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Eftersom antropocen och klimatförändringen redan tillhör vårt här och nu kan inte det enda 

svaret på dem vara att vilja förhindra eller begränsa dem. Istället måste vi skriva berättelser 

som tillåter oss att leva och överleva den oerhörda sårbarhet de konfronterar oss med. I en 

förhoppning om att kunna formulera sådana berättelser vänder jag mig till de sårbara, skadade 

och döende kroppar som följer i klimatförändringens spår. Utifrån en teoretisk undersökning 

av feministisk posthumanism, queer ekologi och Disability Studies tillhandahåller jag uppslag 

för att situera dem i antropocen. Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i dessa sårbara, 

skadade och döende kroppar skriva kritiska och affirmativa, till och med utopiska, berättelser 

hur vi kan leva och överleva i vårt här och nu - oavsett vilken framtid den utmynnar i. 

I mina försök att skriva andra och bättre berättelser om vårt här och nu tvingas jag förhålla 

mig till det faktum att antropocen är en negativ och repressiv berättelse som begränsar liv och 

tänkande genom att underkasta dem ett eller annat normativt värde (människoarten, familjen, 

individen). Detta tar sig framförallt uttryck i affekter som melankoli och panik inför farhågan 

om att klimatförändringen innebär mänsklighetens och världens slut. Även om det inte är min 

avsikt är att ifrågasätta eller förringa klimatförändringens många katastrofer vill jag 

argumentera för att de affekter som omger dem inte kan förstås åtskilt från det faktum att de 

inte förutsätts hota vilken människa och värld som helst utan en normativ förståelse av 

människan och världen. Jag vill hävda att antropocen framförallt inte bör förstås som slutet 

för vare sig människa eller värld (även om det är en risk som såklart inte kan uteslutas) utan 

snarare som en fortsättning på makt och normer som feministiskt, queert och cript tänkande 

ägnat sig åt att problematisera. Istället för att låta klimatförändringen bli så att säga en ursäkt 

för att sluta tänka - istället för att förutsätta att den enda kropp och värld som är möjliga att 

leva i är den kropp och värld vi för närvarande tar för givna, och istället för att förutsätta att 

om den kropp och värld vi för närvarande tar för givna av en eller annan anledning inte kan 

fortsätta existera är ingen kropp eller värld möjlig att leva i - föreslår jag att vi låter de 

traditioner av kritiskt och affirmativt, till och med utopiskt, tänkande om sårbara, skadade och 

döende kroppar som feministisk teori, queerteori och Disability Studies erbjuder vägleda oss 

mot andra och bättre sätt att leva i antropocen. Jag vill nämligen hävda att det finns bättre och 

sämre sätt att leva med den oerhörda sårbarhet som klimatförändringen medför - så varför inte 

välja att leva den så bra som möjligt?  



We must believe in the body, but as in the germ of life, the seed which splits open the paving 

stones, which has been preserved and lives on in the holy shroud or the mummy’s bandages, 

and which bears witness to life, in this world as it is. We need an ethic or a faith, which makes 

fools laugh; it is not a need to believe in something else, but a need to believe in this world, of 

which fools are a part. 

Gilles Deleuze, Cinema 2: The Time-Image. 
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1. Inledning 

Under de senaste åren har larmen om klimatförändringens många katastrofer varit otaliga: 

aldrig tidigare i mänsklighetens historia har så många arter utrotats under så kort tid som idag 

(Nilsson 2019); aldrig tidigare har bergens glaciärer och ismassorna på polerna smält och 

krympt i den takt som nu sker (Glick 2019); aldrig tidigare har extremväder i form av stormar, 

torka och översvämningar drabbat människor i den utsträckning som idag (Stott 2016); aldrig 

tidigare har vi kunnat tala om ett klimatkrig, det vill säga om ett krig vars utbrott och förlopp 

kan kopplas till klimatförändringen, som vi nu kan göra med det pågående inbördeskriget i 

Syrien (Kelley et al 2015); aldrig tidigare har människans påverkan på planeten varit så 

omfattande att vi som nu måste tala om en ny geologisk epok, antropocen, ”människans epok” 

(Crutzen & Stoermer 2000). Och i populärvetenskapen och vetenskapsjournalistiken är 

katastroferna centralmotiv: hur bör vi leva i ett här och nu som antyder att världen som vi 

känner den är på väg mot sitt slut (t ex Kolberg 2014; Scranton 2015; Wallace-Wells 2019)? 

En vanlig reaktion i mötet med klimatförändringen är en känsla av brådska, att någonting 

måste göras för att förhindra eller åtminstone begränsa den - och det nu. Eller som aktivisten 

Greta Thunberg sa i sitt tal under Världsekonomiskt forum i schweiziska Davos i januari 

2019: ”I want you to act as if the house was on fire, because it is” (Thunberg 2019). 

I denna uppsats vill jag närma mig antropocen och klimatförändringen från ett annat 

perspektiv. Eftersom klimatförändringen redan tillhör vårt här och nu, eftersom så att säga 

huset redan står i lågor, kan inte det enda svaret på den vara att vilja förhindra eller begränsa 

den. Vi måste också lära oss att leva med den och i den osäkra och bräckliga värld av sårbara, 

skadade och döende kroppar den antyder. Min utgångspunkt är att det finns olika - bättre och 

sämre - sätt att förhålla sig till klimatförändringen och den sårbarhet den medför och att vi 

genom att kritiskt granska vår förståelse av den kan tillhandahålla affirmativa, till och med 

utopiska, sätt att leva och överleva i antropocen. Uppsatsens syfte är att formulera kritiska och 

affirmativa perspektiv på den sårbarhet klimatförändringen medför genom att förkroppsliga 

antropocen, det vill säga att betrakta den utifrån kroppen, i synnerhet kroppar som på ett eller 

annat sätt är sårbara, skadade eller döende. Jag avser sålunda att besvara följande 

frågeställning: vilka kritiska och affirmativa perspektiv på sårbarhet i antropocen är möjliga 

att formulera om vi tar vår utgångspunkt i sårbara, skadade och döende kroppar? 
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1.1. Att förkroppsliga människans epok 

Hur ska vi sätta ord på det här och nu i vilket människans anspråk på jorden är så omfattande, 

så totalt, att språket inte räcker till utan vi tvingas att uppfinna nya begrepp och berättelser? 

Av den uppsjö av neologismer som lanserats under de senaste åren - däribland kapitalocen, 

Plantationocene, Econocene, Chthulucene, Eurocene, Anthrobscene, Anthropo-Obscene, 

Plasticene, Pyrocene och Misanthropocene - är det framförallt antropocen som fått 

genomslag. Ekologen Eugene F. Stoermer och kemisten Paul Crutzen (2000; se även 

Bonneuil & Fressoz (2016); Sörlin (2017)) myntade begreppet för att sätta ord på det 

spektrum av klimat- och miljörelaterade förändringar av planeten som människan orsakat och 

som enligt dem signalerade att vi har lämnat holocen, ”enhetens epok”, den geologiska epok 

som inleddes i och med att den senaste istidens slut för 12000 år sedan och vars varma och 

stabila klimat möjliggjorde de mänskliga civilisationernas uppkomst, och istället inträtt i 

antropocen, ”människans epok”. Antropocen kännetecknas av att människans avtryck på 

planeten är så omfattande att ekosystemet och klimatet förändrats, vilket bland annat tar sig 

uttryck i växthuseffekten, havsförsurning och utarmning av den biologiska mångfalden. De 

dramatiska och våldsamma förändringar detta förutsätts medföra har fått många att betrakta 

antropocen som ett ödesmättat steg in i en okänd och hotande värld. Eller som journalisten 

David Wallace-Wells (2019, 18) skriver: ”We have already exited the state of environmental 

conditions that allowed the human animal to evolve in the first place, in an unsure and 

unplanned bet on just what that animal can endure. The climate system that raised us and 

raised everything we now know as human culture and civilization, is now, like a parent, 

dead.” 

Jag vill understryka kroppens betydelse för antropocen. Även om klimatförändringen i sitt 

oerhörda omfång i tid och rum kan framstå som abstrakt och oöverblickbar har den högst 

konkreta konsekvenser för många människor. Det framkommer i en omfattande medicinsk 

litteratur som beskriver klimatförändringens många negativa konsekvenser för människors 

hälsa (t ex Luber & Lemery 2015; Lemery & Auerbach 2017; Watanabe & Watanabe 2019). 

Enligt folkhälsovetarna George Luber och Jay Lemery (2015, xv) rör det sig bland annat om 

”injury and death from heat waves and extreme weather events; reduced air quality from 

ozone, aeroallergens, and wildfire smoke; and (…) illnesses transmitted by food, water, and 

disease carriers such as mosquitoes and ticks”. Riskerna förvärras av att klimatförändringen 
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också hotar den infrastruktur som vår hälsa och välbefinnande är beroende av. Det kan bland 

annat röra sig om ”communication and transportation during emergencies, food and water 

systems during drought, energy grids during prolonged heat waves (…) It is in this sense that 

climate change will serve as a ’risk multiplier’ by amplifying both the exposures that bring 

about health risks and the vulnerabilities to these exposures as well (Luber & Lemery 2015, 

xv). Jag vill hävda att klimatförändringens många kroppsliga uttryck är en anledning till att 

förstå antropocen som ett förkroppsligat här och nu, det vill säga som ett här och nu det är 

möjligt att undersöka genom kroppen. Men istället för att göra det utifrån de medicinska 

vetenskaperna vänder jag mig till de makt- och normkritiska fälten feministisk posthumanism, 

queer ekologi och Disability Studies. Som vi såg i ovanstående citat utgår den medicinska 

litteraturen nämligen implicit från en normativ kropp - frisk och funktionsnormativ - det vill 

säga en kropp vars egenskaper och förmågor utgör måttstock för att bedöma andra kroppar. 

Eller som Rosemarie Garland Thomson (1997, 8) benämner den: ”the normate”, det vill säga 

”the veiled subject position of cultural self, the figure outlined by the array of deviant others 

whose marked bodies shore up the normate’s boundaries.” Jag vill hävda att medicinens 

reduktion av sårbara, skadade och döende kroppen till blott ett uttryck för klimatförändringens 

katastrofer är otillräcklig i vårt här och nu. För att parafrasera föregående avsnitt kan 

nämligen inte det enda svaret på antropocen vara hur vi kan garantera existensen av den 

normativa kroppen. Vi måste också erbjuda uppslag för hur vi kan leva och överleva i ett här 

och nu som antyder en hel värld av sårbara, skadade och döende kroppar. Jag betraktar de 

kritiska och kreativa perspektiv på kroppen som formuleras av feministisk posthumanism, 

queer ekologi och Disability Studies som en förutsättning för att tillhandahålla sådana 

uppslag. I analyskapitlet undersöker jag fälten men jag vill redan nu som kortast presentera 

dem och mitt förhållningssätt till dem. 

