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FÖRORD

Här inleds texten, samtidigt avslutas själva skrivandet och som alltid finns
det många som förtjänar att tackas för sina insatser och all hjälp jag fått under arbetets gång. Främst på tacklistan är Johan Fornäs som under mina två
år på Tema Kultur och samhälle (Tema Q) agerat handledare, i såväl stort
som smått och alltid med samma intresse och engagemang. Jan-Erik
Hagberg har varit biträdande handledare och har dessutom fungerat som en
länk till Forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik
(FontD). Vid FontD arbetar mina två biologigranskare Carl-Johan Rundgren
och Lena Tibell som tålmodigt svarat på frågor och hjälpt till med förklaringar kring molekylärbiologi, genetik, evolutionsteori och mycket annat.
Lena har även lett forskningsprojektet ”Visualisering av naturvetenskap i
lärande med fokus på representationer inom livsvetenskap”, som jag varit en
del av och som tillsammans med FontD och Tema Q finasierat min utbildning.
Vidare har jag haft förmånen att få mina texter behandlade vid ett antal
seminarier. Flera textseminarier har hållits vid Tema Q, med deltagare från
hela Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) som
engagerade läsare. Stor nytta har jag också haft de många diskussioner som
uppkommit i samband med kurser jag läst vid både Tema Q och FontD. De
doktorandkollegor, lärare och forskare som deltagit i alla dessa har varit till
stor hjälp för att det överhuvudtaget skulle bli någon avhandling.
Personal och studenter på Kultur, samhälle, mediegestaltningsprogrammet
(KSM) har gett mig chansen att blanda upp skrivandet med undervisning i
en miljö som ständigt utmanar och vidgar perspektiven. Familj och vänner
har också stöttat, främst genom att finnas på plats för andra aktiviteter än att
skriva på den här texten. En funktion som omöjligt kan underskattas. De har
också haft ett enormt tålamod med mitt ibland ganska kryptiska arbete, till
och med när inte ens jag själv vetat vad jag egentligen sysslat med.
Så till alla nämnda – och icke nämnda – tack!
Norrköping, november 2006. – Andreas Gunnarsson
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ABSTRACT

This licentiate’s thesis is concerned with how genetics is depicted and used
in fictional stories. From a perspective that combines science and technology
studies with cultural studies, it analyses narratives that deal with, or contain
images of, genetics and gene technology. The empirical material consists of
four narratives, two movies and two novels: Andrew Niccol’s film Gattaca
(1997), Ang Lee’s film Hulk (2003), Margaret Atwood’s novel Oryx and
Crake (2003), and P.C. Jersild’s Swedish novel Geniernas återkomst
("Return of the Geniuses", 1987). The thesis has two main parts, where the
first part introduces theories and perspectives on biology and narrative,
whereas the second part presents the four analyses of fictional narratives.
The first part is divided into two sections. Section one is concerned with
biology (primarily molecular biology), ideals of objectivity, and the relationship between science and technology. I argue for a perspective where
science and technology are intimately interwoven, especially in the case of
the “new biology”. This section defines the concepts of genetics and gene
technology, a definition that relies more on how the concept of gene is used
in the analysed narratives than the scientific discipline of genetics. Then
follows in the second section a discussion of narration and fiction, two central concepts in this thesis. With the aid of structuralist literary studies, the
process of narrative production and meaning making is described, and an
argument is made for viewing fiction as a quality of narratives rather than a
genre of its own.
Part two is also made up of two main sections. In the first of these, the four
narratives are analysed separately. The narratives are viewed as examples of
different perspectives on fictitious genetics: Gattaca is analysed as an example of a genetically governed society, Hulk as a genetically manipulated
individual, Oryx and Crake exemplifies the genetic apocalypse, and Geniernas återkomst depicts a future society where genetics has been outdated,
banned and expelled. The second part analyses genetics and gene technology
as narrative devices. Here, the four narratives are no longer separated. In-
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stead, they are compared and used to exemplify a number of sometimes
contradictory narrative uses of genetics and gene technology. The narratives
make use of both public understandings of science and technology and the
complexity of modern biology and biotechnology to balance credibility and
the fantastic. Six main functions of genetics are identified in the narratives,
some of wich are functions of negotiation – like the negotiations between the
credible and the incredible, between threat and opportunity, between control
and the loss of control, between micro and macro, and between nature and
technology. Other functions are based upon genetics and gene technology
being described – and understood – as both new and having potentially profound consequences for society and humankind. In the end, genetics in fiction turns out to have very little to do with genetics and gene technology as
scientific discourses. Instead these sciences seem to be used because of their
complexity and aura of both “cutting-edge” sciences and “code of life”, in
order to negotiate a number of narrative problems and oppositions.
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INLEDNING

Det här är ett arbete om genetik och fiktion, eller snarare om genetik i fiktion. Att detta kommit att bli mitt fokus kan till stor del förklaras utifrån ett
kunskaps- och lärandeperspektiv och den forskning som bedrivs om hur
allmänhet och inte minst skolelever förstår den genetiska vetenskapen, samt
de bilder av den som florerar i vårt samhälle. Vetenskapens roll i samhället
är och har länge varit på tapeten. Frågan anses ha stor betydelse, inte minst
ur ett demokratiskt perspektiv, och det talas ofta om behovet av såväl en
bättre informerad allmänhet som en mer samhälleligt engagerad forskning.
Mitt arbete intresserar sig för hur genetik, i mycket bred bemärkelse, används i fiktiva gestaltningar. Att det kommit att bli genetik som utgjort mitt
fokus beror dels på ett allmänt intresse för förhållandet mellan naturvetenskaplig kunskapsproduktion och vetenskapskommunikation, dels på att det
projekt som delvis finansierat mitt arbete haft ett livsvetenskapligt fokus.
Genom att analysera fiktiva narrativ där genetiken på ett eller annat sätt
används och gestaltas försöker jag beskriva hur uppfattningar om och bilder
av vetenskap, forskare, kunskap och teknik brukas utanför både de pedagogiska och de vetenskapliga syftenas sfär. De narrativ jag valt är filmerna
Gattaca (1997) regisserad av Andrew Niccol och Hulk (2003) av Ang Lee,
samt romanerna Oryx och Crake (2003) av Margret Atwood och Geniernas
återkomst (1987) av P. C. Jersild. Här förvandlas vetenskapen från kunskap
till berättargrepp, från verklighetsbeskrivning till narrativ funktion. Därigenom intresserar sig arbetet för hur vetenskapliga begrepp, föreställningar och
fenomen sprider sig långt utanför de sammanhang i vilka de uppkommit och
utnyttjas i narrativ vars ideal närmast kan beskrivas som vetenskapens antites: det fantastiska, det fiktiva och det per definition osanna.
Det gör arbetet något svårt att placera. Att det handlar om ett tematiskt
styrt arbete som intresserar sig för vetenskap som en del i meningsskapande
praktiker står väl dock klart. Utifrån denna grundpremiss har jag valt att
använda genetik som exempel på en vetenskap, och fiktiva narrativ som
exempel på de meningsskapande praktiker genom vilka genetiken representerats. För mig har det varit viktigt att försöka skapa utgångspunkter och
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material som både innehåller, och mellan sina olika delar skapar, en sorts
inre spänningar. Därav min fascination för vetenskap i den minst ”vetenskapliga” av berättarpraktiker, fiktionen. Det är också därför jag försökt att
inte bara spåra det fiktiva i konstruktionen av fakta – ett projekt som under
lång tid drivits bland annat inom vetenskapsteorin – utan också kombinera
denna kritik med ett motsvarande ifrågasättande av fiktionens villkor. Den
här typen av studier riskerar naturligtvis att upplösas i ett ängsligt velande
mellan ontologiska och epistemologiska hårklyverier kring huruvida fakta
och fiktion ”existerar”, hur de fungerar, som kategorier eller som genrer
o.s.v. Jag har försökt lösa det genom att mobilisera resurser från olika discipliner, såsom litteraturvetenskap och Science and Technology Studies – för
att nämna två av central betydelse. Dessutom har jag försökt att så långt som
möjligt låta mitt material styra, vilket gjort att jag under arbetets gång försökt ligga så nära detta som möjligt. Det har varit genomförbart eftersom det
är så pass litet i omfång, men samtidigt inhyser ett antal centrala motsättningar. Istället för att söka begrepp som kan förklara narrativen har jag inte
sällan låtit bilden av genetik i narrativen vara vägledande i sökandet efter
begrepp. Därför har slutsatserna oftare blivit specifika för just de narrativ
som analyserats än allmängiltiga. I grunden bottnar detta i min övertygelse
om att den här typen av fallstudier besitter andra kvaliteter, även om de inte
kan generaliseras i så stor omfattning. Främst bland dessa är att det blir möjligt att låta tematiken styra, och att fallens egenarter och motstridigheter –
såväl inom som mellan de olika exemplen – får en mer framskjuten roll än
vad en mer övergripande och generaliserande studie kan erbjuda. Därmed
har motstridigheter som exempelvis att genetiken används för att både beskriva det möjliga och det omöjliga blivit tydligare i analysen.
Att fokus legat på genetiken har också bidragit till att analysen blivit så
tematisk. De mest slående analyserna av narrativen har ofta, trots att de inte
sällan varit både intressanta och tankeväckande, fått ge vika för en specifik
diskussion om genetik. Inget av narrativen handlar i första hand om genetik.
Narrativens huvudtematiker – som inkluderat teman som övervakningssamhällets risker, historieskrivningens och minnets problem, och förhållandet
mellan aggression och självkontroll – har fått stå tillbaka i min strävan att
koncentrera mig på genetikens roll i narrativen. En analys som fokuserat på
narrativens mest centrala teman hade inneburit en helt annan typ av studie.
Här har istället just den genetiska tematiken varit utgångspunkten för urvalet
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och analysen gällt genetikens roll i narrativen snarare än narrativen som
helheter.
Jag är långt ifrån ensam om att intressera mig för kopplingen mellan naturvetenskap och meningsskapande. Den har behandlats ur en mängd perspektiv tidigare och med olika fokus. För min del har fokus legat mer på det
meningsskapande momentet än på själva naturvetenskapen, andra har valt
andra fokus. Grunden för att välja genetik och fiktion återfinns i en beskrivning av de problem som föreligger när det gäller allmänhetens förståelse av
denna vetenskap. Problemet beskrivs inte sällan som ett utbildningsproblem,
antingen det handlar om allmänbildning eller utbildning inom skolsystemet.
När det gäller naturvetenskap och teknik tycks allmänhetens intresse vara
stort. Det populärvetenskapliga utbudet är stort, dokumentärer om komplicerad fysikforskning och biomedicin produceras och visas för allmänheten i
stadig takt, och genom bland annat NOT-projektet försöker man från myndighetshåll stimulera och utveckla intresset för naturvetenskap och teknik.1 I
stort kan denna utbildning och information delas in i två huvudsakliga grupper: de projekt och program som kan beskrivas med benämningar som PUST
och PEST (Public Understanding of Science and Technology respektive
Public Engagement in Science and Technology), samt de som drivs inom
utbildningsväsendet. PUST/PEST-inriktade satsningar vänder sig till allmänheten och söker såväl informera om som intressera för naturvetenskap
och teknik. Verksamhet av detta slag bedrivs bland annat på vetenskapsredaktioner vid tidningar och i andra medier. Den skolinriktade verksamheten
arbetar mer direkt med frågor som rekrytering och utbildning. Det NOTprojekt som pågick mellan 1998 och 20032 (kallat NOT2) hade två huvudin-

1

NOT-projektet var ett samarbetsprojekt mellan Skolverket, efter 2003
Myndigheten för skolutveckling, och Högskoleverket. NOT står för
Naturvetenskap och teknik. Se Myndigheten för skolutveckling (2005).
2
2004 inleddes en liknande satsning i samarbete mellan Kungliga
Vetenskapsakademien,
Kungliga
Ingengörsvetenskapsakademien,
kommuner och friskolor, då en ekonomisk förening startades för att fortsätta
dessa aktörers satsningar på området. Skolutvecklingsprogrammet kallas
Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) och kan sägas vara det projekt
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riktningar i sitt arbete: attitydpåverkan samt metodutveckling, båda med
särskilt fokus på ungdomar. Den förstnämnda inriktningen fokuserade på
rekryteringsfrågor, allmänhetens attityder till teknisk och naturvetenskaplig
utveckling och liknande, den sistnämnda inriktningen skulle ”stimulera till
innovativt tänkande inom undervisningen”.3
Det finns alltså två bilder som lever sida vid sida: dels kan intresset för
naturvetenskap och teknik beskrivas som stort – utifrån diverse undersökningar och den mängd populärvetenskapligt material som produceras – dels
upplevs det som otillräckligt eller åtminstone i behov av ytterligare förstärkning – enligt alla de satsningar som görs på området, inte minst från statens
sida. Problemet tycks vara att man, bland annat från NOT-projektets sida,
upplever ett glapp mellan intresset och den kunskap som detta intresse borde
generera. Så skriver Myndigheten för skolutveckling i en handlingsplan: ”I
Sverige är intresset för studier inom naturvetenskap och teknik relativt stort
vid internationell jämförelse. Vid de stora utvärderingarna PISA 2003 och
TIMSS 2003 pekar dock resultaten för Sverige mot en viss försämring av
elevernas kunskaper.”4
Även om man alltså arbetar med att på olika sätt stödja och öka intresset
för naturvetenskap och teknik är det alltså kunskapsnivån som utgör det
huvudsakliga problemet. Och det satsas därför resurser på olika former av
utbildningsutveckling: det som i NOT2 kallades metodutveckling. Inom inte
minst ämnesdidaktiken är just frågor om lärandet och innehållet i skolan
central, didaktiken är en mycket praktiknära och praktikutvecklande vetenskap. Och i fallet med naturvetenskap och teknik genomförs, bland annat
inom ramarna för NOT2, didaktiska studier i syfte att förbättra elevers
lärande. Detta förbättringsarbete – denna effektivisering – är fullt begriplig
och motiverad om man ser till behovet av framtida naturvetare och tekniker.
Dessa måste naturligtvis besitta de kunskaper deras framtida arbeten kräver,
och därför cirkulerar mycket av den didaktiska forskningen kring vilka

som idag tydligast fortsätter ambitionen från NOT-projekten. Jfr:
www.nta.nu 2006-10-02
3
Myndigheten för skolutveckling (Utan år).
4
Myndigheten för skolutveckling (2005: 4).
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förståelser elever har av olika vetenskaper och vetenskapliga begrepp. På
vilka punkter brukar det uppstå missförstånd och hur kan dessa lättast undvikas eller rättas till? De alternativa förståelserna utgör både en sorts fond
och ett projekt för den didaktiska forskningen. I samband med NOT2 gav
skolverket ut en bok av didaktikern Björn Andersson med titeln Elevers
tänkande och skolans naturvetenskap. Forskningsresultat som ger nya idéer.
Den kan tjäna som ett bra exempel på hur man tänker sig att utbildningen
sker genom en växelverkan med elevernas ”vardagliga tänkande” (andra
namn på detta vardagliga tänkande som ofta används är conceptions, misconceptions, understandings, idéer, alternativa förståelser m.fl.). Andersson
skriver:
För läraren i naturvetenskap är det vetenskapliga
tänkandet centralt, eftersom ett av skolans mål är att
eleverna skall få vissa bestående insikter i
naturvetenskapens begreppsvärld. Med tanke på detta mål
ligger det nära till hands att betrakta vardagstänkandet
som en kognitiv fiende, som måste nedkämpas. Det finns
ett visst fog för denna inställning. Det går t.ex. inte att
förstå vare sig kemi eller miljöproblem om man
föreställer sig att materia försvinner då man eldar upp
den.5
Efter att beskrivit sina teoretiska utgångspunkter fortsätter sedan boken
med att utifrån olika naturvetenskapliga teman redovisa vad en naturvetenskaplig förståelse av detta tema innebär, vanliga vardagliga förståelser som
eleverna har – inte sällan hierarkiskt ordnade efter hur nära den vetenskapliga förståelsen de befinner sig – och slutligen förslag och tankar kring hur
undervisningen kan förbättras för att fler elever ska nå den vetenskapliga
nivån, det som brukar kallas begreppslig eller konceptuell förståelse.6
Ur ett pedagogiskt eller ämnesdidaktiskt perspektiv kan de fiktiva bilderna
lätt bli obekväma, men en kulturellt orienterad analys har lättare att beskriva

5
6

Andersson (2001: 13).
Andersson (2001).
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dessa bilder på deras egna villkor. Bortom (men inte oberoende av) värderingar om sant och falskt, rätt och fel, kan ett sådant arbete berika förståelsen
av hur föreställningar om vetenskap och teknik samtidigt skapas och utnyttjas i syfte att berätta historier.
Genetikens roll i fiktiva narrativ är intressant ur flera perspektiv, inte minst
i anslutning till de vardagliga förståelser som beskrivits ovan. De fiktiva
narrativen arbetar varken med rent vardagliga förståelser eller med vetenskapliga, utan sysslar med narrativa och fiktiva förståelser. Dessutom kan
man se den naturvetenskapliga kontext i vilken genetiken och gentekniken är
en del som något radikalt annorlunda den fiktiva berättelsen. Vetenskap och
påhittade historier ser ut att styras av väldigt olika ideal. Vetenskap i publika
medier undersöks ofta med fokus på utbildning eller populärvetenskap, ett
perspektiv som jag vill beskriva som något begränsat eftersom det bygger på
en kommunikationsmodell i vilken vetenskap uppfattas som objektiva fakta
som överförs till en publik eller en elev. Istället för att se vetenskapen som
en kunskapsmängd som är fix och färdig för mediering vill jag undersöka
hur vetenskapen (i det här fallet genetiken) används i medialiserade berättelser vars syften ligger långt ifrån populärvetenskapens pedagogiska och bildande ambition. Vad blir vetenskapen då den inte längre i första hand kan
beskrivas i termer av rätt och fel, sant och falskt, utan istället blir en bland
flera komponenter som används för att driva ett narrativ som inte ser ut att
göra några anspråk på ”sanning”? Att bryta vetenskap mot fiktion blir för
mig ett sätt att beskriva såväl fiktionen som genetiken genom att spegla de
meningsförhandlingar som genomförs när den senare blir en del av den
förra. I mitt fall handlar det om genetik, ett kunskapsområde vars betydelse
beskrivs som stor och som initierat en mängd debatter under de senaste åren.
Det sätt som jag valt att närma mig frågan om genetik i fiktiva narrativ placerar studien i något av ett disciplinärt ingenmansland: alltför långt ifrån
anspråk på att klargöra genetiska kunskapers förmedling för att kunna kallas
didaktiskt; inte tillräckligt intresserat av att analysera narrativen i sin helhet
för att anknyta till en mer litteratur- eller filmvetenskaplig tradition; alltför
intresserat av orealistiska berättelser för att helt och fullt kunna beskrivas
som Science and Technology Studies o.s.v. Men arbetet är en kombination
av inflöden från alla dessa sätt att hantera förhållandet mellan vetenskap och
kultur. En sådan kombination av perspektiv synliggör motsättningar och
förtjänster både i det analyserade materialet och i de teoretiska och metodo-
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logiska verktygen. Att bedöma i vilken utsträckning jag lyckats förmedla
detta lämnar jag till läsaren.
I den här texten ges alltså inga svar på hur genetik ”bör” förstås eller ”ska”
läras ut. Istället vill jag bidra till en diskussion om vetenskapens roll i samhället i stort. Genom att undersöka genetiken inom ramen för det fiktiva
möjliggörs en analys av hur den kan uppfattas och utnyttjas för meningsskapande praktiker. Diskussionen kommer därigenom att kretsa kring hur bilder
av vetenskap och teknik faktiskt brukas i kulturella gestaltningar.
Syftet med arbetet kan formuleras som att undersöka bilder och beskrivningar av genetik i fiktiva narrativ samt dessa narrativs inverkan på och
hantering av genetik. Frågeställningarna, som delvis överlappar varandra
blir då:
1. Hur beskrivs genetiken i narrativen?
2.

Vilken roll spelar genetiken i narrativen, d.v.s. vilka funktioner
fyller genetiken i de berättelser som den ingår i?

3.

Vad gör den narrativa formen med de bilder av genetik som de
presenterar, hur påverkas genetiken av narrativen?

