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Inledning

Inom amerikansk, brittisk och tysk skönlitteratur har det inom det senaste årtiondet utgivits ett stort 

antal skönlitterära verk med klimatförändring som fokus.1 Spännvidden är stor och kan innefatta allt 

från apokalyptiska skildringar (t ex Cormac McCarthys The Road, 2006 och Margaret Atwoods 

Oryx and Crake, 2003) till romaner som utspelar sig i dagens värld med fokus på mänsklig natur, 

individens handlingsutrymme och konsumtion (exempelvis Ian McEwans Solar, 2010).2 Timo 

Müller och Michael Sauter skriver i Literature, Ecology, Ethics  - Recent Trends in Ecocriticism om 

betydelsen av en växande medvetenhet om klimatförändringens effekter och konsekvenser inom de 

senaste årens miljöinriktade skönlitteratur: 

At the same time it [climate change] has come to encapsulate fears about the possible 

unintended consequences of our actions. In the stories told about it, climate change serves as 

a marker of how our way of life involves patterns of consumption that are already reducing 

the quality of life for people in other parts of the world , and will do so for future generations 

here in Europe.3

Detta kommer vi att se exempel på även i Barbara Kingsolvers nyutkomna Flight Behaviour som är 

föremålet för min uppsats.

Orsaken till att jag valt att anlägga ett ekokritiskt perspektiv på just denna roman är att jag 

tycker att den är givande att analysera i egenskap av samtida roman som beskriver en natur i 

förändring, som vi möter idag. Det jag vill rikta in mig på är att undersöka natursynen och de 

antropocentriska (människoorienterade) respektive ekocentriska (naturorienterade) hållningar 

karaktärerna i boken intar till den, då författarens syfte i hög grad verkar vara att engagera läsaren i 

denna fråga. Jag kommer även att anlägga ett s. k ekofeministiskt perspektivet av liknande orsak; 

eftersom romanen är utgiven så nyligen (2012) behandlar den en aktuell fråga och det är därför 

spännande att undersöka hur romanen tar upp något som diskuteras så flitigt – miljömedvetenhet – 

och för fram den som något befriande och identitetsskapande för den kvinnliga huvudpersonen.

1 Timo Müller & Michael Sauter (red), Literature, Ecology, Ethics – Recent Trends in Ecocriticism, (Heidelberg, 
2012), s. 23.

2 Müller & Sauter, s. 24.
3 Müller & Sauter, s. 23.
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Syfte

Det jag först och främst vill undersöka i Flight Behaviour är den spänning som råder mellan 

antropocentrism (en människoorienterad syn på naturen) och ekocentrism (en naturorienterad syn) i 

romankaraktärernas reaktioner på en klimatförändring men jag vill även analysera hur 

miljömedvetenheten samspelar med klass i romanen, och vad den gör för huvudkaraktärens 

personliga utveckling, varför jag även kommer att anlägga ett ekofeministiskt perspektiv på 

romanen för att se hur miljömedvetenheten har en frigörande funktion för den kvinnliga 

huvudkaraktären. Jag hoppas därmed kunna tillämpa ett givande perspektiv på boken och utröna 

vad den har att säga om miljömedvetenhet och ett globalt ansvar i sitt övergripande budskap.

Teori 

Ekokritik är en relativt ung disciplin inom litteraturvetenskapen. Den första användningen av 

termen ”ecocriticism” går att hitta 1978 och några verk som skrevs innan dess går att identifiera 

som ekokritiska i sitt förhållningssätt, såsom Raymond Williams The Country and the City och 

Annette Kolodnys feministiska The Lay of the Land.4 Som litteraturvetenskaplig disciplin har dock 

ekokritiken först etablerats under 1990-talet. 

Vad är då ekokritik? I korthet handlar det om studiet av naturen i litteraturen, förhållandet 

mellan kultur och natur och hur människan påverkar och påverkas av dessa kategorier. Samtidigt 

arbetar man också ständigt för att utvidga begreppen och dekonstruera begrepp som 'natur' och 

'kultur' med syftet att röra sig bort från ett i sammanhanget ofta vilseledande motsatstänkande. En 

mycket enkel men bred definition har litteratur- och miljökritikern Cheryll Glotfelty gett: ”Simply 

defined, ecocriticism is the study of the relationship between literature and the physical 

environment”.5

 I tidig ekokritik inriktade man sig i hög grad på icke-skönlitterära texter, såsom naturessän och 

andra texter där naturen låg i explicit fokus. Sedan dess har det även formulerats kriterier för vilka 

texter som lämpar sig för en ekokritisk analys. Lawrence Buell, litteraturprofessor och pionjär inom 

det ekokritiska fältet, har formulerat följande kriterier:  ”1. The nonhuman environment is present 

not merely as a framing device but as a presence that begins to suggest  that human history is 

implicated in natural history. 2. The human interest is not understood to be the only legitimate 

interest. 3. Human accountability to the environment is part of the text's ethical orientation. 4. Some 
4 Patricia Waugh, Literary Theory and Criticism, (Oxford 2006), s. 530. 
5 Sven Lars Schulz (red), Naturen i literaturen – En antologi, (Uppsala, 2007), s. xi.
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sense of environment as a process rather than as a constant or a given is at least implicit in the 

text”.6

Denna modell förespråkar tydligt ekocentriska texter, alltså miljöorienterade, med naturen i fokus, 

som något skilt från människan och hennes omedelbara anspråk på den, med ett värde i sig, i 

motsats till en antropocentrisk text, där natur och miljöbeskrivning kanske bara är just narrativa 

redskap och det är tydligt att den inte har någon funktion eller nytta utanför de mänskliga 

karaktärernas förhållande till den i texten.

Trots att Buell utformade dessa kriterier för att förhindra en alltför bred och allomfattande 

definition av ekocentriska verk men också för att inte göra den alltför snäv har den fått kritik för att 

ändå utesluta många texter som kan vara av värde för en ekokritisk granskning. Trots att hans 

definition i vissa fall kan vara begränsad har jag funnit den användbar för innehållet i Flight  

Behaviour och kommer därför att använda mig av hans kriterier. 

Jag kommer även att använda mig av ekofeministisk teori för att som jag nämnt analysera den 

kvinnliga huvudkaraktärens personliga utveckling i takt med ökad miljömedvetenhet. 

Ekofeminismen kan sägas ha växt fram vid ungefär samma tid som ekokritiken och tar sin 

utgångspunkt i uppfattningen att kampen för kvinnors rättigheter och en hållbarare miljö går att 

förena genom att blottlägga det gemensamma förtyck som kvinnor och miljö underkastas.7 Som 

Richard Kerridge formulerar det i sitt avsnitt om ekofeminism är det fråga om: ”Beliefs that 

legitimate the oppression of women also legitimate environmental degradation. This is 

ecofeminism's key insight.”8 I uppsatsens andra del kommer jag att definiera vissa inriktningar inom 

ekofeminism och hur dessa kan tillämpas i min analys av Kingsolvers roman.

Metod

I min analys kommer jag att närläsa passager ur romanen som jag finner betydelsefulla för min 

granskning och härigenom hoppas jag även kunna identifiera romanens viktigaste teman. Jag har 

valt att dela in min uppsats i två delar. I den första delen kommer jag att fokusera på natursyn och 

antropocentrism/ekocentrism i romanen och kommer även att inleda uppsatsen med en genomgång 

av teori och tidigare forskning på detta område. Här kommer jag främst att ta hjälp av de definitoner 

6 Greg Garrard, Ecocriticism, (London & New York), s. 58.
7 Richard Kerridge, ”Environmentalism and ecocriticism”, Patricia Waugh, Literary Theory and Criticism, (Oxford, 

2006), s. 538.
8 Kerridge, s. 538.
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av natursyn och antropocentrism/ekocentrism som Greg Garrard9 och Richard Kerridge10 skriver om 

i sina verk.  I uppsatsens andra del kommer  jag att rikta in mig på romanens andra viktiga tema – 

huvudkaraktärens personliga utveckling – och kommer att analysera denna ur ett ekofeministiskt 

perspektiv. Dithörande teori och forskning kommer jag därför att ta upp i den andra delen. Jag 

kommer även att göra jämförelser med tidigare verk av författaren och kommer där att utgå från det 

forskarna Ceri Gorton och Theda Wrede skrivit i ämnet.

Frågeställningar

Vilka antropocentriska och ekocentriska hållningar kommer fram i romanen? Hur tar sig dessa 

uttryck och vad har de för konsekvens för natursynen och vad förmedlar de i termer av globalt 

ansvar? Vilka kopplingar ser vi mellan huvudpersonens utveckling under bokens gång och hennes 

ökade miljömedvetenhet? Hur kan vi se miljömedvetenheten i relation till den personliga 

frigörelseprocess hon genomgår och säger den något om bokens budskap?

