiondenas vetenskap frambringat.”84 Den dal 

av ljus som Dellarobia ser och inte förstår kan läsas som ett uttryck för en 

antropocen verklighet som i det här inledande skedet av romanen ännu är obegriplig 

för henne. 

 Dellarobias olika tankar om vad det är hon ser har också likheter med tolkningar 

av vad det är som har fört fjärilarna till Tennessee. Till exempel är hennes misstanke 

om att det rör sig om ett sjukligt tillstånd möjlig att se som paralleller till olika 

teorier Ovid och hans kollegor senare lägger fram om vad det är som fått fjärilarna 

att navigera fel. Där Dellarobia misstänker svampangrepp hos träden misstänker 

forskarna ökande förekomst av parasiter hos fjärilarna till följd av ett förändrat 

klimat.  

3.4 Förhållandet mellan människa och natur 
Människans förhållande till naturen är komplext och skiftande, både över tid och 

mellan individer. I Flight Behavior ser Hester Turnbow naturen som skapad av Gud 

och därför förtjänt av respekt, medan hennes make Bear ser naturen som en källa till 

ekonomisk vinning. 
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 Till frågan om hur förhållandet till naturen ser ut kommer frågan om vad det 

specifikt är som åsyftas när vi talar om natur. Begreppet natur är mångtydigt med en 

mängd olika innebörder.85 Det kan syfta på den materiella världen, oftast avgränsat 

till den del som inte är skapad av människor, men det kan också syfta på någon eller 

någontings grundläggande egenskaper. Det är den första betydelsen, det vill säga 

naturen som någonting materiellt, som kommer att stå i fokus här. I ekokritiska och 

miljöengagerade kontexter åsyftas oftast natur i betydelsen den del av den materiella 

världen som inte är människoskapad.86 Med den definitionen av natur blir natur och 

kultur varandras motsatser, vilket i västerländsk idétradition länge har varit ett 

förhärskande sätt att se på relationen mellan natur och kultur.  

 I dag är det emellertid ett synsätt som allt oftare utmanas, då gränsen mellan 

natur och kultur rent faktiskt har blivit alltmer diffus. I och med att mänskligheten 

har trätt fram som en naturkraft med kapacitet att förändra geologi och biologi på 

planetär nivå är det orimligt att fullt ut vidmakthålla föreställningen om naturen som 

någonting väsensskilt från den mänskliga kulturen, då vi människor så uppenbart är 

natur vi också. En teoretiker som Donna Haraway använder till exempel sällan 

termen natur, utan föredrar begreppet natureculture för att visa hur intimt 

sammanlänkade de båda tidigare motsatserna är.87 Morton har i stället lanserat 

begreppet the mesh (nätverket), som ett sätt att peka på hur allt och alla är 

sammanlänkade i ett och samma system.88  

 Ekokritiken rör sig i dag alltmer bort från det tidigare dominerande 

antropocentriska synsättet. Samtidigt finns det fortfarande skäl att betona att vi som 

människor ändå har en form av särställning, det vill säga vi måste kunna tänka om 

naturen som någonting i alla fall delvis avskilt från det mänskliga. Kan vi inte det är 

det svårt att hitta sätt att förhålla oss till, och förhoppningsvis komma till rätta med, 

de skador som människan, som en del av naturen, har åsamkat naturen som helhet. 

Filosofen Kate Soper ser mänskligheten både som en del av, och som något 

                                                   

85 Författaren och litteraturteoretikern Raymond Williams skriver i Keywords: A Vocabulary 
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annorlunda än, naturen (en uppfattning jag delar): “Nature is that which Humanity 

finds itself within, and to which in some sense it belongs, but also that from which it 

also seems excluded in the very moment in which it reflects upon either its 

otherness or its belongingness.”89 

 Soper skiljer mellan tre nivåer som naturbegreppet brukar förekomma på i 

diskussioner om ekologi och miljö: en metafysisk, en realistisk och slutligen en som 

berör naturens yta, där naturen är något vi kan se och uppleva och som kan ha 

estetiska värden. Som metafysiskt koncept är naturen det människan definierar sig 

själv i relation till, i och med att människan tenderar att bygga föreställningen om 

sin särställning genom att det icke-mänskliga hänförs till naturen (vad och vilka som 

placerats i den icke-mänskliga kategorin har varierat genom historien). Som 

realistiskt koncept refererar natur till strukturer, processer och kausala krafter i den 

fysiska verkligheten, det vill säga det som ingår i naturvetenskapens 

undersökningsområde. Den tredje nivån är den som oftast används i vardagliga, 

litterära och teoretiska diskurser, det vill säga naturen som det observerbara, där 

naturen och det naturliga ofta ses som en motsats till det urbana och 

industrialiserade.90 

 Förhållandet mellan människa och natur i Flight Behavior kan tydligast belysas 

utifrån två nära besläktade frågor: inställningen till fjärilarna och synen på den 

tänkta kalhuggningen av skogen. Redan innan fjärilarna dyker upp har Bear planerat 

att låta kalhugga skogen som fjärilarna senare slår sig ned i. Hans motiv är strikt 

ekonomiskt, han behöver pengarna försäljningen av skogen kan inbringa. Bear anser 

inte att skogen har något intrinsikalt värde, utan den är endast värdefull i den mån 

den kan vara honom till nytta. När Dellarobia får höra talas om planerna blir hon 

upprörd. Dels vet hon att det finns något där uppe på berget, något magnifikt 

orangefärgat som hon ännu inte berättat för någon om, dels ser hon det som en 

estetisk förlust om skogen skulle huggas ned. Hon är också medveten om riskerna 

med att kalhugga ett stort område, eftersom hon har sett hur illa det har gått på ett 

annat ställe i trakten: ”Then all these rains started and the whole mountain is sliding 
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into the road.”91 När Dellarobia i första delen av romanen diskuterar naturen är det 

på den tredje av Sopers nivåer, hon betraktar naturen som någonting hon kan se och 

uppleva. Det realistiska sättet att relatera till naturen är det som ofta intas av Ovid. 

Han betonar återkommande sin roll som forskare med naturen som studieområde. 

Samtidigt blir det i takt med att det alltmer lutar åt att fjärilarna inte kommer att 

överleva vintern tydligare att hans förhållande till dem, och till naturen i övrigt, 

också är djupt känslosamt:  

Once while she [Dellarobia] and Ovid were working in the middle of all that, 
he had asked her what was the use of saving a world that had no soul left in it. 
Continents without butterflies, seas without coral reefs, he meant. What if all 
human effort amounted basically to saving a place for ourselves to park? He 
had confessed these were not scientific thoughts.92 

Naturen som ett metafysiskt koncept går främst att hitta hos Hester och Bobby Ogle 

som båda tolkar naturen i en religiös kontext och betraktar den som skyddsvärd i 

egenskap av Guds skapelse. Ogle tar i sin predikan, samma söndag som han senare 

ska medla i familjen Turnbows konflikt om kalhuggningen, upp att Gud finns i allt 

och att den som älskar Gud också älskar hans skapelse.93 Hester är övertygad om att 

den inledningsvis milda vintern är Guds verk för att skydda fjärilarna från att frysa 

ihjäl.94 Hester gör inte alltid skillnad på Guds mänskliga och icke-mänskliga 

skapelser.  

 En förklaring som ibland anges till varför mänskligheten så ogenerat har bedrivit 

rovdrift på naturen är att den judisk-kristna traditionen uppmanar till det. I Första 

Mosebok anmodar Gud människorna att: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll 

jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över 

alla djur som myllrar på jorden.”95 Detta har ibland tolkats som en direkt uppmaning 

till mänskligheten att lägga naturen under sig.96 Hester, som är strängt religiös, delar 

inte den uppfattningen. Hon anser i stället att naturen ska vördas. Kanske finns det i 

Hesters natursyn också en viss pragmatism, eftersom hon alltid har levt nära inpå 
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naturen och vet hur beroende av varandra den icke-mänskliga och den mänskliga 

delen av naturen är. Hester växte upp under fattiga förhållanden och hennes mamma 

överförde tidigt till henne traditionella kunskaper om vad naturen har att erbjuda. 

När forskarlaget står handfallna inför bristen på vinterblommande växter (som kan 

fungera som näringskälla för fjärilarna som är på väg att vakna ur sin vinterdvala) är 

det Hester som tar med Dellarobia på en vandring genom bergen och visar henne en 

mängd olika blommande örter. Under vandringen tillsammans med den stränga, 

fåordiga Hester öppnar sig en ny värld för Dellarobia, en värld som rymmer föda för 

både människor och fjärilar på ställen där ingen utom Hester hade tänkt på att leta.97 

Den som tar sig rätten att lägga naturen under sig är i stället den ateistiska Bear som 

inte ser nedhuggna träd som något annat än ”money in the bank.”98 

 För de flesta av personerna i Flight Behavior är relationen till naturen inte 

konstant, utan den växlar över tid och beroende på kontext. Dellarobias förhållande 

till naturen utvecklas framförallt genom de kunskaper hon förvärvar i sitt arbete men 

också genom de kunskaper Hester förmedlar. De kunskaper hon får genom 

forskarna gör att hennes vyer vidgas, och hennes syn på naturen blir mer planetär 

och mindre lokal. De kunskaper Hester förmedlar är i stället starkt förbundna till 

den specifika plats de befinner sig på, men de kommer samtidigt från en svunnen tid 

i och med att det är kunskaper om naturen som har gått i arv från generation till 

generation.   

