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Påsar, gräs och andra aktörer  
i Karl Ove Knausgårds årstidskvartett
Av M A R I E  ÖH M A N

Att placera Karl Ove Knausgårds författarskap i en ekokritisk kontext är inte helt själv-
klart. Merparten av de litteraturvetenskapliga studier som behandlat författarskapet 
sedan de sex volymer som utgör romansviten Min kamp publicerades är inriktade på 
att utröna i vilken grad författarens texter vilar på självbiografisk grund och eventu-
ella etiska och litteraturteoretiska frågeställningar som kan relateras till detta. Roman-
sviten har gett upphov till en omfattande genreteoretisk diskussion och begrepp som 
självbiografi, autofiktion, sanning och roman har vitaliserats och fått bränsle av den. 
Författarskapet har, om än inte utan debatt, placerats i en tradition av självbiografiskt 
skrivande med föregångare som August Strindberg, Marcel Proust och James Joyce,1 
men också i en mer sentida autofiktionell trend tillsammans med författare som exem-
pelvis Carina Rydberg och Stig Larsson.2 I den allmänna debatten, präglad av den fa-
miljefejd som första delen gav upphov till, har uppmärksamheten gärna riktats mot 
gränsdragningar mellan sanning och lögn och det manliga författarsubjektets kanske 
vårdslösa sätt att göra bruk av sina barndomsminnen och relationen till fru och barn 
som stoff i sina verk. I en uppmärksammad essä med den ordlekande titeln ”Mans-
kris” reducerar Jenny Tunedal romanprojektets kamp till ”förmågan och rätten att vara 
man, med allt vad det innebär. Man kan göra barn, man kan göra stor konst och lit-
teratur. Man är en solitär – suverän och ensam, narcissistisk och melankolisk.”3 Kort 
sagt har Knausgård betraktats som en kulturman snarare än en författare med miljö-
vårdande ambitioner.

Jag har ändå för avsikt att göra just detta, det vill säga påvisa en ekokritisk dimen-
sion i Knausgårds författarskap. Det finns uttalanden av författaren själv som visar på 
ett engagemang i miljöfrågor. Han har exempelvis deltagit med essäistiska debattinlägg 
i klimatfrågan. Inför stortingsvalet 2016 kritiserade han exempelvis norska politikers 
vilja att fortsätta bygga ut oljefält i Nordnorge: ”Vi tänker kortsiktigt för att vi är en del 
av en kortsiktig kultur. Vi förvärrar klimatet och förstör miljön för att vi bara tänker 
på oss själva. I stället för att se liv, ser vi resurser. I stället för att se existentiell rikedom 
ser vi ekonomisk vinning”.4 Det finns också exempel på uttalanden om den moderna 
människans upplevelse av gudsnärvaro i naturen som skulle kunna uppfattas som ut-
tryck för en naturromantisk hållning.5
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Det främsta skälet till att diskutera författarskapet ur ett ekokritiskt perspektiv finns 
dock att hämta i de litterära texterna själva. Den del av Knausgårds produktion som jag 
vill föra fram i detta sammanhang är de föga utforskade fyra essävolymerna Om hösten 
(2016), Om vintern (2016), Om våren (2017) och Om sommaren (2017), vilka här får gå 
under den samlande beteckningen årstidskvartetten. I den mån kvartetten rönt något 
tidigare litteraturvetenskapligt intresse har det främst varit som ett slags förlängning av 
eller bekräftelse på de frågeställningar som behandlats i andra delar av författarskapet. 
Det är kanske inte så förvånande. Här finns, liksom i övriga texter, en spänning mel-
lan fiktion och icke-fiktion som ger upphov till intressanta genreteoretiska frågor. Som 
Merete Røsvik påpekar i artikeln ”Ei årstid for allt” återfinns genredrag som brev, dag-
bok och essä tagna i bruk i årstidskvartetten – alla exempel på prosa där en författare 
signalerar självbiografiskt skrivande – samtidigt som böckerna också innehåller klas-
siska skönlitterära verkningsmedel och explicita skönlitterära genreangivelser, exem-
pelvis beteckningen roman på smutssidan i Om våren.6

Men texterna rymmer också passager som kan ses som uttryck för ett engagemang 
för miljö och klimat. Här finns minnesbilder från barndomen av ”alla vrålande, då-
nande och dunkande motorer som förbrände bensin”, åtföljda av det vuxna jagets re-
flektioner över hur denna utvunnits ur olja som hämtats ur förhistoriska reservoarer 
med ”omvandlad organisk materia”.7 Och här finns betraktelser av djur och natur som 
inte stannar vid neutrala redogörelser utan övergår till mer eller mindre explicita ställ-
ningstaganden. Ett exempel är essän ”Grävlingar” i Om hösten. Den inleds som en till-
bakablickande berättelse om den unga jagberättarens8 återkommande möte med en 
grävling på sin genväg till ett sommararbete i tonåren, på en skogsväg utefter en bäck i 
tät blandskog. Mötet förefaller leda till att någon form av parallell samexistens utveck-
las mellan honom och grävlingen. Istället för konfrontation och korsande vägar blir de 
varandras följeslagare för en stund. Hågkomsten får sedan utgöra kontrast till de bilre-
sor som företas i essäns nu-plan, resor som är kantade av påkörda och döda grävlingar:

När jag nu kör på motorvägen in mot Malmö och ser en av de vackra svart-och-vitnosiga 
grävlingarna ligga blodig och orörlig på vägbanan fylls jag av en trött, hopplös vrede, för 
det som har dödat den är en struktur jag är med om att upprätthålla, och som är så bra för 
mig att jag inte tänker ge upp den. Och även om jag skulle göra det, sluta köra bil, skulle 
det inte förändra någonting, varken den stigande temperaturen i världen eller de döda 
djuren på vägbanan. Det är en arvsynd, den tillhör alla, och kan bara upphävas av alla.9

Skildringen av bilen som dödat ett djur kan sägas fungera som en bild av människans 
destruktiva förhållande till naturen. Det döda djuret väcker vrede hos jaget, inte bara 
för själva förlustens skull utan genom insikten att han är medskyldig; individens hand-
lingar bär upp det system som är den egentligen skyldiga till djurets, naturens, död. 
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Vreden övergår dock i en uppgivenhet där individens möjligheter att förändra avfär-
das. Resonemanget känns igen från vardagsdebattens fördelande av skuld i miljöfrågan 
och diskussion om hur viktig den individuella handlingen kan anses vara.

Det ekokritiska perspektivet menar jag dock främst kommer till uttryck i det in-
tresse för och den uppfattning av materialitet som dessa texter innehåller. Kvartettens 
narrativa ram är en far som skriver ett brev till sin ofödda och sedermera nyfödda dot-
ter, där han berättar om hur den värld hon är på väg att födas till är beskaffad. De två 
första volymerna, Om hösten och Om vintern, består av korta essäer om saker och fe-
nomen såsom äpplen, snö, plastpåsar, tänder, etc. Den encyklopediska dispositionen 
överges i den tredje, Om våren, som är en självständig berättelse som utspelar sig un-
der en dag och skildrar fadern och hans nu tre månader gamla dotters resa till och 
korta besök hos barnets mor som ligger på sjukhus. Fadern minns slumpvisa händelser 
från deras liv tillsammans och däremellan upptas hans tankar av vardagens plikter och 
göromål. Den avslutande Om sommaren återvänder delvis till det encyklopediska upp-
lägget. Essäer om företrädesvis somriga fenomen som en gräsmatta, myggor och cam-
pingplatser varvas med dagboksanteckningar från vardagslivets aktiviteter och hän-
delser en sommar i familjens liv. Sammantaget innebär detta att merparten av de fyra 
böckerna (åtminstone kvantitativt sett) består av ett ingående och detaljerat utfors-
kande av materiella ting och vardagliga fenomen. Det som utgör dominanten i tex-
terna är den detaljrikedom med vilken Knausgård beskriver och betraktar dessa. Fa-
dern som förklarar världen, tingen, för sitt ofödda barn erbjuder en berättarposition 
och utgångspunkt för att på ett naivt och distanserat sätt utforska och undersöka dem.

Den syn på materialitet som framträder i dessa utforskande beskrivningar uppvisar 
en affinitet med ett nymaterialistiskt tankegods. Genom att skildra upplevelser av oför-
utsägbar materia och agerande ting framträder ett nytt slags materialitet med drag av 
subjektivitet och aktörskap. En känsla av gränsupplösning mellan det egna jaget och 
materialiteten framträder i texterna, ett tillstånd där människa, ting och natur utgör 
en form av gemensamt nätverk, är förbundna med varandra och därför också påver-
kar varandra.

Materialism och ekologi
En traditionell syn på materialitet bygger på en kartesiansk-dualistisk världsbild, grun-
dad i René Descartes indelning av världen i två substanser: en kroppslig-materiell som 
styrs av fysikens och astronomins lagar, och en själslig, icke-materiell, såsom tankar, 
vilken styrs av den fria viljan. För Descartes ingick identifikationen av dessa två sub-
stanser i strävan att hitta en metod för att nå sann kunskap snarare än att definiera det 
mänskliga.10 För eftervärlden har den dock blivit avgörande för förståelsen av såväl den 



Påsar, gräs och andra aktörer i Karl Ove Knausgårds årstidskvartett · 95

Samlaren, årg. 141, 2020, s. 92–107

materiella världen som av den mänskliga identiteten. Hans syn på materialitet har se-
dermera lagt grunden för moderna idéer om naturen som mekanisk, livlös och passiv, 
något som styrs av fysikens lagar och som därmed är både förutsägbart och möjligt att 
kontrollera. I kontrast till detta har människan begreppsliggjorts som något annat och 
separerat från naturen, det vill säga aktiv, kognitiv, autonom och levande.11 Genom fi-
losofihistorien har etiskt värde kopplats till det immateriella medvetandet, vilket har 
gjort människan hierarkiskt överordnad naturen och rättfärdigat människans exploa-
tering av den.12