Feministisk posthumanism har sina rötter i en rad feministiska filosofer som under 1980- och 

1990-talet intresserade sig för hur modern teknologi och vetenskap förändrade våra sätt att 

leva och tänka kropp och materialitet (t ex Haraway 1985; Halberstam & Livingston 1996; 

Braidotti 2011). Jag förstår feministisk posthumanism framförallt som en kritik av den 

traditionella definitionen av människan och dess gränsdragningar gentemot andra livsformer 

och objekt. Deras intresse för att formulera komplexa och kreativa perspektiv på liv är 

utgångspunkten för kritiken av antropocen, eller snarare av dess subjekt: antropos (t ex 
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Colebrook 2012; Braidotti 2013; Yusoff 2018). Utifrån en kritik av de många binära 

distinktioner som kommer till uttryck genom antropos visar de feministiska posthumanisterna 

på att han är en normativ konstruktion. Deras kritik tillåter dessutom ett affirmativt tänkande 

att artikulera andra och bättre sätt för att leva och tänka i antropocen (t ex Tsing 2015; Alaimo 

2016; Haraway 2016). Litteraturen avhandlar dock inte den sårbarhet som följer i 

klimatförändringens spår i den utsträckning jag hade önskat och den tycks heller aldrig 

reflektera över vad det innebär att dess sårbara kroppar kan resultera i skadade och döende 

kroppar. För att erhålla en förståelse av dessa kroppar vänder jag mig istället till ett 

queerteoretiskt fält som benämns som queer ekologi.  

Queer ekologi kan spåras tillbaka till filosofen Michel Foucaults undersökningar om det 

moderna sexualitetsbegreppets historia (Sandilands 2016). Enligt Foucault innebär det faktum 

att vår kunskap om den mänskliga sexualiteten växte fram i dialog med de biologiska 

vetenskaperna att vår förståelse av naturen och sexualiteten är oskiljaktiga från varandra. Än 

idag existerar det diskursiva ”rundgångar” mellan mänskliga och ickemänskliga kroppar som 

etablerar vissa mönster mellan kön, genus och sexualitet som ”normala” för människor och 

därför också ”naturliga” i naturen och vice versa (t ex O’Donnell 1994; Gaard 1997; 

Mortimer-Sandilands & Erickson 2010). I fältet intresserar jag mig framförallt för litteratur 

om ”onaturliga” kroppar som förgiftats av kapitalismens restprodukter och den queera 

potential som uppstår i deras möten med toxiner (t ex Berila 2004; Scott 2009; Di Chiro 

2010). Med dess intresse för miljöproblem och de skadade och döende kroppar som följer i 

deras spår betraktar jag queer ekologi som en fördjupning av den feministiska 

posthumanismens intresse för sårbarhet. Istället för att falla till föga inför den kör av oro som 

omger dessa kroppar betonar de queera ekologerna att i en förgiftad värld behöver vi ett 

kreativt tänkande för att leva och överleva, vilket dessa kroppar kan erbjuda (t ex Alaimo 

2010; Chen 2012; Davis 2015). Även om litteraturen tillåter mig att situera sårbara, skadade 

och döende kroppar i antropocen präglas den dock av en frånvaro av affirmativa perspektiv 

och en tystnad om hur vi kan skapa världar som är välkomnande för dessa kroppar. 

Det tredje och sista forskningsfältet jag vänder mig till är Disability Studies, ett kritiskt 

forskningsfält om funktionalitet och funktionsvariationer. En viktig utgångspunkt för fältet är 

sociologen Michael Olivers (1983; se även Ekensteen 1968; Zola 1982) teoretiska 

formalisering av den brittiska aktivistgruppen UPIAS distinktion mellan funktionsnedsättning 
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och funktionshinder, det vill säga mellan kroppen med dess egenskaper och förmågor 

respektive det omkringliggande samhället med dess normer och relativa tillgänglighet. UPIAS 

och Olivers (1983) avsikt var att ifrågasätta den gängse förståelsen av funktionalitet som en 

individuellt tillkortakommande för att istället rikta den kritiska udden mot omgivningens 

exkluderande normer och utformning. Samtidigt som denna förståelse har haft ett avgörande 

inflytande för kritiskt tänkande om funktionalitet har den också kritiserats för dess politiska 

och teoretiska tillkortakommanden, inte minst för dess ovilja och oförmåga att beakta kroppen 

i sig (t ex Wendell 1996; Paterson & Hughes 1999; Shakespeare & Watson 2001). Jag 

intresserar mig för ekokritiska, feministiska och queerteoretiska interventioner i fältet som 

betonat vikten av att formulera kritiska och affirmativa perspektiv på funktionalitet som inte 

bortser från kroppen utan med den som utgångspunkt intresserar sig för vad som är möjligt (t 

ex Clare 2015; Kulick & Rydström 2015; Sörensdotter 2015). Fältet saknar fortfarande inlägg 

i debatten om antropocen men genom att läsa den i förhållande till den feministiska och 

queerteoretiska litteraturen menar jag att den kan användas för att tillhandahålla uppslag för 

att formulera andra och bättre sätt att leva i ett här och nu som antyder en hel värld av sårbara, 

skadade och döende kroppar - eller en hel värld av kroppar med funktionsvariationer. 

1.2. En utopisk metod 

Denna kandidatuppsats i genusvetenskap är en teoretisk undersökning om sårbara, skadade 

och döende kroppar i antropocen. Jag använder mig av en kvalitativ och filosofisk metod som 

syftar till att klargöra, pröva och omformulera definitioner och argument, i detta fall 

definitioner och argument om antropocen och kroppen (Hansson 2015). Med inspiration från 

feministiska filosofer som Rosi Braidotti (2013), Joanna Zylinska (2014) och Donna Haraway 

(2016) betraktar jag antropocen som en berättelse om vårt här och nu, det vill säga som en 

berättelse som kan läsas och läsas om, kritiseras men också omformuleras i en förhoppning 

om att det är möjligt att skriva andra och bättre berättelser. Eller som nyssnämnda Zylinska 

beskriver sin ansats: 

My aim in this book is to tell a different story about the world and our human positioning in and with it (…) 

stories have a performative nature: they can enact and not just describe things - even if there are of course limits 
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to what they are capable of enacting. This book is one such story about life and death at both macro and micro 

scales, shaped into a set of philosophical propositions for non-philosophers. More specifically, its aim is to 
outline a viable position on ethics as a way of living a good life when life itself is declared to be under a unique 
threat. In other words, it is a story about how we can live a good life at this precarious geo-historical moment - 

and about what constitutes such goodness (Zylinska 2014, 11). 

För att läsa och denna berättelse och situera sårbara, skadade och döende kroppar i antropocen 

vänder jag mig till feministisk posthumanism, queer ekologi och Disability Studies. Eftersom 

fälten är alltför omfångsrika för att kartlägga i sin helhet i en uppsats av denna relativa ringa 

omfattning påbörjade jag uppsatsarbetet med att vända mig till antologier, 

introduktionsböcker, översiktsartiklar och dylikt (t ex Goodley 2011; Sandilands 2016; Grusin 

2017). Samtidigt som jag kartlade fälten klargjorde och sammanfattade jag deras förståelse av 

antropocen och kroppen (Hansson 2015, 48f). Jag har undersökt texterna utifrån en 

hermeneutisk metod och har under läsningen växlat mellan att ställa frågor och söka svar i 

dem utifrån olika perspektiv (Sohlberg & Sohlberg 2013, 81). En viktig fråga är att undersöka 

hur det är möjligt att föra en dialog mellan fälten. Utifrån min läsning vill jag hävda att fälten 

återkommer till en kropp som är ”öppen”, till och med utlämnad, för världen, kroppar vars 

tillhörighet till världen kan vara en källa till såväl njutning som fara. Utifrån mitt intresse för 

att förkroppsliga antropocen har jag ansett att det är en relevant ingång för att läsa litteraturen 

i förhållande till varandra. Hermeneutikens egenskap av att röra sig i cirklar har medfört att 

jag upprepande gånger återvänt till mina argument och definitioner i syfte att pröva dem i 

förhållande till andra texter (Sohlberg & Sohlberg 2013, 98). Är alla kroppar i litteraturen 

likadana? Hur skiljer sig de sig åt? Vad kan de olika fälten bidra till varandra? Med 

utgångspunkt i sådana frågor och de svar jag formulerade utifrån litteraturen har jag låtit 

fälten samtala med varandra. Jag har dessutom inte endast fört en dialog mellan dem utan 

också inom fälten, det vill säga mellan texter som tillhör samma fält. I varje analysavsnitt 

arbetar jag utifrån från ett begrepp eller perspektiv, till exempel i form av ett utdrag från en 

nyhetsartikel eller myndighetsrapport. Det bör inte förstås som en uttömmande analys utan 

snarare som en strategi för att lyfta fram relevanta aspekter av litteraturen. 

För att närma mig antropocen har jag tagit intryck av en tradition som betonar att feminism är 

en utopisk metod. Christine De Pizans (2017), enligt vissa världshistoriens första feminist, 

Kvinnostaden från 1405 är både en uppgörelse med sin tids misogyni och en litterär utopi om 
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en värld utan ett patriarkat. Feminismens egenskap av att vara såväl kritisk som affirmativ 

beskrevs av historikern Joan Kelly (1979) som ”the double-edged vision of feminist theory”, 

en ansats som förenar kritik och motstånd med ett kreativt och visionärt tänkande som strävar 

efter att bryta med sitt här och nu för att erbjuda någonting annat, någonting bättre - en annan 

politik, ett annat samhälle, ett annat sätt att leva tillsammans i världen. Det ligger nämligen i 

feminismens natur att inte endast vara kritisk till en eller annan makt eller norm utan att också 

tillhandahålla uppslag om hur världen skulle kunna vara annorlunda. Ett utopiskt svar på 

antropocen är givetvis ingen nyhet utan är tillsammans med melankolin inför det som 

journalisten Alan Weisman (2007) benämner som ”the world without us”, en värld utan 

människor, det gängse svaret. Ett exempel på en sådan ”utopi” är journalisten Naomi Kleins 

(2014) förhoppning om att den ”gröna” omställningen från fossil till förnyelsebar energi som 

är nödvändig för att bekämpa klimatförändringen inte endast är möjlig utan att den också kan 

utgöra startskott för en mer jämlik fördelning av jordens resurser. Jag vill dock hävda att den 

sortens ”gröna utopier” som bland annat Klein (2014) åberopar sig på inte är uttömmande för 

utopins möjligheter. Som jag ska visa på förmår de nämligen inte att kritisera den makt och 

normer som utgör grund för antropocen. De förmår heller inte att förhålla sig till den värld 

som andra, mer pessimistiska tänkare tecknar: en värld som kollapsar under sin egen tyngd (t 

ex Kolbert 2014; Scranton 2015; Wallace-Wells 2019). Men borde inte ett utopiskt tänkande 

användas för att skapa en värld utan klimatförändringen? Behöver vi ens feminismens kritiska 

och affirmativa tänkande i antropocen? Är det inte redan tydligt vad vi behöver göra för att 

undvika en klimatkatastrof? Även om jag såklart inte ifrågasätter de som förespråkar en grön 

omställning vill jag hävda att antropocen och dess sårbara, skadade och döende kroppar inte 

är så givna att det endast finns ett sätt att förstå dem. För att formulera ett svar, till och med ett 

utopiskt svar, på den situation vi befinner oss i ter det sig nödvändigt att förhålla sig kreativt 

till klimatförändringen för att med utgångspunkt i de sårbara, skadade och döende kroppar 

som följer i dess spår tillhandahålla uppslag om hur vi kan leva och överleva i antropocen. 