 Hur människorna relaterar till naturen är inte entydigt, eventuellt med undantag 

för Bear och hans vän Peanut som när det visar sig att det skett vad Hester betraktar 

som ett mirakel på berget mest bekymrar sig för att fjärilarna ska täppa till 

skogsmaskinerna. Att avstå från kalhuggningen för att skydda de miljontals fjärilar 

som plötsligt finns där är aldrig ett alternativ för de båda männen.99 När Bear 

tillfälligt skjuter upp den planerade skogsavverkningen är det delvis för att han ger 

efter för framförallt familjens protester, men framförallt för att den hyra 

forskarteamet betalar för att få ha sitt laboratorium i familjen Turnbows lada 
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tillfälligt löser familjens ekonomiska problem.100 

 Den dubbeltydighet som finns i titeln och i kapitelrubrikerna går igen i många 

delar av texten. Det finns mycket som kan tolkas samtidigt både ur ett mänskligt och 

en icke-mänskligt perspektiv vilket hela tiden påminner om hur människor och 

natur, oavsett det enskilda förhållningssättet, alltid på något sätt måste förhålla sig 

till varandra. Litteraturvetaren Anonia Mehnert pekar också på hur personernas 

namn bidrar till att förstärka den ständiga kopplingen mellan människa och natur i 

romanen.101 Dellarobias osjälvständiga make Cub (björnunge) är son till den alltid 

lika bestämda Bear (björn) och Dellarobias frihetsälskande bästa vän heter Dovey 

(duva). Dellarobia själv är: ”named after a wreath made out of nature junk.”102 

Enligt Mehnert representerar Dellarobias namn sammanflätningen av natur och 

kultur, och dessutom kan det tolkas som en symbol för den insikt Dellarobia når i 

slutet av romanen om att allt är förbundet i ett globalt ekologiskt system.103  

3.5 Klimatförändringar 
Trots att Flight Behavior handlar om klimatkatastrofen hinner en tredjedel av 

romanen passera innan klimatförändringar nämns. Det finns däremot, redan från 

första sidan, gott om referenser till ett instabilt och destruktivt väder, till 

regnstormar av närmast bibliska proportioner. När Dellarobia är på väg till sitt 

planerade utomäktenskapliga möte är det november, himlen är grå och regnet 

hänger i luften. Vädret är likadant som det varit: ”last week, last month, forever. The 

whole summer.”104 Dellarobia konstaterar för sig själv att: ”Whoever was in charge 

of weather had put a recall on the blue and nailed up this mess of dirty white sky 

like a lousy drywall job.”105 Medan hon går mot vad hon tror är början till slutet på 

hennes äktenskap är vädret konstant närvarande. Hon tänker på sommarens eviga 
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regn, på grannens nyplanterade fruktodling som är döende i vätan och på fårens 

dränkta betesmarker. Hon passerar fullt friska träd som har fallit omkull: 

After so much rain upon rain this was happening all over the county, she’d 
seen it in the paper, massive trees keeling over in the night to ravage a family’s 
roofline or flatten the car in the drive. The ground took water until it was 
nothing but soft sponge, and the trees fell out of it.106 

Att något är fel med vädret är alla i trakten överens om. Till och med hennes svärfar 

som annars alltid brukar hävda att han varit med om värre erkänner att det här är 

någonting nytt, att något verkligen är fel med vädret.107 Det är emellertid ingen i 

trakten av Feathertown som kopplar det märkliga och för trakten så omstörtande 

vädret till klimatförändringar. Om det är någon som eventuellt har makt att påverka 

vädret är det inte människan utan Gud.108 

 Nu är väder och klimat inte detsamma, och det går heller inte att med säkerhet 

säga att ett specifikt väderfenomen på en exakt plats i tid och rum orsakas av den 

globala uppvärmningen. Dock är det belagt att extremt och oberäkneligt väder är en 

effekt av att planeten blir allt varmare.109 Den fiktiva trakt Dellarobia bebor ligger i 

östra Tennessee, vilket är samma region som Kingsolver själv bor i. Hon har i en 

intervju sagt att Appalacherna under senare år har hemsökts av olika former av 

extremt väder, såsom häftiga ihållande regn, värmeböljor och svår torka. Detta har 

haft konsekvenser för det lokala jordbruket, där redan fattiga bönder har tvingats 

tampas med svåra ekonomiska bakslag till följd av vädret. Kingsolvers egna 

erfarenheter av att se hur människor drabbas av ett förändrat, med stor sannolikhet 

klimatförändringsrelaterat, väder var en bidragande anledning till att hon skrev 

Flight Behavior.110  

 Under den första tredjedelen av romanen är klimatförändringarna således 

representerade uteslutande genom den effekt de har haft på vädret, och vilken effekt 

vädret sedan har haft på såväl människor som natur. Hypotetiskt skulle det gå att 

läsa den delen av romanen utan att förbinda händelserna med klimatfrågan. I 

                                                   

106 Kingsolver, s. 5. 
107 Ibid., s. 5. 
108 Ibid., s. 20. 
109 Allen Myles m.fl. “Global Warming of 1.5 °C an IPCC special report …” s. 14. 
110 Intervju med Barbar Kingsolver, citerad i Wagner-Martin, s. 19. 



 

36(60) 
 

praktiken skulle det antagligen vara svårt då romanen dels är omskriven som en 

roman som tematiserar klimatet, dels (i de utgåvor jag har sett) har tydliga 

paratextuella referenser till klimatkrisen bland annat i form av baksidestexter. 

Genom att klimatfrågan i praktiken är utelämnad ur en så stor del av romanen 

hamnar fokus på klimatförändringarnas effekter i stället för på klimatkrisen i sig. 

Det gör att skildringarna av hur både den mänskliga och icke-mänskliga delen 

påverkas blir väldigt konkreta och lokala. Hur de redan fattiga bönderna påverkas 

ekonomiskt av skördar som slår fel illustreras med exempel som att familjen 

Turnbow, och alla andra bönder, tvingas köpa hö för dyra pengar eftersom de tre 

regnfria dagar de hade behövt för att rädda den egna skörden aldrig kom.111 Att 

bönderna i romanen förlorar ekonomiskt på klimatförändringarna är ett exempel på 

en lokal effekt. 

 Även om Flight Behavior utspelar sig på en specifik plats under en begränsad tid 

sträcker narrativet ut sig så att förbindelser skapas också med andra delar av 

världen, vilket gör den spatiala skalan större än den hade varit annars. Dellarobias 

son Prestons bästa vän i förskolan heter Josefina och kommer från Mexiko. 

Tillsammans med sin familj har hon flytt från samma område som också har 

övergetts av fjärilarna. Josefinas hemstad Angangueo förstördes av katastrofala 

jordskred och översvämningar, efter en lång regnperiod.112 Enligt Kingsolvers 

eftertext bygger narrativet om Josefinas hembygd på en verklig händelse, när staden 

Angangueo 2010 till stora delar förstördes. Samma katastrof som beskrivs i 

romanen ledde också i verkligheten till att ett trettiotal människor omkom och flera 

tusen förlorade sina hem och sina försörjningsmöjligheter.113 

 I Mexiko arbetade Josefinas pappa som fjärilsguide. Han red upp i bergen och 

visade de miljontals övervintrande fjärilarna för de tusentals turister som varje år 

besökte trakten. När Angangueo spolades bort tvingades Josefinas familj söka sig 

bort från sina hemtrakter. Här förenas de mänskliga och de icke-mänskliga i och 

med att båda har drivits på flykt från sin naturliga hemtrakt till följd av den globala 

uppvärmningen. Slumpen har sedan gjort att Josefinas familj och fjärilarna möts 
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igen i östra Tennessee. Den dubbla historien om hur både människor och fjärilar 

tvingats fly förbinder också två fysiska platser, Angangueo och Feathertown. 

  Bekantskapen med Josefina och hennes föräldrar släpper in omvärlden i 

Dellarobias tidigare begränsade värld. Det är också Josefina (som är den i familjen 

som kan mest engelska) som ger Dellarobia hennes första kunskaper om 

monarkfjärilar: ”In summer days the monarca flies around everywhere drinking the 

flowers, she flies here to your country. And in the winter she all comes home to 

Angangueo. My town. Every year the same thing.”114 Här börjar fjärilarna för 

Dellarobia så sakta förvandlas från en abstrakt skönhetsupplevelse, mest relaterad 

till henne själv, till någonting konkret med ett faktiskt förflutet på andra platser. 