Sedan något decennium tillbaka har denna föreställning utmanats av ett antal sam-
verkande diskurser som tillskriver det materiella – tingen och naturen – nya kvalite-
ter och som därigenom ger det ny signifikans för den mänskliga existensen. En sådan 
diskurs kan härledas till utvecklandet av ny teknik och naturvetenskapliga upptäck-
ter som beskriver materien – och då handlar det om allt från atomer till plantor – som 
ener gier och relationer i ständig rörelse snarare än som något passivt och statiskt. Den 
artificiella intelligensen närmar det materiella och det immateriella till varandra, be-
greppsligt såväl som empiriskt, genom att tillskriva det materiella egenskaper som re-
flektion och autonomi (det vill säga ett ”medvetande”). Upptäckten av det mänskliga 
DNA:t har vidare påverkat människans ontologiska självförståelse genom att blott-
lägga våra faktiska (materiella) byggstenar. Sammantaget underminerar dessa utveck-
lingar föreställningen om en oföränderlig och trög materiell substans. Genom att fo-
kusera krafter och energier snarare än essenser framträder istället det materiella och 
naturen som processer, i rörelse med riktning utan mänsklig inblandning.13 Detta är i 
förlängningen av betydelse för vår naturuppfattning eftersom den frångår synen på na-
turen som ett passivt objekt och som något åtskilt från och underordnat människan. 
Istället möjliggör det uppfattningen att människan är en del av och likvärdig den.

Man kan också tala om att ett nytt intresse för den materiella, faktiska verklighe-
ten har uppstått som en reaktion mot ett poststrukturalistiskt paradigm där språk-
liga och konstruktivistiska utgångspunkter i analyser av samhället och kulturen upp-
levs som otillräckliga, ett slags poststrukturalistiskt fatigue. Tänkare som Karen Barad, 
Stacey Alaimo och Jane Bennett har med denna utgångspunkt på olika sätt bidragit 
till ett ökat fokus på betydelsen av det faktiska och till förståelsen av människan som 
sammanvävd med, eller inbäddad i, den materiella världen. Barad, med sin bakgrund 
i fysiken, framhåller den beskrivning av materien som den naturvetenskapliga utveck-
lingen föreslagit. Med hjälp av termer som performativitet och ”intra-action” beskri-
ver hon alla materiella fenomen som dynamiska krafter som konstant förändras, påver-
kar och uppstår och hon menar att dessa processer och relationer snarare än essentialis-
tiska egenskaper är avgörande för vad som kan anses vara aktivt och agerande: ”Matter 
is agentive, not a fixed essence or property of things”.14 Alaimo problematiserar före-
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ställningen att människa och materia är åtskilda och framhåller hur sammanvävda de 
i själva verket är. Hon menar att alla ting och entiteter (egentligen kroppar) karaktäri-
seras av en porositet som tillåter den yttre världen att flöda igenom dem. Med hjälp av 
begreppet ”transcorporeality” riktar hon uppmärksamheten mot materiell interaktion 
mellan mänskliga, klimatmässiga, ekonomiska och politiska krafter för att understryka 
att den mänskliga ”substansen” är omöjlig att separera från sin omgivning. Att tänka på 
människan och hennes omgivning på det sättet synliggör hennes sårbarhet inför ma-
teriella krafter, menar Alaimo, och det fungerar i sin tur som en viktig utgångspunkt 
för att göra naturens angelägenheter också till människans.15 Bennett intresserar sig för 
tingens inneboende kraft och använder begreppet ”vibrant matter” för att beskriva hur 
materiella ting agerar i tillvaron, självständigt och utan mänsklig inblandning. Hon ta-
lar om ”assemblages”, ett slags ad hoc-grupperingar av materiella ting som genom att 
finnas tillsammans blir aktörer (ett föremål får ett annat att framträda tydligare genom 
att blott finnas bredvid, en samling spridda föremål utan egentlig samhörighet bil-
dar tillsammans en enhet med ny betydelse för omgivningen). Likt Alaimo framhåller 
Bennett människans förbundenhet med materien genom att påvisa hur ting högst på-
tagligt inverkar på människan. Hon exemplifierar med hur stamceller, elektricitet och 
skräp skapar, förstärker och ändrar beteenden och känslor hos människan och menar 
att vi inte längre kan betrakta henne som autonom eller essentiellt skild från sin om-
givning. En särskild poäng hos Bennett, som är en politisk teoretiker, är att människan 
då inte heller kan anses ha exklusiv politisk status utan att överväganden och beslut om 
samhällsutveckling också måste inkludera det icke-mänskliga.16

Sammanfattningsvis kan man säga att utvecklingen inom dessa områden har med-
fört att våra föreställningar om vad som kan definieras som materiellt expanderats till 
att omfatta fler fenomen. Också den mänskliga essensen är i någon bemärkelse ma-
teriellt betingad. Samtidigt har föreställningen om det materiellas kvaliteter vidgats 
och närmat sig den vi har om det immateriella. Också ting och föremål är aktiva aktö-
rer i tillvaron. Ett grundantagande hos företrädare för detta nymaterialistiska perspek-
tiv är att ett nytt begreppsliggörande av det materiellas ontologi har ekologiska impli-
kationer. När det materiella (exempelvis naturen) beskrivs som autonomt, kognitivt 
och levande snarare än som något oföränderligt och dött överbryggas det kartesianska 
glappet mellan människan och hennes omgivning. Föreställningen om människans in-
bäddning i det materiella och ständigt pågående transaktioner mellan mänskliga och 
tingliga kroppar blir ett sätt att inte göra skillnad mellan miljöengagemang och män-
niskoengagemang. I antologin New Materialisms. Ontology, Agency, and Politics spe-
kulerar redaktörerna Diana Cole och Samantha Frost kring vad en sådan ny materia-
lism skulle kunna kan bidra till:
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[W]e believe it is now timely to reopen the issue of matter and give material factors their 
due in shaping society, and circumscribing human prospects […]. What is at stake here is 
nothing less than a challenge to some of the most basic assumptions that have underpin-
ned the modern world, including its normative sense of the human and its beliefs about 
human agency, but also regarding its material practices such as the ways we labor on, 
exploit, and interact with nature.17