Arbetet är uppdelat i två huvudskaliga delar. I del 1: utgångspunkter, läggs
grunden för analysen. Del 1 är uppdelat i två kapitel där de teoretiska utgångspunkterna och centrala begreppen behandlas och diskuteras. Det första
behandlar genetik och genetiska begrepp. Det andra kapitlet fokuserar på
narrativ och på fiktion. Därefter följer del 2: analys i vilken utgångspunkterna tillämpas på det empiriska materialet. Också den andra delen består av
två kapitel: i det första analyseras de fyra narrativ jag valt ut var för sig. I det
andra kapitlet övergår analysen till att istället fokusera på den fiktiva genetiken som tematik.
Det här arbetet har genomförts vid Tema Kultur och samhälle, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet. Det
har finansierats genom projektet ”Visualisering av naturvetenskap i lärande
med fokus på representationer inom livsvetenskap” vid Institutionen för
biologi och kirurgi, samt med medel från Institutionen för samhälls- och
välfärdsstudier, båda vid Linköpings universitet.
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DEL 1: UTGÅNGSPUNKTER
I den här första delen läggs grunden inför analysen. Del 1 består i sin tur av
två kapitel. För att kunna hantera fiktiva bruk av vetenskapliga diskurser
krävs en teoretisk apparat som framför allt har att behandla två sfärer, dels
det fiktiva berättandet i vid mening, dels den vetenskapliga kunskapstradition som utgör uppsatsens fokus. Jag har försökt lösa detta genom att kombinera metodologiska och teoretiska perspektiv från olika traditioner under
två huvudsakliga rubriker: en apparat för analys av hur biologisk kunskap
och teknik struktureras och en analysmodell för hur det fiktiva berättandet
kan förstås. Det första kapitlet som behandlar biologin kan ses som ett bakgrundkapitel som ger en kort orientering i den biologiska kunskapstraditionen samt presenterar ett antal centrala begrepp inför kommande analys. Det
handlar om biologiska begrepp som antingen förekommer i det empiriska
materialet eller som kan vara bra att känna till för att förstå på vilket sätt de
fiktiva narrativens skildring av genetik skiljer sig från den mer accepterade
inomvetenskapliga. Därefter förs en mer allmän diskussion om vetenskaplig
och teknisk kunskap. Det andra kapitlet behandlar det fiktiva narrativet och
är tänkt att utgöra en modell för det spel mellan verkligt, trovärdigt och fantastiskt i vilket genetiken är placerad i det empiriska materialet. Detta kapitel
fokuserar följaktligen på hur narrativ skapas och förstås, i synnerhet den
speciella typ av narrativ som gör anspråk på ett sorts referentiellt undantagstillstånd, de fiktiva narrativen.
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GENETIK & GENTEKNIK
Det här är ett avsnitt som syftar till att göra främst två saker: att presentera
ett antal biologiska och genetiska grundbegrepp som har relevans för den
kommande analysen; samt att redovisa hur dessa begrepp kommer att användas i uppsatsen (vilket inte sammanfaller med hur de används inom molekylärbiologin, genetiken och gentekniken). Avsnittet inleds med en kort introduktion till två av den moderna biologins formerande och paradigmatiska
vändpunkter. Därefter följer en kort redogörelse för genetik- och genteknikbegreppen så som de kommer att användas i arbetet. Avsnittet avslutas med
en redogörelse för min strukturering av den genetiska vetenskapliga och
tekniska begreppsapparaten inför analysen.

DEN

MODERNA SYNTESEN OCH
MOLEKYLENS STRUKTUR

DNA-

Biologins historia är inte den här textens huvudämne men när det gäller den
nutida biologins rötter brukar två olika riktningar identifieras som de viktigaste, och deras sammanflätning, oftast kallad ”den moderna syntesen”,
beskrivs inte sällan som det genombrott som lett fram till den biologi som
idag bedrivs vid universiteten. De två inriktningarna brukar i populärvetenskapliga gestaltningar, läromedel och textböcker representeras av Charles
Darwin och Gregor Mendel. Darwin publicerade 1859 On the Origin of
Species (Om arternas uppkomst) i vilken han presenterade utvecklingsläran,
evolutionen. Mendel publicerade 1866 Versuche über Pflanzenhybriden
(Försök med växtbastarder) som kartlade hur egenskaper varierar mellan
olika generationer av växthybrider. Det Mendel sysselsatte sig med var alltså
ärftlighetslära, genetik. Även om det skulle dröja länge innan Mendels arbete överhuvudtaget uppmärksammades, medan Darwins snabbt ledde till en
enorm debatt, så är det dessa två herrar som på mer eller mindre fast grund
brukar utpekas som biologins främsta pionjärer under mitten av 1800-talet.
De två huvudstråken var aldrig helt separerade men löpte längs skilda vägar
fram till mitten av 1900-talet. Darwins utvecklingslära (evolutionsläran eller
darwinismen) utvecklades i en mängd discipliner som sysselsatte sig med att
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kartlägga och beskriva skillnader och likheter mellan organismer. Intresset
låg i att utifrån darwinistiska perspektiv ge ultimata förklaringar till biologiska fenomen och främst då varför och hur olika arter utvecklats ur varandra. Det var en observerande, beskrivande och jämförande vetenskap.
Mendelsk genetik blev å andra sidan en mer laborativ vetenskap som sökte
proximata förklaringar. Den mendelska biologin sammanföll väl med sin
tids vetenskapsideal och utgjorde en mer experimentell vetenskap än den
darwinistiskt inspirerade.7 Den Mendelska genetiken tillhör alltså de biologiska discipliner som främst intresserar sig för att beskriva hur olika biologiska processer går till, evolutionsbiologin intresserar sig snarare för att
förklara varför olika biologiska fenomen överhuvudtaget utvecklats.
Själva syntesen mellan ärftlighets- och evolutionsläran bestod i stort i att
de två perspektiven gick från att utgöra åtskilda förklaringsmodeller med
olika sätt att bedriva biologisk forskning till att allt mer berika och förklara
varandra.8 I mitten av 1900-talet rådde det inte längre någon större konflikt
om att genetiken gav den bästa förklaringen till hur evolutionen praktiskt
gick till, och att evolutionen var den grundläggande principen för genetisk
variation och genetiskt urval. Därmed blev det relevant att söka genetiska
förklaringar till evolutionsbiologiska fenomen, och vice versa.9
Nästa brytpunkt i biologins moderna historia brukar sägas inträffa 1953
och även här symboliseras själva genombrottet av två individer: James
Watson och Francis Crick som tillsammans var de första som beskrev hur
DNA-molekylen är uppbyggd, nämligen som en dubbel spiral med ”stegpinnar” bestående av fyra olika kvävebaser som binder till varandra i paren
adenin och tymin samt guanin och cytosin. Mot slutet av sin korta artikel
skrev Watson och Crick: “It has not escaped our notice that the specific
pairing we have postulated immediately suggests a possible copying
mechanism for the genetic material.”10 Detta gjorde det möjligt att tala om
en genetisk kod (bestående av kombinationer av kvävebaserna adenin, ty-
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min, cytosin och guanin som förkortat skrivs som A, T, G och C) samt att
skapa en modell för hur denna kod kan kopieras (replikation), kombineras
(vid befrukting) eller ändras (genom överkorsning, mutation eller på teknisk
väg i laboratorier m.m.). Bland dessa är några sådana som sker i eller mellan
celler, andra är tekniska manipulationer av genetiskt material. I och med den
moderna syntesen och beskrivningen av DNA-molekylens struktur gick
biologin in i ett nytt skede och intar idag en mer framskjuten position inom
såväl naturvetenskaperna som samhällsdebatter och berättelser. Oftast benämns den moderna biologin antingen som just ny biologi eller som livsvetenskap. Jag kommer i det här arbetet att tala om genetik och genteknik,
vilket kan framstå som något förvirrat. Genetiken och gentekniken kan nämligen sägas utgöra ganska tydligt specificerade delar av livsvetenskapen,
men det har till stor del att göra med det material som jag analyserar. Med
livsvetenskap avser jag egentligen all biologi som ryms inom definitionen
biologisk vetenskap som möjliggjorts i och med den moderna syntesen, en
molekylär beskrivning av cellers processer, funktioner och strukturer samt
av olika tekniker för att experimentellt undersöka och påverka dessa. För att
förstå hur genetiken och gentekniken är delar i den större disciplin som livsvetenskapen utgör och varför jag trots det väljer att i analysen referera till
genetik och genteknik vill jag ta lite utrymme till att beskriva några grundläggande genetiska och gentekniska begrepp. Jag kommer också att föregripa analysen en aning för att motivera varför dessa begreppskomplex i
fortsättningen i huvudsak kommer att kallas för genetik och genteknik i
analysen.

MOLEKYLÄRBIOLOGISKA

B E G RE P P

–

FRÅN

GENOTYP TILL FENOTYP
Det centrala begreppet för genetiken är föga förvånande genen. När begreppet myntades av Wilhelm Johannsen 1909 var det som ett begrepp för anlagsfaktorer eller ärftlighetelement. Begreppet hade ingen materiell grund
utan användes som en enhet för arvsrelaterade beräkningar. En organisms
karaktär eller gestalt kallade Johannsen för dess fenotyp, de faktorer som
utgjorde basen för denna karaktär var dess genotyp, och följaktligen blev en
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enskild sådan faktor en gen.11 Dagens genetik använder genen på ett liknande sätt i det att det i första hand är en funktionsrelaterad enhet, men skillnaderna är trots det ganska stora. Först och främst har en gen så som den
förstås idag en materiell bas, bestående av ett antal av de baspar som Watson
och Crick beskrev 1953. Men inte vilka baspar som helst, för att försöka ge
en mycket översiktlig men ändå förtydligande bild kommer jag att försöka
beskriva de molekylärbiologiska begreppen utifrån hur genotyp och fenotyp
relaterar till varandra. Det övergripande syftet med följande begreppsgenomgång är alltså att visa hur en genotyp kan ge upphov till en fenotyp.
Att reda ut relationen mellan begreppen genotyp och fenotyp och att klargöra deras plats i evolutionära och genetiska processer var under första
halvan av 1900-talet en av biologins mest segdragna och förvirrande diskussioner och en av de centrala faktorerna bakom den moderna syntesen.
Centralt för diskussionen var frågan om hur nya arter uppstår och hur mutationsbegreppet skulle förstås.12 För att få en uppfattning om hur genotyp och
fenotyp förhåller sig till varandra är det nödvändigt att känna till den process
som brukar kallas molekylärbiologins centrala dogma.
Alla organismer är uppbyggda av celler, som på många sätt kan sägas vara
livets minsta autonoma enhet. Celler delas in i två huvudkategorier, eukaryoter och prokaryoter, de förstnämnda har cellkärnor och de senare saknar
denna celldel. Cellen består hos eukaryoter (som människan) av tre huvudsakliga komponenter, en kärna, ett membran eller en cellvägg, och den
vätska som återfinns däremellan och som kallas cytoplasma. I alla celler
finns deoxyribonukleinsyra – DNA – det ämne vars struktur beskrevs av
Watson och Crick 1953. DNA-molekylerna finns i kromosomerna som i sin
tur är lokaliserade i cellkärnan. En människa har 23 kromosompar och ärver
den ena kromosomen i varje par från respektive förälder. Som jag tidigare
beskrivit kan DNA-molekylens struktur förenklat beskrivas som en vriden
spiral, två kedjor med stegpinnar bestående av fyra kvävebaser som binder
de två kedjorna samman till varandra i par, A till T och G till C (se ovan om
Watson och Cricks artikel från 1953). Det gör att de två kedjorna i spiralen
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utgör varandras kemiska ”spegelbilder”, vilket är själva förutsättningen för
att gener kan föras vidare.13 De långa sekvenserna av kvävebaser i DNAt har
som främsta funktion att de kodar för proteiner, även om de kodande delarna bara utgör en liten del av DNAt (hos människan cirka fem procent).
Stora delar av sekvensen tycks inte fylla någon funktion alls eller i varje fall
ingen känd funktion, dessa delar kallas ofta för skräp-DNA. Det finns flera
olika förslag på varför skräp-DNAt finns och vilken eller vilka funktioner
det kan tänkas fylla men dessa har liten betydelse för mitt arbete. De delar av
DNAt som kodar för proteiner utgör tillsammans med de ickekodande sekvenserna organismens arvsanlag, dess genom. Beskrivningen av ett visst
protein ligger utspritt över DNAt och kallas för en gen.14 En organisms genom, dess unika kombination av kodande och ickekodande DNA, kallas för
organismens genotyp.
Den process i vilken en gen används för att skapa ett protein är en del av
vad som brukar kallas för molekylärbiologins centrala dogma, den innehåller
två huvudsakliga processer: transkription och translation.15 Transkriptionen
sätts igång av en ganska komplicerad process som styr vilka proteiner som
ska produceras och som bland annat inkluderar ett avsnitt DNA som kallas
promotor. Promotorn befinner sig tidigare på DNAt än den gen som innehåller koden för proteinet och utgör en sorts startpunkt för den efterföljande
koden. Vad som sedan sker är att DNAt delar sig – inte helt olikt en dragkedja – och ett enzym som kallas RNA-polymeras binder till genen. RNA är
ett ämne som rent kemiskt liknar DNA och som skapar kopior av den genetiska sekvensen (med den skillnaden att RNA innehåller en annan typ av
socker samt att kvävebasen tymin inte återfinns i RNA utan ersätts med
uracil, alla T i DNAt betecknas alltså istället med U i RNA). Samtidigt som
genen kopieras av RNA-polymeras redigeras den i process som kallas
splitsning. Eftersom genen innehåller kodande avsnitt (exoner) som avbryts
av icke-kodande avsnitt (introner) som alla kopieras av RNA-polymeras
måste intronerna ”klippas bort”. När intronerna sållats bort har en mRNAmolekyl (messenger RNA) skapats och denna lämnar kärnan. Resten av
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processen sker sedan i cytoplasman. Nu är den första halvan av ”det centrala
dogmat” avklarat, transkriptionen är genomförd, vad som nu sker är alltså
translationen.16
I cytoplasman finns en annan variant av RNA som kallas tRNA (transfer
RNA) samt aminosyror. Varje aminosyra (det finns 20 olika) motsvaras av
ett tre bokstäver långt ”ord” i den genetiska koden, och de olika tRNA-molekylerna innehåller en ”nyckel” som passar med en specifik aminosyra och
binder den till sig. Det är dessa aminosyror som kommer att sammanlänkas i
specifika kedjor för att skapa proteiner. I cytoplasman finns alltså dels aminosyror som bundit till tRNA, samt mRNA som innehåller koden för ett
specifikt protein. För att translationen ska äga rum saknas nu ytterliggare en
viktig komponent: en ribosom. Det är i ribosomen som mRNA och tRNA
med tillhörande aminosyra fogas samman, därefter avlägsnas RNAt och kvar
blir en kedja av aminosyror, sammanlänkade i den ordning som mRNAt
hämtat från DNAts genetiska kod. Därefter kommer kedjan av aminosyror
att veckla samman sig till ett protein. Proteinet karaktäriseras alltså inte bara
av sitt kemiska innehåll utan även av sin struktur, varefter det kommer att
lokaliseras på den plats där det behövs, vilket naturligtvis beror på vilken typ
av protein det handlar om och vilken funktion det fyller.17 Detta i sin tur
regleras av en rad mekanismer som inte ryms i den här beskrivningen.
Hela processen från DNA till protein är naturligtvis avsevärt mycket mer
komplicerad än den korta beskrivning jag återgivit ovan, men poängen här är
att påpeka att förhållandet mellan genotyp (summan av en organisms gener)
och fenotyp (organismens egenskaper) långt ifrån kan beskrivas som kedja
där genomet rakt av översätt till egenskaper. Hela den genetiska koden uttrycks inte i varje cell, vissa celler delar sig inte medan andra ständigt reproduceras o.s.v. Delar av processen är också fortfarande okända eller återstår
att i detalj förstå. Så även om gentekniken idag kan flytta en gen från en
organism till en annan är det inte så enkelt som att detta omedelbart leder till
nya egenskaper. Jag kommer inte att gå in på detaljerna i den här diskussionen här, det skulle inte tillföra analysen särskilt mycket, men vill trots det
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påminna om att den moderna biologin gått från en idé om att genotypen
utgör en enkel karta för fenotypen mot en allt mer komplicerad bild av genuppsättningen som en del i en större och allt mer komplicerad process. Det
kommer senare att bli tydligt att den här typen av komplikationer och nyanseringar inte påverkat de narrativ jag analyserar nämnvärt.

EN ”GENETISK”

ANALYSMODELL

Livsvetenskapen kan delas in i en mängd underdiscipliner, de jag presenterar
här följer inte de akademiska indelningar som görs vid universiteten (som
inte på något sätt är entydiga de heller) utan är tänkta att fungera som tematiska indelningar inför kommande analys. Därför har mina begrepp också i
stor utsträckning att ta hänsyn till de narrativ jag analyserar. Även om många
av de inombiologiska begreppen återkommer i narrativen har de sällan särskilt mycket med varandra att göra. I ett försök att låta definitionen av den
biologi som beskrivs i narrativen komma från narrativen, istället för att ständigt ställa de fiktiva användningarna av begreppen mot de biologiska, är min
ambition snarare att undersöka hur narrativen använder begreppen än att
undersöka i vilken utsträckning denna användning är riktig eller inte.
Ett svårt moment i arbetet med den här texten har gällt hur jag skulle förhålla mig till olika definitioner av genetik, och vad jag själv skulle inkludera
i begreppet. Så länge jag koncentrerat mig på att försöka förstå de discipliner
som ingår i den biologiska traditionen har begreppet genetik varit ganska
väldefinierat, men allt förr litet för att täcka in alla de betydelser som ryms i
narrativen. Den mångfald av perspektiv och den enorma påverkan på biologin som den moderna syntesen och upptäckten av DNA-molekylens struktur
haft gör att andra och mer övergripande begrepp som ”ny biologi”, ”modern
biologi” eller ”livsvetenskap” varit alltför stora för att kunna appliceras rakt
av på mitt material. Men när jag skiftat fokus till det empiriska materialet
har frågan i det närmaste löst sig själv. Narrativen använder nämligen alla
begreppet gen som grunden för sina förklaringar, vilket gjort att jag valt
genetik och genteknik istället. Frågan om vad som är och inte är genetik blir
på samma gång enklare och svårare när man söker svaret utifrån narrativen.
På ett sätt blir det så enkelt som att det som kallas genetik – eller genteknik –
är genetik, men samtidigt faller nästan alla möjligheter att finna en begriplig
och konsekvent definition. I det här fallet har jag valt att försöka låta materi-
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alet styra. Om narrativen artikulerat ett fenomen eller en förändring som
genetisk har jag helt enkelt tagit det för givet och försökt att undersöka vad
som innefattas i begreppet i just det narrativet. Däri ligger också en stor
förklaring till att genetikens funktioner blivit så många och så motstridiga.
Det är också delvis en förklaring till att arbetet kommit att handla så lite om
genetik i inombiologisk mening, den genetik som används för att berätta
fiktiva berättelser har helt enkelt väldigt lite att göra med ”verklig” genetik.
En möjlighet hade varit att låta den ”vetenskapliga” genetiken ta betydligt
större plats i arbetet, och att låta analysen bli en komparation som sysselsätter sig med att jämföra ”verklig” genetik med fiktiv. Att jag inte gjort det
beror i första hand på att jag anser att en sådan analys inte hade varit särskilt
intressant. Att genetiken så som den används i fiktiva narrativ inte stämmer
överens med den som bedrivs i laboratorier framstår för mig som självklart.
En sådan komparation hade krävt en helt annan typ av empiriskt material, ett
material som gjorde större anspråk på att beskriva ”verklig” genetik, som
populärvetenskapliga eller pedagogiska produkter av något slag. Det material som jag valt har snarare använt genetik – eller kanske snarare skapat och
utnyttjat populära föreställningar om genetik – för att underhålla, diskutera
och berätta. Därför har också frågan om hur realistisk genetiken i narrativen
egentligen är fått stå tillbaka. Risken med detta är naturligtvis att mitt arbete
riskerar att ytterligare öka den begreppsförvirring som enligt många råder
kring den nya biologin, och som oroar bland annat utbildare, didaktiker och
vetenskapsjournalister (jfr. med exempelvis Björn Anderssons didaktiska
översikt som omnämns i inledningen).
Därför kommer jag alltså att tala om biologisk kunskap och teknik med i
huvudsak två begrepp: genetik och genteknik. Det är viktigt att påpeka att
min definition av dessa begrepp är vida större än deras inombiologiskt betydligt snävare och mer väldefinierade innebörder. Att jag valt två biologiska
begrepp som båda har ordet gen som stam beror på just denna molekylärbiologiska komponents särställning i narrativen. Den utredning av dessa begrepp som återfinns nedan bygger på ett antal biologiska nyckelbegrepp och
bör förstås som uppdelningar utifrån forskningsobjekt och praktisk-teoretiska dimensioner. Den biologi som återfinns i narrativen kan grovt delas
utifrån två distinktioner, den ena distinktionen handlar om biologins kunskapsobjekt och görs utifrån om objektet utgörs av relationella förhållanden
mellan organismer eller interna förhållanden inom organismer. Jag kommer
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att benämna det som att kunskapsobjektet är antingen inter eller intra. Den
andra distinktionen handlar om kunskapsprocesser och bygger på en uppdelning mellan vetenskap och teknik.
Inter ska här förstås som de delar i genetiken som främst intresserar sig
för hur gener är en del i processer som sker mellan organismer, till exempel
fortplantning eller evolutionära processer. Att en process kan beskrivas som
inter innebär att den har att göra med överföring, kombination och snabb
eller långsam förändring av genetiskt material och egenskaper i fortplantnings och släktskapssammanhang. Vad man fokuserar på här är alltså hur
organismer förhåller sig till varandra på olika nivåer.
Intra utgörs av de processer och strukturer som är ett resultat av interprocesserna. Om man ser till en enskild organism så innebär ett intra-perspektiv
att man intresserar sig för processer inom denna organism. Vilket betyder att
man fokuserar på just denna organisms egna genom, fenotyp eller något
annat som kan avgränsas till en individ. Ett inter-perspektiv förutsätter alltså
flera organismer eftersom man intresserar sig för förhållandet dem emellan,
medan ett intra-perspektiv istället kan bygga på en enda organism.
Båda dessa kategorier tar alltså sin utgångspunkt i organismen, den senare
intresserar sig för processer och strukturer inom dessa, den tidigare för processer och strukturer mellan organismer. De två bör i första hand ses som
rörelseriktningar, inte som avgränsade traditioner eller discipliner. De
hänger ju otvetydigt samman, men för att kunna förstå det empiriska materialet behöver jag en åtskillnad mellan biologiska processer inom och mellan
organismer. Den andra distinktionen är gjord utifrån två olika sätt att
förhålla sig till de genetiska objekten. Det finns en mängd olika biologiska
underdiscipliner, men de är till liten hjälp när det gäller att förstå de narrativa bruken av genetik. Istället väljer jag att dela upp dessa kunskapsprocesser i två huvudriktningar på samma sätt som ovan.
Vetenskap syftar på kunskapsprocesser som drivs i syfte att nå just kunskap, som självändamål. Dessa processer är knutna till ideal om kunskapens
egenvärde. Den här typen av kunskapsprocesser är tydligast i det som brukar
benämnas som grundforskning men genomsyrar betydligt fler praktiker än
så. Det största problemet med den här kategorin är att den i praktiken sällan