 Den som först nämner klimatförändringar är Ovid. Första gången Dellarobia får 

följa med forskarteamet för att se vad de gör berättar de om sin forskning, och 

förklarar vad det är som är grundorsaken till att fjärilarnas migrationsmönster 

förändrats under senare år, en förändring som nu kulminerat i deras olämpliga val av 

övervintringsplats: ”The monarchs had to leave the Mexican roosting sites earlier 

every year because of seasonality changes from climatic warming. She [Dellarobia] 

wondered whether any of this was proved. Climate change, she knew to be wary of 

that.”115 Hittills har fjärilarnas ankomst för Dellarobia stått för någonting näst intill 

magiskt, de har erbjudit skönhet och lockat till sig nya spännande människor. När 

hon nu får veta att det är någonting dåligt, någonting onormalt, som ligger bakom att 

fjärilarna har kommit in i hennes liv blir hon besviken: ”Why did the one rare, 

spectacular thing in her life have to be a sickness of nature.”116 I kunskapen om 

bakgrunden till fjärilarnas ankomst finns också paralleller till Dellarobias vardag. I 

citatet ovan kopplas säsongsförändringar uttryckligen samman med ett uppvärmt 

klimat. Fram till den här punkten har Kingsolvers text, utan att explicit nämna 

klimatförändringar, skildrat en trakt där människors livsvillkor har rubbats på grund 

av att årstiderna inte längre beter sig som de ska: ”Summer’s heat had never really 

arrived, nor the cold in its turn, and everything living now seemed to yearn for sun 

with the anguish of the unloved. The world of sensible seasons had come 
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undone.”117 Här länkas nu de icke-mänskliga och de mänskliga samman, samtidigt 

som skeenden på olika platser också förbinds, i och med att samtligas livsvillkor 

rubbas av årstider som inte längre följer sedan länge givna regler. Dellarobia får 

samtidigt för första gången veta att det finns en orsak, klimatförändringarna. 

 Jordskred och översvämningar återkommer genom hela Flight Behavior. I 

inledningen tänker Dellarobia på jordskred och översvämningar som drabbat andra 

platser i närheten av Feathertown, hon varnar vid upprepade tillfällen för att Bears 

planerade kalhuggning kan orsaka jordskred, Josefinas familj är flyktingar efter ett 

jordskred och på de sista sidorna drabbas Dellarobias egen hembygd av en svår 

översvämning.118 Jordskred är någonting som blir allt vanligare i många delar av 

världen, och de orsakas som regel av en kombination av häftiga regn och 

jorderosion. Det senare är ett antropogent problem som tilltagit i stora delar av 

världen sedan 1950-talet på grund av en intensiv skogsavverkning. 119 Jordskred och 

översvämningar är exempel på antropocens komplexitet, och på hur samband löper i 

olika riktningar. Avskogning orsakar både jorderosion och en höjning av 

koldioxidhalten i atmosfären, en höjning som påverkar klimatet och förhöjer risken 

för häftiga regn, vilka tillsammans med jorderosionen ökar risken för jordskred. Det 

sena 1900-talets avskogning möjliggjordes också av tillgången på billig fossil 

energi.120 Den fossila energin som användes för skogsavverkning bidrog till en 

höjning av koldioxidhalten i atmosfären. Det är i princip omöjligt att hitta enkla 

samband när det gäller antropocens planetära miljöproblem, eftersom det finns så 

många processer som samverkar och förstärker varandra. 

 Genom referenserna till jordskredet i Mexiko öppnar Flight Behavior för 

tolkningen att jordskred är ett problem i större skala än den lokala. Den tolkningen 

förstärks av ytterligare en detalj i romanen, nämligen utelämnandet av för 

Appalacherna specifika miljöproblem, trots att dessa är relaterade till klimatkrisen. 

Appalacherna är en region som under hela 1900-talet varit ett centrum för 

kolutvinning. Kolgruvorna har inte bara bidragit till att tillgängliggöra kol för 
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förbränning, utan har också orsakat lokala miljöproblem. Dagbrytning och 

kalhuggning av enorma skogsarealer har drastiskt förändrat landskapet, med stora 

negativa konsekvenser för miljön, bland annat återkommande svåra jordskred.121 De 

i Flight Behavior ofta nämnda jordskreden är ett lokalt problem i Appalacherna, 

men i och med att den lokala kontexten, med kolgruvornas negativa effekter på 

landskapet, är frånvarande i romanen styrs läsningen i stället i riktning mot en 

planetär tolkning, det vill säga att jordskred är någonting som är en effekt av 

planetära miljöproblem och kan drabba människor och natur överallt. Här bidrar 

utelämnandet av någonting platsspecifikt till att förenkla en möjlig tolkning i en 

större rumslig skala. Hade Appalachernas kolgruvor funnits med i narrativet hade 

läsningen antagligen styrts mer i riktning mot det Clark beskriver som den 

vanligaste skalan vid litteraturtolkning, den där texten läses i relation till en 

nationell kultur.122 Då hade jordskreden i Flight Behavior framstått som en 

representation av ett lokalt, amerikanskt miljöproblem i stället för som nu av ett 

planetärt problem.  

 Till de frivilliga som kommer till Tennessee för att engagera sig för fjärilarna hör 

ett gäng luggslitna unga killar från Kalifornien som av forskarna kallas för ”the 

Three-Fifty boys”.123 När Dellarobia frågar varför de kallar dem så får hon veta att 

de är medlemmar i organisationen 350, en internationell miljörörelse. Dellarobia får 

veta att 350 syftar på 350 ppm (parts per million) det vill säga den andel 

koldioxidmolekyler atmosfären maximalt kan innehålla utan att allvarligt rubba 

balansen när det gäller värme: ”’It’s greenhouse gas, carbon,’ Ovid added. ’It traps 

the heat of the sun. That number has been going up.’”124 Dellarobia frågar vad som 

händer när gränsen på 350 ppm nås och får till svar att planetens förmåga att 

stabilisera värme då slås ut. När hon frågar hur hög nivån är och får veta att den är 

ungefär 390 ppm blir hon chockad125: ”’What? We went past? Why hasn’t 

everything blown up?’ He [Ovid] studied the empty cup in his hand. ‘Some would 
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say it has. Hurricanes reaching a hundred miles inland, wind speeds we’ve never 

seen. Deserts on fire. In New Mexico we are seeing the inferno. Texas is worse. 

Australia is unimaginably worse – a lot of the continent is in permanent drought.”126 

 Här vidgas vyerna för Dellarobia och hon får insikt om allvaret i situationen och 

om den planetära omfattningen. Efter det här börjar Dellarobia mer och mer fundera 

på världen som helhet, och även läsaren leds i den riktningen. Genom sättet att 

koppla samman det lokala med det planetära lägger Kingsolver en grund för 

utvecklandet av Heises planetära gemenskap, både för Dellarobia och läsaren.127 

 I Kingsolvers roman finns mycket som kan läsas metaforiskt. När Dellarobia i 

inledningen är på väg uppför berget går hon längs vägen som i hennes familj alltid 

kallats för ”the High Road”, ett uttryck som ibland används för att beskriva ett 

bättre, mer moraliskt alternativ, och hon tänker att det finns en ironi i att hon tar: 

”the High Road to damnation.”128 Att ta den goda vägen mot fördömelse kan också 

tolkas metaforiskt som ett uttryck för hur många människor i dag anser sig leva 

rättfärdiga liv, trots att deras agerande på en planetär nivå för oss alla närmare 

undergången. Samma dubbeltydighet finns i slutet när Dellarobia och Preston ser 

hur snömassorna snabbt smälter undan i det oväntade solskenet: ”A whole melting 

world surrounded them.”129 Samtidigt som meningen handlar om snön som smälter 

runt Dellarobia och Preston i Tennessee kan den i större skala också förstås 

metaforiskt som ett sätt att beskriva en värld där den globala uppvärmningen får 

polarisar och glaciärer att smälta. 