Det något långtgående antagande som antologiförfattarna gör är alltså att en föränd-
rad uppfattning av materialitet i förlängningen skapar förutsättningar för att förändra 
samhället. När det materiella, naturen, uppfattas ha förmodat mänskliga egenskaper 
och ses som aktör i tillvaron kommer sociala praktiker förändras och vi kommer inte 
längre att ha någon grund att rättfärdiga ett exploaterande av naturen utifrån. Detta 
antagande utgör också grunden för mitt fortsatta resonemang.

Jag har en kropp, alltså finns jag
Många av de reflektioner kring materialitet som årstidskvartetten innehåller är knutna 
till den mänskliga kroppen. Essäerna behandlar exempelvis kroppsdelar som näsan, 
öron (Om vintern), tårar, hud, (Om sommaren), ögon, fingrar, blod och mun (Om hös-
ten). Ofta inleds dessa essäer med en mycket detaljerad redogörelse för fenomenens 
rent konkreta och fysiska konstitution. ”Näsan är en dramatiskt stupande och markant 
utväxt mitt i ansiktet, under ögonen och ovanför munnen, som den också är samman-
bunden med via inre gångar” och den är uppbyggd av ben ”som spjälor över vilka brosk 
och hud är spända, som ett litet tält”, får läsaren exempelvis veta om näsan.18 Om ögo-
nen sägs att de ”består av en glaskropp, en bakre och en främre kammare, och en rad 
hinnor”.19 Från dessa konkreta och detaljerade beskrivningar leder betraktelsen vidare 
till en redogörelse för kroppsdelarnas mekanik och funktion i människan. Det beskrivs 
hur ”ljusenergin omformas till nervimpulser när ljuset träffar ögat” och hur dessa im-
pulser i nästa skede ”slungas genom nervbanorna till hjärnans syncentrum där de åter-
uppstår som inre föreställningar”.20 Och det redogörs för hur munnen ältar maten ”ge-
nom tändernas arbete, assisterat av tungan, som puttar in bitar för dem att tugga, som 
en första del av matsmältningsprocessen”.21 Fokuseringen på det kroppsliga och meka-
niska i skildringarna antyder en traditionell materialistisk människosyn av la Mettries 
märke, det vill säga att även förmodat mentala processer har ett kroppsligt ursprung 
och att människan därför i sin helhet är att betrakta som en ”maskin”.22 Samtidigt för-
nekas inte möjligheten att det finns något mer, som inte låter sig fångas i dessa meka-
niska beskrivningar. Detta ”utöver” kommer till uttryck i essäerna som ett associativt 
begrundande av hur de kroppsligt-mekaniska nervimpulserna och ljusenergin är för-
utsättningar för sinnliga och mentala upplevelser, som att se sina döttrar spela badmin-
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ton ”omgivna av orörliga gröna växter och buskar och träd, under en lysande blå him-
mel”23 och att genom köksfönstret betrakta snöflingor som dalar mot gräsets strån och 
får landskapet att lysa. På samma sätt möjliggör tuggande och matsmältande upplevel-
sen av ”den svagt syrliga smakförnimmelsen som fyller munhålan när ett saftigt sallads-
blad möter tungan, och den härliga, krispiga känslan som uppstår när tänderna krasar 
genom den friska, spröda ytan.”24 Knausgård framstår som förtrogen med såväl kartesi-
anism som materialistiska motbilder och spänningen mellan sådana perspektiv är hela 
tiden verksam i begrundandet av kroppen och dess delar. I essän om ögon förs ett ex-
plicit resonemang kring detta:

[ J]ag kunde ha slagit mig till ro med förklaringen att det är ren mekanik och materialitet, 
ren överföring av energi, en fråga om atomer och fotoner, om det inte hade varit för att 
ögonen inte bara tar emot ljus, utan också sänder det ifrån sig. Vilket slags ljus är det? Åh, 
det är det inres ljus, det som lyser i alla ögon vi ser, kända och okända.25

Det påtagliga och materiella räcker inte för att förklara vad ett öga och ett seende är. 
Det ljus som ögonen sänder ut och som vi ser när vi ser in i någon annans ögon kan 
inte fångas i sådana redogörelser. Tanken på ett inres ljus för tankarna till det vardag-
liga uttrycket om ögonen som själens spegel (vilket också åberopas i essän). Det mate-
riella föregår och ”orsakar” visserligen fenomen som kan uppfattas som själsliga, men 
det själsliga framstår inte desto mindre som något utöver det rent kroppsliga. Man kan 
säga att kropp och själ framstår som delar av samma process snarare än (separata) es-
sentiella entiteter i hierarkisk kamp.