28 – ANDREAS GUNNARSSON

återfinns i någon ren form. De allra flesta forskningsprojekt motiveras inte
utifrån att de enbart ska generera kunskap utan kopplas istället på ett eller
annat sätt till samhällsnytta eller dylikt. Inom den här kategorin återfinns
sådant som kartläggningen av det mänskliga genomet (HUGO-projektet),
Watson och Cricks beskrivning av DNA-molekylens struktur m.m. I förlängningen är dessa projekt motiverade och drivna utifrån förhoppningar på
tillämpningar, nyttoaspekter o. dyl. men det är inte dessa mål processen i sig
primärt syftar mot. Även om kunskapsmålet i praktiken blandas med många
andra intressen utgör det ett framträdande ideal i mitt empiriska material.
Processer som faller inom kategorin vetenskap är intimt förbundna med
objektivitetsideal av olika slag vilket diskuteras nedan.
Teknik är en process som har påverkan som ideal. En tekniskt motiverad
kunskapsprocess har alltså tillämpningen och manipulationen som mål. Att
skilja på teknik och vetenskap är i alla sammanhang svårt, kanske särskilt
när det gäller olika livsvetenskapliga discipliner där nästan all kunskap är
tekniskt beroende och har tekniska implikationer. Trots det väljer jag alltså
att göra det eftersom jag behöver ett sätt att skilja på olika genetiska projekts
primära målsättning. Den tekniska processen kommer att behandlas mer
utförligt nedan, men som exempel kan man jämföra med kartläggningen av
det mänskliga genomet som ju ovan etiketterades som tillhörande vetenskapskategorin. Ett hypotetiskt andra steg som skulle ha som mål att redigera om den kod som kartlagts, exempelvis för att utrota en viss ärftlig sjukdom, skulle däremot tillhöra den tekniska kategorin. Sammantaget kan min
beskrivning och uppdelning av den ”genetiska” vetenskapen, med några
exempel samt mina narrativ angivna, beskrivas i följande modell.

VETENSKAP
TEKNIK

KUNSKAPSPROCESS
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KUNSKAPSOBJEKT
INTER
INTRA
Watson och Cricks DNA-modell
Darwins evolutionslära
HUGO-projektet
Mendels ärftlighetslära
(Gattaca – när det handlar om att
mäta och utvärdera individer)
Avel
Förädling
Rashygien
(Oryx & Crake)
(Gattaca – när det handlar
om fortplantning)

Utveckling av vaccin
Manipulation av egenskaper
(Hulk)
(Geniernas återkomst)

Det här betyder att jag delar upp den genetik som beskrivs i narrativen i fyra
huvudgrupper: Intra- och intervetenskaplig samt intra- och interteknisk
genetik. Om den fiktiva livsvetenskapen kan hänvisas till kategorin vetenskap – oavsett om den är intra eller inter – kommer jag att benämna den som
genetik. Och om den kan hänvisas till kategorin teknik kommer jag att
benämna den genteknik.

TEKNIK

OCH VETENSKAP

Förhållandet mellan de två former av kunskapsprocesser jag definierat ovan
är komplicerat men inte desto mindre centralt för analysen. Det här avsnittet
ägnas åt att reda ut hur jag valt att se på dessa två begrepp, vad de innebär
och hur de relaterar till varandra.
Den biologiska kunskapstraditionen är ett märkligt kapitel: en naturvetenskaplig tradition som ovanligt länge hyste ett antal närmast religiösa och
mytiska föreställningar. Studiet av livets processer har under hela sin historia
varit kopplat till andra berättelser om liv och död. Men biologin idag är en
naturvetenskap och har som sådan avskärmat sig från föreställningar om
andekrafter, uralstring och liknande. Religiösa och ”ovetenskapliga” föreställningar har sorterats ut ur kunskapsmassan i enlighet med de ideal som
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gällt för naturvetenskaperna i stort. Det pågår fortfarande flera olika strider
kring biologiska frågor, men den akademiska disciplinen är i stort sett fast
förankrad i ideal om rationalitet, objektivitet och empirism.18
För Francis Bacon var vetenskapens mål att sätta upp goda mål som sedan
kan uppfyllas: ”Now the true and lawful goal of the sciences is none other
than this: that human life be endowed with new discoveries and powers.”19
Det handlar om att bemäktiga sig sin omvärld, att upptäcka och kontrollera
den. Det var en vetenskap i människans tjänst, vilket förutsätter en åtskillnad
mellan människan och hennes omvärld. Bacons ideal beskriver väl hur stora
delar av vetenskapen kommit att utvecklas in i det moderna, en utveckling
vars mål legat i att upptäcka och beskriva omvärlden, ofta i syfte att kunna
kontrollera och manipulera den för mänsklighetens bästa.20 För
naturvetenskapen och tekniken blir detta också ett framgångsrikt ideal under
en lång tid och kan fortfarande sägas vara det.
För att beskriva dessa ideal vill jag börja med vetenskapshistorikern
Lorraine Dastons diskussion kring objektivitetsbegreppet som sådant.
Daston delar in begreppet i tre huvudbetydelser: en metafysisk, en metodologisk och en moralisk, vilka alla tre har en lång historisk bakgrund och som
smält samman till ett begrepp eller ideal: objektivitet som vi förstår det idag.
Poängen med begreppet är att det samtidigt (1) hänvisar till en verklig verklighet (metafysisk betydelse), (2) är ett sätt att förhindra subjektiva tolkningar och sträva mot perspektivoberoende fakta (metodologisk betydelse),
och (3) upprätthåller en skillnad mellan rätt och fel, vackert och fult, värdefullt och värdelöst (moralisk betydelse). I detta kluster av betydelser blir
objektivitet ett ideal som möjliggör vetenskaplig kommunikation. Genom att
redovisa sitt material och söka en objektiv (till skillnad från en subjektiv)
tolkning blir det möjligt att jämföra och förmedla vetenskaplig kunskap
forskare emellan. Priset man får betala är att man måste förutsätta en korrelation mellan teori och verklighet; det objektiva idealet blir förutsättningen
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för en kollektiv vetenskap och det kräver ett förnekande av subjektiva perspektiv.21
Liksom Daston identifierar Donna Haraway problemen med det objektiva
idealet och försöker dessutom finna ett kunskapsideal bortom detta. Centralt
här är i första hand hennes beskrivning av hur det objektiva idealet fungerar
och vad det leder till, samt hennes förslag på hur det kan vara möjligt att
bryta med det objektiva idealet men ändå producera relevant kunskap.
Haraway påpekar precis som Daston att det stora problemet med det objektiva kunskapsidealet är att det förnekar perspektiv, till förmån för en allmän
giltighet. Talet om perspektiv har att göra med synmetaforer och i linje med
detta kan Haraway beskriva det objektiva idealet som ett gudomligt knep
(engelska: God Trick): ett anspråk på att från ingenstans se allt. Problemet
med gudaknepet är att det genom sitt generaliserande inte förmår att anpassa
sig till det situationella, vilket får konsekvenser inte bara för den kunskap
som kan produceras utan också för vad denna kunskap skapar för förståelser.
Ur Haraways feministiska perspektiv är det främst förståelsen av det kvinnliga subjektet och den kvinnliga naturen som är ett bekymmer men även
andra grupper faller utanför den vita, manliga, heterosexuella, medelklassnorm som utgör det objektiva kunskapsidealets ”omärkta kroppar”. Haraway
beskriver dessa kroppar som omärkta för att peka på att de utgör den outtalade normen för det objektiva kunskapsidealet, de omärkta kropparna är i
stort sett inte kroppar. Att, som Haraway beskriver det, vara livstidsdömd till
en kvinnokropp blir så mycket mer problematiskt eftersom man då utgör en
märkt kropp, en avvikelse från det objektiva kunskapsidealet. Det är just i
ambitionen att skapa ett kunskapsideal som erkänner även de märkta kropparna som förnekandet av perspektivet blir en fara, inte bara för kunskapens
kvalitet utan också för dess konsekvenser. Ambitionen blir utifrån detta att
återknyta kunskapen till dess perspektiv, och Haraways alternativ blir vad
hon kallar för situerad objektivitet – en objektivitet som inte finner sitt ideal
i allmängiltighet utan i ett specifikt perspektiv.22
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I Martin Heideggers teknikfilosofi är tanken om teknik som både medel
och som kunskap centralt. Han inleder sitt resonemang med att konstatera att
den klassiska definitionen av teknik som medel för att nå mål är riktig, men
han påpekar att det bara är en aspekt av teknik. Istället visar han på att teknik
bäst förstås som ett sätt som världen framställer sig, en form av sanning.
Synen på teknik som ett medel utgör bara en aspekt av vad teknik är, och om
denna aspekt blir den förhärskande definitionen så tränger den undan och
döljer teknikens väsen i sin helhet. Det som antogs vara korrekt är det fortfarande men leder inte till en verklig förståelse vilket gör att det blir funktionellt inkorrekt.23 Utifrån denna utgångspunkt blir det möjligt, eller rentav
nödvändigt, att ställa sig frågan om vad tekniken är för något:
Allt kommer ju an på att man handhar tekniken som
medel på ett lämpligt sätt. Man önskar, som det heter, få
allsidig kontroll över tekniken. Man vill bemästra
tekniken. Viljan att bemästra blir desto mer trängande ju
mer människan riskerar att förlora herraväldet över
tekniken.
Om vi nu utgår från att tekniken inte blott och bart är ett
medel, hur kan det då vara beställt med viljan att
bemästra den?24
Just viljan att bemästra blir central för Heideggers förklaring av vad teknik
är. Det finns enligt Heidegger en skillnad mellan traditionell och modern
teknik, och den ligger i på vilket sätt den presenterar – framställer – världen.
Traditionell teknik, hantverkets teknik, framställer naturens möjligheter
genom sig själv i kombination med den som hanterar den, d.v.s. hantverkaren. Men den moderna tekniken är något annat, här handlar det inte längre
bara om framställning: vad den moderna tekniken gör är att betrakta som en
utmaning riktad mot naturen som kräver av den att den ska presentera sig
som resurs eller lager. Utmaningen består i att det som tidigare var ett framställande nu är att betrakta som ett beställande. Det är detta beställande som
är den moderna teknikens väsen. Att beställa naturen är att se den som något
annat, något verkligt tekniskt. Det som jag lite vårdslöst kallat för resurs
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eller lager ovan kallar Heidegger för Bestand, på svenska bestånd. Ge-stell,
som rakt översatt betyder ställning eller hylla, är i sin tur teknikens utmaning, befallning och beställning till naturen, tingen och allt vi kan beskriva
som tekniskt, även den moderna vetenskapen är teknisk hos Heidegger. Den
moderna tekniken framställer naturen (i allra vidaste bemärkelse) som ett
beställbart bestånd genom att tvinga in den i det Ge-stell som utgör teknikens väsen: ett berg blir en plats där man kan bryta kol, Rhen en kraft som
kan ge elektricitet. Men det är inte bara det som traditionellt förstås som
natur som blir till resurs i Heideggers teknikfilosofi, det är ju i själva tekniken som utmaningen formuleras, det är den som är medel och bestånd blir,
förenklat, målet. Därför är tekniken en utmaning och framställning som
formas av det Heidegger kallar Ge-stell. Bestånd är det som inordnas i och
framställs genom detta ställ:
Men ett trafikflygplan som står på startbanan är väl ändå ett
föremål? Förvisso. Vi kan mycket väl föreställa oss planet
så. Men då förborgar det sig i det som det är, och förborgar
även det sätt varpå det är. Uppdagat står planet på startbanan
uteslutande som bestånd, nämligen i den mån det är
ditbeställt för att säkerställa en transportmöjlighet. För den
skull måste det i hela sin byggnad och i varje sin beståndsdel
25
vara beställbart, det vill säga startberett.
Människans roll i detta blir komplicerad, när Heidegger frågar sig vem
som genomför denna utmaning som gör naturen till bestånd är svaret uppenbart: människan. Men människans uppfattningar kan bara beskrivas som
reaktioner på vad som presenterar sig för oss. På så sätt kan Heidegger beskriva människan som den som genomför den tekniska utmaningen och som
samtidigt är styrd av den, vi är också bestånd. Men vi är det på ett annat sätt
än tingen, eftersom vi inte bara är beordrade att framställa oss som bestånd
utan också är deltagande i själva beställandet, Heidegger kallar det att vi är
mer ursprungligt utmanade.26
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Donna Haraway kopplar också samman teknik och vetenskap, kanske på
ett lite tydligare sätt än Heidegger. Hon använder fiktionens cyborg (cybernetic organism) för att peka på möjligheten till ett nytt språk för feministisk
frigörelse.27 Hon pekar ut tre gränser vars upplösning gör cyborgen möjlig
som politiskt subjekt: (1) Gränsen mellan människa och djur, som upplösts
mycket tack vare de senaste tvåhundra årens biologi och evolutionsteori; (2)
Gränsen mellan organism och maskin, som blir allt svårare att dra när maskiner förstås och beter sig allt mer som människor; Och slutligen (3) gränsen mellan det fysiska och det icke-fysiska som upplösts inte bara genom
den vetenskapliga fysiken utan även eftersom, som Haraway påpekar: våra
bästa maskiner är gjorda av solljus. Med denna vackra men något kryptiska
formulering syftar hon, som jag förstår det, på de icke-fysiska aspekterna av
den teknik vi omger oss med – de signaler, de elektromagnetiska vågor som
gör tekniken runt oss mobil, flytande och (bokstavligen) genomskinlig. Sett
ur det här perspektivet innebär den tekniska människan en möjlighet till
förändring, i gränsernas upplösning skapas utrymme för alternativa berättelser. Kombinationen av människa och teknik skapar frihet från föreställningar
om fasta mänskliga identiteter och möjliggör formulering av nya. I förlängningen av hennes resonemang om det objektiva kunskapsidealets subjekt
som den omärkta kroppen använder Haraway cyborgen för att konstruera ett
nytt subjekt, som undandrar sig de beskrivningar som skapats under det
objektiva idealet genom att kombinera detta ideals kategorier och bryta dess
gränser. Det objektiva idealets drömmar om framgång och tekniska lösningar möjliggör i Haraways konstruktion av cyborgen en formulering av en
ny position någonstans mellan teknik och kunskap, eller en kombination av
dem. Detta är ett bra exempel på hur vetenskap och teknik inte bara är
kopplade till varandra och att gränsen dem emellan kan vara svår att dra,
utan att just denna svårighet faktiskt är en central fråga i förståelsen av både
vetenskapen och tekniken. De två kategorierna är beroende av varandra inte
bara för att de ska kunna definieras utan också för sitt genomförande, med
Heideggers begrepp, sitt uppdagande.
Vetenskapen och tekniken blir alltså två varianter av samma fenomen; två
manifestationer av samma sätt att förhålla sig till omvärlden. Ett centralt
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tema i detta ideal är, som nämnts ovan, tanken och strävan efter kontroll
över denna omvärld. Men denna kontroll tycks ofta svår att sätta fingret på,
specialiseringen ser vid första anblicken ut att leda till en ökad kontroll, men
samtidigt tycks uppgörelserna med det objektiva kunskapsidealet göra de
gränser och kategorier på vilka kontrollen vilar oklara. Kontrollen tycks röra
sig i två rakt motsatta riktningar: den alltmer specialiserade och detaljerade
vetenskapen och tekniken ser ut att öka vår kontroll (vår förmåga att beordra
fram naturen som resurs); samtidigt tycks reflektionen över det objektiva
kunskapsidealets förutsättningar och konsekvenser allt mer rycka undan
mattan under våra kontrollfantasier. Svårigheten ligger i att beskriva hur
kontroll ska förstås i detta virrvarr. Samtidigt som många gränser rivs eller
blir oklara och förhandlingsbara tycks möjligheten till kontroll inte minska.
Möjligheterna tycks snarare öka genom att allt från bakterier till människor
till musik till film nu kan förstås som kod. Kontrollen tycks inte hänga ihop
med tydligt avgränsade definitioner. Eller är det inte så enkelt? Kontroll kan
förstås på en mängd sätt och med hjälp av Langdon Winner öppnas en möjlighet att se minskad kontroll som ett utslag av ökad kontroll. Han beskriver
i Autonomous Technology hur den tekniska specialiseringen och de tekniska
systemens storlek innebär att ingen individ kan ha ens en elementär förståelse av all den teknik som omger oss.28
Människans ambition att kontrollera och manipulera den materiella världen går långt tillbaka, att peka på dess rötter låter sig inte göras i det här
arbetet. Tekniken har varit ett sätt att åstadkomma denna kontroll, även vetenskapen kan räknas in här med hänvisning till resonemang om tekniken
som vetenskapens bas. De tekniska systemen har växt sig större och allt mer
komplexa. Men frågan om vem som kontrollerar vem har också den blivit
allt mer relevant. Winner förklarar detta utifrån tekniken själv: sedan lång tid
tillbaka är det omöjligt för någon enskild individ att ha en övergripande
förståelse och kontroll av den teknik som omger oss. Det genomteknologiserade samhället kännetecknas av en mängd specialiserade tekniker och
praktiker med oräkneliga kopplingar till varandra. Detta leder till en situation där vår tilltro till att den teknik vi omger oss med fungerar inte kan motiveras utifrån vår förståelse för hur den fungerar eller vår förmåga att själva
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kontrollera alla de tekniska system vi möter. Istället är vi hänvisade till en
tillit som Winner beskriver mer som en religiös förtröstan än en rationell
förståelse. Vi är helt enkelt tvingade att godta att vi inte förstår och kan kontrollera och istället lita till att någon annan gör det och att tekniken kommer
att fungera: ”specialists of various stripes are left to trade on each others
ignorance”.29
Ett annat sätt att förstå detta med de tekniska systemen, och samtidigt
länka samman dem med kunskapsprocesser, är att använda sig av Bruno
Latours begrepp Black Box. Det som för Langdon Winner var ett problem,
det omöjliga i att skaffa sig en elementär förståelse av alla de tekniska systemen, blir i och med Black Box-begreppet snarare en förutsättning för
såväl teknisk som kunskapsproducerande verksamhet. Latour utvecklar sitt
begrepp i samband med ett försök att utveckla en modell för att förstå hur
vetenskapliga och tekniska lösningar, teorier eller system förvandlas från
omstridda och oprövade försök till solida fakta och artefakter. Argumentationen går ut på att man för att kunna analysera de sociala och kulturella
faktorernas inverkan på fakta bör undersöka den process i vilken diskussionen kring något upphör. Det är när en förklaring, lösning eller teknik blir
den odiskutabelt riktiga, den som inte längre behöver diskuteras eller ifrågasättas, eller ibland inte ens förstås, som den förvandlas till en svart låda. En
svart låda innebär att exempelvis en förklaringsmodell inte längre behöver
diskuteras i termer av huruvida den är korrekt eller inte, utan kan förutsättas
vara det. Därmed förvandlas modellen från att ha varit en bland flera konkurrerande till att bli den som godkänns av alla (eller i alla fall en överväldigande majoritet av de viktigaste aktörerna). Diskussionen kan därmed förflyttas till nya frågor. Den svarta lådan är nu en av de förutsättningar som
antas vara riktig i nästa kontrovers. Så den brist på insyn i de svarta lådorna
som Winner beskriver som ett demokratiskt problem och en irrationell förtröstan beskriver Latour som en förutsättning för att det vi förstår som teknisk och vetenskaplig utveckling och diskussion ska kunna pågå över huvud
taget. För att koppla ännu tydligare till Winners argumentation kan man säga
att grundförutsättningen för att tekniska system (och systematiserad kunskap) överhuvudtaget ska kunna kontrolleras är att man kan förutsätta att
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innehållet i de svarta lådorna är korrekt, utan att faktiskt behöva förstå hur
eller varför det är det.30
Den här typen av farhågor och resonemang återfinns inte bara inom olika
akademiska discipliner; förhållandet mellan människa, teknik och natur är
centralt även i mitt empiriska material.
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DET FIKTIVA NARRATIVET
Hur det fiktiva ska förstås är långt ifrån självklart. Enligt Nationalencyklopedin erbjuds tre betydelser med lite olika tyngdpunkt: ”fiktion (ytterst av
lat. fi´ctio 'skapelse', 'påhitt', av fi´ngo 'skapa', 'forma'), allmänt: något
uppdiktat eller påhittat, som saknar motsvarighet i verkligheten. Begreppet
används ibland om något som är falskt, men ofta om sådant på vilket
begreppen sant och falskt inte är tillämpliga”.31 Alltså står man inför något
som antingen är (1) uppdiktat och skapat, är (2) falskt eller (3) över huvud
taget inte kan beskrivas i termer av sant och falskt.
För att bättre kunna beskriva vad en fiktion är och hur det fiktiva ska förstås i det här arbetet behövs till att börja med två begrepp för att sätta det
fiktiva i relation till såväl berättandepraktiker som till det undanglidande
sanningsbegreppet. Först kommer jag att koncentrera mig på narrativ, för att
sedan sätta det fiktiva narrativet i relation till begreppet referentialitet.