Tidigare forskning

 Barbara Kingsolver är feminist och miljöaktivist och har skrivit flera böcker som är tacksamma att 

analysera både ur feministiska och ekokritiska perspektiv. I ”The Things That Attach People” – A 

Critical Analysis of the Fiction of Barbara Kingsolver observerar forskaren Ceri Gorton att 

Kingsolver ofta har kvinnor med enkel bakgrund och vardag som huvudpersoner i sina böcker, som 

genom parallellt med en personlig utveckling blir medvetna om miljöproblem och större frågor som 

bör lösas.11 Hon beskriver det som en del av Kingsolvers politiska ambition i sina böcker, att 

fokusera på karaktärer som kommer ur enklare förhållanden för att nå en så bred publik som 

möjligt. Hon visar även på andra karaktäristika som vi kommer att upptäcka också i Flight  

Behaviour:

Kingsolver’s protagonists, the intertexts she creates with other novels, and the 
way she arranges the chapters in her novels each exhibit a reliance on interrelatedness as 

a way to explore political issues through empathetic characters and romantic stories 

which in turn secure popular appeal. Her characters are predominantly female and are 

often related.12

9 Greg Garrard, Ecocriticism (2012) (se vidare referens i kommande fotnoter)
10 Patricia Waugh, Literary Theory and Criticism (2006) (vidare referens i kommande fotnoter)
11 Ceri Gorton, ”The Things That Attach People”, (Nottingham, 2009), s. 3. 

http://etheses.nottingham.ac.uk/758/1/Ceri_Gorton_PhD_Thesis.pdf 
12 Gorton, s. 3.
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Detta stämmer även in på Flight Behaviour, Kingsolvers senaste bok, där huvudpersonen är 

farmarhustrun Dellarobia Turnbow som bor med sin makes familj i Feathertown, Tennessee och 

lever som hemmafru. Hon gifte sig med sin man efter en tonårsgraviditet och de har sedan dess levt 

ihop med två barn och arbetat på fårfarmen. Klimatförändringen utgör upptakten till hela boken. 

Eftersom  Flight Behaviour är så pass ny har det ännu inte skrivits något om romanen, men 

tidigare verk av författaren har analyserats av bland andra Theda Wrede i texten ”Barbara 

Kingsolver's Animal Dreams: Ecofeminist Subversion of Western Myth”13 och Richard M. Magee i 

hans ”Reintegrating Human and Nature: Modern Sentimental Ecology in Rachel Carson and 

Barbara Kingsolver”14. I den ekofeministiska analysen i uppsatsens andra del kommer jag främst att 

utgå  från Theda Wredes analys när det gäller att hitta gemensamma beröringspunkter i romanens 

ekofeministiska tema.

Del 1

Barbara Kingsolvers Flight Behaviour: Ekocentrism, antropocentrism 
och natursyn

Kingsolver börjar sin berättelse med det extraordinära; Dellarobia har fått nog av sitt liv och är på 

väg upp i skogarna för att träffa en älskare. Men hon kommer inte långt förrän hon ser något som 

hon först tror sig vara en ljudlös brand bland träden.  Detta är något som huvudpersonen först tar för 

ett mirakel av bibliska mått (hennes tankar går till den brinnande busken). Det är också något som 

får henne att ändra sitt beslut där och då och återvända hem med tanken att livet kanske återigen 

blivit värdefullt. ”Miraklet” visar sig senare vara en monarkfjärilskoloni som flyger runt och hänger 

i klasar längs en massa trädgrenar, men sättet att beskriva den på – ett närmast bibliskt fenomen, en 

uppenbarelse – blir symptomatiskt för romanens sätt att tala om natur och bär även ekon av den 

amerikanska pastoralen.15 Greg Garrard beskriver i sin antologi den amerikanska naturessän och 

pastoralen i främst icke-skönlitterära texter och skriver:

13 Wrede, Theda, ”Barbara Kingsolver's Animal Dreams: Ecofeminist Subversion of Western Myth”, Feminist  
Ecocriticism – Environment, Women, and Literature (New York, 2012), red. Douglas A. Vakoch,  s. 39.

14 Magee, Richard M., ”Reintegrating Human and Nature: Modern Sentimental Ecology in Rachel Carson and Barbara 
Kingsolver”, Feminist Ecocriticism – Environment, Women, and Literature (New York, 2012), red. Douglas A. 
Vakoch, s. 65.

15 Den s.k amerikanska pastoralen är ett begrepp som beskriver en genre inom litteratur om natur, här åsyftas främst 
tidiga amerikanska naturskildringar, med Henry David Thoreaus Walden som det mest kända exemplet. Genren 
karaktäriseras av en berättare som lämnar civilisationen bakom sig för att komma i kontakt med den vilda naturen 
för att sedan återvända tillbaka till civilisationen, förändrad av naturupplevelsen och seende på saker med nya ögon. 
(Garrard, Ecocriticism s. 54 samt Waugh, Literary Theory and Criticism, s. 540).
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Pastoral remains significant for an American ecocriticism, orientated towards the 

revaluation of non-fictional nature writing, because it continues to supply the underlying 

narrative structure in wich the protagonist leaves civilisation for an encounter with non-

human nature, then returns having experienced epiphany and renewal.16 

I vårt fall handlar det om en skönlitterär text och en episod snarare än ett motiv som definierar hela 

verket, men en episod som följer en traditionell natursyn, känd från den amerikanska naturessän.

Alla de som får se fjärilarna tänker först att det rör sig om ett mirakel; det visar sig senare att det 

handlar om en klimatförändring; fjärilskolonin övervintrar varje år i Mexiko men har i år på grund 

av en höjning i temperaturen för första gången flyttat sig till Tennessee, där temperaturen däremot 

är för låg. Dellarobia Turnbow hör till dem som så småningom blir skeptisk till det oväntade 

naturfenomenet. Då en forskargrupp anländer till platsen är Dellarobia bland de få som litar på och 

intresserar sig för vad de kommer fram till. 

Miraklet – antropocentrism och passivitet

Det första citatet jag vill lyfta fram ur boken är från dess första kapitel, då ”miraklet” inträffar, 

första gången Dellarobia Turnbow ser det oväntade naturfenomenet:

A small shift between cloud and sun altered the daylight, and the whole landscape intensified, 

brightening before her eyes. The forest blazed with its own internal flame. ”Jesus” she said, 

not calling for help, she and Jesus weren't that close, but putting her voice in the world 

because nothing else present made sense. The sun slipped out by another degree, passing its 

warmth across the land, and the mountain seemed to explode with light. (…) Trees turned to 

fire, a burning bush. Moses came to mind, and Ezekiel, words from Scripture that occupied a 

certain space in her brain but no longer carried honest weight, if they ever had. Burning coals  

of fire went up and down among the living creatures.17

I denna första passage beskrivs omgivningen detaljrikt, och det som kommer att bli 

kärnan som hela romanens handling utvecklar sig kring beskrivs ord för ord. En skog, 

träd, solljus och något ofattbart. Trots huvudpersonens skepsis inför religion och 

bibliska händelser som vi ser kommenteras, är det det som hon först tänker på. Trots 

16 Garrard, s. 54.
17 Barbara Kingsolver, Flight Behaviour (2012), s.13 f.
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bristen på de bibliska ordens ”honest weight” för Dellarobia blir de avgörande för hur 

naturfenomenet beskrivs. Från denna stund etableras dess mirakulösa status. 

Detta inträffar på platsen som hon flytt till, i hopp om att komma ifrån sitt vanliga 

liv. Men hon möts av detta och upplever, för att tala med Greg Garrard, ”epiphany and 

renewal”.18  Som det framgår av citatet grips Dellarobia av det oförklarliga hon ser och 

blir i passagen efter medveten om var hon är, vad hon gör, ser plötsligt det hon gör 

utifrån och frågar sig om det hon håller på med verkligen är värt det. Insikten illustreras 

i ett senare citat: ”This was no forest fire. (…) This was not just another fake thing in 

her life's cheap chain of events (…) Unearthly beauty had appeared to her, a vision of 

glory to stop her in the road.”19 Naturfenomenet ges en mening och ett syfte, att hindra 

henne i det hon är på väg att göra. Fenomenet distanseras även från något naturligt 

genom orden ”unearthly” och ”vision”.

Efter att Dellarobias tankar i det första citatet gått till Moses och Hesekiel forsätter 

hennes tankar i samma anda och nu framstår det hon kommit ut i skogen för som en 

”mission of sin”.20 Denna insikt blir även betecknande för titeln på det första kapitlet 

som det sker i, ”The Measure of a Man”. Detta kan tolkas både bokstavligt – mannen 

hon ska träffa framstår nu plötsligt som mindre betydelsefull än tidigare  – men även 

mer metaforiskt; genom att se de till synes mirakulöst brinnande träden, ljuset som 

tycks explodera, blir hon medveten om sin egen litenhet i förhållande till det som sker. 