 Representationen av klimatförändringar i Flight Behavior börjar på en lokal nivå 

genom skildringar av lokala effekter för att sedan successivt skala upp narrativet 

genom att koppla samman den lokala platsen, Feathertown, med andra platser i 

världen. Det finns också gott om passager i texten som genom metaforiska 

tolkningar skalar upp betydelsenivåerna från det lokala till det planetära. 
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3.6 Biologisk mångfald och den sjätte massutrotningen 
Ett tema i Flight Behavior är biodiversitet, eller biologisk mångfald som är ett annat 

uttryck för samma sak. Biodiversitet syftar på den genetiska variationen inom arter 

och på mångfalden av ekosystem. Fram till 1970-talet var det ett tämligen okänt 

begrepp också i naturvetenskapliga sammanhang. I mitten av 1980-talet hölls den 

första internationella konferensen om biodiversitet. I samband med den publicerades 

antologin Biodiversity (1986) i vilken det varnades för att: ”we are rapidly altering 

and destroying the environments that have fostered the diversity of life forms for 

more than a billion years.”130 Sedan dess har intresset för, och kunskapen om, hur 

mänsklig aktivitet påverkar andra livsformer i biosfären ökat. Att arter försvinner är 

ingenting nytt. De flesta arter som har funnits är sedan länge utrotade.131 Det som 

skiljer det som nu sker från vad som inträffat under tidigare perioder är att det nu är 

en art, människan, som bär ansvaret för att antalet övriga arter mycket snabbt 

minskar. Utrotningen av arter går nu så snabbt att frågan har väckts om jorden 

befinner sig i inledningen av en sjätte massutrotning. Det finns fem kända tidigare 

sådana i historien. Den senaste inträffade för 65 miljoner år sedan och ledde bland 

annat till att dinosaurierna dog ut.132 I början av maj 2019 presenterades den första 

internationella rapporten om biologisk mångfald. Bakom rapporten står IPBES (The 

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 

Services), en mellanstatlig organisation med uppgift att utreda och informera om 

kunskapsläget för biologisk mångfald. IPBES kan ses som den biologiska 

mångfaldens motsvarighet till klimatförändringarnas IPCC. Rapporten visar att läget 

för biodiversiteten i världen nu är mycket allvarligt: ”The biosphere, upon which 

humanity as a whole depends, is being altered to an unparalleled degree across all 

spatial scales. Biodiversity – the diversity within species, between species and of 

ecosystems – is declining faster than at any time in human history.”133 Precis som 

                                                   

130 McNeill och Engelke, s. 84. 
131 McNeill, s. 262. 
132 McNeill och Engelke, s. 87–87. 
133 Sandra Diaz m.fl. “Summary for policymakers of the global assessment report on 
biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services”, Advance Unedited Version, 6 May 2019 tillgänglig 
på https://www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-summary-policymakers-pdf , s. 2. 
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med klimatförändringar kommer förlusten av biologisk mångfald, och en eventuell 

sjätte massutrotning, att innebära kraftfulla förändringar av livsvillkoren på jorden 

för såväl mänskliga som icke-mänskliga. IPBES rapport varnar för att så många som 

en miljon av jordens ungefär åtta miljoner kända växt- och djurarter hotas av 

utrotning. Av dessa är ungefär tre fjärdedelar insekter.134  

 Det finns många anledningar till att vi bryr oss om att en så stor del av biosfären 

hotas av utrotning. Att det kommer att innebära gigantiska problem för 

mänskligheten är ett skäl. Ett annat är att det snabbt stigande antalet arter som 

riskerar att utplånas väcker känslor av ansvar gentemot dem vars existens hotas.135 I 

Flight Behavior får risken för att monarkfjärilarna ska försvinna flera olika grupper 

av människor att engagera sig. Monarkfjärilen är också i verkligheten en hotad art. 

Till hoten mot dem hör bland annat skogsavverkning, klimatförändringar och 

miljögifter.136 I Flight Behavior blir risken för utrotning plötsligt akut i och med 

fjärilarnas olämpliga val av övervintringsplats. Det som tidigare varit ett långsamt 

skeende blir i stället en omedelbar kris. Dessutom finns hela tiden risken för direkt 

utplåning av fjärilspopulationen om Bear skulle göra allvar av den planerade 

skogsavverkningen. Mänskligt engagemang för hotade arter har ofta en stark 

kulturell koppling och det är långt ifrån alla arters öden som berör. När färgstarka 

tropiska fåglar och vackra fjärilsarter försvinner för alltid ses det som extra 

tragiskt.137 Bland ryggradslösa djur finns det knappast några hotade arter som får 

uppmärksamhet liknande den de estetiskt tilltalande monarkfjärilarna får. Kring dem 

har det numera vuxit fram en hel rörelse som arbetar för att skydda dem och förse 

dem med frizoner av olika slag. Maskar, krabbor, svampar eller bakterier väcker 

sällan samma sorts intresse.138  

 Till dem som engagerar sig för fjärilarna i familjen Turnbows skog hör en grupp 
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lokala miljöaktivister. En regnig morgon är det fullt med folk utanför Dellarobias 

hus. En stor grupp ungdomar klädda i friluftskläder står där och skanderar: ”Stop the 

logging, stop the lies! Save the monarch butterflies.”139 När Dellarobia vänligt men 

bestämt upplyser dem om att de har kommit fel, att det är hennes svärfar de söker, 

ber de om ursäkt och lomar snällt i väg. Dellarobia tittar efter dem och tänker att 

deras plakat inte är speciellt imponerande: ”They’d scrawled their demands in such 

thin marking-pen letters you couldn’t even read them from ten feet away.”140 Den 

lokala miljörörelsen gestaltas som illa organiserade ungdomar som vare sig kan ta 

sig till rätt adress eller tillverka ordentliga plakat. Det de protesterar mot är det enkla 

och tydligt greppbara, kalhuggningen av skogen. De reella långsiktiga hoten mot 

monarkfjärilar och andra arters överlevnad är svårare att protestera mot i och med 

att det inte alltid går att identifiera någon tydlig mottagare för protesterna. 

 Utmärkande för miljöproblem i antropocen är de många och oklara sambanden. 

När Rachel Carson skrev Silent Spring (1982) berörde hon ett specifikt problem: hur 

miljögifter, framförallt DDT, hotade fågellivet. Det fanns ett direkt samband mellan 

DDT och fågeldöd, vilket innebar att det gick att identifiera kemikalietillverkare och 

lagstiftare som tillät användning av specifika gifter som lämpliga målgrupper att 

rikta protestaktioner mot. När Ovid berättar vad som ligger bakom minskningen av 

monarkfjärilar anger han inte en orsak utan många. Till dessa hör miljögifter, att 

örten som utgör fjärilslarvernas huvudsakliga föda betraktas som ett ogräs och 

därför bekämpas och det varmare klimatet, vilket i sin tur har försvårat 

övervintringen i Mexiko. Det beror också på att fjärilarna allt oftare drabbas av 

parasiter, något som antagligen är ett resultat av klimatförändringar, utbredd 

användning av miljögifter och på att andra insekters beteenden har förändrats till 

följd av ungefär samma saker som drabbat fjärilarna, vilket i sin tur leder till att en 

stor andel fjärilslarver numera blir föda åt andra arter för att bara nämna några 

exempel.141 De komplexa sambanden som löper i flera riktningar samtidigt gör att 

det ofta är svårt att säga vad exakt det är som ligger bakom att en specifik art 

riskerar utrotning.  
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 En annan aktivistgrupp i romanen utgörs av en grupp stickande, brittiska 

kvinnor. Efter att ha sett ett TV-inslag om fjärilarna i Appalacherna bestämde de sig 

för att resa till USA och ge sig in i kampen för fjärilarnas räddning. De har bosatt 

sig i tält på berget, där de stickar små monarkfjärilar som de sedan hänger upp i 

träden. Från början var syftet att protestera mot kalhuggningen men efterhand har 

deras aktion ändrats till en mer allmän protest mot global uppvärmning.142 

Kvinnogruppen finns inte bara i tält på berget, utan också på internet. Den vägen har 

de fått människor att skicka begagnade tröjor i orange och svart till dem. Tröjorna 

repas sedan upp och garnet används för att sticka fjärilar: ”So people all over the 

world will know about the monarch’s plight.”143 Tolkat genom ett skalmässigt större 

filter väcker kvinnogruppens agerande en del frågor. I syfte att rädda fjärilarna har 

de flugit runt halva jordklotet vilket har bidragit till ökade utsläpp av växthusgaser. 

Deras aktion genererar också klimatbelastande transporter när människor i hela 

världen skickar avlagda tröjor till dem. De utsläpp som stickaktionen till förmån för 

fjärilarna orsakar kommer att fortsätta att belasta atmosfären under lång tid. 

Kvinnornas agerande bidrar således till att långsiktigt försämra livsvillkoren för 

såväl människor som icke-människor. 

 Heise skriver att vare sig faktiska eller fiktiva berättelser om utrotningshotade 

arter brukar handla om arterna själva, utan om människorna som engagerar sig för 

dem.144 Så är det till stor del också i Flight Behavior där fjärilarnas öde primärt 

skildras genom hur det berör människorna omkring dem. Kingsolver har i tidigare 

romaner inkluderat korta passager skildrade ut ett djurs perspektiv (en prärievarg i 

Prodigal Summer) men i Flight Behavior förekommer ingenting motsvarande. 

Monarkfjärilarna skildras inte heller som enskilda individer utan det är arten som 

helhet som är i fokus, vilket hade gjort det svårt att ge röst åt dem.  

 Litteraturvetaren Timothy C. Barker skriver att Kingsolvers roman även utan det 

icke-mänskliga perspektivet lyckas förmedla en förståelse för nödvändigheten av att 

ompröva antropocentriska diskurser och perspektiv.145 Jag anser att detta primärt 
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görs genom gestaltningen av den mänskliga sorg som fjärilarnas öde väcker. 