NARRATIV
I vardagsspråket används narrativ ofta som en direkt synonym till berättelse,
men den betydelse som avses här täcker egentligen en både större och mer
precis innebörd.
Narrativet kan förstås inte bara som själva berättelsen utan också som det
sätt på vilket den framförs, hur den är uppbyggd och disponerad, hur den
konstruerar sitt tilltal och så vidare. Vidare är förståelsen av narrativet i stor
utsträckning beroende av det medium genom vilket narrativet förmedlas och
av vem som tar del av det. För att reda ut dessa dimensioner i begreppet tar
jag hjälp av narratologisk teori som har sitt ursprung inom den strukturalistiska litteraturvetenskapen. Att tolka litterära verk och analysera på vilket
sätt de är uppbyggda har naturligtvis länge varit en central uppgift för litte-
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raturvetenskapen. I och med strukturalismen blev också intresset för att systematisera sättet på vilket detta görs större. När Gérard Genette i sin
Narrative discourse (1980/1986) beskriver vad ett narrativ är gör han det
med romanen som utgångspunkt, och särskilt då Marcel Prousts På spaning
efter den tid som flytt. För Genette handlar det narrativa om ett antal förhållanden så som förhållandet mellan det skrivna och de händelser som det
redovisar; mellan det skrivna och den som producerar det o.s.v. För att reda
ut begreppen väljer han att dela upp det narrativa i ett antal mer specifika
begrepp, först och främst skiljer han mellan intrigen (engelska: story) som
står för det innehåll som förmedlas, narrativet (narrative) som står för den
text i vilken intrigen förmedlas och slutligen berättandet (narrating) för den
handling som producerar narrativet. Berättandet kan vidare delas upp i åtminstone två nivåer som motsvaras av två former av berättare: dels den författare som skapar narrativet (den verklige berättaren), dels den eller de röster som i narrativet sköter berättandet (den fiktive berättaren).32 Mina empiriska exempel kan alltså sägas vara narrativ, de referat av dem som återfinns
i analysdelen är mina försök att fånga de intriger dessa narrativ förmedlar
och i referenslistan återfinns namnen på de verkliga berättarna, medan de
fiktiva snarare kommer till tals som berättarjag och talande gestalter i
analysen. Mitt fokus i det här arbetet utgörs av på vilket sätt genetiken används i narrativet och vad detta innebär för intrigen. En annan användbar
distinktion är den mellan diegetiskt och ickediegetiskt i narrativet. Det diegetiska har att göra med det som finns i den värld i vilken intrigen utspelas,
ett diegetiskt ljud i en film kan alltså höras av karaktärerna i filmen, ett ickediegetiskt (eller extra-diegetiskt) däremot hör till narrativet, ett sådant filmljud kan inte höras av karaktärerna utan är infogat för publiken; filmmusik är
i stort sett alltid ickediegetisk.33
En av de som intresserat sig mycket för det narrativa är den franske filosofen Paul Ricoeur. Han beskriver narrativ som den process som länkar samman flera händelser till en historia. Genom att skilja mellan att leva ett liv
och berätta ett liv tydliggör Ricoeur skillnaden mellan livets följd av heterogena händelser och narrativets strukturerade version av dessa händelser. Vad
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narrativet gör är att syntetisera de heterogena händelser som livet innehåller
till en berättelse, en livsberättelse. Det narrativa blir därigenom inte en statisk struktur i vilken händelser bara införs i en viss följd utan en integrerande
process i vilken mening skapas. Denna mening tillkommer inte bara i den
del av den narrativa processen som kompositionen utgör utan processen
innefattar också den del i vilken en läsare eller publik skapar mening. Såväl
kompositionen som förmågan att följa en historia är narrativa kompetenser;
båda är nödvändiga förutsättningar för ett narrativ. Därmed kan den narrativa processen delas i två huvudsakliga moment: intrig och läsning.34
Intrig är enligt Ricoeur den process i vilken händelser eller delar syntetiseras till ett narrativ, en medieringshandling. Han betonar särskilt att intrigen
skapas genom en integrerande process som motsvaras av Genettes berättande handling. På engelska motsvaras intrigen av "plot" och den intrigskapande verksamheten av "emplotment".35 Ricoeur beskriver den intrigskapande verksamheten (den berättande handlingen) som en mediering med tre
huvudsakliga karaktärsdrag: (1) medieringen mellan flera händelser och en
berättelse; (2) att det sammanhängande prioriteras framför det osammanhängande; och (3) att det pågår en kamp mellan följd (succession) och komposition.36 Enkelt uttryckt innebär den sista punkten ett påpekande av att
författaren arbetar med två kronologier, en i intrigen (den ordning i vilken
händelserna antas ha ägt rum i textens fiktiva värld) och en i narrativet (den
ordning i vilken händelserna berättas), eller om man så vill en diegetisk och
en ickediegetisk kronologi.
Här ges några nycklar till hur man kan förstå vad ett narrativ är: det är i
första hand en meningsproducerande sammanställning av heterogena händelser. För att vara meningsskapande måste den välja det som är sammanhängande oftare än det som inte är det och den måste hela tiden förhandla
mellan i vilken ordning händelser ska presenteras utifrån en avvägning mellan kronologi och komposition. Så långt alltså den intrigskapande verksam-
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heten, men Ricoeur påpekar också att ett narrativ inte existerar oberoende av
läsning.
Läsning måste nu förstås som en process i vilken narrativets sammanställda berättelse återigen upprättar en relation till heterogena händelser –
denna gång de heterogena händelser som utgör läsarens levda liv. Hela processen kan alltså grovt generaliserat beskrivas som: Heterogena händelser
(leva) – görs till narrativ (berätta) – som ställs i relation till andra heterogena
händelser (läsa). Det är genom att vi kan relatera berättelser till liv som läsning blir en meningsfull aktivitet.37
Därmed har en variant på den hermeneutiska cirkeln skapats, en som tillskriver ”det levda” (heterogena händelser) och ”det berättade” (syntetiseringar) en sorts del-helhetslogik som definierar de två utifrån varandra, och
hela cirkelprocessen förstås som att den skapar narrativ genom syntetisering
som i sin tur hjälper oss att förstå enskilda händelser.
För att ytterligare förtydliga vad som utgör ett narrativ kan det vara behjälpligt att ställa det i relation till vad som inte är det. I sin Genres in
Discourse beskriver Tzvetan Todorov hur ett narrativ kan förstås genom att
skilja det från beskrivning. En beskrivning behöver nämligen inte utgöra ett
narrativ; för att kunna beskrivas som sådant behöver något hända. En beskrivning är alltså något som utgör ett sakernas tillstånd. Todorov fortsätter:
”That does not suffice for narrative, however, as narrative requires the
unfolding of an action, change, difference.”38 Ett antal beskrivningar uppställda efter varandra utgör ett narrativ först då de binds samman genom
handling, förändring och genom att de mellan sig skapar skillnader. Det
narrativa kan därigenom förstås som det som kopplar beskrivningar till varandra, på samma sätt som Ricoeur påpekar. Men hos Ricoeur kallas det som
knyts samman heterogena händelser, hos Todorov beskrivningar.
Skillnaden kan tyckas trivial, men genom att placera beskrivningen (åtminstone potentiellt) utanför det narrativa får det narrativa en mer specifi-
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cerad roll hos Todorov. Det här beror också på att Todorov intresserar sig
för text i första hand. En beskrivning är ju redan ett diskursivt element, medan Ricoeurs händelser inte är diskursiva (i snäv bemärkelse) i sig själva
utan görs till sådana genom narrativet. Hos Todorov utgör dock varje förändring mellan eller inom beskrivningar en narrativ länk, och fyller alltså en
narrativ (snarare än en deskriptiv) funktion. Funktionsbegreppet ska här
förstås som en modifiering av det funktionsbegrepp som Vladimir Propp
använder sig av i sin studie Undersagans transformationer. Eftersom funktionsbegreppet kommer att spela en central roll i min analys kan det vara
värt att ta en kortare omväg via Propps studie innan jag återkommer till
Todorovs modifiering.
När Propp undersöker den ryska undersagan och dess transformationer gör
han det genom att identifiera 31 konstanta funktioner. Dessa utgör det i sagorna som gör dem till just undersagor, allt annat kan ändras men funktionerna gör det inte. Alltså kan, med Propps exempel, kungen/systern/styvmodern/smeden skicka Ivan/brodern/styvdottern/drängen efter prinsessan/läkemedlet/elden/kon, vilket leder till att Ivan/brodern/styvdottern/drängen ger sig iväg. Här blir bortsändandet och bortdragandet funktioner som inte ändras, men allting runt dem kan transformeras och bytas ut.39
Funktionerna är det som knyter samman elementen till en saga. Det är inte
så svårt att förstå att en så tydlig definition som Propps av vilka funktioner
och element som kan och inte kan ingå endast är möjligt i en väl avgränsad
genre som undersagan. För mina syften blir en liknande definition omöjlig.
Men trots det är funktionsbegreppet av stort intresse. Propp påpekar hur
funktionerna är konstanta, även när elementen, aktörerna o.s.v. ändras. I min
studie är utgångspunkten i det närmaste den omvända: jag utgår från ett
element, genetiken, och söker sedan efter dess funktioner i olika narrativ.
Todorovs modifiering av funktionsbegreppet innebär ett viktigt förtydligande av hur en funktion knyter samman ett narrativ. Funktionen kan antingen vara kronologisk eller kausal: den kan alltså driva berättelsen vidare
antingen genom att förflytta den i tid (succession) eller genom att en be-
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skrivning ställs som orsak till en annan (transformation). Ofta kombineras
också dessa två.40
EN

NARRATIV ANALYSMODELL

För att få en samlad bild över de narrativa begreppen lämpar sig Jakob Lothe
väl. I hans introduktion till narrativ tolkning och teori sammanställer han
begreppsapparaten och ger även exempel på hur den kan användas. Som
utgångspunkt för narrativa tolkningar föreslår han följande modell:41
Narrative text

Historical
author→

Implied
author→

Narrator→

Narratee→

Implied
reader→

Historical
reader

Det som befinner sig inom rutan utgör alltså själva narrativet, medan författaren och läsaren befinner sig utanför. Den implicita författaren och läsaren är narrativa figurer eftersom de konstrueras av narrativet snarare än den
faktiska läsningen eller författandet. Den här uppdelningen hörsammar alltså
Genettes uppmaning att inte blanda ihop romanens Marcel med författaren
Proust, men den lägger till ytterligare en nivå. I På spaning efter den tid som
flytt är den implicita författaren och berättaren samma person, men så är inte
alltid fallet. Den här modellen lämpar sig även för att beskriva vad som brukar kallas tredjepersonsnarrativ, d.v.s. när den röst som berättar inte är den
som det berättas om, även om han eller hon kan finnas med i narrativet. Till
skillnad från förstapersonsnarrativ, som normalt är skrivna i jag-form, kan
tredjepersonnarrativ uppvisa stor variation i vilket narrativt perspektiv som
konstrueras: de kan vara skrivna som allseende berättelser som redovisar
karaktärernas tankar och känslor, de kan vara kyligt observerande, mer eller
mindre kommenterande o.s.v. De två olika berättartyperna ger också upphov
till olika läsarpositioner. En förstapersonsberättare gör genom sitt tilltal anspråk på att berätta ”sin” historia, vilket redan från början antyder ett visst
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perspektiv, medan en tredjepersonsskildring kan anta en mer auktoritär hållning och ett större objektivitetsanspråk. Med detta följer också att de framstår som mer eller mindre tillförlitliga för den läsare som tar del av narrativet.42 Ytterligare en viktig distinktion gäller berättaren och skillnaden mellan
vem som berättar och vems berättelsen är. I en tredjepersonsberättelse kan
berättaren naturligtvis befinna sig utanför historien, men även när berättaren
finns i historien måste man skilja på vems röst som berättar och ur vems
perspektiv historien skildras. Genette gör detta med just begreppen röst och
perspektiv.43 Som exempel kan ett av mina narrativ, Oryx och Crake, tjäna
väl: narrativet är skrivet ur tredjepersonsperspektiv, den narrativa rösten
tillhör en okänd berättare som förmedlar både yttre händelser och vad som
sker i huvudpersonen Snömans inre. Men perspektivet är Snömans: det är
hans historia, berättad ur hans perspektiv och sammanplockad av hans minnen, känslor och upplevelser.
Genom Lothes modell blir det möjligt att beskriva de tre olika nivåer jag
rör mig på när jag talar om mitt empiriska material som fiktiva narrativ. Den
första nivån utgörs av de två aktörer och deras processer som beskrivs av
Ricoeur och som utgör inramningen till narrativet i Lothes modell: den
verklige författaren och den verklige läsaren som genom den intrigskapande
verksamheten respektive läsningen skapar den narrativa texten. Den narrativa texten kopplas i sin tur till sina aktörer på den andra nivån, de som ryms
i Lothes modell, och som kan anta ett stort antal positioner, perspektiv o.s.v.
Det är genom den narrativa texten, och de aktörer och processer som går att
urskilja på denna nivå, som den tredje nivån konstitueras: intrigen.

FIKTION

OCH REFERENTIALITET

Det här arbetets empiriska material kan beskrivas som fyra narrativ, men de
har mer gemensamt än så. Förutom att de alla innehåller genetik i en eller
annan form är de alla också fiktiva narrativ. Detta väcker frågan om vad som
egentligen utgör det fiktiva i dessa narrativ, och hur detta ska förstås i förhållande till referentialitet. Den här diskussionen är inte bara gammal, den är
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också i det närmaste olöslig. Mitt syfte här är att nå fram till en beskrivning
av det referenta och det fiktiva som gör det möjligt att tala om dem som två
poler på en axel snarare än som varandras motsatser. Min undersökning av
dessa två begrepp gör alltså inget anspråk på att lösa frågan om hur utsagor
kan relateras till antingen en inre fantasi eller en yttre verklighet. Allt jag här
söker är ett sätt att behandla narrativ som förhåller sig till den här typen av
diskussion genom att både förkasta naiva referentialitetsanspråk och samtidigt upprätthålla ett visst anspråk på trovärdighet. Vad jag försöker beskriva
är alltså den balansgång mellan det fantastiska och det trovärdiga som det
fiktiva narrativet utgör.
Det fiktiva kan ses som en del i en ännu större diskussion om konsterna
och dessas förhållande till sin omvärld. Frågor om vad konst är, och hur det
ska förstås kan ge viktiga nycklar till hur man kan förstå det fiktiva. Att
förstå konsterna i förhållande till det rationella förnuftet är ett av de mest
klassiska sätten att beskriva vad det är som gör konsten specifik som
mänsklig verksamhet. Konst antas ofta ge oss förståelser eller upplevelser
som det rationella förnuftet inte är kapabelt till. Den här motsättningen är
gammal, och det är delvis genom att sätta dessa två i opposition till varandra
som Platon motiverar att målare och poeter inte hör hemma i hans stat. Detta
eftersom både målare och poeter sysselsätter sig med att avbilda avbilder:
deras verk utgör det tredje steget i medieringen idévärld-sinnevärld-konstverk. Dessutom har denna sista mediering enligt Platon inget värde eftersom
den är enbart en avbild och därmed praktiskt oanvändbar, den innehåller inte
heller någon förståelse av det avbildade. Här kan man indirekt skönja hur de
olika kunskaperna ställs mot varandra, filosofens högre kunskap, hantverkarens praktiska kunskap och slutligen konstnärens bländverk som enbart är en
tom avbild och som dessutom tilltalar det lägsta hos människan, hans (för
det är alltid en man hos Platon) känsla av sorg, desperation och liknande.
Trots det är konstens inflytande alltså stort: Platon fruktar att det får i övrigt
kloka och behärskade män att förvandlas till lynniga och gråtmilda kvinnor.44 Det här är inget nytt: att vi gärna tänker saker i binära oppositioner är
inget unikt för hur konsten förstås, och att konst, känsla och kvinnlighet
ställs mot kunskap, behärskning och manlighet kan ses som en del i en större
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matris för hur omvärlden struktureras. Men den här matrisen har betydelse
för att förstå de komponenter som jag vill analysera och de narrativ i vilka
de är en del.
Redan i inledningen av det här avsnittet antydde jag att det fiktiva inte kan
beskrivas i termerna sant och falskt. Men det stämmer bara delvis. Det fiktiva kan som jag ser det inte förstås som ett tillstånd bortom alla trovärdighetsbedömningar. Snarare skulle jag vilja säga att det utgör en sorts frizon.
Att fiktionen kan skapa frizoner – inte minst i samband med olika vetenskapliga nyheter, framsteg och liknande – har påpekats av många som intresserat sig för förhållandet mellan vetenskap och samhälle.45 Men det
handlar om en frizon som måste definieras och motiveras.
Todorov definierar kombinationen av beskrivning och narrativ som fiktion, och då i det närmaste som en genrebeteckning som kan ställas i relation
till andra genrer som exempelvis poesi.46 Men för mig, som enbart rör mig
med det narrativa (berättande) som empiriskt material, blir en sådan distinktion överflödig. Jag behöver inte i själva analysapparaten skilja mellan berättande/hänvisande och tekniskt/självreflekterande språkliga genrer. För
mig kan det fiktiva därför inte utgöra en genre utan måste beskrivas mer som
en egenskap eller en meningsförhandling. I den skillnad Genette gör mellan
författaren och berättaren/berättarna i ett narrativ finns en användbar ingång
till att beskriva det fiktiva som en egenskap hos narrativet snarare än en
genre. Den springande punkten är att antingen intrigen eller berättaren i ett
fiktivt narrativ inte är ”verklig”, medan författaren i någon mening är det
(även om författaren mycket väl kan vara okänd eller utge sig för att vara
någon annan). När det gäller det fiktiva narrativet är det därför centralt att
inte blanda ihop berättaren med författaren eller intrigen med narrativet. I
Genettes exempel På spaning efter den tid som flytt delar författare och berättare namn (Marcel), men bör ändå hållas isär:
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I do not mean to suggest that the narrative content of the
Recherche has no connection with the life of its author,
but simply that this connection is not such that the latter
can be used for a rigorous analysis of the former (any
more than the reverse). As to the narrating that produced
the narrative, the act of Marcel recounting his past life,
we will be careful from this point on not to confuse it
with the act of Proust writing the Recherche du temps
perdu.47
Den här åtskillnaden är inte alltid så enkel att göra och det är inte ovanligt
att diskussioner dyker upp kring huruvida böcker som beskrivs som memoarer är tillförlitliga eller att böcker som beskrivs som fiktiva tycks beskriva
“verkliga” händelser. (Memoaren borde ju enligt den här begreppsapparaten
göra anspråk på att intrigen är sann och att narrativet är en direkt referens till
historien.) Det intressanta här är inte att det ibland förekommer missförstånd
eller diskussioner utan att gränserna i sig inte är självklara. Istället väljer jag
att se de fiktiva som en egenskap hos narrativet och inte en genreindelning.
Genette påpekar att även om Proust väljer att ge berättaren sitt eget namn så
innebär inte det att läsaren kan ta för givet att de två är samma person, långt
därifrån. Snarare upprättar Proust en chimär referentialitet, d.v.s. en fiktion.
Det som gör narrativet fiktivt är alltså inte i första hand frånvaron av referentialitet utan närvaron av en alternativ, skenbar referentialitet. Jag väljer
därför att inte se det fiktiva som en motsats till det ”verkliga” eller referenta,
utan som en manipulering av det. Ett narrativ kan alltså vara mer eller
mindre fiktivt, befinna sig närmre eller längre ifrån en identifierbar ”verklighet”. Detta är en bidragande orsak till att det är svårt att avgränsa fiktion som
genre. Precis som Haraway påpekar det omöjliga i en allomfattande, objektiv kunskap är också den allomfattade, objektiva narrationen en omöjlighet,
vilket gör att det fiktiva i någon mån är närvarande i alla narrativ. När denna
närvaro annonseras i narrativet, genom författaren eller berättaren, och mediet är en text, kallar vi det för en fiktion (i genrebemärkelse), men jag skulle
hellre vilja kalla detta för ett narrativ med ett fiktivt anspråk (till skillnad
från exempelvis ett dokumentärt anspråk som enligt den här logiken innebär
ett förnekande av det fiktiva till förmån för det referenta). Detta gör att det
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fiktiva inte längre är en genreetikett knuten till textmedier utan istället är en
egenskap som knyts till narrativ, även utanför de rena textmedierna. Platons
skräck för konstens korrumperande egenskaper gäller inte bara de uppenbara
fantasierna, eftersom alla narrativ är behäftade med samma referentialitetsproblem. Snarare handlar det om en gradskillnad och mitt intresse är alltså
det uttalat fiktiva.
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DEL 2: ANALYS
När jag nu inleder den andra delen av arbetet, som ska koncentrera sig på
analysen av det empiriska materialet, kommer jag först att klargöra ur vilket
perspektiv och utifrån vilka utgångspunkter det är valt. Jag kommer också
att diskutera vad det innebär att analysera ett material från två olika sorters
medier och att bedriva en tematisk analys. Därefter följer själva analysen.
De fyra narrativen kommer att analyseras var för sig, och varje narrativ
inleds med ett kort referat av intrigen. Därefter följer analysen av narrativen
och framförallt genetikens roll i dessa. Kopplingar mellan de olika narrativen kommer också att återfinnas i analyserna, även om analysen inte i första
hand är en komparation. En analys som tar sin utgångspunkt i genetikens roll
och går på tvärs över de olika narrativen följer på de enskilda analyserna.