I denna inledning framträder två saker: ett naturfenomen som uppfattas som ett 

bibliskt mirakel och en insikt om människans litenhet både på ett personligt plan och 

ett större. Ekot finns av romantikens sublima naturupplevelse men här även med en 

biblisk och religiöst laddad inramning genom bibelcitatet och sättet fenomenet 

uppfattas på.

Nästa passage jag valt att belysa är tagen från det andra kapitlet där Dellarobia 

återvänder till platsen med sin man och sina svärföräldrar och de för första gången ser 

att det som först framstod som flammande träd nu i själva verket visar sig vara 

trädgrenar täckta av monarkfjärilar. Ryktet om att Dellarobia haft en vision i skogen har 

redan spritt sig och det är det som får svärföräldrarna och maken att följa med till 

platsen och se vad det rör sig om efter att ha övertygat sig om att ”This could be the 

Lord's business”.21 Det tar sig till platsen och ser fjärilskolonin:

18 Garrard, s. 54.
19 Kingsolver, s. 15.
20 Kingsolver, s. 15.
21 Kingsolver, s. 55.
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Together they saw light streaming through glowing wings. Like embers she [Dellarobia] 

thought, a flood of fire, the warmth they had craved so long. She felt her breathing 

rupture again into laughter or sobbing in her chest, sharp, vocal exhalations she couldn't 

contain. The sounds coming out of her veered toward craziness. The two older men 

stepped back as if she'd slapped them. 

'Lord Almighty, the girl is receiving grace', said Hester, and Dellarobia could not 

contradict her.22

Med detta avslutas det andra kapitlet, ”Family Territory”, och är ett citat intressant ur 

flera aspekter. I det första stycket jag citerade etablerades naturfenomenet som ett 

mirakel. Det är detta som får svärföräldrarna (som planerar att kalhugga skogspartiet 

för att få pengar till avbetalningen på ett huslån) att besöka platsen och se vad det rör 

sig om. Det är denna religiösa, mirakulösa upplevelse av naturen som är upptakten till 

allt och får huvudkaraktärerna i boken engagerade. Då de nu i det citerade stycket får 

klart för sig att det är fjärilar det är frågan om förstärks den religiösa laddningen 

ytterligare – Dellarobia överväldigas av deras mängd och utseende. Av den troende 

svärmodern tolkas detta genast som ”receiving grace”, ett emottagande av Guds nåd. 

Fjärilarnas vingar som glänser i solljuset liknas vid ”embers”, glödande kol, en 

koppling till den bibliska referensen i första citatet:  ”Burning coals of fire went up and 

down among the living creatures”. Det jag vill peka på här är att naturfenomenet har 

gått från att bli mytiskt till något mer påtagligt; en fjärilskoloni, men istället för att 

förlora sin mirakulösa status förstärks den ytterligare.

I nästkommande kapitel ”Congregational Space”, sprider sig ryktet och på nästa 

gudstjänst förkunnas att familjen Turnbow genom fjärilarna tagit emot Guds nåd.

Den hållning som här träder fram är alltså att fjärilarna är ett Guds mirakel som jag 

identifierar som den huvudsakliga antropocentriska hållningen i boken. Även om den 

inte är renodlat antropocentrisk (i förlängningen ses ju naturen som Guds skapelse för 

människan att vårda, men fortfarande något som skapats för människan) vill jag visa på 

vilket sätt den innebär en konflikt när det kommer till ett större globalt ansvar, trots de 

positiva konnotationerna som kommer fram i bokens början och som vi ser i citaten 

ovan.

Kristendomen har av ekokritiker redan tidigare beskrivits som den mest 

22 Kingsolver, s. 57.
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antropocentriska religionen23 och går främst till citat ur Gamla testamentet där 

människan ges herravälde över naturen och djuren. I texten ”Beyond 'Thou Shalt Not': 

An Ecocritic Reads Deuteronomy” har Betsy S. Hilbert gjort en ekokritisk analys av 

buden i Femte Moseboken där hon ger ett nytt perspektiv på hur påbud och lagar som 

även delas av judendomen, kan tolkas ur ett miljömedvetet perspektiv. Hon skriver 

även: 

In the community of ecological awareness, one often comes across a sense that 

traditional Western religions have historically been at fault in rationalizing and 

supporting traditional Western environmental destruction. Religion is blamed for the 

idea that human beings are separate and above the rest of creation, leading to the 'go 

forth and rape' mentality.24

Hilbert gör därefter en kritisk analys av Femte Mosebokens bud och lagar och visar hur 

de i grunden kan tolkas som tidiga argument för miljömedvetenhet. 

I Flight Behaviour är det dock främst den tidigare linjen vi kommer att se, även om 

det inte kommer att saknas prov på kristen miljömedvetenhet med stöd i Femte 

Moseboken, men en möjlig biblisk miljömedvetenhet blir aldrig framträdande och 

påverkar inte många människor i boken.

Nästa citat jag vill lyfta fram är taget från bokens fjärde kapitel (”Talk of a Town”). 

Här träffar huvudpersonen en familj som tvingats flytta till hennes stad efter ett 

jordskred i Mexiko, och får reda på att det är där monarkfjärilarna vistats tidigare:

Miracle or not, this thing on the mountain was a gift. To herself in particular, she dared to 

imagine. Not once had she considered it might have been stolen from someone else.25 

Vi ser här ett steg bort från det mirakulösa. Dellarobia är benägen att inte längre 

beskriva fenomenet som ett mirakel (trots att det var så det kom in i hennes liv) men ser 

det fortfarande som ”a gift (…) To herself in particular”. Fjärilarna ses som en 

personlig gåva och avslöjar återigen en djup självcentrering och går helt i linje med det 

Richard Kerridge skriver: ”Anthropocentrism is the placing of humanity at the centre of 

everything, so that other forms of life will be regarded only as resources to be 
23 Richard Kerridge, ”Environmentalism and ecocriticism”, Literary Theory and Criticism (Oxford, 2006), red. 

Patricia Waugh, s. 537.
24 Betsy S. Hilbert, ”Beyond 'Thou Shalt Not': An Ecocritic Reads Deuteronomy” i Beyond Nature Writing –  

Expanding the Boundaries of Ecocriticism (London, 2001), red. Karla Armbruster & Kathleen R. Wallace, s. 30.
25 Kingsolver, s. 101.
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consumed by human beings.”26 I stycket skapas också ett band till den tidigare 

uppfattningen – Dellarobia blir återigen påmind om att det här handlar om något större 

– för fjärilarna är trots allt ingen gåva utan finns där som ett resultat av naturkatastrof 

och mänskligt lidande (jordskredet).

Fröet till en insikt om att fenomenet inte är ett mirakel, och inte en gåva, som 

Dellarobia tänkt, finns i den citerade texten, men hålls ännu på avstånd. Fjärilarna gör 

stort intryck på alla och ses som vackra, men ingen reflekterar över de egentliga 

orsakerna till deras närvaro. Uttrycket ”It is the Lord's Business” återkommer och leder 

i längden till att ingen intresserar sig för de större implikationerna utan fjärilarna börjar 

ses som en turistattraktion och utnyttjas för ekonomisk vinning. Denna attityd finner vi 

även i en tanke hos Dellarobias make: ”Why wouldn't our town deserve to get lucky for 

once?”.27 Samma sak händer när Dellarobia börjar tala om global uppvärmning och får 

svaret ”Weather is the Lord's business”.28 Dellarobia inser hur lite den frasen betyder 

och hur mycket det handlar om att avfärda det till synes olösliga, det som känns för 

stort och tungt att bry sig om. Ur ett miljöperspektiv blir det en fras som föder 

passivitet och utesluter handling.