Förståelsen för komplexiteten och allvaret i relation till fjärilarnas nära förestående 

utrotning skildras genom Dellarobias framväxande insikter om hur vi alla är delar i 

ett större, biologiskt sammanhang, men också genom Ovids successivt förändrade 

sinnesstämning i takt med att fjärilarnas situation försämras. Det är genom Ovids 

reaktioner som Dellarobia, och i förlängningen också läsaren, inser tragiken i en arts 

utplåning. När Dellarobia först träffar Ovid fängslas hon av honom och hans starka 

personlighet: ”Tall, dark and handsome … He was so many things this Mr. 

Byron.”146 När han inrättar sig på familjen Turnbows ägor är han orolig för 

fjärilarna, men ändå hoppfull. När han återvänder efter julledigheten har hans 

sinnesstämning förändrats vilket får Dellarobia att undra om någon anhörig till 

honom har avlidit. För varje dag som går blir han allt dystrare: ”he was acting like a 

man who’d been told he had only weeks to live.”147 Det som trycker honom är 

rapporter från fjärilarnas normala övervintringsplats:  

What we are finding in Mexico this year is a catastrophically diminished 
population … They had unbelievable storms and flooding last spring, which 
may or may not have something to do with it … A lot of people are there now 
searching the forests for relocated roosts. […] But the report is nothing.148  

Det här innebär att fjärilarna på familjen Turnbows ägor utgör merparten av artens 

totala population. Eftersom risken är överhängande för att merparten av dem 

kommer att frysa ihjäl under vintern är risken för artens utrotning stor. Ovid har inte 

fått veta att han själv bara har veckor kvar att leva, utan att den fjärilsart vars 

mysterier och hemligheter han har ägnat större delen av sitt vuxenliv åt att försöka 

förstå, med stor sannolikhet står inför att utrotas. Dellarobia hade rätt när hon 

misstänkte att Ovid hade fått ett dödsbud under julhelgen: ”The one thing most 

beloved to him was dying. Not a death in the family, then, but maybe as serious as 

that.”149  

 Dellarobia påverkas av att se hur Ovid långsamt bryts ned av insikten att 

fjärilarna är på väg att gå under, och det påverkar även läsaren vilket blir ett sätt att 
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förmedla den sorg som finns förknippad med en arts utrotning. När den långa, 

regniga vintern avslutas med en oväntad och kraftig snöstorm förvänds den sista 

gnuttan hopp i förtvivlan. När Ovid stänger sitt laboratorium för gott återkommer 

liknelsen mellan dödsfall i familjen och utrotningen av fjärilarna: ”he’d packed up 

the lab with the mood of closing a house after a death in the family.”150 Att Ovids 

känslor inför fjärilarnas död återkommande liknas vid sorgen inför anhörigas död 

bidrar till att lösa upp gränserna mellan den mänskliga kulturen och naturen, och 

förstärka känslan av att den accelererande massutrotningen av arter på jorden är ett 

gemensamt problem för oss alla, människor som icke-människor. 

 Även om Clark skulle ha rätt i att mänsklig föreställningsförmåga är alltför 

begränsad för att fullt ut kunna relatera till andra arter än vår egen, fungerar det väl 

att som läsare dela Ovids djupa sorg över en älskad arts nära förestående utrotning. 

Att Kingsolver dessutom har valt en art som genom sin skönhet hör till dem som 

traditionellt engagerar människor underlättar sannolikt. Romanen rymmer rikligt 

med referenser till fjärilarnas skönhet, deras vackra färger och deras karakteristiska 

vältecknade mönster och det är osannolikt att en liknande skildring av en 

utrotningshotad art av maskar hade väckt engagemang på samma sätt, vare sig hos 

människor i romanens fiktiva värld eller hos läsare. 

 Den biologiska mångfalden representeras också på andra sätt än genom 

monarkfjärilarna. Ett omfattande problem i dag är så kallade invasiva arter. När 

Europas befolkning började kolonisera världen inledde de också en lång tradition av 

att såväl medvetet som slumpartat flytta arter från deras naturliga habitat. Grödor 

började odlas i nya delar av världen, ohyra och insekter följde med skepp runt 

jordklotet och boskap transporterades till nya omgivningar. Det ledde till att en del 

arter kunde inleda en explosiv tillväxt i nya miljöer där de saknade naturliga fiender, 

vilket ledde till att dessa nya arter i sin tur konkurrerade ut andra, inhemska arter. 

Ett exempel är den ursprungligen brasilianska brandmyran som blivit ett stort 

problem i södra USA.151 När Ovid går igenom tänkbara orsaker till varför 

monarkfjärilarnas livscykel har rubbats finns brandmyran med som en av de arter 

som äter upp fjärilslarverna: ”fire ants marching north, consuming 100 percent of 
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the monarch caterpillars they chance to meet.”152   

 Dellarobia och Cubs dagliga liv på gården påverkas av faktorer som har sin 

grund längre bak i tiden, och i andra delar av världen. Ett återkommande bekymmer 

är kaprifolen som med enorm växtkraft brer ut sig över fårens betesmarker, lindar 

sig runt staketen och trasslar in sig i jordbruksmaskinerna. Att rensa ägorna från 

kaprifol är ett tidskrävande och slitsamt arbete eftersom det bara kan göras manuellt. 

Fåren äter inte kaprifol och när den brer ut sig är det på betesmarkernas bekostnad: 

”Ovid had told her [Dellarobia] some animals did eat honeysuckle in Japan, where 

this foreign plant belonged, but they didn’t travel with it. No natural predator here, 

to keep it in check.”153 I stället tvingas människor ägna tid och tålamod åt att om och 

om igen rycka upp och trassla loss de expansiva rankorna. 

 Här representeras antropocen genom en skildring av hur det dagliga arbetet på en 

liten gård i östra Tennessee försvåras av den biologiska invasionen av en art från en 

annan del av världen. Det innebär att en plats, landsbygden i Tennessee, förbinds 

med en annan, Japan. Tillvaron för Cub och Dellarobia hade sett annorlunda ut, och 

villkoren för att leva som jordbrukare på den plats där de har sitt hem hade inte varit 

desamma, om inte människor i en tidigare period hade flyttat dit en vilt växande 

klängväxt från dess ursprungliga hemtrakter i Japan.  

3.7 Gifter, plaster och annat skräp 
Om antropocen får status som geologisk epok kommer den i framtiden att kunna 

identifieras utifrån de sedimentlager vi har lämnat efter oss i litosfären. Det som 

bland annat kommer att finnas i lagren från vår tid är olika sorters icke nedbrytbart 

avfall som radioaktivt material av olika slag, diverse gifter och plaster.154 Vid en 

läsning som fokuserar större skalor träder emellanåt saker fram som annars kanske 

inte hade uppmärksammats lika mycket. När Dellarobia första gången besöker 

berget tillsammans med forskarna är det efter en svår storm. Under den långa 

promenaden till fjärilarnas del av skogen funderar hon på människorna omkring sig, 

men tankarna blandas hela tiden upp med iakttagelser av vad hon ser omkring sig: 
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”she was surprised to see how much man-made flotsam had washed down from 

above, given that no one lived up here: a flat-sided plastic bottle … shreds of plastic 

grocery bags. A large, rumpled panel of corrugated tin. Old fence posts tangled with 

barbed wire …”155 Det Dellarobia lägger märke till är sådant som kommer att finnas 

kvar i vår tids sedimentlager.  

 Människans tidsålder lämnar också efter sig gifter av olika slag. Indirekt 

närvarande i texten finns Turnbows grannar, familjen Cooke. Hester och Bear gör 

sig emellanåt lustiga över paret Cooke som anser att det går att odla giftfritt, och det 

finns en pågående konflikt mellan familjerna där Cookes motsätter sig Turnbows 

flitiga användning av olika bekämpningsmedel. Paret Cooke har en son som är sjuk 

i cancer och hans insjuknande fick föräldrarna att göra upp med användningen av 

bekämpningsmedel och gå över till att odla ekologiskt. Deras jordbruk går dåligt i 

det ständiga regnet och de har förlorat större delen av sin senaste skörd. Enligt Bear 

är det för att de inte förstår att: ”when it rains so much you have to spray those kinds 

of things [tomater], or they’ll just rot.”156 Bear själv har ett motsatt förhållande till 

gifter. Han har till och med ett hemligt lager av DDT undanstoppat i källaren. Cub 

ifrågasätter om det kan vara DDT eftersom det har varit förbjudet sedan innan Cub 

föddes. Bear framhärdar i att det verkligen är DDT, och att det var just för att det 

skulle förbjudas som han såg till att skaffa ett rejält lager.157 Det finns ingenting 

explicit i texten som anger att det finns något samband mellan Cookes misslyckade 

skördar och att de odlar giftfritt. Även romanens konventionellt odlande bönder har 

förlorat större delen av sina skördar till följd av regnet. 

3.8 Narrativ i antropocen 

[W]herever we look in this world, we seek to grasp what we see not just in 
space but in time as well. Narrative gives us this understanding; it gives us 
what could be called shapes of time. Accordingly, our narrative perception 
stands ready to be activated in order to give us a frame or context for even the 
most static and uneventful scenes. And without understanding the narrative, we 
often feel we don’t understand what we see. We cannot find the meaning.158 
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Även om Dellarobia hade gett avkall på fåfängan och haft glasögonen på sig när hon 

första gången såg fjärilarna hade hon inte kunnat skapa mening av det hon såg. 