URVAL
Den här studien intresserar sig för genetik i fiktiva narrativ. Med ett så brett
genetikbegrepp som jag rör mig med innebär det ett gigantiskt potentiellt
empiriskt material. Jag har valt fyra narrativ: Margaret Atwoods roman Oryx
och Crake från 2003, PC Jersilds roman Geniernas återkomst från 1987,
Ang Lees film Hulk från 2003 och Andrew Niccols film Gattaca från 1997.
Istället för en stor översiktsstudie har jag försökt välja empiriska exempel
med olika fokus, vilka kan skymtas i rubrikerna för de olika analysdelarna.
Jag ser Hulk som ett exempel på en genetiskt manipulerad individ, Gattaca
som ett samhälle styrt av genetik, Oryx och Crake behandlar en genetiskt
framtvingad apokalyps och Geniernas återkomst målar upp en bild av en
genetik som blivit överspelad av sin samtid. De fyra narrativen är alltså
valda för att ge lite olika ingångar till hur genetik kan användas och skildras
i fiktion. Men man ska inte överskatta den terräng som täcks av det här arbetet: det handlar trots allt endast om fyra exempel ur en oöverskådlig flora.
De fyra är just exempel och kan som sådana säga något väsentligt, men någon heltäckande eller representativ bild av genetik i fiktiva narrativ kan det
inte bli tal om. Istället är de valda för att ge en sorts dynamik åt analysen;
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alla kretsar kring genetik i en eller annan form, men på olika sätt och med
olika perspektiv.
Det är också så att de är utvalda utifrån sin tematik, snarare än sin form,
vilket gör att de rör sig inom två medieformer som normalt brukar studeras
inom två olika discipliner, film- respektive litteraturvetenskap. Man skulle
dessutom kunna invända att de tillhör olika genrer, riktar sig till olika publiker och placerar sig på olika nivåer i den segslitna högt-lågt-diskussionen.
Som jag ser det är den här spretigheten ett resultat av att jag gjort mitt urval
utifrån genetiken som tematik (och dessutom använt mig av ett mycket brett
genetikbegrepp), snarare än utifrån genretillhörighet eller en författares
samlade produktion för att nämna två möjliga alternativ. Ur mitt perspektiv
framstår det som självklart att man kan använda samma analysmodell på
Hulk som Pansarkryssaren Potemkin; att en eller annan anser att den första
är dålig och den andra bra ändrar inte att de båda är filmer. Svårare är då att
hantera berättelser som gestaltas i olika medier, i det här fallet alltså i långfilmer och romaner; att dessa kan analyseras med samma verktyg är inte lika
självklart.

FILM

OCH ROMAN
OLIKA MEDIER

–

ATT JÄMFÖRA NARRATIV I

I den tidigare diskussionen kring fiktiva narrativ utgick i stort sett hela min
begreppsapparat från teoretiker som sysslat med tryckt text, till största delen
litteraturvetare. Men mitt material innehåller också filmer vilket utgör ett
potentiellt problem. Redan en enskild form, exempelvis romanen, uppvisar
ett så brett spektrum av olika strategier i förmedlingen av intriger, på så
många olika nivåer i den narrativa texten, att det inte finns en enda modell
som kan täcka in dem alla. De analysverktyg jag presenterat utgör endast ett
urval av de som finns tillgängliga. Men ändå påverkas min studie betydligt
mindre av blandningen mellan romaner och filmer än man skulle kunna
befara, i första hand därför att mitt fokus ligger på ett avgränsat tema –
genetiken – och i skarven mellan intrigen och det narrativ som förmedlar
den.
Att samma intrig kan presenteras i olika medier och därigenom få olika
narrativ form är något som Jakob Lothe tar fasta på i Narrative in Fiction
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and Film (2000). Som titeln på boken säger så intresserar han sig för narrativ
analys av både film och fiktion (eller med min terminologi fiktiv film och
fiktiva romaner). Som ingång till en narrativ teori som kan handskas med
båda dessa medier väljer Lothe adaptionen, närmare bestämt filmatiseringar
av olika romaner. Genom att jämföra dessa två med varandra, och därigenom länka samman dem på intrignivå, tydliggörs vad de största skillnaderna
mellan dessa två medieformer egentligen består i för en narrativ analys.48
En films narrativa form är, i jämförelse med en romans, mer av en registrerande eller observerande variant. Där romanens berättare oftast är ett eller
flera subjekt som berättar ur sina perspektiv är filmens berättare mer heterogen och betraktande. Lothe beskriver det som att romanen berättar medan
filmen visar. Vems perspektivet är är svårare att avgöra i en film än i en
roman, eftersom perspektivet tillhör ett helt komplex av tekniska artefakter
som kombineras för att skapa narrativet och oftast inte kan spåras tillbaka till
en eller några få berättare. Inte heller kan man spåra en tydlig upphovsman
eller skapare bakom en film; producenter, kameramän, ljudtekniker, författare, regissörer, skådespelare och så vidare är alla delaktiga i konstruktionen
av narrativet. Att man oftast tillskriver regissören filmen beror dels på dennes ledande roll i processen, dels på konvention. Även i filmer med en tydlig
huvudperson och berättarröst är narrativet i huvudsak uppbyggt av bild/ljudkomplexet. Filmer har helt enkelt fler narrativa perspektiv än romaner. I sina
analyser av adaptioner visar Lothe vad skillnaderna blir, och den tydligaste
är just att övergången från ett sammanhållet narrativt eller berättande perspektiv till ett mer distanserat, splittrat och registrerande perspektiv.49
Det här får naturligtvis följder för hur filmnarrativ kan analyseras, men i
stort skulle jag vilja argumentera för att det i första hand är komplexiteten
och mängden parametrar som skiljer; för den som gör analysen är det i första
hand en gradskillnad, inte en artskillnad. Detta gäller i min analys därför att
den främst rör sig mellan intrig- och narrativnivån, till skillnad från en filmeller litteraturvetenskaplig analys där även nästa nivå – den där författaren
och mediet befinner sig – utgör en central del av analysen. Denna ”verknivå”
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är inte helt ointressant för mitt arbete men mitt fokus ligger på intrig- och
narrativnivå och cirkulerar inte kring författarens ambitioner eller mediets
inverkan utan på tematiken, d.v.s. genetiken.
En skillnad som kommer att bli tydlig i analysen är hur mycket enklare det
är att hänvisa tillbaks till litteratur än till film. För text finns en väl etablerad
form för såväl citation som notering, som i stort sett saknas när det gäller
film. Därför kommer analyserna av romanerna att innehålla direkta citat ur
texterna och tydliga sidhänvisningar som tyvärr saknas i filmanalyserna. Jag
ser det här som ett problem i första hand när det gäller att ge läsaren en möjlighet att själv bedöma relevansen i tolkningarna. Även om citattekniken kan
vara bedräglig – jag väljer ju själv ut korta brottstycken ur romanerna och
tillskriver dem en särskild mening – så ger den trots det en viss möjlighet att
jämföra tolkningen med empirin. Med filmerna är läsaren än mer utlämnad
till mina beskrivningar, särskilt om denne inte själv sett de filmer som analyseras.
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GATTACA
Filmen Gattaca – skriven och regisserad av Andrew Niccol – hade premiär
1997. Det är en berättelse om Vincent och hans strävan att en dag få uppfylla
sin dröm om att resa ut i rymden. Filmen utspelar sig i en nära förestående
framtid, då såväl rymd- som gentekniken tagit ordentliga kliv framåt. Vincent föds på ”naturlig” väg, hans mor väljer som det uttrycks i filmen att lita
till Gud i stället för sin lokala genetiker. Så snart han föds tas ett blodprov
som efter genetisk analys bland annat förutsäger hur och när han ska dö: med
99 % trolighet kommer han att dö av hjärtfel efter att ha levat 30,2 år. När
Vincents föräldrar så ska skaffa sitt andra barn litar de inte längre på Gud,
istället väljer de genetiken. Processen går till så att ett antal ägg befruktas
och sedan inleds en urvalsprocess där anlag väljs bort och väljs till: skallighet,
fetma, alkoholism och drogberoende utesluts och föräldrarna väljer en pojke
med mörkt hår och ljus hy. Det handlar om en ”optimerad” kombination av
föräldrarnas bästa anlag. När Vincent och hans bror växer upp blir Vincent
överbeskyddad av sina föräldrar medan brodern, Anton, med sina överlägsna
anlag snabbt blir både längre och starkare än Vincent. När de tävlar i vem
som vågar simma längst ut från stranden förlorar Vincent alltid på grund av
sin underlägsna fysik. Hans besatthet av rymdfärder är ett orosmoment för
föräldrarna som hellre ser att han ägnar sig åt mer realistiska drömmar. Problemet för Vincents del är att man inte kan bli anställd utan att lämna någon
form av DNA-prov, och ingen vill investera i någon som Vincent. Men vad
Vincent har är drömmar och vilja. En dag vinner han över Anton i simtävlingen och drar slutsatsen att allt är möjligt.
Som tillhörande en ny, genetiskt definierad, underklass arbetar Vincent
som städare, bland annat på rymdföretaget Gattaca, medan han drömmer
om att få arbeta där. Han studerar och tränar hårt, väl medveten om att det
inte kommer att hjälpa honom om han inte har ett genetiskt material av
högsta klass. Så han bestämmer sig för att skaffa sig detta, han blir en
”lånare”. Med hjälp av Jerome Eugene Morrow, en genetiskt perfekt och
bittert överlägsen person som haft oturen att hamna i rullstol, iscensätter
Vincent sig själv som Jerome. Den ursprunglige Jerome börjar använda sitt
andranamn Eugene (!) och förser den nye Jerome med urin, blod, hår och
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hudprov så att Vincent kan anta hans identitet och bli anställd på Gattaca. Väl
på Gattaca gör Jerome snabbt karriär, samtidigt som han disciplinerat minimerar spåren efter sig själv och istället planterar ut Eugenes överlägsna
genetiska material på sin arbetsplats. Men så mördas en projektledare på
Gattaca och Vincents genetiska material hittas i anslutning till brottsplatsen.
Trots att Vincent är oskyldig till mordet kan han inte avslöja sin rätta identitet eftersom han i så fall inte kan genomföra sin resa till Jupiters måne Titan,
en resa som ska äga rum samma vecka som projektledaren dödas. Så inleds
en katt och råtta jakt på den oidentifierade Vincent på Gattaca och Jerome
tvingas försöka hålla sin identitet hemlig ytterligare några dagar under ett
ökat tryck från de poliser som utreder mordet.
Det samhälle som beskrivs i Gattaca determinerar medborgarnas status
utifrån kvalitén på deras genetiska material. Anställningsintervjuer har reducerats till urinprov och ingen förväntas kunna överträffa sin genetiskt
uppmätta potential; något sådant skulle bara innebära att potentialen var
felaktigt uppmätt. Det är också ett övervakningssamhälle på mikrobiologisk
nivå, där polisarbete i första hand tycks gå ut på att samla genetiskt material
för jämförelser. Parallellt med historien om Jeromes strävan mot rymden
löper hans kärleksaffär med Irene, en annan anställd vid Gattaca. Denna
historia visar på ytterligare dimensioner i den genetiska determinism som
filmen skildrar. Irene lider, trots att hon är en ”Valid”, av ”oacceptabel risk
för hjärtsvikt”, vilket gör att hon trots att hon arbetar vid Gattaca inte kommer att få göra någon rymdfärd. Det är den här typen av diskriminering som
Vincent försöker kringgå med hjälp av Eugene. Tillsammans driver de ett
projekt som skulle kunna kallas ”Jerome i rymden”, och till slut lyckas de.
Efter att de olika frågetecknen rätats ut – en chef avslöjas som mördaren, en
av poliserna visar sig vara Vincents bror, Irene förstår att Jerome är en ”lånare” o.s.v. – får så Vincent starta sin resa. Eugene avslutar sin del i
projektet med att ackumulera ett stort lager genetiskt material som ska räcka
åt Vincent livet ut. När Vincent ger sig av kryper Eugene in i en ugn och
låter de sista spåren av den ursprunglige Jerome brinna upp.
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GATTACA –