Min intention är att, som Zylinska (2014, 13) uttrycker det, ”to keep philosophizing as if 

against all odds”, det vill säga att bestrida uppfattningen om att klimatförändringen endast har 

ett svar och istället göra anspråk på att ett kritiskt och affirmativt tänkande är betydelsefullt, 

till och med nödvändigt, i vårt här och nu. Det är kanske därför ingen slump att jag har valt att 

skriva om antropocen. Om vi tror på att feminismen är en utopisk metod kan det hävdas att vi 
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förr eller senare måste förhålla oss till antropocen som en berättelse som omöjliggör hoppet 

om någonting annat, någonting bättre. 

2. Analys 

I detta kapitel undersöker jag i tre avsnitt feministisk posthumanism, queer ekologi och 

Disability Studies för att tillhandahålla uppslag för att situera sårbara, skadade och döende 

kroppar i antropocen. Jag inleder med att undersöka feministiska posthumanisters kritik av 

antropocen, eller rättare sagt av dess subjekt: antropos. I det andra avsnittet vänder jag mig till 

queer ekologi och dess intresse för kroppar som trafikeras av kapitalismens restprodukter i 

form av organiska miljögifter. Avslutningsvis undersöker jag Disability Studies kritiska och 

affirmativa perspektiv på funktionalitet och funktionsvariationer, i synnerhet de perspektiv 

som utvecklats i dialog med ekokritik, feministisk teori och queerteori. 

2.1. Att vägra återuppståndelsen 
En social och ekonomisk utveckling är beroende av en hållbar förvaltning av vår planets naturresurser. Biologisk 
mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system, och vår nuvarande och framtida välfärd 
vilar på denna grund (…) Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en 

nödvändighet för att minska den negativa påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa 
(Utrikesdepartementet 2018, 4). 

I debatten om klimat och miljö är hållbarhet ett nyckelord. I diskussioner om individens 

klimatansvar talar en ofta om vikten av en hållbar livsstil, många företag och institutioner har 

en hållbarhetspolicy och enligt internationella överenskommelser som Agenda 2030 är 

omställningen till en hållbar värld nödvändig för människans framtid på planeten. Samtidigt 

är hållbarhet inte ett oskyldigt ord. Enligt Stacy Alaimo (2016) är ordet inte möjligt att åtskilja 

från en instrumentell förståelse av naturen enligt vilken en mänsklig aktör bemästrar en passiv 

natur och, som Utrikesdepartementet uttrycker det i ovanstående utdrag ur en rapport om 

Sveriges globala utvecklingsarbete, ”förvaltar” den i form av ekonomiska resurser. Debatten 

om klimat och miljö börjar och slutar såklart inte med hållbarhet. Samtidigt är det intressant 

att beakta det faktum att ett ord som ger uttryck för en positiv inställning till vår förmåga att 
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kontrollera naturen får genomslag i ett här och nu i vilken den framträder som allt annat än 

kontrollerbar. Alaimo skriver: 

Although the concept of sustainability emerges, in part, from economic theories that roundly critique the 
assumption that economic prosperity must be fueled by continual growth, the term is frequently invoked within 

economic and other news stories that do not, in any way, question capitalist ideals of unfettered expansion (…) 
sustainability has become a plastic but potent signifier, meaning, roughly, the ability to somehow keep things 
going, despite, or rather because of, the fact that we suspect economic and environmental crises render this 

impossible (…) “sustainability” reveals the desire for inertia, propelled by denial (Alaimo 2016, 170). 

I ett här och nu som upplever sin framtid som hotad kan hållbarhetsbegreppet förstås som ett 

försök att dämpa oron och som en ursäkt för att fortsätta leva vidare som tidigare. För mig 

antyder det hur svårt vi har att förhålla oss till vår sårbarhet i antropocen och hur gärna vi 

skjuter den ifrån oss. Som vi kommer att återkomma till flera gånger i analysen bidrar 

antropocen till att reproducera makt och normer i form av binära distinktioner, till exempel 

mellan en mänsklig aktör och en passiv natur. Men som Alaimo (2016) betonar är den 

strategin dömd att misslyckas. Om antropocen antyder en hel värld av sårbara, skadade och 

döende kroppar kan vårt svar på klimatförändringen inte vara ett ”desire for inertia, propelled 

by denial” (Alaimo 2016, 170). Och om förhållandet mellan människa och natur som kommer 

till uttryck i förhoppningen om en hållbar värld hindrar oss från att formulera andra svar på 

den behöver vi ett tänkande som tillåter oss att rubba sådana binära distinktioner. Det kan 

nämligen hävdas att det inte är vår sårbarhet som förminskas genom att vi reducerar naturen 

till en resurs utan endast vår förståelse av den. 

Jag inleder min analys genom att vända mig till feministisk posthumanism. Enligt Braidotti 

(2017) kan fältet sammanfattas i fyra punkter: den är kritisk till upplysningsarvets humanism 

och dess oförmåga att tänka skillnad på andra sätt än som dualitet; den avser att detronisera 

detta arvs subjekt, antropos, och att problematisera den autonomi och rationalitet den gör 

anspråk på; den betonar vikten av att förstå liv som zoe istället för bios, det vill säga att 

betrakta liv som härvor av kroppar som lever och dör tillsammans istället för som distinkta 

individer; och den betonar att även om subjektet må behöva förhålla sig till den binära 

könsskillnaden är den aldrig uttömmande för dess potential att bli någonting annat, någonting 

bättre. Programförklaringen möjliggör ett affirmativt och kreativt tänkande bortom de många 
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binära distinktioner som konstituerar vårt här och nu, inte minst den mellan kultur och natur. 

Även om hållbarhetsbegreppet och andra liknande strategier gör anspråk på motsatsen tycks 

det nämligen som att klimatförändringen omöjliggör sådana binära distinktioner. Som 

vetenskapssociologen Bruno Latour (1993, 6) en gång skrev: ”The ozone hole is too social 

and too narrated to be truly natural; the strategy of industrial firms and heads of state is too 

full of chemical reactions to be reduced to power and interest; the discourse of the ecosphere 

is too real and too social to boil down to meaning effects.” Till skillnad från Latour betonar 

Braidotti (2017) att en undersökning av gränsen mellan kultur och natur måste ske i dialog 

med teorier om en av distinktionens många dubbelgångare: den binära könsskillnaden. Enligt 

henne är en binär förståelse av kön nämligen ett hinder för att förstå antropocen på andra sätt 

än som en berättelse om en lika binär distinktion mellan en mänsklig aktör och en passiv 

natur. För att komma tillrätta med problemet föreslår hon att vi förstår kön som ett blivande 

istället för ett varande. Kön är sålunda ”the transformative counteractualizations of the 

multiple, always already sexed bodies we may be capable of becoming (…) becoming-woman 

entails the evacuation or destitution of the socially constituted gendered identities of women 

(as molar formations), returning them to the virtual multiplicity of chaosmic forces of 

becoming” (Braidotti 2017, 37). 

Det bör påpekas att för de flesta feministiska posthumanister som intresserat sig för 

antropocen har kön genomgående en undanskymd eller obetydlig roll. I litteraturen som 

avhandlas i avsnittet är det endast Braidotti (2017) som intresserar sig för kön. Kön utgör 

dock en möjlig ingång för att formulera en feministisk kritik av antropocen. Om kön är en 

skillnad som inte kan reduceras till den binära könsskillnaden utan är en kropp vars potential 

för blivande inte kan bestämmas på förhand tycks hållbarhetsbegreppet och andra strategier 

som förlitar sig på binära distinktioner alltid dömda att misslyckas. Berättelsen om antropocen 

tycks förvisso inte handla om kön men som Braidotti (2017, 26) påminner oss om förutsätter 

en feministisk kritik av antropocen ”not only the critique of species supremacy - the rule of 

Anthropos - but also the parameters that used to define it.” Vem är antropocens subjekt, 

antropos? Jag vill föreslå att ett sätt att besvara frågan är att förstå kritiken av antropos som 

en fortsättning på 1900-talets många angrepp på idén om en universell människa. I sin 

kartläggning av den feministiska posthumanismens rötter påminner Braidotti (2013) oss om 

hur feministiska och postkoloniala kritiker ”avslöjade” att vad som förutsattes vara det 
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universellt mänskliga i själva verket var egenskaper hos en idealbild av en man ur den 

västerländska och vita medelklassen. Kritiken kulminerande med att antihumanister som 

Foucault förkunnade människans död, det vill säga att de europeiska human- och 

samhällsvetenskapernas subjekt, den människa som utgjorde västerlandets stomme, 

genomskådades som en historisk konstruktion. Hädanefter skulle det inte längre vara möjligt 

att svepande hänvisa till en mänsklig essens för att rättfärdiga en eller annan ordning utan nu 

kunde allting förstås som ett uttryck för makt och normer. Utifrån denna kartläggning 

framträder antropos inte endast som en människa utan också som en man (ur den vita och 

västerländska medelklassen). En kritik av antropocen måste därför också vara en kritik av den 

binära könsskillnaden, eller rättare sagt av dess förståelse av människan. Braidotti (2013, 15) 

skriver: ”Central to this universalistic posture and its binary logic is the notion of ’difference’ 

as pejoration. Subjectivity is equated with consciousness, universal rationality, and self-

regulating ethical behaviour, whereas Otherness is defined as its negative and specular 

counterpart.” Med andra ord inbegriper den binära könsskillnaden en serie distinktioner - man 

och kvinna, kultur och natur, rationalitet och affekt et cetera - som reducerar skillnad till binär 

skillnad och hierarki som syftar till en ojämlik fördelning av makt. Ett feministiskt tänkande 

handlar istället om att utifrån en kritisk och affirmativ ansats utforska vad vi kan bli om vi inte 

orienterar oss utifrån en sådan schematisk världsbild. Jag vill hävda att liv och tänkande som 

inte utgår från binära distinktioner är en förutsättning för att formulera andra och bättre 

förhållningssätt till sårbarhet i antropocen än de som tillhandahålls av hållbarhetsbegreppet. 

Även om jag inte explicit intresserar mig för kön är Braidottis (2013) kritiska och affirmativa 

perspektiv på binära distinktioner användbart, inte minst för att hon betonar att en kritik av 

antropocen måste beakta hur den är en berättelse som präglas av makt och normer. Jag vill 

nämligen hävda att hennes situering av antropos tillåter oss att förstå kritiken av antropocen 

som en fortsättning på en feministisk tradition som problematiserat binära och essentialistiska 

distinktioner och hierarkier - och hur viktigt en sådan problematisering är för att det ska vara 

möjligt att formulera andra och bättre svar på klimatförändringen. För feministiska 

posthumanister är antropocen sålunda en berättelse om skillnad - om idealiserad skillnad, om 

hotande skillnad, om förnekad skillnad. Enligt Alaimo (2016) är den gängse förståelsen om att 

kroppen upphör vid huden oanvändbar i antropocen. Istället utkräver den en sensibilitet om 

hur den mänskliga kroppen såväl ”exponeras” som ”penetreras” av ett föränderligt klimat. 
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Haraway (2016) är kritisk till idén om att antropocen är en ny epok i människans historia i 

vilken klimatförändringen omkullkastat en tydlig och fast gräns mellan en mänsklig aktör och 

en passiv natur. Hon menar istället att distinktionen aldrig varit tydlig och att vi därför inte 

kan sätta vår förhoppning till att den ska ”återupprättas” i en tid ”efter” antropocen. Istället 

måste vi hitta sätt att leva tillsammans med ickemänskliga kroppar där förhållandet mellan 

subjekt och objekt kan vara skiftande och mångtydigt - men också hotande och riskabelt. 