”A Sickness of Nature” – på väg mot ekocentrism

En viktig vändpunkt i romanen gällande denna syn inträffar då professorn Ovid Byron, 

anländer till platsen med en forskargrupp för att undersöka fjärilarna. Det är han som 

informerar Dellarobia om att fjärilarna är där som resultatet av en klimatförändring och 

det är detta som får Dellarobia att tänka: ”Why did the one rare, spectacular thing in her 

life have to be a sickness of nature?”.29 Både tanken om mirakel och en sublimare 

naturens skönhet dröjer sig kvar och insikten är plågsam. Det är också här vi för första 

gången ser en klassklyfta, tillsammans med att den antropocentriska hållningen börjar 

krackelera:

These butterflies had been hers. She found them, she'd showed them to her son, in her 

name they were becoming beloved and important. They seemed to matter like nothing 

she'd ever possessed. (…) So how did an outsider just get to come in here and declare 

26 Kerridge, s. 537.
27 Kingsolver, s. 255.
28 Kingsolver, s. 261.
29 Kingsolver, s. 149.
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the whole event a giant mistake? These people had everything. Education, good looks, 

boots whose price tag equaled her husband's last paycheck. Now the butterflies were 

theirs too.30

Fjärilarna har hittills varit vackra, en ovanlig och överväldigande händelse, något som 

endast berett glädje för dem som sett dem och dragit uppmärksamhet till staden. Nu har 

en forskargrupp kommit och det är inte bara ett glapp i förhållningssätt som kommer 

fram – de är bekymrade över miljökonsekvenserna – utan även i fråga om klass: ”Now 

the butterflies were theirs too”. Dellarobia faller in i att uppfatta situationen som en 

fråga om ägande, ”like nothing she'd ever possessed”, och får känslan av att detta 

fenomen, mirakel som varit ”hennes” nu tas över av andra som redan har allt.

Men det som också kommer fram är ”a sickness of nature” och ”giant mistake”. Det 

är inte så enkelt som ett oförklarligt mirakel och ”The Lord's business”. Ett intressant 

stycke jag vill ta upp i samband med Dellarobias stigande miljömedvetenhet är 

följande:

Her life was unfolding into something larger by the day, like one of those rectangular gas-

station maps that open out to the size of a windshield. She was involved in a way, with 

those scientists. And strangely also, with Hester.31

Den sublima upplevelsen av fjärilarna har här transformerats till att ha något att göra 

med miljömedvetenheten och en djupare gemenskap, ”Her life was unfolding into 

something larger” och ”She was involved (…) with those scientists” och  svärmodern 

Hester.

Här ser vi även det Ceri Gorton uppmärksammar i inledningen till sin avhandling; 

miljömedvetenheten skapar inspiration och ett band mellan karaktärerna som leder till 

större gemenskap. Miljön är ”something larger” och dess verkningar inte oförklarliga, 

och kräver därför handling. I takt med att Dellarobia inser detta inser hon också det 

felaktiga i att endast utgå från mirakler och outgrundliga gudomliga vägar. Insikten kan 

vi se komma fram i följande två citat:

Dellarobia recognized the same naive thinking she had heartily shared in the 

beginning. If anything, she'd been more selfish, wanting the butterflies to be 

hers alone. She saw them first. She had been reluctant to surrender her flight of 

30 Kingsolver, s. 149.
31 Kingsolver, s. 157.
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fancy to the scientists' prior claim.32

Dellarobia förstår att de känslor hon haft i början – och som många i staden fortfarande 

delar – var sprungna ur självcentrering och ett större missnöje med livet.  ”She'd been 

more selfish” och ”her flight of fancy” visar båda på oreflekterade känslor och 

önsketänkande. Hon börjar även identifiera andras antropocentrism när hon kritiserar 

en viss naturkampanj: 

The trouble (…) with what those guys are saying about the butterflies, is that it's all 

centered around what they want. They need things to be a certain way, financially, so they 

think nature will organize itself around what suits them.33

Dellarobia pekar här på att människan inte kan sätta sig själv och sina behov i centrum 

om en positiv miljöutveckling ska nås, ”it's all centered around what they want”. 

Någonstans måste miljön vara den grundläggande utgångspunkten. Men för att inte 

hamna i ett svart-vitt tänkande kan det vara nyttigt att lyfta fram det Kerridge skriver 

om ekocentrism:

 We cannot escape the human viewpoint and migrate to another, but we can be 

mindful of the existence of other viewpoints. Ecocentrism means attempting, at least 

as an imaginative gesture, to place the ecosystem, rather than humanity, at the 

centre.34

Skillnaden i forskaren Byrons och hans kollegers attityd är att det mänskliga behovet 

krymps till det basala – vi kan inte profitera ekonomiskt på miljön och utnyttja den på 

det sätt vi gjort hittills om vi ska kunna leva i den. Det är en koppling mellan miljöns 

och människans överlevnad som måste göras och stödjas. 

I linje med Lawrence Buells definitioner kan läsaren bli uppmärksam på hur miljön 

ges en framträdande och onegligerbar roll i romanen. Vi ser hur individuella mänskliga 

intressen inte ses som de enda giltiga och hur mänskligt ansvar för miljön blir en viktig 

del av romanens framväxande budskap. Miljön lyfts även fram som föränderlig, inte 

statisk, och hur människans fortbestånd är beroende av att adekvat anpassa sig till 

denna förändring. 

32 Kingsolver, s. 255.
33 Kingsolver, s. 256.
34 Kerridge, s. 537.
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Att medvetenheten om klimatförändringens konsekvenser inte är något som är 

direkt avhängig av en högutbildad forskargrupps ankomst lyfts fram av Kingsolver 

redan tidigare i romanen, men här mest i form av huvudpersonens spridda iakttagelser 

av vädret. Tidigt i boken  nämns en våldsam storm och även årstiden kommenteras 

flera gånger: ”The idea of December seemed impossible”35, ”It felt like no season at 

all”36 och ”a winter so persistently deviant as this one”.37 Senare pekar Ovid Byron på 

just detta när den globala uppvärmningen och majoritetens bristande engagemang 

diskuteras: ”Drought and floods are not worries for farmers?”.38

I ett av Ovids och Dellarobias viktigaste samtal i senare hälften av boken tecknar 

Ovid en mörk bild av framtiden då han talar om de konsekvenser som 

klimatförändringen redan haft över jordklotet. Dellarobia faller tillbaka på bibliska 

liknelser: ”So flood and fire basically. Like the Prophecy.” Ovid svarar ironiskt ”I don't 

know about that. What does the Bible say about the ice albedo effect?”.39

Men Dellarobia är inte helt fel ute. Hon pekar på en medvetenhet kring detta för den 

religiösa befolkningen i staden, men att de på grund av bekvämlighetsskäl gör det till 

något att hålla på avstånd; ”People assume it's out there, I guess. The lake of fire and 

everything. But they figure it's still a long way off”.40 Liknelsen är inte heller helt fel då 

det är just en katastrofal framtid – som redan börjat – som Ovid målar upp. 

Ökenbränder, översvämningar, förstörda fält och landskap, ett ekologiskt system i 

obalans. I Ecocriticism skriver Greg Garrard om de apokalyptiska beskrivningarnas 

historia och på vilket sätt ekokritiska budskap och analyser har haft nytta av en 

liknande retorik. Han drar även paralleller till Nietzsche och citerar honom:

Let us beware of attributing to it [naturen] heartlessness and unreason or their opposites: it 

is neither perfect nor beautiful, nor noble, nor does it wish to become any of these things... 

none of our aesthetic or moral judgments apply to it.41

Garrard fortsätter med konstaterandet: ”Nietzsche, like deep ecologists, seeks a 

biocentric perspective, but unlike them he is aware of the nihilism that threatens it.”42

35 Kingsolver, s. 84.
36 Kingsolver, s. 84.
37 Kingsolver, s. 310.
38 Kingsolver, s. 322.
39 Kingsolver, s. 280.
40 Kingsolver, s. 280.
41 Garrard, s. 98.
42 Garrard, s. 98.
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Att på detta sätt använda sig av en ekokritisk tolkning av Nietzsche, vars filosofiska 

tankesystem är komplext och ofta motsägelsefullt (och som inte minst kan dateras 

innan ekokritikens uppkomst) kan tyckas riskabelt, men i sammanhanget har jag ändå 

valt att använda mig av Garrads tolkning för att lyfta fram en syn på naturen och miljön 

som i grunden neutral och stående utanför ett mänskligt värderingssystem. Påpekandet 

blir viktigt då en liknande syn gör sig gällande i Ovids framställning och jag anser den 

betydelsefull för romanen.

Ovid målar alltså upp en apokalyptisk bild och fångar Dellarobia med den, och 

förtydligar i likhet med Nietzsche – för att återigen dra en parallell –  när han talar om 

forskningens mål i fråga om klimatet: ”Not guessing, and not wishing. The potential 

answers are infinite, and no preference among them is allowed: there will be no just-

because or unjust-because.”43 Ovid lyfter fram de grava utsikterna ytterligare genom att 

säga: ”It will only take a few degrees of change, global average, to knock our kind out 

of the running.”44 Men det blir aldrig tal om en total nihilism; trots ett erkännande av 

naturen och miljön som stående utanför mänskliga värderingar och motiv så ligger 

Ovids och hela romanens slutgiltiga syn närmare den förnuftiga ekocentrism som vi 

sett tidigare i Kerridges definition: det som efterlyses här är en ökad miljömedvetenhet, 

en harmonisering av den mänskliga artens sätt att leva med den minst destruktiva 

parasiteringen på naturen. 