E T T S A MH Ä L L E P Å G E N E T I S K G R U N D

Det samhälle som beskrivs i Gattaca är ett samhälle besatt av och organiserat utifrån genetik. Det är i genetiska termer som människor bedöms, det är
med hjälp av genetiska kunskaper de reproduceras och det är utifrån deras
genetiska material de får sin plats i samhället. Det är vidare med hjälp av
genetiken de kontrolleras och kartläggs, och polisarbete bedrivs numera med
en sorts partikeldammsugare som främsta hjälpmedel. Eftersom den genetik
som Gattaca presenterar är både helt säker som mätmetod och utgör en
överordnad organiserande princip, är det ett oerhört deterministiskt samhälle. Och det är denna genetiska determinism som Vincent har att besegra
om hans ambitioner ska kunna realiseras. Det är i första hand en genetik
tillhörande kategorin ”vetenskap” (jfr. modellen på s. 29). Vad man gör i
filmen är att kartlägga och sortera utifrån genetiska data, som inte direkt
manipuleras eller ändras. I exemplet Oryx & Crake nedan har man en mer
tekniskt manipulerande genteknik, i Gattaca är den i första hand kartläggande och hierarkiserande. Visserligen är de så kallade ”Valids” i viss
mån resultatet av genteknisk påverkan, men så som det presenteras i filmen
handlar det mer om assisterad selektion och sortering än om direkt påverkan
eller redigering av anlag.
Vid första anblicken tycks det som om de två huvudkaraktärerna i Gattaca
kan ses som två delar av en individ. Det ser ut som om den ene bidrar med
kropp och den andre med vilja, ambition eller psyke. Att denna tolkning
känns så självklar beror på att de har varsin exceptionell egenskap och varsin
brist: Vincent har en vilja och ambition som inte erkänner några hinder, och
en kropp (en genetisk konstitution) som omöjliggör för honom att utnyttja
sin vilja; Eugene tycks sakna denna vilja, men hans genetiska konstitution är
den bästa tänkbara, han kan dock inte själv utnyttja denna kroppsliga perfektion eftersom han blivit skadad och sitter i rullstol. Tillsammans bildar de
Jerome. Det som jag lite slarvigt kallat för Eugenes genetiska konstitution/kropp består inte enbart av hans fysiska kropp – även hans intelligens är
en del av de förmågor som definieras av hans gener. Filmen artikulerar alltså
inte bara hans faktiska kropp som ett utslag av hans arvsmassa utan gränsen
för genernas inflytande finns, precis som filmens slogan talar om, i att det
inte finns någon gen för den mänskliga viljan (”There is no gene for the
human spirit”). Filmen ger inget tydligt svar på vad som kan påverkas med
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genteknik; den bara konstaterar att vilja/ambition/ande/o.s.v. inte är en genetisk produkt. Mycket riktigt finns det alltså ingen anledning för Eugene att
finnas kvar när målet med hans medverkan i projektet ”Jerome i rymden” är
genomförd; hans kropp var egentligen bara ett verktyg för Vincents vilja.
Detta speglas också i att filmens perspektiv är Vincents perspektiv. Även om
den narrativa rösten tillhör hela det komplex som kännetecknar filmen som
medium så är perspektivet tveklöst Vincents, och det är också hans berättarröst som driver berättelsen framåt.
På sätt och vis framställs det som inte definieras av våra gener som det
som är något värt, något unikt och värdefullt. Kroppen och andra genetiskt
definierade egenskaper är bara medel för viljan. Men varför saknar Eugene
vilja? Den enda förklaring man egentligen erbjuds i filmen är att han numera
sitter i rullstol, och därför inte fullt ut kan utnyttja sin genetiska fulländning.
Men det blir onekligen lite konstigt, för även om han sitter i rullstol så borde
det inte nödvändigtvis vara ett så enormt hinder för honom att viljan dör. I
filmen antyds också att han saknade viljan redan innan han hamnade i rullstol – den bilolycka som resulterade i hans förlamning var möjligen ett
självmordsförsök. Den här åtskillnaden mellan kropp och vilja är central i
filmens bild av genetiken. De två fyller olika narrativa funktioner: genetiken,
samt de kroppar som existerar som utslag av denna, utgör i första hand beskrivningar och förutsättningar. Den handling eller förändring som Todorov
pekar på som det som länkar beskrivningar till narrativ utgörs i Gattaca inte
av genetiken, utan av viljan. En grov uppdelning ger alltså att genetiken i
Gattaca i första hand utgör den bakgrund mot vilken narrativet drivs – det
som driver är istället denna vilja som tycks uppkomma ur brist. Detta blir
tydligt i och med att karaktären med det bästa genetiska materialet har minst
vilja/ambition, och den med sämst genetiska konstitution besitter mest av
den varan. Filmen visar alltså att vilja trots allt påverkas av ens genetiska
konstitution, den tycks på något sätt uppkomma som ett svar på en brist eller
som en kompensation av en upplevd eller verklig svaghet. Och det här känns
igen: biologi och ande är nog aldrig skilda från varandra – vare sig i populärvetenskap eller science fiction (eller i ”verkligheten”) – de samverkar
alltid. Denna samverkan tar sig i Gattaca uttryck i det konkreta samarbetet
mellan den genetiskt perfekte och den extremt viljestarke. Eftersom samhället är stratifierat efter genetisk perfektion borde detta göra Eugene till den
starkare av de två, men det finns som sagt inte någon gen för vilja. Vincent
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är utan tvekan den som styr och kontrollerar processen. Eugene är enbart
medel: hans bidrag består i att tillhandahålla diverse instrument för att ge
Vincents vilja möjlighet att uppfylla sina mål. Det går alltså att se hela berättelsen som ett spel i vilket genetiken utgör grunden för aktörernas möjligheter men trots det inte räcker till för att uppfylla dem, genetik och genetisk
konstitution är enbart bakgrund, förutsättning och beskrivning, både för
karaktärerna i filmen och sett ur ett narrativt perspektiv. Det räcker inte med
kropp, det krävs också en vilja för att ge kroppen riktning och mening, vilket
gör viljan till det som driver narrativet, och faktiskt ger mening åt den genetiska konstitutionen. Det är på det här sättet som de två huvudkaraktärerna
måste kombineras för att uppnå en hel och narrativt drivande karaktär. Och
det är som sagt inget jämställt samarbete de bedriver, viljans makt är så
mycket större än genetikens på det individuella planet: Eugenes enda möjlighet till protest (eller i alla fall det enda motstånd han faktiskt utövar i filmen) är att dricka sig full; att fiffla med de verktyg han tillhandahåller så att
de inte fungerar som de är avsedda att göra. Hans slutgiltiga erkännande av
Vincents överlägsenhet består därför i att tanka ur sig tillräckligt med
”verktyg” för att Vincent inte ska behöva honom längre. Därefter har han
mist sin enda uppgift, sitt syfte, och kan lugnt elda upp sig själv. Detta maktförhållande i intrigen speglas dessutom i konstruktionen av narrativet som är
centrerat kring Vincent. Gattaca kan alltså ses som ett bra exempel på hur
intrig och narrativ samverkar med varandra för att konstruera en berättelse, i
det här fallet berättelsen om Vincent.
Men hur kan det då vara så att en viljestark karaktär har sådana bekymmer
med att uppnå sin vilja, och en i stort viljelös per automatik tilldelas de bästa
arbetena och har flest möjligheter? Hur ser den genetiska determinism ut
som möjliggjort det samhälle som beskrivs i Gattaca? I stort bygger det på
att genetiken förstås på ett speciellt sätt i filmen, och att den förståelsen utgör grundprincipen inte bara inom en biologisk disciplin utan inom ett samhälle. För det första är förhållandet mellan gen och egenskap – mellan genotyp och fenotyp – i det närmaste direkt: en gen = en egenskap. Hur det i
detalj förhåller sig får man inte veta, men det är uppenbarligen inget större
problem att styra fenotypen genom att manipulera genotypen. Några komplikationer nämns inte överhuvudtaget, inte heller verkar det som om det
finns något som inte går att påverka, undantaget viljan. DNA-molekylens
gener (genotypen) bildar en helhet (fenotypen) och de två står i ett 1:1-för-
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hållande till varandra. Grunden för genetiken som narrativ komponent i
Gattaca är alltså att det handlar om en enkel, närmast mekanisk, teknik som
möjliggör att man genom att DNA-molekylen utvärderas kan sortera fram de
egenskaper man önskar. För det andra råder det inte något tvivel om vad det
är man vill uppnå: en optimering av fenotypen bygger inte bara på att tekniken för att uppnå den finns tillgänglig utan också på att man vet vad en optimering innebär. Och i Gattaca förstår man optimering i termer av genetiska resurser. Exempelvis mäts kompetens inte i utbildning eller ambition
utan i genetiska termer. Som Vincent konstaterar är det hans genotyp som
avgör: ”For all my brave talk, I knew it was just that. No matter how much I
trained or how much I studied, the best testscore in the world wasn’t gonna
matter unless I had the blood test to go with it.” Intressant här är alltså att
den genetiska koden faktiskt går att utvärdera kvalitativt. Det är inte så att
man bara söker efter ärftliga sjukdomar utan sekvensen är direkt kopplad till
en rad mätbara egenskaper som avgör ens lämplighet i en mängd sammanhang. För att bli anställd på Gattaca behöver Jerome inte ens bli intervjuad;
det räcker med ett urinprov – resultatet visar att han tillhör kategorin ”Valid”
och saken är klar. Den genetiska kvalitén går också att mäta i mer detaljerade mått än ”Valid” och ”In-Valid”. När Irene tar med sig ett planterat hårstrå från Jeromes arbetsplats till en sorts utvärderingskiosk får hon inte bara
en lång pappersremsa med hans genetiska sekvens, hon får också ett exakt
mått på hans kvalitet (som visar sig vara 9.3). I Gattacas beskrivning av
genetiken har spiralens kod alltså blivit en absolut måttstock för kvalitet på
så många områden att inga andra måttstockar längre verkar meningsfulla.
Som en av cheferna säger så kan ingen heller prestera bättre än sin potential,
det skulle bara betyda att potentialen var felaktigt uppmätt. Det objektiva
kunskapsidealet har slutgiltigt triumferat. Och en genetisk analys av kvalitet
har både blivit en Black Box och seglat upp som det enda måttet på kvalitet,
vilket illustreras i filmen bland annat i hur karaktärerna förhåller sig till varandra.
Förhållandet mellan ”Valids” på Gattaca, själva stämningen som råder på
arbetsplatsen, kan beskrivas som minst sagt kylig. De olika anställda pratar
inte direkt med varandra, vad man får se, och om och när de gör det är det på
ett strikt och sakligt sätt. Trots att de hela tiden bedöms genom fysiska test
och andra utvärderingar tycks det inte förekomma någon direkt konkurrens
eller tävlan mellan dem. Alla verkar veta sin exakta plats, sin turordning.
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Bland de ”In-Valids” som arbetar på Gattaca (som städare) är stämningen
mer familjär – inte så att de saknar hierarkier eller inte ”vet sin plats”, men
stämningen är mindre saklig, strikt och bevakande. Denna hierarki bygger på
just det genetiska kvalitetsbegrepp som kommer till uttryck vid flera tillfällen i filmen. Genetiken spelar här rollen som en i det närmaste totalitär samhällsorganisatör.
Den genetiska konstitutionens makt är antagonisten i berättelsen; den som
måste besegras för att hjälten ska kunna vinna. Genetiken styr den värld som
presenteras i Gattaca och Vincent utgör en sorts sista utpost för motstånd
mot dess makt, och han har dessutom fräckheten att använda sig av en taktik
som liknar gerillakrigföring eller kanske terrorism. Han använder genetikens
egna vapen och tekniker emot det system som organiserats utifrån den. DNA
blir en symbol för en sorts instrumentellt förtryck som liknar tidigare former
av förtryck (klass-, köns- eller rasförtryck t.ex.) men som i filmen tycks
accepteras av i stort sett alla och är nära kopplat till vetenskapliga anspråk på
sanning och mätbarhet. Det liknar en rasbiologisk idealstat, fast med molekylärbiologisk snarare än rasbiologisk grund. Samhället är totalitärt på två
sätt: dels i sin i stort sett oemotsagda makt över individerna, dels i att alla
egenskaper hos dessa individer är underkastade en genetisk måttstock, så att
tillexempel ingen längre behöver titta på foton eller intervjua någon för ett
arbete. Genetiken får alltså spela rollen av förtryckare – eller möjligen en
osynlig förtryckares främsta maktredskap. Filmen artikulerar DNA-molekylen som en orsak för alla fenotypa fenomen (förutom vilja/ande), som vetenskapligt oproblematisk, helt kartlagd och möjlig att i detalj manipulera.
Därigenom blir varje människa (och får man väl anta alla andra former av
liv) endast ett utslag av sin genetiska konstitution, en verkan av spiralen.
Genetiken och gentekniken är både orsak till och medel för ett strikt organiserat och på mätbar grund hierarkiskt samhälle. En komplett kontroll över
den genetiska vetenskapen har gett i stort sett komplett kontroll över medborgarna. I Gattaca står alltså genetiken som tecken för en sorts absolut
materialism, med en fullständig och på precis mätbarhet grundad kontroll.
Mot detta ställer filmen ”vilja”, en mystisk mänsklighet, en sorts irrationell
kraft som inte är materiellt konstituerad men ändå är överordnad det materiella och kan styra det att nå längre än vad som egentligen är möjligt. I Gattaca är alltså genetiken rationell, materialistisk, reducerande, styrande, diktatorisk, positivistisk och på samma gång väldigt exakt och extremt okänslig.
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I Gattaca-genetiken är allt mätbart, möjligt att värdera och antingen sant
eller falskt. Alla egenskaper anses ha en genetisk grund som går att direkt
identifiera. Genetiken och gentekniken är i sammanhanget något ytterst
omänskligt och instrumentellt och utgör den skrämmande övermakt som
hjälten har att bekämpa. Det är denna beskrivning som utgör narrativets
beskrivande del. Och den görs trovärdig dels genom att man hänvisar till en
bild av vetenskapen som har att göra med absolut mätbarhet, dels genom att
man vid flera tillfällen hänvisar till genetiska tillämpningar som faktiskt
förekommer idag, fast i en mindre utvecklad form: exempelvis har polisarbete reducerats till att söka, analysera och tolka rester av genetiskt material
med hjälp av dammsugare och databaser.

PERFEKTION
I Gattaca används gentekniken till att skapa barn som är så bra som möjligt
utifrån föräldrarnas förutsättningar, genom den bästa möjliga kombinationen
av deras arvsanlag. Man manipulerar inte vuxna individer, så har man väl
blivit född finns inget hopp om förändring att sätta till genetiken. Såvitt man
får se förekommer ingen kloning, och inte heller tycks några barn produceras utan föräldrar som själva väljer att skaffa barn. Företag eller stat producerar inte själva sin personal eller sina invånare, i Gattaca tycks fortplantning gå till i stort sett på samma sätt som idag, och i filmen är det i första
hand en familjeaffär; därefter träder vetenskapen och tekniken in för att
optimera resultatet av föräldrarnas önskan. I jämförelse med exempelvis
Aldous Huxleys Du sköna nya värld där samhället själv bygger sina medlemmar utifrån sina behov så liknar Gattacas samhälle mer vårt eget. 50 Det
här betyder att genetisk perfektion i Gattaca snarare är genetisk optimering,
d.v.s. så nära perfektion som föräldrarnas genetiska material tillåter. Som
tidigare nämnts så bygger det på att man vet vad som är bra och dåligt, men
det är intressant att observera att perfektion faktiskt kan vara en mängd olika
saker i samband med den ”nya biologin”. För det första kan det som i Gattaca vara optimering av befintliga resurser, en strävan efter att uppfylla alla
potentiella möjligheter som finns i ett genetiskt material. Vidare kan det som
i fallet med kloning handla om perfekt återgivning, som upphäver skillnaden
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mellan original och kopia.51 Slutligen finns perfektion med i betydelsen att
överträffa de genetiska möjligheterna genom att skapa nya genetiska koder,
som i Hulk där en kombination av anlag från olika håll med hjälp av gammastrålning och nanoteknik leder till helt nya förutsättningar.
Berättelsen om Vincents kamp för att övervinna den plats som den genetiska konstitutionen angivit åt honom är alltså en berättelse som säger oss att
det finns mer än gener. Det är ett ganska självklart budskap kan man tycka,
men trots det lyckas filmen berätta om ett framtida samhälle där diskriminering blivit en vetenskap och baseras helt på den information som ryms i ett
DNA-prov. På sätt och vis blir Gattaca en vision av ett samhälle där del och
helhet antas stå i ett direkt förhållande till varandra, en bild som liknar den
tidiga genetikens antagande att det råder ett 1:1-förhållande mellan gen och
egenskap.
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HULK
Filmen Hulk – skriven av James Schamus och regisserad av Ang Lee – hade
premiär 2003. Berättelsen inleds med att David Banner arbetar som genetiker på en militärbas i öknen. Där försöker han hitta ett sätt att skydda
soldater mot olika former av NBC-vapen. När han föreslår för sin chef –
general Ross – att de borde stärka soldaternas immunsystem förbjuds han att
genomföra experiment på människor. Istället väljer David att i hemlighet
experimentera med sitt eget DNA. Det hela tar en otäck vändning när Davids fru blir gravid och sonen Bruce föds. David förstår snart att Bruce ärvt
hans manipulerade anlag. När Ross avslöjar att David experimenterat med
människor stängs han av från projektet. I vredesmod gammasanerar David
hela basen och förstör på så sätt all sin forskning och alla spår av sina och
Bruces manipulerade anlag. Därefter försöker han döda Bruce men dödar
istället sin fru innan han grips. Bruce adopteras och får namnet Krenzler, av
händelserna i öknen minns han ingenting, men han plågas av mardrömmar.
30 år senare är Bruce genetiker vid Berkeley, där arbetar han tillsammans
med general Ross dotter Betty. Med hjälp av genteknik, gammastrålning och
nanorobotar försöker de öka cellers läkeförmåga så att en skadad organism
kan helas på några få sekunder. Eftersom deras forskning har uppenbara militära tillämpningar vill Talbot – laboratoriechefen vid den ökenbas där general Ross för befälet – köpa upp Bruces och Bettys labb. Problemet är att de
inte kan stoppa celluppbyggnaden när de väl satt igång den, paddan de använder som försöksdjur utvecklar på några sekunder stora bölder och exploderar. När en av Bruces medarbetare ska göra justeringar av maskinerna sätts
processen plötsligt igång. Bruce rusar in och lyckas med sin kropp skydda
medarbetaren från att utsättas för både nanorobotarna och gammastrålningen
innan han kollapsar. När han vaknar visar det sig att han inte tagit någon
skada, tvärtom är han i bättre form än någonsin. På sjukhuset får han besök
av David som försöker övertyga honom om att han är Bruces far, och att de
tillsammans ska försöka tygla och förstå det som finns inom Bruce. Men
Bruce vägrar att tro honom, tills han en kväll analyserar sitt eget blod och
inser att David har rätt. Han får minnesbilder från barndomen, samtidigt
som Betty ringer och berättar att hennes pappa misstänker honom för något,
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arg och förvirrad börjar Bruce stappla runt i labbet. Han förvandlas nu till
Hulken för första gången och slår sönder labbet innan han försvinner därifrån.
General Ross tar över utredningen av händelserna i labbet och sätter Bruce
under övervakning. David odlar fram ett prov av Bruces DNA och skapar
med hjälp av det tre monsterhundar som han skickar att döda Betty. Talbot
tar sig in i Bruce hem och attackerar honom, vilket får Bruce att åter förvandlas till Hulken och ge sig av för att rädda Betty. När hon ser Hulken blir
hon rädd och överlämnar honom till sin far som spärrar in honom på ökenbasen. Väl där försöker Betty och Bruce komma underfund med vad det är som
gör att han blir Hulken. Men snart har Talbot tagit över kommandot från
general Ross och i syfte att få tag i ett cellprov från Hulken provocerar han
Bruce att åter förvandlas. Talbot får inte sitt prov, istället slår Hulken sig ut
från basen och Ross tvingas jaga honom med alla till buds stående medel.
Men Hulken kan inte besegras med våld, det gör honom bara argare och
starkare, till slut lyckas dock Betty lugna ner honom och han blir åter Bruce.
Under tiden har David gammastrålat sig själv och fått oanade krafter, han
kan genom beröring anta tingens egenskaper och absorbera energi. Han
överlämnar sig till militären och bönfaller om att få träffa sin son en sista
gång innan han spärras in för gott. Under det strängt övervakade mötet försöker David provocera fram Hulken för att få del av hans kraft. Han biter i
en elkabel och växer i kraft och storlek, Bruce förvandlas till Hulken och de
två utkämpar en slutstrid där David absorberar allt mer av Hulkens kraft.
Men till slut kan David inte hantera all den kraft han tillförs och när Ross
slutligen gammabombar är striden över. David är besegrad och Bruce går
under jorden, medveten om att Ross kommer att fortsätta jaga honom om
han förstår att han överlevt.
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HULK – DEN GENETISKT MANIPULERADE
INDIVIDEN
Filmen Hulk bygger på en serietidningsfigur som gjorde sitt första framträdande 1962. Det första äventyret berättade, liksom filmen, om hur Bruce
Banner förvandlades till Hulken. Innan förvandlingen till Hulken skedde
hann inte Banner presenteras särskilt utförligt i serien. Men bilden av honom
kompletterades allt eftersom under seriens tidiga utveckling. Till att börja
med så var Dr. Banner en lysande vetenskapsman, en av de mest kända och
ett av allt att döma noggrant och försiktigt geni som enligt egen utsaga inte
begick några misstag. Kanske kan invändas att han var en aning ärelysten
eller misstänksam eftersom han inte delade med sig om sina hemliga kunskaper om gammastrålning till någon, inte ens sina vetenskapskollegor. Det
visar sig dock att det var bra eftersom hans närmaste man snart avslöjades
som sovjetisk spion. Vidare rökte den gode Dr. Banner pipa och arbetade för
militären där han utgjorde en resonerande och lugn motpol till den burduse
och hetsige General ”Thunderbolt” Ross som inte missade några chanser att
uttrycka sitt missnöje med Banners brist på mod och ryggrad. I inledningen
av serien får läsaren också reda på att generalens dotter Betty är förälskad i
Banner, som i sin tur mest är artig men inte verkar vara särskilt intresserad
eller engagerad.52
Filmen från 2003 tar betydligt mer tid på sig att presentera Bruce Banner
och hans vardag innan förvandlingen till Hulken äger rum än vad serien från
1962 gjorde. Jämför man Dr. Banner i 1962 år upplaga med den man får se
2003 så uppvisar de flera skillnader. Den största är att 2003-versionen är mer
detaljerat beskriven; han är till att börja med försedd med en historia som
sträcker sig hela vägen tillbaks till innan han föddes. Nu är det inte Bruce
utan hans far David som arbetar som forskare för den amerikanska militären.
När Bruce föds ärver han vissa av sin fars modifierade anlag – exakt vilka
får man aldrig veta. Dessa får alltså antas komma från de sjöstjärnor, ödlor
och annat som David studerat i filmens inledning. Man får också veta att
Bruce är ett mycket ”tillknäppt” barn. Han blir inte upprörd eller arg när han
råkar illa ut, istället håller han det inom sig och varken gråter eller säger
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något. Han uppvisar inte heller några egenskaper som skulle kunna tyda på
att han bär på några spektakulära anlag eller är på något annat sätt annorlunda i sin genetiska konstitution, förutom att han som baby får gröna utslag
på huden när han blir arg och ligger och skriker i sin spjälsäng. Det är bara
David och filmens publik som känner till att Bruces genotyp skiljer sig från
andras på något drastiskt sätt, men det har inte gett upphov till någon fenotyp skillnad.
Till skillnad från 1962 har Bruce Krentzler ingen lust att arbeta för militären. Istället gör han: ”the basic science, for everybody”. Men eftersom
forskningen har så uppenbara militära applikationer lever Bruce, Betty och
deras medarbetare under stor press från den vetenskapliga chefen för flera
företag som sysslar med forskning i den amerikanska militärens tjänst. Chefen heter Talbot och försöker köpa upp och flytta labbet till den militära bas
i öknen där Ross för befälet. Men Bruce och Betty är inte intresserade och
försöker på olika sätt motarbeta detta.
När Hulken gjorde sitt intåg i populärkulturen 1962 var det som ett oväntat
resultat av avancerad militär vapenutveckling: den briljante vetenskapsmannen Bruce Banner konstruerade den oerhört kraftfulla gammabomb som blev
startskottet (på mer än ett sätt) för serien. Det var när den av Banner konstruerade och av ingen kontrollerade gammabomben skulle provsprängas
och nedräkningen börjat som en tonåring, vid namn Rick Jones, dök upp i en
bil på testområdet. Banner instruerade Igor (Banners kollega/sovjetisk spion)
att avbryta nedräkningen samtidigt som han själv rusade ut för att rädda
pojken. Det var genom denna självuppoffrande handling i kombination med
Igors illvilja (han stoppade naturligtvis inte nedräkningen) som Banner utsattes för gammastrålningen efter att ha räddat Rick Jones till säkerheten i ett
skyttevärn. Konstigt nog tog han ingen större skada; man kunde inte upptäcka att något gått fel. Problemet var bara att han nu varje natt förvandlades
till ett enormt strakt och aggressivt monster kallat Hulken. Att Banner blir
Hulken när han blir arg är ett senare påhitt. I början var det en förvandling
som skedde varje natt och Hulken var i sig arg, inte ett resultat av Banners
ilska. Den ende som kände till att Banner och Hulken var samma person var
den Rick Jones som Banner räddade från gammaexplosionen. Jones blev
hans följeslagare och den ende som kunde resonera med Hulken. I några
episoder kunde han till och med kontrollera och beordra Hulken. Rick var
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under lång tid det enda som stod mellan Hulken och omvärlden, en sorts
beskyddare och medlare för båda parter. Senare lyckades Banner och Jones i
det närmaste ”bota” Banner, med hjälp av en gammastrålningsapparat. Efter
behandlingen behövde Banner inte längre bli Hulken varje natt. Istället
kunde han vid behov, och med hjälp av strålning från apparaten, själv välja
att förvandlas.
Första gången omvandlingen till Hulken kopplades ihop med Banners
känslor var i Tales to Astonish nummer 60 som gavs ut i oktober 1964. Men
det var inte Banners ilska som fick honom att förvandlas utan oro och stress.
Insikten kom till honom då han arbetade med en robot som var tänkt att bli
”världens mest oförstörbara maskin” och oroade sig för om han skulle hinna
avsluta arbetet innan han förvandlas till Hulken. Som den lysande vetenskapsman han var drog han genast slutsatsen att stressen startar en kemisk
reaktion i hans blodceller som får dem att förändras i deras atomära struktur,
vilket i sin tur berode på att han varit utsatt för gammastrålning. När han var
Hulken fungerade det tvärtom, när han lugnat ner sig förvandlades han tillbaks till Bruce Banner igen. Hulken var i största allmänhet arg, otrevlig, inte
särskilt smart, väldigt stark och tålde väldigt mycket stryk. Trots det pratade
han en hel del och var kapabel att göra upp ganska avancerade planer för hur
hans fiender skulle besegras (jfr. filmen från 2003).
Förvandlingen i filmen är ganska annorlunda den från 1962, men det saknas inte referenser till den i serien. Likheterna består främst i att det även
denna gång är en kraftig dos gammastrålning som utlöser förvandlingen,
samt att det är i syfte att rädda någon annan som Bruce blir utsatt för strålningen. Den största skillnaden mot 1962 är precis som med Bruce Banners
bakgrund att själva förvandlingen är mycket mer detaljerat beskriven i filmen.
Gemensamt för de två förvandlingsnumren, 1962 och 2003, är alltså att de
båda beror på att Bruce utsätts för gammastrålning till följd av en självuppoffrande handling. I övrigt har väldigt mycket ändrats, främst då att Bruce är
försedd med en mer detaljerad bakgrund och karaktärsbeskrivning, som i
stora delar flyttar ansvaret för det som sker från honom själv. Istället drivs
förvandlingen och konflikten i filmen av andra aktörer och faktorer: främst
fadern, det militärindustriella komplexet, forskningspolitiska faktorer (som
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det faktum att Bruces labb tycks ha svårigheter att få finansiering och lever
under hotet att köpas upp av militären) och traumatiska och förträngda upplevelser i barndomen. Men det som främst intresserar mig är naturligtvis
genetiken så som den är en del i Hulk.