Filosofen Claire Colebrook (2012; 2017) formulerar en liknande kritik och menar att våra 

försök att förhålla oss till livet i antropocen genomgående tar sig uttryck i en förhoppning om 

ett harmoniskt förhållande mellan människa och natur. Men klimatförändringen är inte 

antitesen till ett sådant förhållande utan en produkt av den, det vill säga av en binär distinktion 

vars logik det förutsätts vara möjligt att reducera allt liv i enlighet med. Hon skriver: 

It is because the human organism fears sexual indifference, fears the loss of its bounded being and its 

differentiated world of fixed kinds, that it has been unable to perceive, consider or allow differences and rhythms 
beyond those of its own sensory-motor apparatus. That is, the normative dyad of creative human coupling that 
has warded off difference and production beyond its own bounded life, has been the figure that has precluded a 
sense of life beyond oikos, polity, organism, sense and man. One might say that it is the insistence on proper 

sexual difference - a sexual difference that would not extinguish itself in chaos and would allow for the ongoing 
maintenance of distinct lines - that will ultimately lead to the annihilation or extinction of sexual difference in 
general, in the extinction of life as such (Colebrook 2012, 181). 

Enligt geologen Kathryn Yusoff (2018) är atropocen en vit historie- och världsbeskrivning 

som i sitt anspråk på att tala för en samlad mänsklighet, framtida generationer och hel värld av 

liv som förenas i hotet från klimatförändringen försöker rentvå sig från såväl historisk som 

samtida kolonialism. Men som hon understryker kan vi inte förstå klimatförändringen utan att 

beakta kolonialismens historia och den oerhörda ackumulering av resurser den möjliggjorde. 

Hon frågar sig: hur kan vi förhålla oss till klimatförändringen utan att göra den till så att säga 

”the white men’s overburden” (Yusoff 2018, 28)? Antropologen Anna Lowenhaupt Tsing 

(2015, 2) tar sig sin utgångspunkt i ”the end of global progress’s easy summer”, det här och 

nu när kapitalismens löften om ekonomisk och social trygghet inte längre är möjliga att infria 

utan förbyts i ekonomiska kriser, otrygga arbeten, politisk instabilitet och krympande välfärd - 

för att inte tala om klimatförändringen. För att formulera nya berättelser som tillåter oss att 
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leva och överleva vänder hon sig till de mänskliga och ickemänskliga kroppar som mot alla 

odds etablerat sig i igenvuxna skogsodlingar, övergivna industritomtar och andra landskap 

som kapitalismen övergivit och som blivit hem åt flyktingar, gästarbetare och andra. Som ett 

svar på det här och nu som ser med ångest på en framtid som förutsätts glida den ur händerna 

menar hon att skillnaden mellan förstörelse och idyll inte är given. Hon skriver: 

We need to be able to differentiate between forms of disturbance that are inimical to all life and those that offer 
multispecies opportunities. One place to start is by recognizing that not all human-shaped landscapes are as 
deadly as those spread by the Fukushima power plant. It is in the patchy difference that we can look for hope. 

Blasted landscapes are what we have, and we need to explore their life-promoting patches (Tsing 2014, 108). 

Om vi förstår den feministiska posthumanismens kritik av antropocen som en kritik av en viss 

förståelse av skillnad (en harmonisk skillnad mellan människa och natur, ett förnekande av 

skillnad mellan olika människor, en hotande skillnad mellan förstörelse och idyll et cetera) 

som reproducerar makt och normer vill jag hävda att deras kritik kan förstås som en vägran att 

låta antropocen bli till en händelse som tillåter antropos att ”återuppstå”, det vill säga 

återuppstå som den gängse förståelsen om vad det innebär att vara människa och subjekt. 

Antropos är inte (och, kan det hävdas, har heller aldrig varit) en god orienteringspunkt för liv 

och tänkande. Istället för att låta antropocen, eller rättare sagt den sårbarhet vi erfar inför hotet 

från klimatförändringen, bli till en anledning att åberopa sig på en eller annan binär 

distinktion eller hierarki i en förhoppning om att det ska rädda oss måste antropocen bli en 

bekräftelse om vikten av ett kritisk och affirmativt tänkande som utifrån insikten om att de 

gamla idéerna är inte längre är giltiga åtar sig att formulera någonting annat, någonting bättre. 

Vad är vi om inte är antropos? Litteraturen återkommer till en dragkamp mellan att leva och 

tänka på kroppen som antingen ”sluten” eller ”öppen” för omvärlden, det vill säga en kropp 

som är suverän i sig och vars överlevnad är beroende av att den sluter sig mot omgivningen 

respektive en kropp som så att säga inte slutar vid huden, som saknar tydliga och fasta gränser 

till andra kroppar och är i oupphörligt samspel med dem. Om den första kroppen tillhör 

antropos vill jag i brist på bättre namn benämna den andra som anti-antropos. Om den första 

kroppen är ett uttryck för den ångest som följer att i klimatförändringens spår tvingas erkänna 

sin egen sårbarhet har den andra sin upprinnelse i ett erkännande av att en är utlämnad åt 
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världens nåd och onåd och utifrån den insikten försöka formulera ett tänkande som tillåter en 

att leva och överleva. Om vi inte är antropos, om vi inte kan förlita oss på de gamla 

berättelserna utan måste skriva nya, utsätter vi oss för sårbarhet genom att avsäga oss de 

berättelser som under lång tid väglett oss. Och vad är en bättre utgångspunkt för att skriva 

sådana berättelser än de sårbara, skadade och döende kroppar som följer i klimatförändringens 

spår, det vill säga de kroppar som tycks omöjliggöra antropos distinktion till omvärlden? 

Det är dock ironiskt att notera att en litteratur som intresserar sig för sårbarhet genomgående 

bortser från möjligheten att sårbarhet kan ge upphov till skadade eller till och med i döende 

kroppar. Och de få möten med kroppar som på ett eller annat sätt är det lämnar föga spår i 

analyserna (se t ex Braidotti 2013, 146; Tsing 2015, 5; Alaimo 2016, 184). Den enda som 

tycks intressera sig för sådana kroppar är Haraway (2016) som skriver om sin hund som 

drabbats av urininkontinens och fått hormontillskottet DES. Hennes analys uppehåller sig 

dock inte vid hunden i sig utan spårar produktionen av hormonet till ett nätverk av mänskliga 

och ickemänskliga kroppar. Hon skriver: ”my dog dribbling urine spots leads in exorably to 

feedlots, slaughterhouses, and unmet agricultural animal, human, and ecological well-being 

and advocacy obligations around the world” (Haraway 2016, 109f). Hennes poäng är att den 

normativa kroppen alltid är en produkt av sådana nätverk, nätverk som inte sällan producerar 

såväl ”hela” som skadade kroppar, och att vi för att leva och tänka på ett annat och bättre sätt i 

antropocen behöver utveckla vad hon benämner som ”response-ability”, det vill säga en 

förståelse om hur vi är produkter av dessa nätverk av mänskliga och ickemänskliga kroppar. 

It is no longer news that corporations, farms, clinics, labs, homes, sciences, technologies, and multispecies lives 
are entangled in multiscalar, multitemporal, multimaterial worlding; but the details matter. The details link actual 
beings to actual response-abilities (…) Having eaten Premarin makes me more accountable to the well-being of 
ranchers, northern prairie ecologies, horses, activists, scientists, and women with breast cancer than I would 

otherwise be. Giving my dog DES makes me accountable to histories and ongoing possibilities differently than if 
we never shaped kinships with the attachment sites of this molecule. Perhaps reading this chapter has 
consequences for response-ability too. We are all responsible to and for shaping conditions for multispecies 

flourishing in the face of terrible histories, but not in the same ways. The differences matter - in ecologies, 
economies, species, lives (Haraway 2016, 115f). 
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Om klimatförändringen innebär att förhållandet mellan människa och natur inte kan förstås 

som en binär distinktion, om gränsdragningen mellan människa och natur i sig är osäkert och 

otydligt, erbjuder Haraways (2016) nätverk ett alternativ för att situera kroppar i antropocen. 

Istället för att bemöta klimatförändringen genom att sätt sin förhoppningen till att det är 

möjligt att ”återupprätta” en sådan distinktion och hierarki är hennes nätverk ett annat och 

bättre sätt att förstå den sårbarhet det innebär att leva tillsammans med andra. I ett nätverk 

finns det nämligen inte tydliga distinktioner mellan kroppar och istället för att orientera oss 

efter ett väl avgränsade början och slut återfinner vi oss alltid mitt i pågående händelser. 

Utmaningen blir sålunda att formulera kritiska och affirmativa förhållningssätt till den 

sårbarhet antropocen innebär utan att hänvisa till en eller annan binär distinktion. 

Samtidigt som Haraway (2016) tillåter oss att situera sårbara, skadade och döende kroppar i 

antropocen tycks hon samtidigt distansera oss från dem genom att inte tillhandahålla uppslag 

om hur vi kan leva och överleva med dem. Vad är ”response-ability” i förhållande till dessa 

kroppar? Vad hon mer än en uppmaning till att kartlägga hur liv och död hänger samman i 

antropocen? Hur kan vi erkänna och leva med dessa kroppar på ett kritiskt och affirmativt, till 

och med utopiskt, sätt? Det är frågor som aldrig besvaras av litteraturen. I en förhoppning att 

kunna formulera svar på dem vänder jag mig härnäst till queer ekologi och dess intresse för 

kroppar som förgiftats av kapitalismens restprodukter. 

2.2. Hur jag lärde mig att älska giftet 
Hormonstörande kemikalier i varor hotar fertiliteten. Människan är omgiven av giftiga kemikalier. De finns i 

produkter i våra hem, på vår arbetsplats, i skolan. En del kemikalier är hormonstörande och kan på sikt hota 
människans fortplantning. Därför lanserar Naturskyddsföreningen idag kampanjen Rädda mannen (…) Forskare 
pekar på att en rad vanliga kemikalier kan skada människans hormonsystem och att inte minst mannens fertilitet 
nu är i fara. Och ska vi rädda mannens fertilitet måste vi skydda framförallt barn och foster och därmed kvinnor. 

Därför krävs en helt ny kemikaliepolitik, som städar bort gifterna. Ett misslyckande leder i förlängningen till att 
vi tvingas starta ett nytt artprojekt - men absurt nog med människan som skyddsobjekt (Naturskyddsföreningen 
2011a). 

Miljö- och naturföreningen Naturskyddsföreningens kampanj ”Rädda mannen” från 2011 ska 

förstås mot bakgrund av samhällsdebatten om hur miljögifter påverkar människors 

fortplantningsförmåga genom ”förskjuten pubertetsutveckling, försämrad spermieproduktion 
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och missbildningar på könsorgan” (Naturskyddsföreningen 2011b, 1). Sverige har både innan 

och efter skakats av larm om hur samhällets restprodukter skadar människor, djur och natur. 