Såsom jag ser det är den antropocentriska och låt oss kalla den bibliskt motiverade 

hållningen i bokens början en förutsättning för att huvudpersonen skall bli emotionellt 

engagerad i miljöförändringen. Men den miljö hon lever i och sättet människorna 

runtomkring henne använder den religiösa tolkningen på för med sig, som vi sett, föga 

agens. En enda hänvisning görs till Bibeln där det lyfts fram att människan har en 

skyldighet att vårda Guds skapelse, och detta sker i samband med en predikan där 

Dellarobias svärföräldrar övertalas att inte kalhugga skogen.45 Detta är en viktig episod, 

men det är också det enda som händer. Det religiösa förhållningssättet, att betrakta 

fjärilarna som ett mirakel, för i längden inte med sig någon högre medvetenhet eller 

handlingsberedskap. Det vi ser med Ovid och hans forskargrupp ger också uttryck för 

en viktig klasskillnad – miljöfrågan uppfattas som deras område, något som inte rör 

befolkningen i staden, trots att omedelbara klimatförändringar redan upplevs. Naturen 

kodas fortfarande som något storslaget, något som får huvudpersonen att växa och inse 

43 Kingsolver, s. 350.
44 Kingsolver, s. 279.
45 Kingsolver, s. 399.

16



sin egen litenhet men kräver här även handlingsförmåga. Tanken om ett mirakel har 

väckt intresset och engagemanget, men det är avslöjandet av detta mirakel, 

framlyftandet av en egentlig katastrof som gör att Dellarobia når en djupare insikt – ”a 

sickness of nature” är inte längre något som man kan beundra eller blunda för, det 

kräver att man tar reda på orsakerna och gör vad man kan åt det.

Del 2

Flight Behaviour och ekofeminism

Jag har nu kommit till uppsatsens andra del då jag vill göra en ekofeministisk tolkning 

av det som jag uppfattar som bokens andra viktiga tema: Dellarobias personliga 

frigörelse som resultat av hennes ökade miljömedvetenhet.

 I inledningen till Douglas A. Vackochs Feminist Ecocriticism citeras teoretikern 

Greta Gaard med orden ”No attempt to liberate women (or any other oppressed group) 

will be successfull without an equal attempt to liberate nature”46. Denna förklaring 

kommer att bli särskilt intressant då vi kommer att se en likartad frigörelseprocess 

framställas i Flight Behaviour. I sin översikt spårar Richard Kerridge ekofeminismens 

ursprung tillbaka till den inflytelserika essän ”Is Female to Male as Nature Is to 

Culture?” av Sherry B. Ortner från 1974 som undersöker kvinnlig underordning i olika 

kulturer och upptäcker hur den kulturella underordningen nästan alltid är direkt länkad 

till tanken om kvinnor som stående närmare naturen än män.47

I Flight Behaviour anser jag dock de teoretiska inriktningar som Douglas A. 

Vakoch tar upp i inledningen till antologin Feminist Ecocriticism vara de mest 

relevanta för min analys. Vakoch talar om ”cultural ecofeminism”och ”rationalist 

ecofeminism”.48 I ”cultural ecofeminism” har man (trots benämningen ”cultural”), en 

essentialistisk och dualistisk utgångspunkt och menar att kvinnor genom en särskild 

(naturlig) närhet till naturen är bäst lämpade eller har lättast att göra ekologiskt positiva 

val. I den samling texter som ingår i Feminist Ecocriticism tas några verk upp där just 

en sådan tendens går att se. I ”rationalist ecofeminism” utgår man inte från att det ena 

eller andra könet skulle luta mer åt att bry sig om natur och omvårdnad utan ser istället 

46 Douglas A. Vakoch, Feminist Ecocriticism – Environment, Women, and Literature (New York, 2012) s. 15.
47 Kerridge, 537 f.
48 Vakoch, s. 4.
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män och kvinnor som lika kapabla att ta ett gemensamt miljöansvar i egenskap av 

medvetna och rationella varelser. Trots att Kingsolver ofta placerar sina kvinnliga 

karaktärer i den miljömedvetna – eller uppvaknande – positionen och hon också 

kritiserats för att skapa onödiga könsdikotomier i tidigare verk49 inskränker hon inte 

denna ansvarskänsla till karaktärens könsidentitet i Flight Behaviour. I tidigare verk 

kan man se henne dela den grundläggande ekofeministiska analysen om att kvinnan 

och naturen är kulturellt sammanlänkade i och med det gemensamma förtryck man 

underkastas men i Flight Behaviour visar sig miljömedvetenheten i högre grad bli en 

klassfråga, som vi sett. Dock kommer det att finnas element ur båda riktningar och med 

stöd hos Ceri Gorton och Theda Wrede kommer jag att visa hur miljömedvetenheten 

här inte bara får en gemenskapsskapande utan även en feministiskt frigörande funktion.

Perfect female – miljömedvetenhet och personlig frigörelse

Ceri Gorton påpekar tidigt i sin avhandling att miljömedvetenhet som skapare av starka 

sociala band fungerar som ett återkommande motiv i Kingsolvers verk.50 Det är ofta de 

kvinnliga huvudpersonerna och deras utvecklande av band till andra kvinnor i 

omgivningen som står i centrum. Jag tog kort upp detta i uppsatsens första del men 

tänker nu fördjupa mig i de relationer Dellarobia skapar efter att forskargruppen 

anländer till staden. Vi ser dels hur Dellarobias inställning till natur och miljö sakta 

förändras från att vara antropocentrisk och i grunden religiöst betonad, till att bli mer 

ekocentriskt och vetenskapligt betonad. Men under denna tid uppstår även andra 

insikter. Dellarobias relation till svärmodern Hester etableras i början av boken som 

halvhjärtad och inte särskilt varm. Till maken har Dellarobia en i vardagen fungerande 

men i grunden överseende attityd. Då forskargruppen kommer till staden är Dellarobia 

den första som intresserar sig för orsaken till att de är där och vad de kan tänkas 

komma fram till. Hennes intresse leder även till att hon får jobb på det tillfälligt inredda 

laboratoriet och får en chans att hjälpa forskarstudenterna i deras arbete med fjärilarna. 

I sjätte kapitlet ”Span of a Continent” har forskargruppen redan installerat sig och 

ett samtal angående fjärilarna mellan Dellarobia och svärmodern Hester äger rum, där 

Hester för första gången ställer sig på Dellarobias sida i frågan. Det som diskuteras är 

det planerade kalhygget. Hester håller med om att det är en dålig idé och litar på 

49 Gortons, s. 14.
50 Gorton, s. 3.
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Dellarobia då hon berättar om vad forskarna dittills kommit fram till angående 

insekterna och deras hotade situation. Här anar vi dock även en viss skillnad mellan 

könen. Hester talar om hennes make och de andra som planerar kalhygget:

'He and Peanut Norwood won't give an inch', Hester said. 'I don't think it's just the 

money. I mean, it is the money. But to be in such a rush over it, not listening to 

anybody. I think they've put each other up to that. A man-to-man kind of thing.'51

Det är också efter denna replik som Dellarobia tänker: ”[M]an against man, man 

against himself. Could man ever be for anything?”.52 Formuleringen bär en universell 

innebörd men framstår i sammanhanget i sin egentliga könade betydelse – det är två 

kvinnor som samtalar om två mäns potentiellt destruktiva beslut och enas om att det är 

felaktigt och något man borde göra något åt. 

Romanen stannar dock inte vid den här typen av dualism. Om vi ser en något 

könssegregerad gemenskap i början av romanen ändras och omformas den ganska 

snabbt i och med Ovid Byrons intåg på scenen. Som i ett tidigare nämnt citat är 

Dellarobia ”involved in a way, with those scientists. And strangely also, with Hester”. 

Samarbetet med Ovid Byron och studenterna ger henne nya insikter, skapar nya band 

med flera personer, oavsett kön, tack vare rationella tankar och slutsatser. 