Vad som framträder i de processer som skildras i exemplen ovan är en upplösning 
av gränsen mellan den mänskliga kroppen och dess omgivning, mellan något yttre och 
det inre. Att äta en bit mat innebär att ”förvandla en så stor del som möjligt av detta 
yttre tillskott [salladsbladet] till något inre”.26 Att höra innebär att ljudvågor ”som är 
osynliga för ögat men ändå är fysiska realiteter, leds in i skallen med ett slags tratt”.27 
Man kan tala om ett slags iakttagelser över den mänskliga kroppens nödvändiga för-
bindelse med det som finns utanför den. Reflektionerna handlar inte bara om att en 
gräns mellan yttre och inre löses upp utan också om insikten att den mänskliga krop-
pen och existensen i någon bemärkelse formats och modellerats av yttre materiella fe-
nomen. Författaren reflekterar explicit över ”hur tunn skiljelinjen mellan den materi-
ella världen och varelserna kan vara”,28 och att detta är en del av en mänsklig evolution: 
”livet har alltid tagit alla medel i anspråk för att hålla sig kvar här, och har alltid inkor-
porerat element från den materiella världen i sina eviga förfiningsprocesser. Ström i 
nerver, vatten i hålrum, stenar i öron”.29 Men det är inte bara ett konstaterande av en 
process som pågått i människans evolutionära historia utan också något som pågår nu:
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Min identitet, den jag är inför mig själv, är invävd i tingens värld på ett sådant sätt att det 
är omöjligt att säga när det ena slutar och det andra börjar, medan min kropp på sätt och 
vis i sig är ett ting, lika ändlig som tingen, lika begränsad, men också lika öppen, för vatt-
net rinner inte bara ned genom jorden, utan också ned genom strupen, och luften som 
fyller upp alla rum, fyller också upp lungorna, för att inte tala om alla växter och djur som 
vi tar in i oss och pressar ut igen när allt vad vi har användning för har tagits upp i oss – 
och en dag ska kroppen också röra sig ända in i tingens värld, bli ett ting bland andra ting, 
som ett löv, en trästock, en grästuva, och fortsätta att existera som element i den stumma 
verkligheten.30

Transaktionerna mellan yttre och inre, mellan materia och människa uttrycks som en 
känsla av holistiskt samband och ömsesidighet mellan jaget och omgivningen: Tanken 
förs till djupekologiska idéer om ett utvidgat jag, där förståelsen av människan och na-
turen som delar av ett och samma ekosystem, en gemensam existens, framhålls som en 
grund för ett ekologiskt förhållningssätt.31 Men där finns också likheter med Alaimos 
tal om porösa kroppar som tillåter den yttre världen att flöda igenom dem: ”[T]he 
human is always the very stuff of the messy, contingent, emergent mix of the material 
world.”32 Känslan av samtidig expansion och inkludering som förmedlas i det citerade 
avsnittet kan sägas reflektera det uttalandet.

Forskare som intresserat sig för hur den nya tekniken påverkar människans själv-
uppfattning talar om en ökad betydelse av kroppen. När intelligens inte längre kan ses 
som en unikt mänsklig företeelse blir det kroppsliga viktigare för den mänskliga iden-
titeten: ”human mind without human body is not human mind”, som Hayles uttrycker 
det.33 Detta återspeglas också i utvecklingen av artificiell intelligens som har synlig-
gjort att autonomi och rationalitet inte är tillräckligt för att en intelligens ska kunna 
orientera sig i tillvaron. För det behövs även ”a lived body”, som Hubert Dreyfus kallar 
det i What Computers Still Can’t Do.34 Årstidskvartettens många skildringar av mötet 
mellan jaget och materien, där mötet ger upphov till en livskänsla hos berättarjaget, 
kan ses som en gestaltning av Hayles och Dreyfus konstateranden. ”Alla våra föreställ-
ningar om hur något känns kommer från huden, dess möte med den materiella värl-
den”, säger jaget i Om sommarens essä ”Hud”.35 Att en bult är hård och räfflad, att gräset 
en sommarmorgon är mjukt och svalt ”är hudens upplevelse”.36 I Om hösten framstår 
känslan av välbehag som uppstår i mötet mellan den egna kroppen och det materiella 
som en pendang till Descartes ”jag tänker, alltså finns jag till” – men nu är det kroppen 
och inte tanken som bekräftar varat och existensen: ”Känslan av att vara i världen, och 
vara en del av den. Att förstå att man rör vid något när man rör vid något. Inte bara se, 
inte bara tänka, utan vidröra.”37
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Gräset och tingen
Tingen har en framträdande plats i årstidskvartetten, inte bara för att den innehåller 
essäer över ämnen som stolar (Om vintern), gummistövlar, vattenspridare (Om somma-
ren) etc. och att utforskandet av dem i sig tillskriver dem mening och betydelse. Det rå-
der också ett särskilt förhållande mellan jaget och tingen i berättelserna och reflektio-
nerna. En ibland nästan katalogartad uppräkning av saker och vardagsföremål medför 
ett slags textuell närvaro av materialitet som riktar uppmärksamheten mot den ”ting-
lighet” vi har omkring oss och hela tiden förhåller oss till. Detaljerade beskrivningar av 
ett föremål leder till reflektioner över gränser hos dessa föremål, deras avtryck, likhet 
med och relation till andra ting på ett sätt som sätter fokus på deras ontologi. Om sto-
len sägs exempelvis att den ”består av fyra ben på vilka en skiva vilar”, att den är besläk-
tad med bänken och soffan som också är till för att sitta på, men ändå ”radikalt skild 
från dem, för stolen är till för en, och bara en”.38 Det är en saklig och konkret beskriv-
ning av stolens uppbyggnad och konstitution. Men det faktum att stolen endast ger 
plats för en ger den ett karaktärsdrag, som om detta begränsade erbjudande om sitt-
plats återspeglar en verksam kraft hos stolen: ”Stolen avsöndrar oss”, sägs det, och den 
utövar makt genom att bara erbjuda sina tjänster till en enstaka utvald: ”Stolens enväl-
diga väsen är så inarbetat i oss att det är otänkbart att två vuxna skulle dela en stol”.39 
Stolen framstår inte bara som ett passivt föremål, utan också ett slags aktör i männi-
skans liv.