GENETIKEN

ENLIGT

MARVEL

Under de senaste åren har flera av serieförlaget Marvels superhjältar fått sina
berättelser filmatiserade, med blandade resultat bland såväl biobesökare som
kritiker. Där filmerna om Spindelmannen och the X-men blivit stora publiksuccéer har Hulk, i sällskap med exempelvis Daredevil, inte alls nått samma
framgångar. I de allra flesta av dessa Marvelfilmatiseringar fokuserar man
på hur superhjältarna blir superhjältar – hur de får sina förmågor. Och i nästan alla har genetiken klivit in i berättelserna på ett eller annat sätt, tydligast
kanske i Spiderman från 2002 och just Hulk.
Precis som Jerome i Gattaca är Hulken en karaktär som består av två
kompletterande extremer. Hulken är enligt skaparen Stan Lee en kombination av Frankensteins monster och Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Den gröne jätten startade som seriefigur 1962 och har sedan dess förekommit som TVserie, film, actionfigur o.s.v.
Redan i filmens inledning står det klart att genetik och genteknik spelar en
viktig roll. Helt i linje med både tidigare och senare filmatiseringar av gamla
Marvel-serier är det den genetiska vetenskapen som fungerar som förvandlingens orsak och förklaring. De första scenerna är fulla med genetiska symboler, här finns celler, provrör, kromosomer, DNA-spiraler, centrifuger,
anteckningar om genetiska förutsättningar m.m. i ett fyra minuter långt kollage som samtidigt utgör filmens förtexter. Det tar filmen 40 minuter innan
själva Hulken presenteras första gången, att jämföra med de fem sidor det
tog i serietidningen 1962. Dessa minuter ägnas åt att presentera hur Hulken
blir till, vem Bruce Banner och karaktärerna i hans närmaste omgivning är,
samt måla upp de kontexter som Hulken kommer att bli både en produkt av
och en aggressiv motståndare till. Det är också värt att notera att det är just
genetiken som ges allt utrymme: varken gammastrålningen som spelade
huvudrollen 1962 eller de nanomaskiner som ansvarar för Hulkens fantastiska läkekött får någon vidare förklaring eller presentation. Istället fylls
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bioduken med artefakter, bilder och symboler som alla direkt pekar mot den
laborativa genetiken.
Det finns flera olika sätt att tolka detta. Först skulle jag vilja påpeka att jag
inte tror det beror enbart på genetikens landvinningar sedan 1962 utan på att
filmskaparna tycks ha ändrat uppfattning om fenomenet strålning. På samma
sätt tycks bilden av militären ha ändrats från 1962 till 2003. Det som 1962
var två effektiva berättartekniska grepp som genast introducerade Bruce
Banner som briljant forskare (strålning) på den amerikanska publikens sida
(han arbetade för militären), fungerar inte alls på det sättet 2003. De effektiva stereotyperna från 1962 har i och med det kalla krigets slut, Sovjetunionens upplösning och en ökad allmän förståelse för riskerna med strålning
gett den piprökande Banner en mer tveksam hjältestatus. Alltså väljer filmskaparna 2003 att ge en betydligt mer detaljerad bakgrund åt Bruce Banner,
och istället för strålning är det genetiken som visar på genialitet, skänker
trovärdighet åt förvandlingen och skapar en stämning av spänning, high tech
och oändliga möjligheter att manipulera naturen på de mest häpnadsväckande sätt. Genetiken fungerar i narrativet i stort sett som en uppdaterad version av det som strålningen var 1962. Och på samma sätt som strålningen
skapade flera av Marvels karaktärer under 60-talet går genetiken som en röd
tråd genom millennieskiftets filmatiseringar av samma seriefigurer. Med
Latours begreppsapparat kan man tala om att strålningen i filmerna blivit en
sluten svart låda medan manipulationen och kartläggningen av människans
och andra arters arvsmassa fortfarande är en öppen fråga.53 Strålningen är
inte längre lika spännande oklar i sina konsekvenser, det är däremot genetiken. Den utgör fortfarande ett öppet fält, omtvistat och bärande på otaliga
hot och löften om vilka de flesta - både experter och lekmän - vet väldigt
lite. Samtidigt uppfyller genetiken och gentekniken alla önskemål en filmskapare kan tänkas ha på visuella markörer.54 Summan blir en effektivt kommunicerad osäkerhet som lämpar sig väl för fiktiva syften.
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En bra översikt över dessa markörer, symboler och ikoner finns i Åsberg
(2005).
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Den genetiska symbolvärlden passar bra för att visa upp bilden av geniet
som med oändlig möda och oerhörd noggrannhet kontrollerar, tämjer och
ändrar naturen i sin jakt på kunskap och teknik. Just mellan kunskap och
teknik formulerar Hulk en motsättning som har sin motsvarighet i filmens
konflikt mellan den fria forskningen på Berkeley och militärens försök att
kontrollera denna forskning. Militärens strävan att omsätta forskning i tekniska ensamrätter ställs i direkt motsättning till Bruce Banner och hans önskan att göra ”the basic science, for everybody”. 1962 var denna motsättning
helt annorlunda: där var det två länders militära forskning och utveckling
som stod emot varandra. Bruce Banners motståndare var den sovjetiske förrädaren Igor, och amerikanen Ross var en, möjligtvis något ointresserad,
allierad. Därmed inte sagt att förhållandet mellan den amerikanska militären
och Banner var harmoniskt eller okomplicerat i serien, men det fanns en klar
åtskillnad mellan Banner och hans hemliga alter ego Hulken. Banner arbetade för militären, som i sin tur gjorde allt för att tillfångata Hulken och som
vidare räddade amerikanerna från både den röda faran och diverse utomjordingar, trollkarlar och annat ont. 1962 års militär bedrev alltså forskning så
god som någon och hjälten kunde arbeta för dem. Ross var hetlevrad och ett
stort hot mot Hulken men det berodde till stor del på okunskap och en allmän ambition att inte ignorera några potentiella hot.
2003 är alla referenser till Sovjet borta och Ross har som företrädare för
militären tillsammans med Talbot blivit den viktigaste antagonisten. Den
girige Talbot skyr inte några medel för att få tag på ett prov av Hulkens
DNA. Ross är en mer motvillig motståndare som tvingas jaga Hulken med
allt vad den militära organisationen kan uppbåda för att sätta stopp för den
hotfulle och livsfarlige jätten. Hulken är delvis en produkt av konflikten
mellan ”the basic science” och den (militär-)tekniskt drivna och kontrollerade vetenskapen. Men lika mycket som Hulken är en produkt av medveten
och kontrollerad forskning (faderns noggranna arbete, de med möda utvecklade och testade nanomaskinerna o.s.v.) är monstret också resultatet av
slumpartade händelser och tillfällen då den vetenskapliga kontrollen brustit
(att Bruce ärver Davids anlag, att olyckan sker i laboratoriet). Det är inte
bara i ”verkligheten” som forskning genererar frågor – även i Hulk leder allt
noggrant arbete till nya frågor och (minst sagt) oväntade resultat som kräver
vidare och noggrannare forskning. Hulken kan alltså förstås som ett ganska
typiskt exempel på en sedelärande historia om faran i att tro att total kontroll
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och styrning är möjlig och vilka konsekvenser det kan få, det vill säga en
ganska traditionell uppdatering av Frankenstein. Å ena sidan denna tekniska
kontroll: från Davids tester på Bruce som barn och till att Hulken jagas med
attackflyg och stridsvagnar för att till slut placeras i en maskin som med ett
elektromagnetiskt fält ska bränna upp Bruce Banner om han gör något annat
än sitter helt stilla. Å andra sidan kontrollens ständiga misslyckanden: David
finner ingen bot för Bruce; ju mer man beskjuter och jagar Hulken ju argare
blir han och därmed större, starkare och mer aggressiv, sak samma om han
provoceras av missiler, kulor, hårda ord eller elektromagnetiska fält. Hulken
blir bara mer Hulken och ännu svårare att kontrollera. Det som behövs för
att kontrollera Hulken är, typiskt nog, Betty. Det är bara hon som kan lugna
ner honom så att han åter förvandlas till Bruce Banner. Så uppstår kontroll
via tillit, vilket kan liknas vid den form av tillit vi enligt Langdon Winner
tvingas till i ett samhälle som är beroende av sina tekniska system.
Genetiken kopplas alltså både till den okontrollerbara och vilda ”naturen”
och till vetenskapen/teknikens strävan att kontrollera den. Hulken själv är ett
mellanting, omöjlig utan vetenskap/teknik men trots det naturens våldsamma
svar på manipulationen: allt åstadkommet i ett hopkok av kemi, biologi,
psykologi, teknik och en väl tilltagen dos ohämmad aggressivitet. Resultatet
blir en varelse med två extrema sidor som kan beskrivas i följande oppositioner:
Banner – Hulken
Kontroll – Kaos
Förnuft – Drift
Disciplin – Anarki
Vetenskap – Natur
Tanke – Handling
O.s.v.
De två sidorna står dock snarare i ett dialektiskt förhållande till varandra
än i direkt opposition. Så är det till exempel Banners strävan efter kontroll
som utlöser kaoset när Hulken löper amok, vilket ytterligare ökar Banners
kontrollbehov o.s.v. Den gemensamma nämnaren för de två sidorna finner
man i genetiken så som filmen artikulerar den: den dolda koden, den inre
orsaken till de yttre fenomenen. Gener är i Hulk något man kan påverka men
inte helt kontrollera. Som med en tärning kan man ungefär säga vad som
komma skall, men man kan inte med säkerhet förutsäga resultatet. Att fak-
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tiskt kombinera genetiskt material från en sjöstjärna med en människa är
kanske svårt men problemet är inte att göra det utan att veta vad det får för
följder. Till denna görbara men oförutsägbara teknik kan sedan allt som
kräver en förklaring hänvisas: varför är Hulken grön, varför tar han ingen
skada, varför är han så stark o.s.v. Allt har sitt ursprung i Banners manipulerade kod, som i kombination med nanorobotar, strålning och ilska ger upphov till det kompletterande alter egot. Den här enhetliga förklaringen är
2003 betydligt enklare att åstadkomma med genetik än med strålning.
Att hänvisa till ett komplex av vetenskaper, där genetiken utgör den centrala, utgör på sätt och viss en sorts minsta nödvändiga brott mot realismen
för att motivera ett grönt monster. Narrativet i övrigt utspelar sig ju i en diegetisk värld som i stora delar liknar ”vår”. En stor del av fascinationen för
det gröna monstret har naturligtvis att göra med att det dyker upp i vad som
ser ut att vara en realistisk värld. Det här är en av de största skillnaderna
mellan serietidningarna från 60-talet och filmen från 2003. De förstnämnda
hade inte alls detta anspråk på realism, de fokuserade inte på att förklara
eller motivera Dr. Banners förvandling, istället låg fokus på att följa Hulken
i hans spännande äventyr, att se honom slåss mot kommunister, utomjordingar och onda trollkarlar. Det här har i viss mån att göra med serietidningen som medium, men trots det är det uppenbart att filmens anspråk –
inte på realism men på ett visst mått av trovärdighet – är betydligt större än
serietidningens. Mycket av det som i serietidningen bara rakt av berättas för
läsaren förklaras eller visas på ett mycket mer detaljerat sätt i filmen: i serien
får vi veta att Banner är en lysande vetenskapsman, i filmen får vi se hur han
arbetar i sitt labb, i serien läker Hulken skador på några sekunder, i filmen
förklaras detta med hjälp av genteknik och nanomaskiner. I detta att samtidigt beskriva en realistisk värld och skapa en fiktiv frizon i vilken Hulken
kan motiveras spelar genetiken en viktig roll. Jag tror att det är därför strålningen blivit satt på undantag i filmen till förmån för den mer ”nutida” och
svårbegripliga gentekniken. För även om den ”vetenskapliga” förklaring
som erbjuds i filmen inte är fullt ut trovärdig så är den betydligt mer svårgripbar och samtida än vad strålningen är. På så sätt fyller gentekniken i
mångt och mycket samma funktion i filmen som strålningen gjorde i serien,
om än på ett mer detaljerat och utförligt beskrivet sätt. Gentekniken används
helt enkelt för att balansera det motstridiga i ambitionen att berätta en trovärdig historia om ett otroligt monster. Den narrativa formen hos en film,
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som gör anspråk på ett visst mått av trovärdighet, och den hos en serietidning, med en annan typ av ambition i detta avseende, är svåra att kombinera.
Så i samband med att den från serietidningen hämtade intrigen ska omsättas
i en ny narrativ form, med nya anspråk och ambitioner, görs alltså ett antal
ändringar även på intrignivå. Eftersom de två nivåerna konstituerar varandra
blir det naturligt att en ändring av den narrativa textens form öppnar för
förändringar av intrigen.
Gener, egenskaper och känslor står i ett intressant förhållande till varandra
i både filmen och serien. Det gröna monstret är en manifestation av Banners
ilska, men också ett resultat av hans genetiska kod. I Gattaca kan viljan
uppväga ”brister” i anlagen, men i Hulk är det snarare tvärtom och kopplingen är mer direkt: Banners kropp tar kontroll över hans vilja, sätter hans
självkontroll ur spel och förvandlar honom till Hulken. I båda filmerna är
kroppen trots allt en ganska endimensionell entitet, ett verktyg eller en maskin som agerar på order från en vilja som har betydligt fler dimensioner. I
Gattaca är kroppen helt underordnad anden: Vincent kan med vilja överträffa sin kropp medan Eugenes brist på vilja gör att han inte utnyttjar sin
kroppsliga potential. I Hulk är det mer komplicerat, men Hulken är långt
ifrån enbart kropp och Banner lika långt ifrån enbart ande: monstret kan lika
väl beskrivas som det undermedvetnas fysiska manifestation. Det är detta de
manipulerade anlagen gör med Banner: när hans ilska passerar tröskelvärdet
tar den över och han får ett raseriutbrott som är så intensivt att hans fenotyp
ändras och Banner förvandlas till sin egen antites. Kroppen är i båda fallen
metaforiskt kopplad till kontroll, vetenskap och teknisk manipulation: kroppen är en sorts genetisk maskin. Det som ger en variation och en osäkerhet i
filmerna är de fenomen som beskrivs som tillhörande individen men inte den
fysiska kroppen: ande, vilja, psyke. Så gränsen mellan kropp och ande står
kvar: kroppen kan manipuleras, kontrolleras, till och med helt byggas om.
Det enda som inte kan manipuleras på teknisk väg, men som lika fullt krävs
för att skapa individer (och något som driver intrigen i filmerna), är en oberäknelig och okontrollerbar kraft, i Banners fall ilskan, hos Vincent viljan.
Jag har tidigare beskrivit hur genetiken i Gattaca utgör ett beskrivande element i narrativet, medan viljan i den filmen står för det narrativa drivet. I
Hulk är genetiken snarare narrativ komponent än beskrivande. Den utgör här
inte en grundläggande förutsättning för karaktärernas handlingar utan är
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oftare handlingarnas direkta orsak. När Bruce Banner blir arg tar hans anlag
över, förvandlar honom till Hulken och en ny situation uppstår. I Gattaca
var genetikens funktion att den utgjorde det beskrivna samhällets grund, i
Hulk är genetiken placerad i individen, den har gått från att vara en förutsättning till att bli en mekanism för förändring.
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ORYX & CRAKE
Romanen Oryx och Crake från 2003 är skriven av den kanadensiska författaren
Margaret Atwood. Den handlar om Snöman, som lever på en strand i utkanten av den numera raserade civilisationen. I närheten bor en grupp nakna
och naiva människor med gröna ögon som kallas Crakerianer. Boken består
av två huvudstråk, dels Snömans expedition in mot det reservat han och
Crakerianerna lämnat i samband med civilisationens undergång, dels hans
minnen från barndomen och fram tills dess att världen går under. I sitt tidigare liv hette Snöman Jimmy och hans pappa arbetade på AB OrganFarmen
där han var genograf. AB OrganFarmens främsta produkt var den så kallade
Nassongen, en genetiskt manipulerad gris med förmåga att snabbt utveckla
flera uppsättningar mänskliga organ. Hans mamma har också tidigare arbetat
på OrganFarmen men blivit desillusionerad och lämnar senare familjen för
att ansluta sig till motståndsrörelsen. De bor i ett reservat för anställda vid
företaget där allt de kan tänkas behöva finns, de andra stora företagen har
sina egna reservat. De gamla städerna utanför reservaten kallas plebsområden, och dit tar man sig inte om man inte måste, och aldrig ensam. Säkerheten i reservaten är rigorös och sköts av den tungt beväpnade företagspolisen, kallad CorpSeCorps. När Jimmys pappa får ett nytt arbete flyttar de till
HelthWyzer-reservatet och det är där han lär känna Crake.
Crake och Jimmy är klasskamrater och Crake är utan tvekan klassens
stjärna, en duktig ”siffermänniska” som rationellt och beräknande resonerar
om sin omvärld och framtid. Jimmy däremot är en ”ordmänniska” och klassens clown, och därmed underlägsen och utan större hopp om prestigefyllda
arbeten vid de stora företagen. Trots det blir de två vänner, tillsammans
tittar de på DVD-filmer, nakennyheter, avrättningar och barnporr via Internet, de spelar spel och röker marijuana. Efter att ha gått ut skolan går Crake
vid studentauktionen till det prestigefyllda Watson-Crick-institutet för en
stor summa pengar. Jimmy lyckas till slut få en plats vid den nedgångna och i
stort sett värdelösa Martha Grahamakademin. Där läser han saker som ”Tilllämpad retorik” och ”Problematik” – sådant som passar för ordmänniskor; på
sin höjd kan detta ge honom ett arbete inom reklamen. Crake gör raketkarriär, både vid Watson-Crick och på Internetspelet Exinctathon, som går ut
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på att deltagarna duellerar med sina kunskaper om utdöda arter, det är här
Crake tar sitt namn efter australiska fågeln Rednecked Crake.
Efter tiden vid Watson-Crick anställs Crake vid RejoovenEsense, och snart
rekryterar han Jimmy för att sköta marknadsföringen av Crakes två senaste
projekt: BlyssPluss-pillret och Paradice-projektet. BlyssPluss är ett piller
som enligt Crake ska ”eliminera de yttre orsakerna till död”, d.v.s. krig och
aggressioner, som i sin tur beror på missriktad sexuell energi. Följaktligen är
BlyssPluss ett kombinerat preventivmedel med permanent effekt, skyddar
mot alla kända sexuellt överförbara sjukdomar och ger användaren en obegränsad sexuell lust och framgång. Samtidigt utvecklar Crake genetiskt designade människor, tänkta att utgöra en sorts provkarta som föräldrar sedan
kan välja vilka egenskaper de vill att deras barn ska besitta: som exempel kan
nämnas inbyggd citrondoft mot insektsbett, eller förmågan att beta. Det är
dessa människor som senare lever med Snöman på stranden och kallas Crakerianer. Det forskarlag som arbetar under Crake består av alla stormästarna
från Internetspelet Extinctathon, begåvade genetiker med en fascination för
utdöda arter som Crake rekryterat efter att spelet eskalerat och utvecklats
till en gerillakamp mot civilisationen, samt Oryx, som ansvarar för Crakerianernas utbildning och att distribuera BlyssPluss-prover till bordeller och
Plebsområden över hela världen för utvärdering. Oryx är både Jimmys och
Crakes stora kärlek och de har båda sett henne på en barnporrsajt när de var
unga, hon har nu ett något komplicerat kärleksförhållande med båda två.
Men så en dag utbryter en fruktansvärd epidemi, det visar sig att Crake dolt
den i de BlyssPluss-prover Oryx spridit över världen. Efter att Crake dödat
Oryx tvingas Jimmy skjuta honom och låsa in sig i den stora kupol där Crakerianerna lever i isolering från omvärlden. Där väntar han ut pandemin och
presenterar sig sedan för Crakerianerna som Snöman och leder dem till
stranden. Där blir han något motvilligt deras beskyddare och vägledare samtidigt som han själv alltmer förfaller i svält och ensamhet. Utlämnad som han
är till sig själv försöker han överleva, skaffa mat och skydda sig mot kringströvande varjundar och nassonger.
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ORYX