I mötet med Ovid Byron utvecklas även Dellarobias självbild avsevärt genom de 

större frågor hon blir involverad i: ”Never in her life had anyone spoken to her this 

way, and now someone had and it made her a different sort of person. Someone she 

would like to keep on being.”53

Mötet med fjärilarna innebär inte bara en gryende medvetenhet om miljön, utan 

även en större insikt i det egna livet. Dellarobia talar med sin man:

I ran into that... whatever it was, the butterflies, on my way up there. And it knocked me on 

my butt. It was like I had to come back and do the right thing. (….) Which is, I don't know 

what, I'm still trying to figure that out. To do something for the right reasons? Instead of 

another mistake that can't be turned back.54

Mirakel eller inte – här medger Dellarobia att upptäckten av fjärilarna har ändrat henne 

51 Kingsolver, s. 133.
52 Kingsolver, s. 133.
53 Kingsolver, s. 258.
54 Kingsolver, s. 384.
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som person, fått henne att börja reflektera över sitt liv. Hon vill ”do something for the 

right reasons”, något hon upplever att hon inte gjort innan. Arbetet i laboratoriet blir 

även ett sätt för Dellarobia att leva ut sina tidigare ambitioner – ambitionerna som 

hindrades av den oplanerade graviditeten och äktenskapet i ett samhälle där: [A] wife 

working outside the home is a reflection on the husband”.55 Genom fjärilarna, 

miljömedvetenheten och hennes samröre med forskargruppen blir Dellarobia även en 

slags outsider i någon mening. Detta blir intressant då Theda Wrede gör en motsatt 

observation i ett av Kingsolvers tidigare verk,  Animal Dreams, där hon konstaterar att 

miljömedvetenheten gör huvudpersonen från ”outsider” till ”insider” i det lilla 

samhället där hon bor och leder till en större kollektiv gemenskap i det delade 

miljöansvaret.56 Men i Flight Behaviour sker istället det motsatta. Wrede tar även upp 

hur huvudpersonens, i Animal Dreams (1990), uppfattning om naturen runtomkring 

ändras i och med att hon smälter in i gemenskapen: ”Being an insider, the reader 

understands, involves a comprehension of the 'reality of land'”.57 I Flight Behaviour får 

dock Dellarobia full förståelse för miljöfrågan först när hon tar avstånd från det lilla 

samhällets slentrianmässiga uppfattning om vad som sker, hon får medvetenhet och 

insikt just genom att ansluta sig till ”the outsiders” – forskarna – och deras syn på 

saken. Denna uppdelningen i ”vi och dem” hos lokalborna kritiseras även av Dellarobia 

när hon med maken talar om Ovid Byron: ”'He's not from here, that's the thing,” Cub 

said.” och Dellarobia svarar: ”'Just because he's the outsider, he has no say? Should we 

not read books, then, or listen to anybody outside this country? Where's that going to 

leave us?'”.58 Men trots detta är forskarnas status som ”outsiders” – genom yrke, klass 

och bakgrund – ett faktum.

När Cub och Dellarobia talar om Dellarobias arbete med forskarna erkänner hon 

även ”I see new things”.59 Det är också efter detta som hon lyckas förklara en del om 

fjärilarna och klimatförändringen så att maken för första gången tar in det hon säger. 

Det blir också en av de viktigaste punkterna i romanen när det kommer till 

miljömedvetenhet – information och vilka som får ta del av den, men också hur den 

hålls på avstånd: 

They couldn't close out the whole world, maybe, but they could sure find something on 

55 Kingsolver, s. 216.
56 Wrede, s. 49.
57 Wrede, s. 49.
58 Kingsolver, s. 257.
59 Kingsolver, s. 258.
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their TV or radio to put scientists (…) in a bad light. (…) If people played their channels 

right, they could be spared from disagreement for the length of their natural lives.60

Dellarobia hör till dem som tar steget vidare efter att ”Natural landed in her 

backyard”61, då något händer som hon inte längre kan värja sig emot. Hon kan inte 

längre utesluta omvärlden, tänka bort den och bara ägna sig åt den omedelbara 

vardagen. Det börjar som en gemensam insikt hos Dellarobia och Hester, men har en 

potential att sprida sig till flera, oavsett kön – texten avslöjar här ett i grunden rationellt 

ekofeministiskt synsätt. Att Kingsolvers karaktärer oftast letar efter gemenskap i sin 

politiska utveckling och även finner den uppmärksammas också av Ceri Gorton. Hon 

skriver hur tidigare protagonister finner en ny identitet och en ”reintegration into family 

and community”.62 Därför blir också Dellarobia särskilt intressant i sammanhanget. På 

ett plan ser vi ett liknande mönster  – till en början kommer Dellarobia närmare sina 

familjemedlemmar genom fjärilarna. Det kommer även fram gamla familjehemligheter 

och Dellarobia talar så småningom ut om sitt missnöje över äktenskapet med sin make 

– båda dessa kan ses som ett konfrontation med bokens titel, flight behaviour – 

flyktbeteende. Detta är vad som dittills karaktäriserat Dellarobias handlingar (i början 

av boken vill hon fly sitt äktenskap) och i relationen till svärmodern (hon flyr från en 

närmare relation med Dellarobia då hon inte litar på att hon kommer att förbli hennes 

svärdotter). Efter samtalen med Ovid Byron, arbetet och insikten i 

klimatförändringarna och miljöhoten förstår Dellarobia att det handlar om ett i grunden 

lönlöst beteende: ”If fight or flight is the choice, it's way easier to fly”63 och tillägger 

senare i boken ”That's my whole life (…) Just flying from one darn thing to the next”.64 

Det är också första gången hon artikulerar sin önskan om en skilsmässa från maken 

vilket får honom att utbrista: ”'I can't help it (…) I still wish they'd never lit down there. 

Those butterflies'”.65 Fjärilarnas förekomst blir alltså även ett symboliskt skeende, som 

en uppenbarelse, något som får huvudpersonen att vakna upp och vilja ändra sitt liv. 

Därför menar jag att den bibliska/religiösa betoningen av händelsen i bokens början 

inte bara presenteras som ett antagonistiskt synsätt som i grunden inte leder någon vart, 

utan har verklig relevans och betydelse, både för Dellarobias miljömedvetenhet och de 

60 Kingsolver, s. 258.
61 Kingsolver, s. 256.
62 Gorton, s. 52.
63 Kingsolver, s. 231.
64 Kingsolver, s. 384.
65 Kingsolver, s. 384.
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livsinsikter som växer fram som resultat av upplevelsen. 

I sin avhandling lyfter Ceri Gorton fram angående en av Kingsolvers tidigare romaner: 

”The interwoven structure of the novel reflects Kingsolver's thematic focus on the 

cyclical patterns in nature and human behaviour”.66  Denna process blir även synlig i 

romanens kapiteltitlar jag kommer därför att ägna följande avsnitt åt att reda ut deras 

innebörd då mönstret de uppvisar blir signifikant för romanens budskap.

Från det stora till det lilla – ett cykliskt mönster

Titlarna på romanens kapitlar ser ut som följer:

1.”The Measure of a Man” – 2. ”Family Territory” – 3.”Congregational Space” – 4. 

”Talk of a Town” – 5. ”National Proportions” – 6. ”Span of a Continent” – 7. ”Global 

Exchange” – 8. ”Circumference of the Earth” – 9. ”Continental Ecosystem” – 10. 

”Natural State” – 11.”Community Dynamics” – 12. ”Kinship Systems” – 13. ”Mating 

Strategies” – 14. ”Perfect Female”.

Som Gorton påpekar blir ett särskilt cykliskt mönster tydligt. Kingsolver visar genom 

handlingen och titlarna hur allt i slutändan hänger ihop, från det lilla till det stora, och 

det stora till det lilla, men lyfter även fram Dellarobias egen resa. Då Dellarobia tar sig 

ut i skogen i första kapitlet gör hon det för en persons skull som hon efter det hon 

bevittnar förefaller betydelselös. Som jag tog upp i första delen kan det första kapitlets 

titel, ”The Measure of a Man”, tolkas på två sätt: för det första  som  syftande på den 

specifike man hon ska träffa, som nu plötsligt blir mindre viktig än tidigare. Innan 

Dellarobia möts av synen av fjärilskolonin i skogen har han haft en sådan betydelse att 

hon varit färdig att lämna sin familj för hans skull. Efter fjärilarna förlorar han plötsligt 

den betydelsen och Dellarobia vaknar så att säga till insikt, inser att det finns andra 

saker hon värderar mer, att andra – hennes barn – är beroende av henne, men hon inser 

även sin egen litenhet inför naturen. Vi kan alltså tolka symboliken i detta första kapitel 

som en början på ett miljömedvetet uppvaknande – de flesta människor är upptagna av 

och fyller sitt liv med saker som vid ett utifrånperspektiv kan förefalla triviala. Om det 

66 Gorton, s. 224.
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dessutom handlar om alltför egoistiska och självcentrerade ting kan annat bli lidande 

mer än man tror – man har glömt omgivningen, helheten. Genom fjärilarna påminns 

Dellarobia om denna större omgivning och helhet, inte bara familjen, utan så 

småningom även miljön, och den globala världen. Detta ser vi spegla sig i de 

efterföljande kapiteltitlarna. 