Känslan att tingen agerar självständigt och oförutsägbart är också närvarande i be-
skrivningar av hur föremål och ting tränger sig på i vardagslivet, som om de levde ett 
eget liv som författaren inte har full tillgång till:

Stöket i huset verkar följa bestämda lagar, det samlar sig på bestämda ställen. På köks-
bänken, under skåpen med porslin och glas, där vi brukar lägga posten, växer det alltid 
upp en väldig hög, inte bara med kuvert och reklam, tidningar och paket, utan också 
med böcker leksaker, påsar, plastburkar, strumpor, pennor och tuschpennor, hårsnoddar, 
verktyg, skruvar och spikar, proppar och glödlampor. Den där högen växer sakta och föl-
jer en helt annan rytm än högen på bänken mitt emot, med diskhon, där ett berg av disk 
reser sig brant, för att somliga bra dagar försvinna efter bara ett par timmar”.40

I sin kontext kan det citerade avsnittet illustrera berättarens och hans familjs oförmåga 
att hålla hemmet i ordning och den genans han upplever när denna belägenhet expo-
neras för besökande föräldrar till barnens vänner. Men det finns också något i dessa 
skildringar som ger anledning att betrakta dem som något av större signifikans än ett 
medel för att karaktärisera berättarjaget eller en fond mot vilken en berättelse om en 
man överhopad av för mycket ansvar och hushållsarbete utspelar sig. Känslan av passi-
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vitet när han konfronteras med dessa vardagsföremål är uppenbar. Där finns en känsla 
av självständig närvaro, som om dessa vardagsföremål självorganiserat sig till högar och 
röra. Den detaljerade återgivningen av det vardagliga i Knausgårds författarskap har 
omfångsrikt diskuterats och väckt frågor. I tidigare studier har den satts i samband 
med frågor om autenticitet och sanning och betecknats som hyperrealism. Jan Kjær-
stad ser det istället som en del av en autofiktionell estetik, där detaljen snarare leder till 
”hyperfiktion”.41 Fokuset på detaljen och det vardagliga kan alltså ses som såväl ett av-
täckande av som en rörelse bort från sanningen. I Inge van de Vens artikel ”The Mo-
numental Knausgård. Big Data, Quantified Self, and Proust for the Facebook Gene-
ration” liknas tillvägagångssättet vid ett samtida bruk av sociala medier där man gärna 
delar för mycket information genom bilder av måltider, avslöjande selfies och person-
liga detaljer. Artikelförfattaren argumenterar för att detta i en tid av allmän ”datafie-
ring” är ett uttryck för ett skifte i samtida narrativ litteratur, karaktäriserad av serialitet 
och ackumulation snarare än kausalitet och avslut.42 Knausgårds fokus på detaljen och 
det vardagliga i årstidskvartetten kan också relateras till Bennetts ”vibrerande” mate-
ria. Hon talar i Vibrant Matter om ”thing-power” i ett försök att teoretisera kring ma-
teriella föremåls effekt på människans tillvaro. Thing-power är då förmågan hos arte-
fakter (”man-made items”) att överskrida sin status som objekt och att manifestera sig 
som oberoende. Bennett liknar fenomenet vid det som Thoreau benämner ”the Wild”, 
det vill säga en kuslig eller mystisk närvaro och en icke-mänsklig kraft och, med hän-
visning till W.J.T. Mitchell, till det som händer när ett föremål/objekt blir det Andra. 
Bennett exemplifierar sitt teoretiska resonemang genom att berätta om sitt möte med 
ett antal föremål (en död råtta, en kork till en plastflaska och en arbetshandske) en 
vanlig tisdagsmorgon då hon plötsligt insett deras singularitet. ”Things have the capa-
city to make things happen, to produce effects, they are not reducible to the contexts 
in which (human) subjects set them”, hävdar hon.43 Tingen som hopar sig i årstidskvar-
tetten och som uppenbarligen påverkar berättaren framstår som just en sådan mystisk 
och självständig närvaro som Bennett via Thoreau talar om.