Fjärilarnas närvaro på berget krävde en planetär kontext, det vill säga ett narrativ i 

en annan, större skala än vad Dellarobia hade tillgång till. Hennes perspektiv är i det 

skedet lokalt, och hon placerar därför in upplevelsen i sitt personliga narrativ, det 

om hur hon är på flykt undan en trist vardag. I den kontexten blir upplevelsen en 

diffus men överväldigande katalysator för personlig förändring. I och med att hon 

inte vet något om vare sig klimatförändringar eller artutrotning kan hon inte sätta 

det hon ser i samband med den sortens skalmässigt stora frågor. Långt senare i ett 

samtal om varför så många människor inte inser klimatfrågans allvar sätter hon själv 

ord på den mänskliga oförmågan att skapa mening utan begripliga narrativ: ”People 

can only see things they already recognize … They’ll see it if they know it.”159 

 Flight Behavior är en roman om klimatförändringar och artutrotning, men det är 

också en roman om konkurrerande narrativ. Fjärilarnas närvaro tolkas på olika sätt 

av olika människor beroende på vilken kontext de sätter in den i. Att människor gör 

olika tolkningar beror också på förekomsten av konkurrerande narrativ. 

 Det är ofta Ovid som får anta rollen av den som förklarar den realistiska 

kontexten, både för Dellarobia och för läsaren. Att ge naturvetenskapliga forskare 

ansvar för att mediera komplexa vetenskapliga frågor är ett vanligt grepp i 

klimatfiktioner.160 Det finns en viss ironi i detta då fiktionens betydelse ofta 

framhålls just för att verklighetens naturvetenskapliga forskare anses ha misslyckats 

med att skapa begripliga berättelser.161 De fiktiva forskarna utrustas ofta med en 

bättre talang för folkbildning än vad många av deras faktiska motsvarigheter 

besitter. I Flight Behavior är Ovid emellertid inte alltid så framgångsrik som 

kunskapsförmedlare. Trexler beskriver honom som: ”an imperfect vessel of climatic 

truth, conveying the limits of science in the contemporary world.”162 Till Ovids 

problem hör hans oförmåga, och uppenbara motvilja mot, att förenkla. I en del 

recensioner har Flight Behavior kritiserats för att Ovids utläggningar är övertydliga 
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och mästrande. Wagner-Martin konstaterar att Ovids sätt att prata är det enda han 

behärskar.163 Ovids oförmåga att förklara, annat än för de redan intresserade, kan 

läsas som en spegling av klimatforskares bristande kapacitet att mediera 

klimatfrågan på ett framgångsrikt sätt, det vill säga ett sätt som leder till individuella 

och politiska förändringar som kan bidra till nödvändiga utsläppsminskningar. Som 

Wagner-Martin skriver är dock tankeutbytet mellan Ovid och Dellarobia ömsesidigt 

och i slutet av romanen har han tagit till sig en del av hennes synpunkter vilket leder 

till en viss utveckling hos honom.164 

 När Ovid blir intervjuad av TV-journalisten Tina Ultner blir resultatet 

katastrofalt vilket inte bara beror på Ovids bristande förmågor, utan också på 

Ultners idé om vilken historia hon vill berätta. Det narrativ Ultner vill förmedla 

handlar om vackra fjärilar som har välsignat Feathertown med sin närvaro. Ovid 

insisterar dock på att det inte finns någonting positivt med övervintrande 

monarkfjärilar i Appalacherna, utan att det tvärtom är en katastrof, ett bevis på: ”a 

disordered system … [p]ervasive environmental damage … a biological system 

falling apart at its seems.”165 När han säger att orsaken är det förändrade klimatet 

ifrågasätter Ultner den globala uppvärmningen: ”Scientists of course are in 

disagreement about whether this is happening, and whether humans have a role.”166 

Ovid säger att hon har fel, att: ”Even the most recalcitrant climate scientists agree 

now, the place is heating up. Pretty much every one of the lot. Unless some other 

outcome is written on the subject line of his paycheck.”167 Intervjun utvecklas till en 

konflikt mellan Ovid och Ultner där han anklagar henne och hennes kollegor för att 

inte sköta sina jobb, medan hon vidhåller att Ovids yrkeskår inte är övertygande 

nog, eftersom: ”a lot of people are just not convinced.”168 Det avgörande för Ultner 

är inte om klimatkrisen är verklig eller ej, utan huruvida berättelsen om den är 

trovärdig. Eftersom så många ännu inte är övertygade anser hon att klimatforskarna 

har misslyckats.  
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 Svårigheten för klimatnarrativ att övertyga beror dock på fler faktorer än att 

klimatforskare är dåliga berättare. En faktor är skalan. Den antropogena förstörelsen 

av biosfär och atmosfär är bortom någonting som någon någonsin har upplevt och 

det är, som Dellarobia säger, svårt att tro på sådant man inte alls känner igen. 

Klimatnarrativet kolliderar också med redan etablerade narrativ som anger ramarna 

för hur vi människor lever våra liv. Det är svårt att förena nödvändiga, extremt 

kraftiga utsläppsminskningar med narrativ om konsumtion, semesterresor och 

ständigt ökande ekonomisk tillväxt.169 Filosofen Stephen M. Gardiner skriver att 

klimatkrisen, med dess egenartade skala, både spatialt och temporalt, innebär 

väldigt specifika konflikter mellan olika kolliderande perspektiv. Grunden för 

klimatfrågans komplexitet är att den både omfattar hela planeten och enorma 

tidsspann. När det gäller den planetära skalan finns i alla fall teoretiska möjligheter 

att samarbeta nationer och regioner emellan, även om det i dag saknas fungerande 

institutioner för det. Nationella parlament är illa rustade för att besluta i planetära 

frågor.170 Det temporala, generationsöverskridande, problemet är enligt Gardner 

ännu svårare. Inte ens i teorin finns möjligheten att till fullo samarbeta över 

gränserna för de generationer som berörs av klimatkrisen, i och med att de flesta 

tidigare generationer är döda och de flesta kommande generationer ännu inte är 

födda. Problemen existerar i en gigantisk temporal skala, medan de som förväntas 

lösa dem är fastlåsta i en specifik punkt i tiden.171  

 Konkurrerande narrativ är inte bara de etablerade, traditionella berättelserna som 

vi formar våra liv kring utan också medvetet skapade narrativ i syfte att väcka 

osäkerhet i klimatfrågan. När Ovid drabbar samman med Tina Ultner anklagar han 

henne för att låta PR-firmor skriva hennes manus: ”the same damn outfit that spent a 

decade manufacturing doubts … about the smoking-and-cancer contention. It’s the 

same damned company, Tina, the Advancement of Sound Science … They went off 

the Philip Morris payroll and into the Exxon pocket.”172 Att människor förnekar 

klimatkrisen handlar också om att det finns ett starkt organiserat och fabricerat 
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motstånd som framförallt har vuxit fram i USA. Den generationsöverskridande 

dimension som Gardner skriver om innebär att det i vår tid finns gott om individer 

och grupper som lever mycket gott genom att förstöra för kommande generationer. 

De som i dag har en hög levnadsstandard har få incitament att ändra sitt beteende, 

eftersom det skulle medföra en kraftig standardsänkning som inte skulle gynna dem 

själva utan bara kommande generationer i vad de ser som en avlägsen framtid.173 I 

konservativa amerikanska kretsar och inom det oljeindustriella komplexet har det 

sedan början av 2000-talet vuxit fram en stark, organiserad rörelse som lägger stora 

ekonomiska resurser på att fabricera osäkerhet och misstänksamhet i klimatfrågan. 

Skälen till de organiserade attackerna på klimatforskningen är dels ekonomiska, dels 

ett motstånd mot statlig intervention vilket åtgärder mot klimatförändringar 

kräver.174 Det Ovid kallar ”the Advancement of Sound Science” är med all 

sannolikhet en representation av ett företag som arbetar för att sprida osäkerhet.175 

Precis som Ovid säger används samma strategier i dag för att skapa osäkerhet kring 

klimatfrågan som användes för att misskreditera vetenskapliga bevis för farorna 

med rökning.176 

 Ovids möte med Tina Ultner avslutas med att han skriker åt henne att hon är 

omoralisk: ”You’re allowing the public to be duped by a bunch of damned liars.”177 

Efter det stormar Ultner ut och lämnar en ångerfull Ovid som omgående ber 

Dellarobia om ursäkt: ”You are always telling me that, work with people … I know 

this was important. And I threw it.”178 Eftersom världen av i dag är global, innebär 

det att Ultner inte ensam har makten över om någon ska få ta del av hennes 

misslyckade intervju eller ej. Medan Ovid och Ultner bråkar har Dellarobias bästa 
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vän Dovey smugit sig in och filmat alltsammans med sin mobil. Hon lägger upp 

filmen på YouTube där den snabbt blir viral.179  

3.9 Vem är antropos? Om välstånd, fattigdom och ansvar 
Antropocenbegreppet ifrågasätts ibland för att dess fokus på människan implicit 

anses referera till mänskligheten som helhet, trots att den faktiska skillnaden när det 

gäller miljöpåverkan är mycket stor mellan människor i olika delar av världen.180 

Det finns också stora skillnader mellan hur hårt effekterna av den globala 

uppvärmningen drabbar, och kommer att drabba, människor och natur i olika delar 

av världen. Det saknas korrelation mellan att orsaka utsläpp och att drabbas av 

effekterna av dem. Snarare är det tvärtom. Amitav Ghosh beskriver det som att: 

”The Anhropocene has reversed the temporal order of modernity: those at the 

margins are now the first to experience the future that awaits all of us.”181 Merparten 

av världens utsläpp orsakas av en förhållandevis liten, välbeställd del av världens 

befolkning, men det är de fattiga som drabbas hårdast.  