Några exempel är larmen om sömnmedlet Talidomid som i slutet av 1950-talet orsakade svåra 

fosterskador, larmen om hur miljögifter hotade havsörnens överlevnad under 1970- och 1980-

talet, larmen om hur radioaktiva ämnen spreds över Sverige efter Tjernobylolyckan 1986 och 

de återkommande larmen om hur utsläpp från industri och jordbruk förgiftar Östersjön. Som i 

Naturskyddsföreningens (2011a) kampanj ger de uttryck för en oro att det samhälle vi har 

inrättat hotar vår överlevnad. De ämnen som varnas för i kampanjen var så kallade organiska 

miljögifter som är persistenta (som motstår nedbrytning), till exempel DDT, polyklorerade 

bifenyler och dioxiner, vilka lagras i djurs och människors kroppar utan att kunna brytas ned. 

Eftersom de sprids med väder och vind över nationsgränser är de ett globalt fenomen 

(Naturskyddsföreningen 2011b). Höga halter har påträffats hos allt från isbjörnar på Svalbard 

till fiskar i svenska insjöar, från skandinaviska spädbarn som exponerats genom 

navelsträngsblod och bröstmjölk till åldrade industriarbetare i utvecklingsländerna. 

Kampanjen situerar oss i en förgiftad värld där vi dagligen utsätts för gifter i hemmet, på 

arbetet och på fritiden i form av avgaser, diskmedel, tvättmedel, tändvätska, kosmetika, 

läkemedel, bekämpningsmedel och livsmedelstillsatser. Naturskyddsföreningen (2011b, 2) 

varnar också för den så kallade ”cocktaileffekten”, det vill säga de idag ofta okända effekter 

som uppstår när olika kemikalier kommer i kontakt med varandra. Om antropocen är en 

berättelse om en hotad mänsklighet kan föreningens varning för en framtid där vi blivit ett 

”skyddsobjekt”, en utrotningshotad art, förstås som ett av dess kapitel. Och om en kritisk och 

affirmativ förståelse av antropocens sårbara, skadade och döende kroppar är nödvändig för att 

skriva en annan och bättre, till och med utopisk, berättelse om vad det innebär att leva på en 

skadad planet kan det hävdas att de förgiftade kropparna och den oro de väcker är relevanta 

att studera närmare. 

I detta avsnitt vänder jag mig till ett queerteoretiskt fält som benämns som queer ekologi. I 

förordet till Queer Ecologies: Sex, Nature, Politics, Desire, den antologi som definitivt 

etablerade queer ekologi som ett akademiskt fält, beskriver redaktörerna Catriona Mortimer-

Sandilands och Bruce Erickson (2010, 5) sin agenda på följande sätt: ”there is an ongoing 

relationship between sex and nature that exists institutionally, discursively, scientifically, 

spatially, politically, poetically, and ethically, and it is our task to interrogate that relationship 
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in order to arrive at a more nuanced and effective sexual and environmental understanding.” 

Queer ekologi kan sålunda beskrivas som en kritisk intervention i de diskursiva ”rundgångar” 

mellan mänskliga och ickemänskliga kroppar som reproducerar heteronormativa 

föreställningar om vilka förhållanden mellan kön, genus och sexualitet som förutsätts vara 

”normala” för människor och därför också ”naturliga” i naturen och vice versa. I fältet 

intresserar jag mig framförallt för forskning om de queera effekter som uppstår när kroppar 

exponeras för toxiner, bland annat de organiska miljögifter som Naturskyddsföreningen 

larmade om (t ex Berila 2004; Alaimo 2010; Di Chiro 2010). Men istället för att falla in i 

kören av oroade röster försöker de queera ekologerna erbjuda en mer affirmativ, eller 

åtminstone nyanserad, förståelse om möten mellan kroppar och toxiner. I resonemang som 

påminner om Tsings (2015) problematisering av distinktionen mellan förstörelse och idyll 

menar de nämligen att vi i en förgiftad värld behöver ett mer pragmatiskt förhållande till 

toxiner. Evolutionsbiologen Malin Ah-King och genusvetaren Eva Hayward (2013, 4) 

beskriver Naturskyddsföreningens retorik som ett uttryck för en ”transex panic”, en panik 

inför hormonstörande ämnen och det hot de förutsätts utgöra för den heteronormativa 

kroppen. Utifrån ett resonemang om hur hanar av flera fiskarter som kommit i kontakt med 

syntetiska hormoner ”byter” kön för att därefter kunna befruktas och föda yngel betonar de att 

utgången av möten mellan kroppar och toxiner inte är givna på förhand. För att leva och 

överleva i en förgiftad värld behöver vi vara kritiska till idén om en naturlig och av kulturen 

oberörd kropp och praktisera en nyfiken respekt för livets immanenta kreativitet. 

Genusvetaren Mel Chen (2012, 207) intresserar sig för vårt paradoxala förhållande till toxiner 

och undrar ”how is it that so much of this toxic world, in the form of perfumes, cleaning 

products, body products, plastics, all laden with chemicals that damage us so sincerely, is 

encountered by so many of us as benign or only pleasureable?” I bästa fall utmynnar möten 

mellan kroppar och toxiner i ”queer loves” (Chen 2012, 210f), i värsta fall är förgiftning en 

konsekvens av ekonomiskt och rasistiskt våld. Det viktigaste är att vi strävar efter en jämlik 

och rättvis värld som är välkomnande för många olika kroppar - vilket kan vara en giftfri 

värld men inte nödvändigtvis behöver vara det. Om det endast är möjligt att leva giftfritt för 

ett fåtal priviligierade, vars privilegier är beroende av ett ekonomiskt system som förgiftar 

andra, och om strävan efter en giftfri värld ger uttryck för heteronormativa föreställningar, är 

nämnda panik ett problem snarare än en lösning. För queer ekologer är larmen, oron, paniken 
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och ångesten inför toxiner i sig en källa till oro. Vilka normer kommer till uttryck i dem? Vad 

är en ”ren” kropp? Hur kan vi tillhandahålla alternativ till denna ”renhetsiver” för att leva 

tillsammans i en förgiftad värld på andra och bättre sätt? Som Mortimer-Sandilands (2005) 

skriver handlar queer ekologi nämligen “both about seeing beauty in the wounds of the world 

and taking responsibility to care for the world as it is.” 

Vilken förståelse om kroppen är det som kommer till uttryck i dessa resonemang? Hur skiljer 

de sig åt från de som Naturskyddsföreningen förmedlar? Enligt Alaimo (2010) är kroppen 

aldrig fullständigt ”sluten” för omvärlden. Kroppen är ”öppen” för näring och syre, den kan 

penetreras för njutning, den kan bli ett hem för många olika arter och virus, den kan vara ett 

läckande såll som långsamt fylls av gifter, den kan förändras av kirurgiska ingrepp - världen 

gör med andra ord anspråk på kroppen. Kroppens ”öppenhet” kan förklara den oro som omger 

dess möten med toxiner. Den kan nämligen inte förklaras genom att endast hänvisa till hälsa 

och överlevnad. Vi måste också beakta hur dess ”öppenhet” hotar en föreställning om att 

kroppen är ett skal som rymmer en essens och att det är dess ”slutenhet” mot omvärlden som 

garanterar dess essens, det vill säga som garanterar en given ordning. Alaimo (2010, 20) 

skriver: ”As the material self cannot be disentangled from networks that are simultaneously 

economic, political, cultural, scientific, and substantial, what was once the ostensibly bounded 

human subject finds herself in a swirling landscape of uncertainty where practices and actions 

that were once not even remotely ethical or political matters suddenly become the very stuff 

of the crises at hand.” Hennes resonemang påminner om feministisk posthumanism och dess 

kritik av antropos ”slutna” kropp och likt klimatförändringen synliggör miljöproblem att 

kroppen är ”öppen” för omvärlden. Som vi såg i föregående avsnitt har det gängse svaret på 

antropocen varit att åberopa sig på en serie binära distinktioner och hierarkier vilka förutsätts 

vara nödvändiga för att garantera en framtid även för kommande generationer. Men att ta sig 

utgångspunkt i fantasin om en ”ren” värld är otillräcklig för att handskas med det faktum att 

vi lever i en förgiftad värld. Som jag hävdade i föregående avsnitt åberopar sådana fantasier 

sig nämligen på en problematisk förståelse av skillnad, i detta fall en idealiserad skillnad och 

en tydlig gräns mellan människa och omvärld. Problemet med Naturskyddsföreningens 

(2011a) kampanj är inte att de arbetar för en annan kemikaliepolitik - vissa ämnen är skadliga 

för oss. Problemet är att samhället i sitt bryska uppvaknande för konsekvenserna av 

kapitalismens skadliga restprodukter åberopar sig på en förståelse av skillnad som endast på 
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kort sikt garanterar säkerhet för ett fåtal och som begränsar vår förståelse av världens och 

toxiners anspråk på våra kroppar. Istället behöver vi “an ethics that is not circumscribed by 

the human but is instead accountable to a material world that is never merely an external place 

but always the very substance of our selves and others” (Alaimo 2010, 158). Samtidigt som vi 

försöker städa bort gifter måste vi också undersöka vad det innebär att leva i en förgiftad 

värld. Skillnaden är att queerteoretikerna har en sensibilitet hur detta präglas av en nostalgisk 

fantasi om en förlorad värld. Och i vissa fall kan vi kanske inte göra världen ren utan vi måste 

lära oss att leva med dem, och istället för att göra om världen måste vi göra om oss själva. 

I en passage i sin artikel antyder Ah-King och Hayward (2013, 9) att oron inför den förgiftade 

kroppen är besläktad med antropocens berättelse om en döende mänsklighet: ”We - human 

and nonhuman - are living in a time of intensified exposure to toxicity where life requires 

reinvention (if it can) or risks extinction (…) We are living in environmental catastrophe, 

certainly some organisms will survive; perhaps only humans will not.” Den fara som dessa 

förgiftade kroppar förutsätts utgöra för mänsklighetens framtid tar sig konkret uttryck i att vi 

måste rädda världen för ”våra barns och barnbarns” skull. Om vi återvänder till utdraget från 

Naturskyddsföreningens (2011a) kampanj kan vi nämligen påminna oss om att toxiner inte 

förutsätts utgöra ett hot mot framtiden på vilket sätt som helst utan att de hotar den biologiska 

reproduktionen och därmed möjligheten att få avkomma. Förhållandet mellan reproduktion 

och debatten om klimat och miljö var någonting som Klein konfronterades med under arbetet 

med sin bok om klimat och miljö: 

For instance, if I was going through a particularly difficult infertility episode, just showing up to a gathering of 
environmentalists could be an emotional minefield. The worst part were the ceaseless invocations of our 
responsibilities to ”our children” and ”our grandchildren.” I knew these expressions of intergenerational duty 
were heartfelt and in no way meant to be exclusionary - and yet I couldn’t help feeling shut out. If caring about 

the future was primarily a function of love for one’s descendants, where did that leave those of us who did not, or 
could not, have children? Was it even possible to be a real environmentalist if you didn’t have kids? (Klein 2014, 
423). 

Utifrån ett queert perspektiv kan det hävdas att barn är antropocens huvudpersoner genom att 

vara vår bild av framtiden, den framtid som klimatförändringen och miljöproblem hotar. Det 

kan därför hävdas att antropocen inbegriper en heteronormativ panik i den mening att hotet 
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mot biologisk reproduktion tycks hota framtiden i sig (jämför Ah-King & Hayward 2013, 4). 