Det andra kapitlets titel ”Family Territory” syftar på det landområde som 

Dellarobias svärföräldrar äger och där även fjärilarna finns. Samtidigt har hon i andra 

kapitlet även återvänt till sin familj, och befinner sig nu i sin vanliga miljö, har 

”återvänt hem” –  för att dra en parallell till pastoralens klassiska mönster –  från sin 

naturupplevelse. Men det är inte som vanligt; hon har varit med om något omvälvande 

och hon börjar tala om att det kan finnas något särskilt uppe i skogen och börjar 

motsätta sig makens familjs planer på att kalhugga partiet. 

I tredje kapitlets titel ”Congregational Space” (kan närmast översättas med 

”församlingsplats”) ser vi en syftning på församlingen i staden, där nyheten om 

fjärilarna tas upp under en gudstjänst. Nu har fjärilarna – och den potentiella 

miljömedvetenheten – spridit sig från den enskilda individen (Dellarobia) till hennes 

familj, och slutligen till hennes församling. I ”Talk of town” får vi, som titeln lyder, se 

hur nyheten sprids och hur det talas om den i hela staden. I ”National Proportions” blir 

fjärilarna en nationell nyhet och Ovid Byron anländer till staden. I ”Span of a 

Continent” börjar Dellarobia hjälpa forskarteamet i sitt arbete och börjar få reda på 

alltmer om fjärilarnas rörelsemönster och inse att det inte bara handlar om en isolerad 

händelse i deras stad. I ”Global Exchange” börjar Dellarobia känna sig involverad i 

arbetet på allvar, men knyter även nya band med svärmodern. Hon och Cub julhandlar i 

den billiga lokala supermarketen och Dellarobia funderar för första gången över deras 

konsumtion, vad det krävts av billig arbetskraft i andra länder för att hon och hennes 

make ska kunna ha något att köpa med sin magra ekonomi. I nästkommande kapitel 

”Circumference of the Earth” har Dellarobia hamnat på tv-nyheterna då hon berättar 

om fjärilarna. I ”Continental Ecosystem” börjar man mäta och undersöka fjärilarna för 

att finna svar om deras ovanliga förflyttning och Dellarobia börjar få reda på 

vetenskaplig fakta om miljön och störningar i jordens ekosystem. I ”Natural State” 

inser Dellarobia slutgiltigt naiviteten i det antropocentriska synsättet och i människors 

sätt att se på naturen som en skild enhet fritt fram för dem att utnyttja och avfärda de 

svårigheter man inte mäktar med som Guds outgrundliga vägar. Det är också här Ovid 

Byron för första gången utförligt förklarar vad den globala uppvärmningen innebär. I 
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linje med bokens människocentrerade naturkampanj kommer det fram att det inte finns 

något vi kan kalla ”Natural State”, i alla fall inte så länge vi väljer att definiera den 

utifrån våra egna mänskliga intressen. I ”Community Dynamics” diskuteras 

människors flykt undan verkligheten ytterligare, och en klasskrock skildras i 

Dellarobias möte med en aktivist från en annan miljökampanj, där han bl. a. uppmanar 

henne att äta ute på restaurang mer sällan och flyga mindre, och Dellarobia upplyser 

honom om att allt det inte är det minsta aktuellt i hennes liv. I ”Kinship Systems” syftar 

titeln både på mellanmänskliga band och band mellan djur och människor. Svärmodern 

låter t. ex. Dellarobia ta hand om de dräktiga tackorna på gården för första gången, av 

vilka familjens försörjning är beroende av och de båda talar ut om sin tidigare kyliga 

relation och vad som gått fel. I ”Mating Strategies” bevittnar Dellarobia och sonen hur 

fjärilarna vaknar till liv på allvar tack vare den varma våren och börjar föröka sig 

samtidigt som Dellarobia börjar tänka över sitt eget äktenskap.

Efter allt detta blir kapiteltiteln ”Perfect Female” särskilt signifikant. Vi har återigen 

fokus på en enskild individ, men denna gång med en helt igenom positiv konnotation – 

detta för att huvudpersonen i fråga genomgått en utveckling där hon blivit medveten 

om sin miljö och sina band till världen, de större sammanhangen och därigenom 

omvärderat allt hon tidigare tänkt och känt och kommit fram till ett annat sätt att leva. 

Insikterna om de större sammanhangen har befriat henne som enskild person.

Mot slutet av boken har vi fått reda på att ”perfect female” betecknar den mest 

välanpassade honfjärilen i en koloni. Och som sista kapitlets titel tjänar den även till att 

beskriva Dellarobia, som slutgiltigt bestämmer sig för att skiljas från Cub för att flytta 

från staden och utbilda sig i biologi.

Även om Dellarobias miljömedvetenhet sakta sprider sig till dem som står henne 

närmast – maken och svärmodern, och även den sexårige sonen – så blir 

medvetenheten och arbetet med forskarna något som i grunden löser upp hennes band 

till det liv hon fallit in i av omständigheter och bekvämlighet, och hon upplever istället 

självständighet, något som i slutändan ger henne verktyg att frigöra sig ifrån och lämna 

det lilla samhället. Det är också här jag vill återgå till det mönster som återfinns i de 

tidigare verk av författaren som tas upp av Ceri Gorton och Theda Wrede och som 

karaktäriseras av liknande uppvaknanden från de kvinnliga huvudpersonernas sida, 

men som jag tagit upp tidigare, innebar en ”reintegration into family and community”. 

I både Animal Dreams och Flight Behaviour handlar det alltså om personer som på 

ett eller annat sätt står utanför i det lilla samhälle de lever i; i bådas fall leder 
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miljömedvetenheten till en ökad insikt och förstärkta band till deras medmänniskor. 

Men istället för att bli en harmonisk del av stadens samhälle ger miljömedvetenheten 

Dellarobia även insikt om hur hon kan förbättra sitt liv. Hennes vyer har vidgats på ett 

rent konkret plan – fjärilarna har blivit en stor nyhet, och lockat dit många människor, 

däribland Ovid Byron som ger henne arbete och väcker hennes intresse för miljön ännu 

mer. Men den tankeprocess som sätts igång innebär även andra saker; genom att gå 

över från antropocentrism till en större ekocentrism i sin natursyn inser Dellarobia även 

de sämre egenskaper som människor styrs av, sökandet efter trygghet, i grunden 

positivt, men som alltför ofta leder till förnekelse och flyktbeteende. Fjärilarna har 

tvingats till ett flyktbeteende och Dellarobia själv inser att hennes liv varit en enda flykt 

som vi ser i det nämnda stycket: ”That's my whole life (…) Just flying from one darn 

thing to the next”. Precis som flykten i bokens inledning. Genom fjärilarna inser hon 

också att det inte är en hållbar strategi – genom sin växande medvetenhet ser hon att 

det inte är en hållbar strategi för andra heller – eftersom det är just detta flyktbeteende 

som på ett globalt plan lett fram till den klimatkris som råder. Och det är detta som till 

slut får Dellarobia att omvärdera sina egna livsval och inse att hon kanske kan göra 

något annat ändå; att hon för tillfället hittat något hon sökt länge – engagemang och 

insikt – och att detta är något hon kommer att kunna ägna sig åt (genom att flytta till en 

större stad och börja studera, samt avsluta det misslyckade äktenskapet mellan henne 

och Cub). Insikten om det globala ansvaret och människors ställning till det förändrade 

klimatet – kort sagt, medvetenheten om miljön – blir alltså i slutändan något som får 

huvudpersonen att bryta upp och lämna de invanda mönstren, på samma sätt som det är 

nödvändigt för människan idag att bryta upp och lämna sina invanda mönster för att ha 

en chans till att leva i en ekologiskt hållbar värld.

Det vi ser är något ganska klassiskt i termer av kvinnlig frigörelse: Dellarobia vågar 

inse att äktenskapet inte är lyckligt och att det är en bättre lösning att ta ut skilsmässa 

och vidareutbilda sig, något hon velat göra ända sedan hon gick ut skolan men hindrats 

av det oplanerade äktenskapet. Att hon kommer fram till detta är tack vare att hennes 

vyer vidgats av miljömedvetenheten. Insikten om behovet att bryta upp från de tidigare 

mönstren kan även sägas få en symbolisk betydelse på det personliga planet, men även 

på ett större plan då Dellarobia förklarar läget för sin sexårige son, Preston:

'What if I want everything to stay how it is?' he asked.

'Oh, man. That's the bite. Grown-ups want that too. Honestly? That's what makes them 
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crap the bed and stay in it. I'm not even kidding.' (…) 'It won't ever go back to how it 

was, Preston. You have to say that right now, okay? Just say it, and I'll give you a pod-

thing.'

He glanced at her, making sure, and said it. 'It won't ever go back how it was.'