 Flight Behavior utspelar sig i USA, ett av världens rikaste länder och också ett 

vars klimatpåverkan är störst. Den del av USA romanen beskriver är en relativt 

fattig landsända med låg utbildningsnivå och hög arbetslöshet. När Prestons 

förskoleklass kommer på studiebesök har Ovid klätt sig fin i kostym och slips. En 

av Prestons klasskamrater stirrar på honom och frågar om det är han som är 

presidenten. Ovid svarar nekande och undrar om det är hans svarta hy som fått 

pojken att missta honom för presidenten. Det är det inte. Det är slipsen. Många män 

sätter på sig slips när de går till jobbet förklarar Ovid: ”Maybe your dad does 

that?”182 Pojken svarar nej. Dellarobia ser hur Ovid får anstränga sig för att förstå 

svaret. ”No on the tie, or no on the going to work, maybe no dad period. She 

[Dellarobia] felt this was a productive meeting of minds.”183 Det som är självklart 

för Ovid, som slipsar, jobb och resor, är ofta totalt främmande för större delen av 

befolkningen i trakten av Feathertown. 
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 De stickande kvinnorna på berget köper bara kläder second hand för miljöns 

skull. Dellarobia och hennes familj köper också second hand, men de gör det av 

ekonomiska skäl.184 Det finns en tydligt konsumtionskritisk ansats i Flight 

Behavior. Ett av många exempel är skildringen av hur Dellarobia och Cub 

julhandlar i den lokala lågprisbutiken. De försöker desperat hitta någon sorts 

acceptabla julklappar som de har råd med: 

She looked over the bins of tinselly junk and felt despair, trying to find one 
single thing that wouldn’t fall apart before you got it home. […] there had to be 
armies of factory workers making this slapdash stuff, underpaid people 
cranking out things for underpaid people to buy and use up, living their live 
mostly to cancel each other out. A worldwide entrapment of bottom feeders.185 

Fattiga människor lever liv där de bara har råd med skräp tillverkat av andra fattiga 

människor. Cub och Dellarobia tittar på prislappar på kinesiska plastleksaker medan 

Cub upprepar att han vill att barnen ska få en riktig jul, utan att närmare specificera 

vad det innebär. Dellarobia funderar på om underkläder duger som julklappar 

samtidigt som hon frestas av en icke fungerande kikare i plast åt den 

naturintresserade Preston: ”It was so tempting to buy a horrible thing you could 

afford, just because the package said: ’Explore Nature.’”186 De skulle egentligen ha 

köpt julgransprydnader också, men det räckte pengarna inte till. När julafton närmar 

sig håller Dellarobia en improviserad julfest för forskarna. I samband med den klär 

hon familjens gran med dollarsedlar. En av forskarna vek en gång pappersfåglar i ett 

skolprojekt för världsfreden och nu ställer han upp och viker fåglar av sedlar till 

Dellarobias gran.187 Dellarobias granutsmyckning kan tolkas som en mångbottnad 

protestaktion. Dels är det en protest mot Bears planerade kalhuggning (företaget 

som han har skrivit avtal med heter Money Tree Industries), dels en protest mot 

konsumtionskulturen i allmänhet eftersom föreställningen om en riktig jul är så 

intimt förbunden med konsumtion. 

 En dag när Dellarobia kartlägger fjärilarnas flygbeteende träffar hon Leighton 

Akins, en äldre man från en stad Dellarobia aldrig har hört talas om. Han åker runt 
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och propagerar för att människor ska förändra sin livsstil för att minska sitt 

koldioxidavtryck. Han har en lista med löften som han vill få människor att skriva 

under. När Akins lista konfronteras med Dellarobias verklighet blir skillnaderna i 

livssituation uppenbar. Till det Akins vill att hon ska skriva under på hör saker som 

att handla second hand via internet, sluta flyga, bara investera i miljövänliga fonder 

och dra ned på konsumtionen av rött kött. Dellarobia kan bara handla second hand i 

butik, eftersom hon inte har någon dator. Så gott som allt hon köper är dessutom 

begagnat. Flugit har hon aldrig gjort och några pengar att investera har hon aldrig 

ägt. Kött lagar hon så mycket det går till familjen när det finns, eftersom de får 

lammkött av Bear och Hester. Att byta ut glödlampor mot lågenergilampor är 

otänkbart för henne eftersom det kostar pengar: ”If it involves buying something, 

check me in the bad-girl column.”188 I takt med att Akins och Dellarobia går igenom 

hans lista blir han alltmer obekväm eftersom det tydligt framgår att hans lista inte 

inkluderar henne. Det finns inte mycket hon kan göra för att minska sitt 

koldioxidavtryck. Hennes fattiga tillvaro ger henne få möjligheter att göra någonting 

av allt det människor förväntas göra för att bromsa koldioxidutsläppen. Hon är 

upptagen med att klara tillvaron, dag för dag.  

 Dellarobia bor i en trakt där människor inte tror på klimatförändringar. De flesta 

anser likt Cub att det är Gud som ansvarar för vädret, och att när den lokala 

radioprataren säger att klimatförändringar är strunt så vet han vad han talar om.189 

Leighton Akins är öppet föraktfull när han talar om människor i Tennessee. Han ser 

det som sin livsuppgift att åka runt till bakåtsträvande platser och försöka sprida 

budskapet om en klimatvänligare livsstil: ”You people here needs to get on board, 

the same as everyone else. If not more so.”190 Även om antropocen är människans 

tidsålder är det skillnad på folk och folk. En del kan inte göra speciellt mycket 

eftersom de redan existerar på marginalerna. Alla människor är en del av antropos 

men inte på samma villkor. De välbeställda har ett större ansvar att bromsa den 

negativa utvecklingen, medan de som har det sämre ställt är de som kommer att fara 
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mest illa av att jorden blir allt varmare. Det är delar av antropocens politiska och 

ekonomiska kontext.  

3.10 Det osäkra slutet 
Efter den långa blöta vintern drabbas Feathertown av en intensiv och oväntad 

snöstorm. Enligt Ovid innebar den slutet på de sista kvardröjande förhoppningarna 

om att monarkfjärilen som art ska överleva. Samtidigt har Dellarobia påbörjat 

uppbrottet från Cub. Hon ska flytta till grannstaden Cleary där hon äntligen ska 

börja på college.191 Allt pekar mot ett lyckligt slut för Dellarobias del, ett där hennes 

utveckling har lett fram till att hon vågar ta ett avgörande steg för att ta kontroll över 

sitt liv, medan det ser värre ut för fjärilarna. Under hela romanen har fjärilarna och 

Dellarobias historier berättats parallellt. De två narrativen har löpt in och ut i 

varandra på ett spännande sätt som har belyst hur nära förbunden den mänskliga 

existensen är med naturen.  

 Det finns ett antal analyser av Flight Behavior där slutet kritiseras. Clark anser 

att fjärilarna i slutet förvandlas till en symbol för Dellarobias frigörelse vilket sker 

på bekostnad av det ekologiska motivet.192 Garrard instämmer till viss del men 

betonar att Kingsolvers text också rymmer osäkerhet när det gäller fjärilarnas 

framtid.193 Jag vill argumentera för en annan tolkning av slutet som jag ser som 

öppet och osäkert både för fjärilarna och Dellarobia. På romanens sista sida visar det 

sig att Ovid har haft fel, allt hopp är inte ute för fjärilarna. Dellarobia får till sin 

förvåning se ett stort antal fjärilar, kanske så många som en miljon, flyga ut över 

dalen.194 Minimum en miljon individer är vad som krävs för att arten ska ha en 

chans att leva vidare.195 Att det bara är Dellarobias uppskattning som ligger till 

grund för antalet (hon har tidigare beklagat att hon har svårt att lära sig att uppskatta 

antal) i kombination med att det antal hon uppskattar är precis det som ger dem en 

chans, inte en garanti, till överlevnad, pekar mot en oviss utgång för fjärilarna. Även 

Dellarobias framtid är i högsta grad osäker när romanen slutar. När hon betraktar 

                                                   

191 Kingsolver, s. 425. 
192 Clark, 2015, s. 178 och s. 182. 
193 Garrard, 2016, s. 310. 
194 Kingsolver, s. 433. 
195 Ibid., s. 422. 
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fjärilarna som flyger iväg står hon i en sluttning och håller fast i ett träd och har 

vatten upp till knäna. Hon har nyss sett sitt hus och sin bil flyta iväg i en 

översvämning. Om Dellarobia överlever eller ej framgår inte.196 Det innebär att 

romanens slut är öppet och osäkert när det gäller båda narrativen i fråga om 

någonting så fundamentalt som överlevnad. Wagner-Martin skriver att slutet också 

förskjuter fokus från det mänskliga till det icke-mänskliga i och med att texten, trots 

att den mänskliga protagonisten befinner sig i akut livsfara, på de sista raderna bara 

handlar om monarkfjärilarna.197 Jag instämmer med Wagner-Martin och anser också 

att slutet är en realistisk representation av antropocen i och med att det är få saker vi 

vet så väl i dag som att framtiden i allra högsta grad är osäker. 