Vissa gånger kommer känslan av spridd agens till uttryck som en upplevelse av 
grundläggande oförutsägbarhet hos materien, som om den agerade på egen hand och 
utifrån egna bevekelsegrunder. Ett exempel är reflektionen över atomer i Om vintern:

Om det här med atomer är korrekt, hur kunde atomerna hålla ihop i just den här formen? 
Vad styr sättet som de samlas på, så att fingeratomer både bildar fingret och håller sig till 
det, och plastatomerna bildar plastpåsen och håller sig till det? Och hur kommer det sig 
att fingret och plastpåsen är så olika i sina material?44



102 · Marie Öhman

Samlaren, årg. 141, 2020, s. 92–107

Det citerade avsnittet framhåller faktumet att atomer är själva byggstenarna i mänsk-
liga kroppsdelar, såväl som i ting. Likheten mellan människan och tingen framhävs 
och man får intrycket att det är en slump att materien har organiserat sig i visa entite-
ter, i det här fallet ett finger och en plastpåse. Bilden uttrycker också en känsla av in-
stabilitet, kanske till och med oförutsägbarhet, som om berättaren misstänkte att ato-
merna skulle kunna agera på egen hand och att deras existerande form är slumpmässig 
och skulle kunna förändras. I introduktionen till New Materialisms. Ontology, Agency 
and Politics, betonar Diana Coole och Samantha Frost naturvetenskapens bidrag när 
det gäller att problematisera föreställningar om materien och att underminera klas-
siska ontologier. Själva upptäckten av just atomen är ett sådant exempel. När det vi-
sade sig att atomen bestod av spinnande elektroner, krafter och laddningar stod det 
klart att dess beteende inte alls motsvarar stabiliteten och ”trögheten” hos den kartesi-
anska eller newtonska materian. Betraktelsen av atomen ovan förmedlar en känsla av 
att det faktum att atomer håller ihop i en viss form och bildar en viss entitet är deras 
eget val. Man kan säga att ett atomistiskt aktörskap framträder. Som vi sett har insikten 
om materiens energi och rörelse legat till grund för en ny naturuppfattning. Genom att 
påvisa kvaliteter hos naturen som traditionellt setts som exklusivt mänskliga ges så att 
säga förutsättningar för att också tillskriva naturen samma etiska värden och rättighe-
ter som människan. Tanken att agens finns i naturen återfinns också i Om sommarens 
utforskande av fenomenet gräs:

Så breder gräset ut sig, så lägger gräset nya områden under sig. Vad är det som får gräset 
att göra så? Det är det ingen som vet, för växterna står oändligt långt från oss och det 
enda vi har gemensamt är egentligen detta, viljan att leva och viljan att expandera. Att 
den viljan finns hos gräset, som inte har någon hjärna, ingen ryggmärg, inte något nerv-
system, inget hjärta, inga lungor och varken näsa, öron eller ögon och följaktligen inte vet 
något om var det är, vad det är eller varför det är gör den där viljan hos oss till något lika 
främmande.45

Det är en förhållandevis distanserad relation som beskrivs och det finns inte några 
egentliga tecken på att författarjaget upplever någon samhörighet med gräset. Det är 
kanske inte något djupekologiskt ”utvidgat jag” som kommer till uttryck. Gräset har 
varken hjärna eller medvetande utan beskrivs snarast som väsensskilt från människan. 
I förlängningen leder detta uppmärksammande av en vilja hos gräset till ett självför-
främligande för människan. Men samtidigt förenas gräset och människan genom en 
likartad strävan att växa och breda ut sig. Denna motsägelse synliggör inte bara att det 
vi gärna ser som en unikt mänsklig förmåga, i det här fallet ett slags rationalitet och 
målinriktat agerande, kanske inte är så unik.
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En påse är en påse
I Om hösten finns en scen där berättarjaget noterar hur en plastpåse som fastnat vid 
hustaket fladdrar i vinden. Påsens rörelse får honom att minnas ett annat tillfälle i li-
vet, då han betraktat en plastpåse i vattnet långt ute till sjöss. Trots det prosaiska och 
osköna som fenomenet plastpåse är, så uppfattar han att den är ”[n]ågot av det vack-
raste jag någonsin har sett”.46 Skönheten tycks vara förknippad med det faktum att på-
sen uppenbarar sig just som en plastpåse och inget annat: ”Den liknade ingenting an-
nat än sig själv, inte någon varelse, ingen manet, inte heller någon luftballong, den var 
bara en plastpåse.”47 Frånvaron av en bildlig tolkning kan sägas vara i fokus. Den liknar 
inte något annat utan är och kräver uppmärksamhet ”i sin egen rätt”. Man kan uttrycka 
det som att det inte finns något behov av mänsklig tolkning för att påsens värde ska 
framträda. Som vi sett anses en reaktion mot det poststrukturalistiska paradigmet, som 
har knutit sanningsbegreppet till språket och därmed det mänskliga subjektet, utgöra 
en av ekokritikens och nymaterialismens genealogier. Som Barad konstaterar i en ofta 
åberopad artikel i tidskriften Signs har språket och kulturen tilldelats en hegemonisk 
roll när det gäller att förklara och förstå tillvaron och hon frågar sig varför vi med sådan 
lätthet accepterar att språket och kulturen är en verkande kraft över tillvaron medan 
tillvaron självt betraktas som passiv och oföränderlig och i händerna på denna kraft. 
”The only thing that does not seem to matter anymore is matter”, konstaterar hon och 
menar att det ur ett ekologiskt perspektiv är otillräckligt.48 Det räcker så att säga inte 
att konstatera att vår syn på naturen är socialt och diskursivt konstruerad och sedan 
ägna sig åt att dekonstruera denna. ”[I]t is not language that has a hole in its ozone 
layer”,49 som Kate Soper så sinnrikt uttryckt det. I Om våren reflekterar författaren över 
två olika ”verkligheter” på ett sätt som påminner om Sopers och Barads uttalanden:

Allt oftare föresvävar det mig att vi lever i två verkligheter, en fysisk, materiell, biologisk, 
kemisk, som är tingens och kropparnas värld, som vi kanske kan kalla verkligheten av 
första graden, och en abstrakt, immateriell, språklig och tankemässig, det är relationernas 
och det socialas värld, som vi kan kalla verkligheten av andra graden.50

Berättaren uppfattar att det finns en materiell-biologisk och en immateriell-mental 
verklighet. Den materiella verkligheten är av första ordningen sägs det vidare, medan 
den immateriella är sekundär och relaterad till språk och sociala relationer. Det hela 
kan tolkas som en bekräftelse av språkets och diskursens konstruktiva kraft. Knaus-
gårds invertering av den hierarkiska ordningen mellan de båda verkligheterna anty-
der dock indirekt att så inte är fallet, den språkligt betingade verkligheten framställs 
som sekundär i förhållande till den faktiska verkligheten. Det hierarkiska ordnandet av 
de två ”verkligheterna” verkar således privilegiera det materiella före det immateriella. 
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”[M]edan föreställningarna om verkligheten uppstår och försvinner, flammar upp och 
falnar bort, är verkligheten i sig oböjlig, dess betingelser oföränderliga”, som han ut-
trycker det i en senare reflektion över analogier mellan solen och religion.51 Uppfatt-
ningar om och representationer av verkligheten framställs som flyktiga och obestän-
diga, medan den faktiska verkligheten är något annat. Praktiken att genom språk defi-
niera vad något verkligen är kritiseras av exempelvis Barad som hellre vill se att fokus 
riktas mot verkligheten självt. Barads anmodan om agential realism innebär i ett första 
steg att fokus flyttas från frågor om ”correspondence between descriptions and reality 
to matters of practices and actions”.52 ”Praktiken” representationalism, det vill säga att 
tillskriva språket makten att avgöra vad som är verklighet, återspeglar en djup miss-
tänksamhet mot den materiella verkligheten, menar hon. Den hålls på avstånd och 
blir till först genom språklig (mänsklig) inskription. Att vända sig bort från represen-
tationalism kommer att medföra att vi inser att materien är ”not little bits of nature, or 
a blank slate, surface, or site passively awaiting signification […] or source of sustaina-
bility for discourse”.53Att Knausgård inte omvandlar plastpåsen till representation är i 
linje med Barads tanke.

*

Sammanfattningsvis kan man säga att årstidskvartetten innehåller en ekokritisk di-
mension genom att förmedla en syn på materialitet som kontrasterar mot eller ifråga-
sätter en traditionell kartesiansk-humanistisk uppfattning. Redan kvartettens fokus på 
det materiella är en del av denna dimension. Dess detaljerade skildringar av saker och 
ting, kroppar och naturföreteelser kan ses som en reaktion mot att intelligens och tan-
keförmåga i en tid av massiv teknisk utveckling inte längre kan ses som unikt mänsk-
liga egenskaper. Förekomsten av en kropp framstår som mer definierande för männi-
skan än intelligens och i denna omkastning öppnas för nya förhållningssätt gentemot 
det icke-mänskliga. Kvartetten ger uttryck för en känsla av gränsupplösning mellan 
den mänskliga kroppen och omgivningen på ett sätt som antyder att den autonomi 
som varit en tydlig del av begreppsliggörandet av det mänskliga inte längre är giltig. 
Naturen och tingen tillskrivs agens och subjektivitet och människan framställs som 
lika mycket under påverkan av som själv påverkandes sin omgivning. En kartesiansk-
humanistisk syn på människan och materien har berett vägen för en antropocentrisk 
omvärldsuppfattning, där människans har utgjort ett överordnat subjekt och naturen 
hennes resurs och objekt. När människan istället förstås som förbunden med och av 
samma material som naturen och där det inte är självklart vem som är subjekt och vem 
som är objekt möjliggörs en helhetssyn där det mänskliga intresset inte kan skiljas från 
det materiellas.
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A B S T R AC T

Marie Öhman, School of Education and Communication, Jönköping University

Plastic Bags, Grass and Other Agents in Karl Ove Knausgård’s Season Quartet (Påsar, gräs och 
andra aktörer i Karl Ove Knausgårds årstidskvartett)

The aim of the article is to point out an ecocritical dimension in Karl Ove Knausgård’s writ-
ings. Knausgård is generally associated with an autobiographical tradition, dealing with ques-
tions about authenticity, truth, and the human subject. In his encyclopedia on the four seasons 
Om hösten (2016), Om vintern (2016), Om våren (2017), and Om sommaren (2017), however, 
Knausgård directs his attention to the material side of life. By thoroughly scrutinising the 
human body, material objects, and nature, he brings to light the role of inhuman forces within 
the human, the self-organizing powers of things, and the agential capacity of natural phenom-
ena. The article relates this focus on, and ascribing of new qualities to, materiality to new mate-
rialist theories that question dualistic thinking and anthropocentrism.
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