'Okay', she handed it over. 'You're the man.'67

Den inre insikten får Dellarobia alltså att bryta familjemönstret och så att säga 

desintegrera sig. Hon bryter även ett mönster genom att lämna sin klassbakgrund – den 

som Ovid Byron och hans kolleger så tydligt utgjorde en kontrast mot. Dellarobia är 

ärlig mot sonen då hon talar om att han och hans syster kommer att få det knapert efter 

skilsmässan: ”'You and Cordie are going to grow up in some deep crap, let me tell you. 

You won't even get a choice. You'll have to be different´”.68 Hon är lika ärlig som Ovid 

Byron varit då han talade om den katastrofala framtid som väntar om inte människan 

ändrar på sitt sätt att leva. I Dellarobias personliga liv leder det alltså inte bara till en 

frigörelse i sitt val att aktivt arbeta för en bättre miljö; det kräver även en uppoffring 

genom att hennes barn får en otryggare uppväxt. Budskapet kvarstår: att bryta upp från 

gamla mönster, att ”vrida klockan rätt” blir inte lätt, och kommer att kräva 

uppoffringar. 

Samtidigt är hoppet om en möjlig förändring ständigt närvarande i boken. Då 

Dellarobia observerar det ovanliga snöfallet från fönstret konstaterar hon även: 

”Despite the biological treachery of this snow, its beauty moved her. Even a field of 

mud and sheep droppings could be rewritten as a clean slate.”69 Trots orosmomentet 

”the biological treachery” ger snön som täcker gården intrycket av att man även efter 

sämre förutsättningar kan börja om och ”vända blad”. Vädret påminner om den större 

globala verkligheten, samtidigt som den även kan sägas spegla Dellarobias personliga 

liv – även hon har haft dåliga förutsättningar men får nu möjlighet att börja om.

I slutet av boken konstateras då hon betraktar de överlevande fjärilarna: 

”They would gather on other fields and risk other odds, probably no better or worse 

than hers. (…) Above the lake of the world, flanked by white mountains, they flew to a 

new earth”.70

67 Kingsolver, s. 429.
68 Kingsolver, s. 428.
69 Kingsolver, s. 412.
70 Kingsolver, s. 433.
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Medan hon betraktar de flygande fjärilarna ser vi även att cirkeln av sammanhang  sluts 

rent språkligt genom en återanvändning av ordvalet i första kapitlet: ”[H]er eyes held 

steady on the fire bursts of wings reflected across water, a merging of flame and flood”. 
71 Redan i början liknas fjärilarna vid eld, orsaken till att Dellarobia tror att de är ett 

mirakel. Senare i boken får vi samma liknelse igen, men här i kontexten av global 

uppvärmning och Dellarobia reagerar på Ovids framställande av situationen med de 

bibliska orden  ”So fire and flood, basically. Like the Prophecy” samt folks bild av en 

avlägsen katastrof som det lika bibliska ”Lake of fire”. Då vi ser samma liknelse i 

bokens slut är det för att återknyta till denna nu dubbla innebörd; något som verkar vara 

ett mirakel, men egentligen är ett tecken på ett ekosystem i obalans – men efter 

Dellarobias egen utveckling mot slutet adderas även ännu en innebörd: hopp.

Världen är stadd i ständig förändring, något som även människan måste följa med i. 

Dellarobia kommer själv att ta sig till ”other fields and risk other odds”, för en bättre 

värld. I orden ”new earth” finns den hoppfulla visionen om att en vändning av 

utvecklingen är möjlig, att det är möjligt att skapa en ny värld, annorlunda och med 

andra vägar än den tidigare, något som kräver både större och personliga uppoffringar 

men som genom sin nära bundenhet med människans vardagliga liv inte kan framstå 

som något annat än en nödvändighet. I viss mån kan vi även här tala om en ”flight” – 

Dellarobia lämnar sin hemstad –  men till något nytt, med nya möjligheter och som i 

Dellarobias fall kommer att möjliggöra ”fight”, handling. 

Richard M. Magee skriver i sin analys angående Rachel Carsons Silent spring och 

ett av Kingsolvers tidigare verk: 'The language and tone used by both authors illustrate 

their reactions against a strictly mechanistic and modernistic view of nature as separate 

from and inferior to humans'.72 Som jag visat i mitt tidigare resonemang har händelser i 

miljön i Flight behaviour effekten att det förändrar huvudpersonens sätt att tänka och 

får henne att ta beslut som kommer att få avgörande påverkan på hennes liv (både 

positivt och negativt som vi ser i hennes samtal med sonen). Miljön är i högsta grad en 

verklighet att räkna med och vara en del av.

Vi ser även hur det i Flight Behaviour inte vidare kan bli tal om någon ”cultural 

ecofeminism” utan snarare en ”rational ecofeminism”. Den antagonism som till en 

början kan urskiljas mellan könen (kalhygget som ”männens problem”, Cub och hans 

far som oförstående inför Dellarobias engagemang, Dellarobias plötsliga nyfunna 

71 Kingsolver, s. 433.
72 Magee, s. 66.
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kontakt med Hester) blir i bokens slut en fråga om personliga val och beslut. 

Dellarobias son börjar intressera sig för fjärilarna och miljön, och Dellarobia försöker 

lära honom det hon fått reda på från Ovid Byron. Det viktigaste blir hur 

miljömedvetenheten lyfts fram, hur den förändrar Dellarobias person och får henne att 

söka efter sina egna mål, mål som är harmoniserade med en positiv ekologisk 

utveckling. 

Sammanfattning och slutord

I denna uppsats har jag analyserat antropocentriska och ekocentriska hållningar i Flight  

Behaviour. Jag har även gått in på den feministiska frigörelseprocess som 

huvudpersonen genomgår tack vare sin ökande miljömedvetenhet. I den första delen 

har jag jämfört den representation av naturen som kommer fram med tidigare kända 

genrer, som den amerikanska pastoralen, och visat hur författaren skiftar mellan en 

religiöst betonad, i grunden antropocentrisk hållning och en mer naturfokuserad, 

ekocentrisk hållning hos huvudpersonen. Jag har argumenterat för hur den första 

hållningen visar sig leda till en passivitet som inte är ändamålsenlig i den värld vi lever 

i idag med den pågående miljökrisen. Jag har även visat på vilket sätt den senare 

ekocentriska hållningen som Ovid Byron och hans studenter representerar är en 

hållbarare strategi och som Dellarobia så småningom ansluter sig till. I den andra delen 

har jag kort gått igenom vad ekofeministisk teori är och lyft fram på vilket sätt den 

ökade miljömedvetenheten samverkar med Dellarobias personliga frigörelse och 

framväxande vilja att följa sina egna – tidigare bortträngda – ambitioner, nu med det 

uttalade syftet att vidareutbilda sig för att förstå sin omvärld bättre och därigenom 

kunna göra något för miljön. Jag har även jämfört detta tema med tematiska likheter i 

tidigare verk som analyserats av forskarna Ceri Gorton och Theda Wrede i deras 

respektive avhandlingar. Jag har kommenterat på vilket sätt det vanliga mönstret i dessa 

verk (en positiv gemenskap som överordnad individen) ser lite annorlunda ut i 

författarens senaste roman. I andra delen kommer jag även fram till hur Dellarobias 

personliga frigörelse och förändrade prioriteringar kan tolkas metaforiskt ur ett 

miljöperspektiv – behovet för människan i gemen att ändra sina invanda mönster och 

bryta upp från dem för att skapa en hållbarare värld.

Efter detta kan det knappast undgå någon att Flight Behaviour är skriven med en 
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stark politisk intention från författarens sida. Temat är aktuellt och problemet romanen 

vill lyfta fram formuleras som nödvändigt och akut; situationen idag kräver handling, 

vi måste se förbi vår omedelbara vardag och ta ett globalt ansvar om vi ska kunna leva 

kvar i världen såsom vi känner den. Kingsolver har själv beskrivits som ”an author who 

proclaims that art 'should be political' and that 'literature should inform as well as 

enlighten'”.73 I likhet med en del av den litteratur om klimatförändring som givits ut de 

senaste åren ligger fokuset på mänsklig natur, individens handlingsutrymme och 

konsumtion. Vi lever i en tid där man anser kunna använda litteratur för att översätta 

denna typ av politiska budskap. I Kingsolvers fall handlar det om att lyfta blicken och 

knyta an till omvärlden på ett annat sätt än tidigare – vilken man kan säga att litteratur 

som verktyg gör sig bra för. Frågan är hur framtiden för den här genren ser ut? Hur 

länge kommer den att kunna påverka? Och framförallt, vad säger den om vår tid, vår 

föreställning om världen och vår plats i den och hur vi relaterar till vår fysiska miljö 

genom det kulturarv och natursyner vi hittills fått  med oss?

Studiet av detta överlåter jag till kommande ekokritiker. 
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