Och om framtiden är omöjlig tycks också vårt här och nu vara meningslöst, eftersom vi i 

enlighet med en heteronormativ logik ”lever för morgondagen”. Men som jag argumenterade 

för i föregående avsnitt är det just denna oförmåga för kritiskt och affirmativt tänkande som 

kanske är det största hotet i antropocen. Istället för att betrakta antropocen som slutet för 

mänskligheten eller världen bör den förstås som en anledning för att fortsätta ett feministiskt, 

queert och cript tänkande som i grund och botten handlar om att erbjuda någonting annat, 

någonting bättre. Istället för sörja att vi så att säga ”saknar morgondag” borde vi vända oss till 

dessa traditioner för att tillhandahålla verktyg för att förstå vilken slags framtid vi förutsätts 

sakna och om det är möjligt att tillhandahålla en annan förståelse av den. 

Heather Davis (2015) tar sig an frågor om sterilitet och mänsklighetens utdöende utifrån en 

affirmativ förståelse av de restprodukter som förutsätts omintetgöra framtiden. Kan plast med 

sin långa nedbrytningstid (vissa plastprodukter har en nedbrytningstid på flera hundra år) 

erbjuda en annan bild av framtiden? Hon är inte en misantrop utan betonar snarare vikten av 

en sensibilitet för hur antropocen sätter oss i dialog med många andra kroppar, såväl organiska 

som syntetiska. Davis (2015) intresserar sig framförallt för den så kallade ”plastisphere”, det 

vill säga de ekosystem som uppstår i de enorma sopberg av plast i haven och som blir 

födelseplats och hem för mikrober. Plast och andra restprodukter har därför två sidor: dels 

förutsätts de utgöra ett hot mot framtiden, dels erbjuder de en plats för nytt liv att födas och 

frodas. Davis (2015) menar också att i en värld där alltfler arter dör ut och sterilitet blir 

alltmer vanligt är det inte, som Klein (2014, 423) grubblar över, ”onaturligt” att inte ha eller 

kunna få barn. Istället kan det vara någonting som förenar en med naturen och andra arter. En 

affirmativ förståelse av sterilitet kan sålunda möjliggöra ett mer kreativt tänkande om vilken 

slags värld vi lämnar efter oss, vad som kan vara en bild av vår framtid och vilka relationer 

som blir viktiga om vi längre utgår från den biologiska reproduktionen som norm. Eller som 

queerekologen Nicole Seymour (2013, 27) skriver: “queer values - caring not (just) about the 

individual, the family, or one’s descendants, but about the Other species and persons to whom 

one has no immediate relations - may be the most effective ecological values.” Queer ekologi 

tycks sålunda inbjuda oss till en solidaritet som går bortom familjen och den mänskliga arten i 

sig för att beakta andra former av liv. Samtidigt är det viktigt att betona att oavsett vilken 

framtid vi orienterar oss efter innebär de ofrånkomligen död och förstörelse för några kroppar 
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och liv. Eller som Davis (2015, 243) skriver: ”It seems important then to be able to imagine a 

future that acknowledges non-reproductivity and extinction while working to build queer, 

feminist realities for as long as humans may exist.” 

Vilka barn är det Davis (2015) utmanar oss att föreställa oss en framtid utan? I sin artikel 

knyter hon an till en debatt om queerbegreppets förhållande till framtiden. Är det möjligt att 

tänka på framtiden utan att åberopa sig på biologisk reproduktion? Om inte, innebär det att 

framtiden per definition är heteronormativ? Eller är det möjligt att queera framtiden? Davis 

(2015) stödjer sig på Lee Edelmans resonemang om att queers saknar framtid och därför 

måste leva och tänka utan att hänvisa till kommande generationer. Hans resonemang har 

ådragit sig mycket kritik, inte minst hans resonemang om ett singulärt barn som en symbol för 

heteronormativitet (se t ex Muñoz 2009). Enligt Alison Kafer (2013, 31f) förutsätter hans 

kritik av den biologiska reproduktionen nämligen ett barn som per definition är välkommet 

till världen och som bär våra förhoppningar om en bättre framtid på sina axlar - vilket bland 

annat innebär att det är ett funktionsnormativt barn. I sin bok tar Kafer (2013) sig an det 

faktum att kroppar med funktionsvariationer förutsätts sakna framtid. Hon skriver: 

I have written this book because I desire crip futures: futures that embrace disabled people, futures that imagine 

disability differently, futures that support multiple ways of being. I use this language of desire deliberately. I 
know how my heart can catch when I see a body that moves oddly or bears strange scars. I know how my body 
shifts, leans forward, when I hear someone speak with atypical pauses or phrasing, or when talk turns to illness 
and disability. Part of what I am describing is a lust born of recognition, a lust to see bodies like my own or like 

the bodies of friends and lovers, as well as a hope that the other finds such recognition in me. Perhaps most 
important to this examination of disability futures, it is a desire born largely of absence. We lack such futures in 
this present, and my desires are practically inconceivable in the public sphere. There is no recognition that one 

could desire disability, no move to imagine what such desire could look like (Kafer 2013, 45). 

Jag vill hävda att Davis (2015) resonemang om en framtid utan barn inte är uttömmande för 

vad ett kritiskt och affirmativt tänkande kan erbjuda i antropocen. Det faktum att världen gör 

anspråk på kroppar i form av klimatförändringen och miljöproblem innebär nämligen inte 

nödvändigtvis ett slut för mänskligheten i sig. Men det innebär definitivt att kroppar, bland 

annat foster, på ett eller annat sätt riskerar att skadas. Vi kan påminna oss om den omfattande 

forskningen som visar på samband mellan miljögifter och olika fosterskador (t ex 
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Livsmedelsverket 2018). Och tidigare i år rapporterade nyhetsbolaget CNN om en studie som 

förutspådde att ökningen av den globala medeltemperaturens kommer att innebära att alltfler 

amerikanska barn föds med ett hjärtfel under de närmaste decennierna (Christensen 2019). 

Här är det relevant att återvända till uppsatsens syfte. En anledning till att jag intresserar mig 

för ämnet är nämligen en vilja att problematisera den melankoli som följer i 

klimatförändringens spår och som i korthet kan sammanfattas med, som Weisman (2007) 

uttrycker det, ”the world without us”, ångesten inför bilden av en värld utan människor. I 

uppsatsen konkretiserar jag denna bild genom att förkroppsliga antropocen i sårbara, skadade 

och döende kroppar. Det betyder inte att de inte antyder en framtid i vilken mänskligheten inte 

längre finns - men det är viktigt att betona att de framförallt antyder en värld som de själva är 

en del av. Jag vill hävda att antropocen framförallt inte konfronterar oss med vår egen 

dödlighet utan med vår egen sårbarhet. Den viktigaste frågan i antropocen är inte: ”How do 

we make meaningful decisions in the shadow of our inevitable end?” (Scranton 2015, 20). 

Utan, för att citera Davis (2015, 243), hur möjliggör vi ”queer, feminist realities for as long as 

humans may exist”? Istället för att sörja det faktum att klimatförändringen och 

miljöproblemen antyder en hel värld av sårbara, skadade och döende kroppar undrar jag om vi 

kan bejaka dessa kroppar som en bild av vår framtid. Eller, för att återknyta till ovanstående 

resonemang, kan barn med funktionsvariationer vara en bild av vår framtid? Och i sådana fall 

hur inrättar vi en värld som är välkomnande för dem? 

Även om den queerteoretiska litteraturen är kritisk till den heteronormativa distinktionen 

mellan normativa och ickenormativa kroppar och inte i samma utsträckning som Davis (2015) 

intresserar sig för föreställningar om mänsklighetens och världens slut är den förtegen om vad 

det skulle innebära att leva tillsammans med dessa kroppar. Beth Berila (2004) studerar 

retoriken som antyder en likhet mellan industriella utsläpp som förorenar naturen och 

personer med AIDS som förutsätts ”förorena” det amerikanska samhället. Giovanna Di Chiro 

(2010) är kritisk till den ”heteronormativa panik” som förhindrar oss från att beakta mer 

komplexa effekter av möten mellan kroppar och toxiner men erbjuder inget uppslag om vilka 

världar en sådan kritik kan möjliggöra. Chen (2012) intresserar sig för hur gifters symboliska 

närhet till rasifierade kroppar och kroppar med funktionsvariationer medför att de betraktas 

med en alldeles särskild oro i vita och västerländska sammanhang. Ah-King och Hayward 

(2013) undersöker hur möten mellan kroppar och toxiner möjliggör en förståelse av kön som 
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en föränderlig biologi. Och även om Alaimo (2010) undersöker hur de som lever i 

kontaminerade områden utvecklar egen, alternativ kunskap till den gängse förståelsen av 

gifter och utsläpp tillhandahåller hon aldrig uppslag om vad det innebär att leva med kroppar 

som skadats av föroreningarna i dessa områden. Men framförallt ställer de aldrig en fråga som 

aktualiserar utifrån Kafers (2013) resonemang: vilka relationer är det som möjliggör att även 

sårbara, skadade och döende kroppar kan leva och överleva? Om antropocen antyder en hel 

värld av sådana kroppar är det nämligen intressant att undersöka de relationer som tillåter 

kroppar med funktionsvariationer att överleva och leva idag. 

2.3. Vad kan kroppen som inte kan? 
It is tempting to look at these strings of disasters and think, Climate change is here. And one response to seeing 
things long predicted actually come to pass is to feel that we have settled into a new era, with everything 
transformed. In fact, that is how California governor Jerry Brown described the state of things in the midst of the 

state’s wildfire disaster: ”a new normal.” 

The truth is actually much scarier. That is, the end of normal; never normal again (…) global warming is not 
”yes” or ”no,” nor is it ”today’s weather forever” or ”doomsday tomorrow.” It is a function that gets worse over 

time as long as we continue to produce greenhouse gas. And so the experience of life in a climate transformed by 
human activity is not just a matter of stepping from one stable ecosystem into another, somewhat worse one, no 
matter how degraded or destructive the transformed climate is. The effects will grow and build as the planet 
continue to warm: from 1 degree to 1.5 to almost certainly 2 degrees and beyond. The last few years of climate 

disasters may look like about as much as the planet can take. In fact, we are only just entering our brave new 
world, one that collapses below us as soon as we set foot on it (Wallace-Wells 2019, 18). 