4 Avslutande diskussion 

I Flight Behavior är antropocen representerat i det lilla, i det lokala. Att det 

komplexa antropocen, som sträcker sig runt hela jorden och har förgreningar både 

till det förflutna och långt in i framtiden, ändå ryms ganska väl i trakten av det 

fiktiva Feathertown hänger samman med Mortons the mesh, Haraways 

natureculture, Heises diskussioner om plats, det vill säga att det i dag är omöjligt att 

vara förankrad på en plats utan att samtidigt vara bunden till planeten som helhet 

och vice versa, eller till något av alla de andra begrepp som existerar i dag, och som 

på olika sätt ger uttryck för hur extremt sammanlänkat allt och alla numera är. Inte 

ens den fattiga, datorlösa Dellarobia lyckas undkomma omvärlden där hon går runt i 

sitt lilla hus och försöker få ihop vardagen, eftersom omvärlden ständigt tränger sig 

på. 

 Enligt Clark kan litteraturtolkning i multipla skalor leda till ett ifrågasättande av 

vad som är centralt i texten. När jag i min läsning av Kingsolvers roman har fäst 

blicken på det planetära och de långa tidsspannen har det samtidigt inneburit att jag 

till viss del har låtit bli att fördjupa mig i andra aspekter av texten. Jag har till 

exempel inte fäst så stort avseende vid Dellarobias förälskelse i Ovid. I en 

                                                   

196 Kingsolver, s. 433. 
197 Wagner-Martin, s. 3. 
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antropocen kontext är den inte speciellt viktig. Den finns bara på en plats, och precis 

som med Dellarobias tidigare förälskelser går den över. Plasten som är utspridd i 

skogen kommer däremot inte att gå över. Effekterna av att monarkfjärilarna 

eventuellt utrotas som art går inte heller över. Plasten kommer att finnas kvar under 

oöverskådlig tid och den dag monarkfjärilen som art är utrotad är den borta för 

evigt. Att medvetet fokusera på större skalor leder till en förskjutning av vad som 

ses som viktigt i texten. 

 Antropocen finns dock också representerad i små, jordnära aspekter av 

Kingsolvers roman i och med att den skildrar hur klimatförändringar, avskogning 

och förlust av biologisk mångfald påverkar enskilda människor på specifika platser 

vid exakta tidpunkter. Både familjen Turnbow och Josefinas familj får sina hem 

förstörda till följd av extrema väderkatastrofer som troligen är orsakade av 

miljöproblem av planetär omfattning. Miljöproblemen som ligger bakom 

katastroferna är skapade av människor, till större delen sedan mitten av 1900-talet, 

och samma problem kommer att orsaka nya problem under mycket lång tid. Även 

om vi stoppade alla utsläpp av växthusgaser i dag skulle det överskott som redan 

finns i atmosfären fortsätta att orsaka svåra problem under ofattbart lång tid. 

 Platser och människor länkas i romanen samman genom gemensamma 

erfarenheter av liknande människoskapade katastrofer. Här förbinds också naturen 

med människor i och med att katastrofer drabbar över artgränser. Både fjärilarna 

och Josefinas familj är flyktingar, eftersom deras naturliga habitat har förstörts av 

människans sätt att exploatera den icke-mänskliga delen av naturen. Förstörelsen av 

den plats i Mexiko där de tidigare hörde hemma har tvingat iväg både människor 

och fjärilar till en obekant miljö och en osäker framtid.  

 Clark undrar om det ens är möjligt för den mänskliga föreställningsförmågan att 

fullt ut engagera sig i det icke-mänskliga, utan att samtidigt ha ett mänskligt narrativ 

att hålla fast vid. Kanske är vi just så begränsade som han befarar, men kanske 

spelar det inte så stor roll. I och med att Dellarobia har rätt i det hon kommer fram 

till i slutet av Flight Behavior, att vi alla oavsett vilken art vi tillhör och var i 

världen vi hör hemma ändå hör samman i ett och samma gigantiska system som 

sträcker sig runt hela planeten, behöver vi inte fullt ut kunna känna med vare sig 

fjärilar eller maskar för att förstå att deras problem också är våra, och att vi behöver 

varandra. Det är svårt att som människa helt överge det antropocentriska 
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perspektivet, eftersom det inte går att existera och tänka annat än som representant 

för sin egen art, men när en mänsklig sorg över en art som är på väg att gå under 

gestaltas på det sätt Ovids sorg gestaltas är det möjligt att som läsare känna med den 

förtvivlan han känner inför en älskad arts utrotning. 

 Kluwick skriver att det viktigaste för klimatförändringsnarrativ är att förmedla 

budskapet om att klimatkrisen är någonting redan pågående och att den är 

oundviklig utan att samtidigt förlama förmågan att föreställa oss en framtid värd att 

kämpa för. Kingsolver lämnar både Dellarobia och fjärilarna i ovisshet men ändå 

finns det en sorts hoppfullhet på de sista sidorna. Dellarobias liv hänger på en skör 

tråd, eller på ett spensligt träd vars rötter snabbt friläggs när flodvågen av 

smältvatten väller ned från bergssidan, men trots det förmedlar hon en känsla av 

hopp när hon väljer att lyfta blicken från platsen hon försöker hålla sig fast vid, för 

att se hur fjärilarna flyger iväg: ”Not just a few, but throngs, an airborne zootic force 

flying out in formation, as if to war.”198 Dellarobia lyckas även mitt i en katastrof 

hålla fast vid en gnutta hopp och kanske är det den känslan Kingsolver vill 

förmedla, att även om det ser mörkt ut finns det ett visst hopp om en acceptabel 

framtid. Det avgörande är att människan tar den pågående krisen på allvar och 

besinnar sig, för det är som Sörlin skriver bara hon som kan göra det, inte jorden, 

inte Gud. 

5 Sammanfattning 

I uppsatsen har jag undersökt representationen av antropocen i Barbara Kingsolvers 

roman Flight Behavior ur ett ekokritiskt perspektiv. Till de teman som har 

avhandlats i analysen hör bland annat klimatförändringar, biodiversitetsförlust och 

förhållandet mellan människa och natur i en antropocen kontext. I analysen har 

också sociala och ekonomiska aspekter av antropocen, såsom ekonomisk 

ojämlikhet, undersökts. Jag har också undersökt hur Kingsolvers text representerar 

för antropocen typiska konkurrerande narrativ. 

 Analysen har fokuserat på multipla skalor, såväl spatiala som temporala, enligt 

                                                   

198 Kingsolver, s. 433. 
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den metod som Timothy Clark föreslår i Ecocriticism on the Edge. Analysens 

skalmässigt större perspektiv har visat att ett medvetet fokus på storskaliga, för 

antropocen centrala, aspekter av texten leder till en omprövning av vad som är 

centralt i textanalysen. Primärt representeras antropocen i Kingsolvers roman genom 

skildringar av hur människor, djur och natur drabbas av olika former av antropogen 

miljöpåverkan, i en lokal kontext under ett begränsat antal månader. Genom att rikta 

läsningen mot det storskaliga har jag visat att narrativet också rymmer förbindelser 

med andra punkter i både tid och rum. Analysen har också visat hur antropocen är 

representerat i Flight Behavior genom en upplösning av gränsen mellan det 

mänskliga och det icke-mänskliga.  

 De skalmässigt multipla tolkningarna rymmer också motsägelser. Ett av många 

exempel på detta är hur olika fjärilarnas ankomst till familjen Turnbows skog kan 

förstås, beroende på vilket skalmässigt filter som appliceras. I lokal skala är det för 

traktens invånare någonting positivt, ett mirakel, medan det i planetär skala är ett 

uttryck för en pågående förlust av biologisk mångfald till följd av bland annat ett 

förändrat klimat. Att tolkningen av romanen till viss del blir motsägelsefull till följd 

av de multipla skalorna ser jag som ett uttryck för antropocens komplexitet, där det 

som är till fördel för den enskilda inte sällan är destruktivt för planeten som helhet. 
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