Enligt Sörlin (2017) kan begreppet antropocens genomslag förklaras med att den erbjuder en 

berättelse och ett namn för ett här och nu som ser med ångest på framtiden. Undergången vilar 

tungt över litteraturen om klimatförändringen (t ex Diamond 2005; Kolbert 2014; Scranton 

2015). Wallace-Wells (2019) är endast en av många som tecknar en bild av en värld som 

förvandlas till ”an uninhabitable earth”, en planet där katastroferna stapplas på varandra och 

omintetgör förutsättningarna för mänskliga samhällen, kanske till och med för mänskliga liv. I 

ovanstående utdrag fäster jag mig särskild vid hans beskrivning om hur klimatförändringen 

inte huvudsakligen antyder mänsklighetens eller världens slut utan det mer mångtydiga ”the 

end of normal” (Wallace-Wells 2019, 18). Även om han givetvis syftar på slutet för ett 

igenkännligt, förutsägbart och stabilt klimat är det intressant att fråga sig om utsagan kan 
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förstås på andra sätt. Som jag har argumenterat för i analysen hemsöks antropocen av 

antropos ”återuppståndelse” och en ”heteronormativ panik”, det vill säga istället för att utgöra 

startskott för att försöka formulera någonting annat, någonting bättre tycks hotet från 

klimatförändringen ofta bli till en ursäkt för att reproducera makt och normer. Utifrån detta 

perspektiv kan ”the end of normal” (Wallace-Wells 2019, 18) endast bli en anledning för att 

sätta sin förhoppning till en eller annan gräns som kan hålla klimatförändringens katastrofer 

stången, vare sig det rör sig om en nationsgräns, familjegräns eller hudgräns. Men andra 

berättelser är möjliga. Ett teoretiskt uppslag som jag har återkommit till i analysen är att kropp 

och värld inte är distinkta substanser, att kroppen så att säga inte slutar vid huden och att den 

saknar fasta och tydliga gränser till andra kroppar. Men om kroppen är beroende av världen är 

det relevant att fråga sig vad som händer med den i antropocen. Om det inte är möjligt att tala 

om en ”normal” värld, vilka förutsättningar finns det då att tala om ”normala” kroppar? Vad 

kan ett sådant perspektiv göra med vår förståelse av antropocen? Kan det tillåta oss att 

formulera ett mer affirmativt, till och med utopiskt, svar på klimatförändringen? 

I avsnittet undersöker jag dessa frågor utifrån Disability Studies, ett kritiskt forskningsfält om 

funktionalitet och funktionsvariationer. Jag inspireras särskilt av feministiska och 

queerteoretiska interventioner som utifrån bland annat filosofen Gilles Deleuze och 

psykoanalytikern Félix Guattaris gemensamma arbeten formulerat affirmativa och kreativa 

perspektiv på kroppen (t ex Overboe 2004; Hickey-Moody 2009; Shildrick 2009). 

Socialantropologen Renita Sörensdotter (2015, 15) understryker att kritiskt tänkande om 

funktionalitet och funktionsvariationer förutsätter fantasi, kreativitet och upptäckarlust 

eftersom ”att vi inte i förväg kan veta vad kroppar kan göra (…) detta måste testas empiriskt 

och förutsättningslöst”. Till skillnad från funktionsrättens gängse terminologi i form av 

begreppsparet funktionsnedsättning-funktionshinder tydliggör funktionsvariation ”att alla 

kroppar har olika begränsningar, förmågor, möjligheter”, vilket de andra begreppen inte 

fångar ”eftersom begrepp som hinder och nedsättning ställs i relation till den tänkta 

normalfungerande kroppen” (Sörensdotter 2015, 13). Hon fortsätter: 

Dessvärre är de flesta i vår samtid alltför begränsade av normer som i förväg beskriver vad specifika kroppar kan 

och inte kan göra, allt utifrån kön till funktion. Om vi istället för att börja i normernas begränsningar ställer oss 
frågan om vad just den här kroppen kan göra (fysiskt, intellektuellt och psykiskt), vilka svar får vi då? Istället för 
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att likt den medicinska traditionen arbeta med normalkroppen som modell för rehabilitering av kroppar med 

funktionsvariationer, vore det mer utmanande och givande att utgå från hur specifika kroppar kan formas, röra 
sig, tänka och expandera (Sörensdotter 2015, 15f). 

Sörensdotter (2015) tycks fråga sig: vad kan kroppar med funktionsvariationer bli om de inte 

dikteras av den normativa kroppens imperativ? Eller för att knyta an till uppsatsens syfte: hur 

kan vi förhålla oss till antropocen om vi inte värderar de sårbara, skadade och döende kroppar 

som följer i klimatförändringens spår utifrån den normativa kroppens villkor? 

Disability Studies har visat föga intresse för frågor om miljö och natur och fältet saknar 

fortfarande inlägg i debatten om antropocen. Under de senare åren har dock ett fåtal möten 

mellan kritiska perspektiv på funktionalitet och natur (och djur) ägt rum, vilka omväxlande 

betecknas som ”eco-ability movement” (Nocella II, Bentley & Duncan 2012) eller ”eco-crip 

theory” (Ray & Sibara 2017). Litteraturen har framförallt intresserat sig för att kritiskt 

granska hur normativa föreställningar om funktionalitet och natur samverkar för att definiera 

vissa mänskliga och ickemänskliga kroppar som normativa eller ickenormativa. Med 

utgångspunkt i Olivers (1983) distinktion mellan funktionsnedsättning och funktionshinder, 

mellan kropp och samhälle, reflekterar aktivisten Eli Clare (2015, 7) över förhållandet mellan 

funktionalitet och natur: ”To neatly divide disability from impairment doesn’t feel right (…) I 

understand the difference between failing a test because some stupid school rule won’t give 

me more time and failing to summit Mount Adams because it’s too steep and slippery for my 

feet”, det vill säga naturen i sig tycks inbegripa en idé om den funktionsnormativa kroppen, i 

detta fall i form av en bergssida som är ”too steep and slippery” för kroppar med 

funktionsvariationer. Denna idé har varit föremål för omfattande reflektioner och kritik för de 

som undersökt förhållandet mellan funktionalitet och natur (t ex Kafer 2013; Clare 2017; 

Taylor 2017). Miljöforskaren Sarah Jaquette Ray (2017) spårar idéns rötter till en oro inför de 

snabba och omvälvande samhällsförändringar vid tiden för föregående sekelskifte. 

Samhällsförändringar som införandet av kvinnlig rösträtt och förändrade klass- och 

rasrelationer bidrog till att etablera uppfattningen om att naturen kunde utlova en beständighet 

och en ordning som inte tycktes vara möjlig att längre finna i samhället. Idén om att naturen 

representerade det eviga i motsats till kulturens flyktighet gjorde att den också under denna tid 

kom att förstås som en plats för återhämtning från samhällets skadliga verkningar. För män 
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(det tyckts nämligen som att det huvudsakligen var medelklassens män som tydde sig till 

dessa idéer) blev naturen en möjlighet att ”rena” sig från kulturens förutsatta femininiserande 

verkan genom att pröva sina krafter mot naturen. Det är ett resonemang som känns igen från 

föregående avsnitt. Oavsett om det rör sig om hållbarhet, förgiftning eller könsroller vänder vi 

oss till naturen för att efterfråga sanningen om oss själva. Naturen i sig kommer oss dock 

aldrig tillmötes utan det rör sig istället om våra föreställningar om den och vad vi förutsätter 

att den ger uttryck för. 

Utifrån Clares (2015) och Rays (2017) resonemang om att den funktionsnormativa kroppen 

förutsätter en natur som bekräftar den är det möjligt att fråga om inte antropos, med dess 

distinktion mellan människa och natur som förutsätts bekräfta en viss förståelse av dem, är en 

funktionsnormativ kropp. Jag vill hävda att om vi utgår från en förståelse av naturen som 

bekräftar en viss förståelse av människan genom att erövras är det inte underligt att 

antropocen, naturen som framträder som en aktör med en agens som går på tvärs med 

människans, väcker så mycket oro. Men om det förhållande mellan kropp och natur som är 

nödvändigt för att etablera den normativa kroppen är ett uttryck för en ideologi som tillhör 

sekelskiftets västerländska samhälle och dess subjekt - vilken, som Braidotti (2013) påminner 

oss om, ”avslöjats” som en man ur den västerländska och vita medelklassen, och som andra 

feministiska posthumanister argumenterat för är det subjekt som resulterat i 

klimatförändringen och miljöproblemen (t ex Colebrook 2012; Haraway 2016; Yussof 2018) - 

är denna förståelse av naturen inte ofrånkomlig eller given. Vad som är ofrånkomligt är att 

formulera alternativ till detta förhållande mellan kropp och natur. 

Genusvetaren Petra Kuppers (2007) tillhandahåller ett möjligt uppslag i sin undersökning av 

konstnärer med funktionsvariationer och deras konst som på olika sätt avhandlar naturen. Hon 

skildrar ett av deras besök i naturen, en natur som vid första anblick tycks vara otillgänglig för 

deras kroppar men som de genom att hjälpas åt kan uppleva tillsammans. Hon skriver: ”we 

create our own rhythms, and rock ourselves into the world of nature, lose ourselves in a 

moment of sharing: hummed songs in the round, shared breath, leanings, rocks against wood, 

leaves falling gentle against skin, bodies braced against others gently lowering toes into 

waves, touch of bark against finger, cheek, from warm hand to cold snow and back 

again” (Kuppers 2007, 23). Hennes förståelse av kropp och natur förutsätter inte en aktiv 

individ och en passiv värld vars otillgänglighet förutsätts bekräfta en funktionsnormativ 
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kropp, och istället för Rays (2017) ”renande” och maskulina natur porträtterar hon en natur 

som möjliggör andra sätt att vara tillsammans i världen. I hennes naturskildring är det inte 

endast gränserna mellan mänskliga och ickemänskliga kroppar som blir otydliga  (”shared 

breath, leanings, rocks against wood, leaves falling gentle against skin (…) touch of bark 

against finger, cheek, from warm hand to cold snow and back again”) utan också gränserna 

mellan olika mänskliga kroppar. Det faktum att hennes subjekt är ett ”vi” istället för ett ”jag”, 

och att det rör sig om en lyrisk sammanblandning av kroppar istället för tydliga avgränsningar 

mellan dem, understryker att den extraordinära individen som mäter sina krafter mot naturen 

endast är ett sätt att vara i världen. Om vi återknyter till Sörensdotters (2015) resonemang om 

att alla kroppar har sina egna förmågor, begränsningar och möjligheter vill jag hävda att det 

som Kuppers (2007) erbjuder är en bild av vad en kropp kan göra och hur den kan vara i 

världen om vi inte utgår från den normativa kroppens imperativ. I den litteratur som 

intresserat sig för formulera affirmativa perspektiv på förhållandet mellan funktionalitet och 

natur är det inte viktigt huruvida en kropp kan handla i enlighet med en eller annan norm utan 

hur den kan leva på ett så gott sätt som möjligt. I mötet med en otillgänglig naturen är det 

därför alltid möjligt att göra på ett annat sätt än det normativa. Om marken är för hal och 

ostadig för att gå upprätt är det möjligt att krypa, och om en rullstol inte kan ta sig ända fram 

till vattenbrynet är det möjligt att lyftas och bäras den sista biten för att kunna dopa sina tår i 

vattnet (”bodies braced against others gently lowering toes into waves”). Om den 

funktionsnormativa kroppen förutsätts bekräfta sig själva genom att av egen kraft erövra 

naturen visar Kuppers (2007) mot ett mer pragmatiskt sätt att vara i naturen som åberopar sig 

på gemenskap och samarbete. Jag vill hävda att ett sådant perspektiv är nödvändigt att beakta 

i antropocen och dess ”the end of normal” (Wallace-Wells 2019, 18). 

På ”an uninhabitable earth” (Wallace-Wells 2019) är det omöjligt eller åtminstone svårt att 

tala om den funktionsnormativa kroppen om vi förutsätter en kropp som erövrar naturen. 

Naturen är nämligen allt annat än passiv i antropocen utan gör istället anspråk på kroppen 

genom klimatförändringens katastrofer och miljöproblems toxiner. Om antropocen förändrar 

naturen till den grad att den förhindrar och försvårar för den funktionsnormativa kroppen att 

bekräfta sig själv, om den till och med förändrar naturen till den utsträckning att det är möjligt 

att tala om ”the end of normal” (Wallace-Wells 2019, 18), är det relevant att fundera över 

vilka andra sätt att förstå kroppar som är möjliga. Deleuzes och Guattaris arbeten har tillåtit 
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Disability Studies att distansera kroppar med funktionsvariationer från den normativa 

kroppens imperativ för att fråga ”om vad just den här kroppen kan göra” (Sörensdotter 2015, 

15f). I antropocen med dess ickemänskliga agens som går på tvärs med den mänskliga 

kroppens agens till den grad att den inte endast begränsar och förhindrar den utan också 

förutsätts hota dess fortsatta existens vill jag föreslå att det är angeläget att beakta en annan 

slags kropp: kroppen som inte kan. Hur kan vi möjliggöra världar som tillåter oss att leva och 

överleva i ett här och nu där förutsättningarna för att tala om den funktionsnormativa kroppen 

tycks vara obefintliga? 

Jag har genomgående skrivit om kroppar med funktionsvariationer som att det var självklart 

vilka kroppar det rör sig om - men givetvis är det inte självklart. Kategorin kroppar och 

personer med funktionsvariationer omfattar en oerhörd mångfald, inte minst ifråga om olika 

begränsningar, förmågor och möjligheter. I följande resonemang utgår jag från litteratur som 

intresserar sig för vad jag benämner som kroppen som inte kan, det vill säga kroppar som är 

oförmögna att utföra en eller annan handling som förutsätts vara normativ och därför är i 

behov av mer eller mindre omfattande anpassning och assistans. Filosofen Susan Wendell 

(1996) är en viktig röst i debatten om dessa kroppar. Utifrån sina erfarenheter av ME/kronisk 

trötthetssyndrom skriver hon om ”the rejected body”, det vill säga den kropp som så att säga 

ställer sig i vägen för våra intentioner, som värker, som är svag, som blir trött och utmattad 

tidigare än vad en önskat, det vill säga den kropp som är antitesen till den högpresterande 

kroppen som kapitalismen utkräver av oss. Hon betonar värdet av att beakta denna kropp och 

dessa erfarenheter av begränsningar och oförmåga eftersom de i ett samhälle som kräver det 

yttersta av varje människa antyder ett väsentligt annorlunda sätt att leva och tänka. 

I regard the current level of cultural idealization, objectification, quest for perfection, and demand for control of 
the body as a collective sickness of the soul, an alienation from experience and reality. I believe that people with 

and without disabilities would benefit from lessening the desire to control one’s body and increasing the desire to 
live in respectful harmony with it, whatever its weakness and failures (Wendell 1996, 113). 

Hur kan vi möjliggöra världar som är välkomnande för dessa kroppar? Antropologen Don 

Kulick och historikern Jens Rydström (2015) har i ett gemensamt arbete intresserat sig för 

andra kroppar som inte kan, i detta fall personer med ”omfattande” fysiska och/eller 
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intellektuella funktionsvariationer, och hur deras möjligheter att få assistans (i detta fall för 

sex) skiljer sig åt mellan de nordiska länderna. De riktar den kritiska udden mot de gängse 

idéerna om etik, jämlikhet och rättvisa som de menar förutsätter en funktionsnormativ kropp. 

För att bli ett rättsligt subjekt förutsätts en nämligen ha en funktionsnormativ kropp och en 

uppsättning egenskaper och förmågor som tillåter en att göra anspråk på sina rättigheter. Men 

istället för att ta sig utgångspunkt i individens kapacitet för att bli ett rättsligt subjekt betonar 

de vikten av att vända på perspektivet och undersöka hur det är möjligt att skapa ett samhälle 

som möjliggör för människor att leva ett gott liv, oavsett dennes funktionalitet. Kulick och 

Rydström (2015, 292) skriver: ”The question is whether or not each human life should have 

the opportunity to develop and explore her or his erotic awareness and capacities and to be 

given the possibility of extending herself or himself in ways that engage sensations, activities, 

and relationships that can provide pleasure, comfort, self-respect, and satisfaction.” 

Utifrån deras resonemang kan vi hävda att den viktigaste frågan i antropocen inte är huruvida 

den funktionsnormativa och heteronormativa kroppen är möjlig. Det viktigaste är att vi har 

tillgång till ett tänkande som tillåter oss att oavsett vilken framtid vårt här och nu än utmynnar 

i kan leva på ett så utopiskt sätt som möjligt, vilket kan innebära att leva som en förutsatt frisk 

och ”normal” kropp men som inte nödvändigtvis behöver innebära det. Ett sådant utopiskt 

tänkande kräver en kritisk och kreativ förståelse om hur våra liv blir möjliga. Om vi likt 1900-

talets feministiska och postkoloniala kritiker behöver ”avslöja” det normativa subjektet kan 

det hävdas att de feministiska, queera och cripa uppslag om hur kapacitet för liv och handling 

blir möjligt i förhållande till andra kroppar är ett lämpligt verktyg för att fortsätta det arbetet i 

antropocen. Framförallt har de tre fälten argumenterat för att den normativa förståelsen av 

individen är en problematisk bild att orientera sig efter i ett här och nu i vilken dennes 

existens är osäker. I ljuset av klimatförändringens och miljöproblemens hot mot den 

normativa kroppen har jag argumenterat för möjligheten att vända sig till feministiska, queera 

och cripa tanketraditioner som erbjuder andra perspektiv på förhållandet mellan kropp och 

värld. Detta har utmynnat i detta avslutande avsnitt där kritiska och affirmativa perspektiv på 

kroppar med funktionsvariationer står i centrum. Om dagens funktionsrättspolitik arbetar för 

att möjliggöra för personer med funktionsvariationer att leva ett liv som andra genom 

anpassningar och assistans vill jag föreslå att den politiken måste utsträckas till att gälla alla 

kroppar i det här och nu som omöjliggör eller åtminstone försvårar normkroppens existens. 
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3. Avslutande diskussion 

I denna uppsats har jag utifrån en teoretisk undersökning av feministisk posthumanism, queer 

ekologi och Disabiliy Studies försökt förkroppsliga antropocen i de sårbara, skadade och 

döende kroppar som följer i klimatförändringens spår för att tillhandahålla uppslag om hur det 

är möjligt att leva och överleva i vårt här och nu. Jag har argumenterat för att antropocen inte 

kan vara en ursäkt för att åberopa sig en eller annan binär distinktion eller hierarki om makt 

och normer utan istället måste vara en fortsättning på ett kritiskt och affirmativt, till och med 

ett utopiskt, tänkande vars syfte är att problematisera det givna för att erbjuda någonting 

annat, någonting bättre. Även om det inte är möjligt att bortse från klimatförändringens 

många skadliga konsekvenser är det fullt möjligt att förhålla sig till dem på bättre och sämre 

sätt - så varför inte välja att förhålla sig till den så bra som möjligt? 

I det första analysavsnittet, ”Att vägra återuppståndelsen”, undersökte jag feministiska 

posthumanisters kritik av antropocen som en berättelse som reproducerar binära distinktioner 

och hierarkier, vilka försvårade möjligheten att formulera andra och bättre sätt att förhålla sig 

till den sårbarhet som följer i klimatförändringens spår. Istället för att förlita mig på sådana 

distinktioner föreslog jag nätverket som ett annat sätt att tänka förhållanden mellan olika 

kroppar i antropocen. Samtidigt som detta tillät mig att skriva fram en sårbar kropp tycks 

litteraturen dock inte överväga hur den sårbarheten kan fördjupas och övergå i skador. 

I nästa avsnitt, ”Hur jag lärde mig att älska giftet”, undersökte jag queer ekologi och deras 

intresse för kroppar som förgiftats av kapitalismens restprodukter. Jag intresserade mig 

särskilt för deras betoning på vikten av att utveckla affirmativa perspektiv på dessa kroppar 

och på livet på en skadad planet. Utifrån en kritisk läsning fann jag dock att litteraturen kom 

till korta när det gällde hur dessa kroppar kan leva och överleva på ett gott sätt i antropocen.  

I det sista avsnittet, ”Vad kan kroppen som inte kan?”, intresserade jag mig för att utifrån 

Disability Studies undersöka vad som händer med den funktionsnormativa kroppen om den 

värld som den förutsätter för att bekräfta sig själv försvinner. Istället för att sörja att denna 

kropp hotas föreslog jag att vi undersöker möjligheterna att leva och överleva tillsammans 

med och i beroende av andra kroppar. Disability Studies har inte bidragit till diskussionen om 

antropocen men utifrån de uppslag som framkommit i analysen argumenterade jag för att 

belysa vårt här och nu utifrån berättelser om hur personer med funktionsvariationer lever idag. 
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Ett utopiskt svar på klimatförändringen kan vara att erkänna den sårbarhet som följer i dess 

spår för att med den som utgångspunkt formulera andra och bättre sätt att leva och överleva. 

Det bör dock betonas att de sårbara, skadade och döende kroppar jag undersökt inte är 

oskyldiga. Som jag har visat på har det nämligen visat sig att de hemsöks av en vilja att sluta 

sig mot omvärlden. Om vi återvänder till uppsatsens inledning och påminner oss om 

forskningen som hävdar att det finns samband mellan det pågående inbördeskriget i Syrien 

och klimatförändringen (Kelley et al 2015) kan vi också påminna oss om att de 

flyktingsströmmar som har sin upprinnelse i kriget ofta åberopas som en förklaring till 

framgången för högerpopulistiska partier i flera europeiska nationer (Hafez 2015). Utifrån 

mina resonemang om oron för världens anspråk på en kropp som inte tycks vara förmögen att 

”sluta” sig mot omvärlden är det möjligt att fråga sig om inte ett liknande mönster är möjlig 

att ana i Europas bemötande av flyktingarna från Syrien - vilka, givet att det krig de flyr från 

kan förklaras med hänvisning till klimatförändringen, är ett tydligt exempel på de sårbara, 

skadade och döende kroppar som jag gjort anspråk på att avhandla i uppsatsen. Förhållandet 

mellan klimatförändringen, inbördeskriget i Syrien och de högerpopulistiska partiernas 

framgångar i Europa är intressant att beakta. Det tycks nämligen tydliggöra att den sårbarhet 

som jag undersökt kräver en mer komplex analys än jag kunnat tillhandahålla i uppsatsen. 

Teorier om kön, sexualitet och funktionalitet har alla visat sig kunna erbjuda användbara 

perspektiv - men ifråga om ett globalt problem som klimatförändringen borde det inte komma 

som en överraskning att nationalstatens lokala gränser också visar sig vara betydelsefulla. Kan 

det till och med hävdas att sårbarhet i antropocen organiseras i förhållande till nationen? Det 

ter sig nämligen inte svårt att föreställa sig att nationerna utgör en viktig gräns för solidaritet 

för att hantera den sårbarhet som följer i klimatförändringens spår. Är det inte det som 

kommer till uttryck i den högerpopulistiska retoriken om att en i första hand måste ta hand om 

de sina, till och med att de sina hotas av de som inte förutsätts tillhöra den egna nationen? 

Förvisso är deras förståelse av sårbarhet väsensskild den jag försökt skissera och deras 

idealiserade bild av nationen kan rimligtvis jämföras med de lika idealiserade bilder av 

människan, familjen och kroppen som jag har kritiserat. Det tydliggör dock vikten av att 

beakta nationalitet för att kunna skriva utopiska berättelser i antropocen. 
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