OCH

CRAKE –

EN GENETISK APOKALYPS

I Oryx och Crake är det genetikern Crake som är ansvarig för både civilisationens fall och den nya ordningens människa. Den genetik som beskrivs i
boken är en klipp-och-klistra-variant, där anlag från alla tänkbara organismer kombineras med varandra i olika syften. Det är i allra högsta grad frågan om genteknik, snarare än genetik (jfr modellen s. 29). Crakes resonerande är ytterst rationellt och logiskt, och tar sin utgångspunkt i just ett sådant objektivt kunskapsideal som jag tidigare beskrivit i del 1. Och detta sätt
att resonera i kombination med en exakt och i högsta grad genomförbar
genteknik åstadkommer alltså både en ny sorts människa och flera andra nya
arter, och utrotar i stort sett den ”gamla” människan, allt inom loppet av
några få månader. Till skillnad från Gattaca, där ju genetiken visserligen
hade nått långt men ändå snarare förändrat samhället än själva människan,
har genetiken i Oryx och Crake inte bara förändrat samhället utan helt kullkastat det och dessutom förändrat människan i grunden. De nya människorna
– Crakerianerna – skiljer sig på flera grundläggande sätt ifrån de tidigare,
och precis som i Hulkens manipulerade DNA har de åstadkommits genom
att kombinera in gener från andra organismer. Dessutom har Crake lagt ner
stor energi på att ta bort egenskaper, i första hand egenskaper som Crake inte
anser vara rationella eller som antingen är orsak till eller en följd av något
som ur hans perspektiv inte är önskvärt. Exempelvis tror sig Crake ha lyckats ta bort förmågan att skämta, vilket är önskvärt eftersom skämtande enligt
honom kräver en form av elakhet. Vidare förökar sig crakerianerna genom
att de blir brunstiga med jämna mellanrum – på så sätt undviks den missriktade sexuella energi som Crake anser vara en stor orsak till krig, våld och
andra hemskheter. Deras matsmältning liknar gräsätarnas: de äter gräs, blad
och bär och deras avföring kan användas som bränsle eller återanvändas som
föda, de har ett inbyggt myggmedel och markerar revir som håller rovdjur
borta och så vidare. Den andra delen i Crakes upprustning av mänskligheten
är BlyssPluss-pillret, som gör de som äter det sterila – vilket antas leda till
att man istället beställer en crakerian när man vill ha barn – samtidigt som de
får en obegränsad sexuell lust, och sexuell framgång, åter för att tygla den
missriktade sexuella energin.
De nya människorna framstår som allt annat än mänskliga, inte minst för
Snöman som trots att han känner ett ansvar för dem och försöker hjälpa dem
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så gott det går inte kan känna sig hemma bland dem. Allt det som gör Snöman mänsklig är borttaget hos crakerianerna; de egenskaper som gör
Snöman mänsklig är inte uttalat genetiskt betingade, men de är borttagna på
genteknisk väg hos crakerianerna. Atwoods fiktion intresserar sig egentligen
inte särskilt mycket för att härleda egenskaper till arv eller miljö, men det är
onekligen så att Crakes ingenjörskonst bygger på att generna är den dominerande faktorn bakom alla egenskaper. Det är i alla fall det som är Crakes syn
på saken, men bland crakerianerna på stranden växer allt eftersom narrativet
framskrider flera av de egenskaper som Crake sökt eliminera fram. Främst
gäller detta kanske de religiösa föreställningar som crakerianerna får från
Snömans försök att svara på alla de frågor de ställer honom. De börjar allt
mer dyrka Oryx och Crake som sina gudar och skapare, och så småningom
framställer de också idoler. Crakerianerna är alltså på något sätt mänskliga,
men ändå så annorlunda att Snöman inte kan relatera till dem som jämlikar;
de är fysiskt överlägsna men naiva. Snöman ser dem som barn, men hopplöst skilda från honom och utan förmåga att relatera till den värld han själv
varit en del av. Det här är något som Crake räknat med i sin drastiska plan
för att rädda mänskligheten. När han läser vid Watson-Crick hälsar Jimmy
på:
”Låt oss för diskussionens skull anta”, sa Crake en kväll,
”att civilisationen som vi känner den blir förstörd. Vill du
ha lite popcorn?”
”Är det där riktigt smör?” sa Jimmy.
”Inget utom det bästa på Watson-Crick”, sa Crake. ”När
den väl är jämnad med marken skulle den aldrig kunna
byggas upp igen.”
”Varför då? Har du lite salt?”
”För att alla lättillgängliga metaller redan har utvunnits”,
sa Crake. ”Och dem förutan, ingen järnålder, ingen
bronsålder, ingen stålålder och allt det andra. Det finns
metaller längre ner, men den avancerade teknologi som
behövs för att utvinna dem skulle vara utplånad.”
”Den kunde väckas upp igen”, sa Jimmy och tuggade. Det
var så länge sedan han åt popcorn. ”De skulle fortfarande
ha bruksanvisningarna kvar.”
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”Faktiskt inte”, sa Crake. ”Det är inte som hjulet, det är
alldeles för komplicerat nu. Antag att bruksanvisningarna
överlevde, antag att det fanns människor kvar som kunde
läsa dem. De skulle vara för få och bo långt ifrån
varandra, och de skulle inte ha de nödvändiga verktygen.
Kom ihåg, ingen elektricitet. När sedan de där
människorna dog så skulle det vara slut. De skulle inte ha
några lärlingar, inga efterföljare. Vill du ha en öl?”
”Är den kall?”
”Det enda som behövs”, sa Crake, ”är att en generation
utplånas. En generation av vad som helst. Skalbaggar,
träd, mikrober, vetenskapsmän, fransktalande, vad som
helst. Bryt tidslängden mellan en generation och nästa så
är spelet över för alltid.”55
Men Crake nöjer sig alltså inte med att ”bara” rädda mänskligheten: han
provocerar också fram en ny ”förbättrad” människa. Och för att förhindra en
återgång måste alltså mänskligheten så som den ser ut innan planen sätts i
verket försvinna. Något som ur de flesta perspektiv skulle framstå som
fruktansvärt, men ur Crakes perspektiv är nödvändigt.

ETIK

OCH KUNSKAPSSYN

De forskare som arbetar på Crakes Paradice-projekt är alla stormästare från
Internetspelet Extinctathon. Det här används i Atwood narrativ för att visa
på ur vilket perspektiv utrotning kan framstå som ett acceptabelt verktyg för
att uppnå ett syfte som är större än någon enskild individ eller till och med
art. Extinctathon är ett kunskapsspel som handlar om att duellera i fakta om
djur och växter som dött ut under de senaste 50 åren. Det drivs av en grupp
personer som kallar sig MaddAddam som alla är stormästare i spelet och
följaktligen oerhört kunniga i utdöda arters biologi. När Jimmy och Crake
träffas på Watson-Crick har Crake blivit stormästare och det framkommer
att MaddAddam-gruppen börjat bedriva en sorts biologiskt gerillakrig: de
designar varelser som äter kablar och orsakar bränder, förstör storföretagens
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kaffeskördar och liknande. När Jimmy undrar vad de vill uppnå svarar
Crake: ”Jag trodde först att det bara var ännu en vansinnig organisation för
att befria djuren. Men det är mer än så. Jag tror de är ute efter själva maskineriet. De är ute efter hela systemet, de vill skrota det.”56 De forskare som
arbetar för Crake är alltså en samling ”splajsningsgenier” med ett särskilt
intresse för utdöda arter, och Crake är nu deras chef.
Crakes idévärld stämmer väl överens med det som jag tidigare beskrivit
som det objektiva kunskapsidealet. Både hans idéer och personlighet är distanserade från individuella perspektiv. I sitt arbete och i sina resonemang
befinner han sig ständigt på systemnivå, exempelvis är mänsklighetens väl
inte enskilda människors väl utan hela artens. Crake förkroppsligar det objektiva kunskapsidealet genom sitt kalla resonerande, sin oförmåga att känna
empati inför enskilda situationer, ett resonemang som ser till helheter snarare
än delar och en tilltro till att förändring åstadkoms genom förändringar i
utgångspunkter och inte genom medvetenhet om situationer. Exempelvis
anser han att problemet med att en växande befolkning kommer att förbruka
alla tillgängliga resurser bör lösas genom att alla steriliseras och en ny typ av
människa åstadkoms. I narrativet ställer Atwood detta i kontrast till Snömans
oförmåga att förlika sig med detta objektiva ideal. Snöman relaterar sina
upplevelser och ställningstagande till sitt eget liv, hans moral är intimt knuten till hans egen person och empati, inte till några universella värden eller
större perspektiv. Mitt emellan de två befinner sig den märkligt ”ointresserade” eller outgrundliga Oryx, som inte tycks befatta sig med moraliska
ställningstaganden om andra handlingar än sina egna. Hon vägrar gå med på
Snömans upprördhet över de övergrepp hon blivit utsatt för, vill inte erkänna
att någon gjort henne illa, enda gången hon egentligen blir upprörd över
något är när det går upp för henne att hon aktivt bidragit till att sprida Crakes
virus över världen. I övrigt är hon i det närmaste att beskriva som fatalist. De
etiska dimensionerna i Oryx och Crake har stor betydelse för hur de tre huvudpersonerna väljer att förhålla sig till den genteknik som Atwoods fiktion
möjliggör. I stort kan de olika sätten att förhålla sig till den gentekniska
utveckling som karaktärerna i Oryx och Crake representerar kopplas till
vilken syn de har på kunskap. Crake har en positivistisk kunskapssyn och
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tycks leva helt enligt det objektiva kunskapsidealet, vilket gör att han inte
bara besitter vad han uppfattar som sanningen utan att han också anser att
det ingår i uppgiften att handla därefter. Crake vet vad som måste göras, och
därför gör han det även om det innebär att han själv dör. Jimmy å andra
sidan är extremt bunden till sitt eget perspektiv. När Crake berättar för honom om BlyssPluss, som ska ge alla obegränsad sexuell lust och framgång
och samtidigt göra alla sterila och därigenom förhindra att mänskligheten
förbrukar alla resurser och dör ut, blir de två sätten att resonera tydliga:
”Det är inte direkt altruism”, sa Crake. ”Mer som sjunk
eller simma. Jag har sett den senaste konfidentiella
demografiska rapporten från Corps. Som art har vi
allvarliga problem, värre än någon vågar säga högt. De är
rädda för att släppa statistiken, för folk kan helt enkelt ge
upp, men tro mig på mitt ord, vår tid är snart ute.”
[---] ”Med BlyssPluss-pillret får människan en större
chans att simma.”
[---] ”Har du det där pillret redan nu?” sa Jimmy. Han
började se möjligheterna. Oändliga mängder förstklassigt
sex, inga konsekvenser. Vid närmare eftertanke kunde
hans egen libido förstärkas lite. ”Får det håret att komma
tillbaka?” Han var på vippen att säga: Var kan jag få tag i
det, men hejdade sig i tid.57
Crake och Jimmy representerar två extremer, den förste förstår saker utifrån objektiva värden och på en generell nivå, den andre är fast i sitt eget
perspektiv och har svårt att generalisera utanför situationen. I romanen är det
tydligt att det är det första perspektivet som är vetenskapsmannens och
genetikerns perspektiv: Crake gör oavbruten succé, från skolan och fram tills
han framkallar undergången. Han är en ”siffermänniska”, kanske något osocial men på det stora hela betraktas han som ett geni av sin omgivning. De
andra genetiker och vetenskapare som förekommer i Oryx och Crake delar i
stort hans sätt att resonera, även om det är Crake som driver det objektiva
idealet längst och delvis därför är den främste bland dem. Genetiken i Oryx

57

Atwood (2003: 300f).

84 – ANDREAS GUNNARSSON

och Crake har just denna objektiva, universella, makroorienterade inriktning,
och den gestaltas i en genteknik som i Atwoods fiktion möjliggör styrning
av biologiska processer på mikronivå. Tekniken är detaljerad, specialiserad
och konkret, de mål den ska uppfylla är objektiva, universella och allmängiltiga. Detta att man vet vad man vill och förutsätter att det är allmängiltigt
känns igen exempelvis från Gattaca, men där var den allmängiltiga måttstocken i första hand just en måttstock och urvalsprincip. I Oryx och Cracke
är den mer ett mål att sträva mot och det får mer drastiska konsekvenser än i
Gattaca. Jimmys omdöme om BlyssPluss-pillret åstadkoms genom att han
relaterar det till sig själv, hans libido kan behöva förstärkas, han vill ha håret
tillbaka. Crake utnyttjar detta, i det tidigare citatet är det tydligt hur Crake
lägger upp samtalet om vad som skulle hända om en generation försvann.
Han för resonemanget på en allmän nivå och ser hela tiden till att hålla
Jimmy på gott humör, i det här fallet med popcorn och öl. Jimmy missar i
stort de profetiska dimensionerna i Crakes resonemang: hans fokus ligger på
att popcornen är goda och ölen kall.
I det här sammanhanget spelar Oryx en intressant roll som moralisk motvikt till både Jimmy och Crake, eller kanske snarare en sorts mellan- eller
bortomposition. Som en länk mellan, och samtidigt en kontrast till, Jimmy
och Crake tycks Oryx hantera livet och det som händer henne på ett sätt som
framförallt Jimmy har svårt att acceptera och förstå. När Jimmy relaterar allt
till sig själv och Crake till universella värden relaterar Oryx till sig själv och
till ytterst lågt ställda förväntningar på sin omvärld. Att bli utnyttjad av
människohandlare och barnporrproducenter är inget som Oryx är särskilt
upprörd över, snarare ser hon på sitt tidigare liv som en förutsättning för det
liv hon nu lever. Och de som utnyttjat henne anser hon hade kunnat behandla henne betydligt sämre än de gjort. Hennes perspektiv kan sägas vara
fatalistiskt: det som hänt henne har ändå fört henne till ett nytt land där hon
fått det bättre. Samtidigt tycks hon alltid jämföra det som hänt henne med
tänkta ”värsta tänkbara scenarier”, vilket gör att varje oförrätt kan avfärdas
som en vänlig handling i jämförelse med vad som kunde ha hänt. Det är
detta i kombination med att Oryx inte är villig att berätta mer än absolut
nödvändigt om sin bakgrund som gör Jimmy så frustrerad.
I Gattacas fiktiva samhälle tycks det råda konsensus kring den genetiska
måttstocken. Även om den inte gynnar alla accepteras den och Jeromes mot-
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stånd mot den sker så att säga genom att manipulera mätresultaten snarare än
att motsätta sig själva skalan. I Oryx och Crake är det istället Crakes kunskapssyn som gör det möjligt för honom att uppfatta sina egna slutsatser som
allmängiltiga och hans handlingar som nödvändiga. Det är Crakes övertygelse om att han besitter det gudsperspektiv som Haraway beskrivit som gör
att han väljer att dupera sina vänner att bistå honom i det framtvingade evolutionära språnget.

EKONOMI

OCH NYA ARTER

I Hulk gick en av narrativets skiljelinjer mellan ”forskning för alla” och
militära underleverantörers ensamrätter till forskningens resultat. I Oryx och
Crake är forskningen och företagen helt integrerade. I Atwoods fiktion har
företagen tagit över de flesta av statens uppgifter och ansvar, bland dem
forskningen. Den forskning som bedrivs styrs därför i första hand av ekonomiska intressen. Också Crakes apokalyptiska projekt motiveras med
ekonomiska argument. Även om det inte tycks intressera Crake nämnvärt är
det en del i hur han måste driva projektet gentemot företagsledningen. Detta
gör att den genetik som skildras i Oryx och Crake i första hand är en praktisk
sådan, en genteknik, vars mål är att framställa varor som kan säljas. I det
stenhårt segregerade samhälle som Atwood beskriver råder det brist på
”naturliga” livsmedel, och företagen konkurrerar om att framställa de mest
välsmakande och ekonomiskt lönsamma substituten. De som bor i reservaten
lever en sorts privilegierat förortsliv och marknaden för olika livsförlängande och kosmetiska produkter är stor. Efter civilisationens fall blir många
av de varelser som gentekniken producerat för att tillfredställa dessa marknader ett problem för Snöman. Dessa varelser är alla skapade med hjälp av
en teknik som karaktärerna i Atwoods fiktion kallar ”splajsning”. I stort går
det ut på att det genetiska materialet från en organism kombineras med det
från en eller flera andra för att få fram nya organismer med olika egenskaper. Dessa namnges sedan utifrån vad de är kombinationer av. En skråtta är
”en olycklig kombination av skallerorm och råtta”58. Bjunken är en
kombination av tvättbjörn och skunk; gullig som en skunk, luktfri som en
tvättbjörn och ett populärt husdjur. Varjundar är ett beställningsjobb för
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CorpSeCorps, en kombination av hund och varg som ser vänlig ut men är
omöjlig att bli vän med, tänkta att placeras i vallgravar. Alla dessa hybridvarelser är alltså resultat av en genteknik som liksom den i Hulk är svår att
förutse, men i allra högsta grad genomförbar. Och den slår tillbaks efter
katastrofen i form av aggressiva varelser av olika slag som gör Snömans
tillvaro osäker. Alla varelserna är nämligen skapade utifrån specifika roller i
det samhälle som frambringat dem. När samhället kollapsar och de ”förvildas” utvecklar de andra egenskaper än de som från början avsetts. I en kombination av ”okontrollerbar teknik” och ”naturens hämnd” drar flockar av
den transplantationsorgansproducerande grishybriden – Nassongen – runt
och gör tillvaron osäker och varjundarna slipper ut ur sina vallgravar. Alla
dessa nya arter är utvecklade för att fylla ekonomiska roller – de är så att
säga anpassade efter ett sorts ekonomiskt ekosystem.59 När det kollapsar
finner de andra nischer att fylla än de ekonomiska som de skapats för och
förvandlas från att vara underställda mänskliga ambitioner till att i värsta fall
utgöra hot mot människorna, eller åtminstone mot Snöman.
Alla dessa arter har alltså skapats med hjälp av ”splajsning”, en teknik för
att ”klippa” i den genetiska koden (jfr. med den ”redigering” av mRNA som
kallas splitsning). Precis som i Hulk innebär detta ett antagande om att en
ändring i genotypen ger en motsvarande effekt i fenotypen. Bilden av den
nya biologin som en sorts vetenskap om ”livets kod” är stark i alla de narrativ som ingår i den här studien. Koden antas styra över alla efterföljande
skeenden, och en ändring där får alltså genomslag hela vägen fram till egenskaperna hos individen. I Hulk är detta fallet med far och son Banner och de
manipulerade hundarna, i Gattaca är hela samhället organiserat efter det
antagandet och i Oryx och Crake har detta visat sig så framgångsrikt att de
biologiska livsformerna i det närmaste framstår som pusselbitar.
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För en analys av hur en fiktion kan utgöra en kritik av förhållandet mellan
genteknik och kommersialism med Jurassic Park som exempel, se Ideland
(2002: 148ff).
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GENIERNAS ÅTERKOMST
Romanen Geniernas återkomst från 1987 är skriven av PC Jersild. Den är
upplagd som en fiktiv krönika och inleds med scener från Afrika där små
apliknande förmänniskor lever i små familjer tillsammans med en stor, gorillaliknande apa som bär runt dem och ger dem skydd. De följer årstidernas
växlingar och förflyttar sig mellan djungeln och högplatån. Så dör den apa
som bär tre hominider halvvägs mellan de två habitaten. Strandsatta i klipplandskapet och utan det ankare som apan utgjort tvingas hominiderna att
anpassa sig till den nya situationen. De börjar utstöta små ljud för att ge sig
till känna för varandra och så utvecklas ett sorts primitivt språk.
De andra delarna i Jersilds krönika fortsätter fram genom tiden: stenålder i
Danmark, kulturrevolution i Kina, Freuds Wien och Darwins inverkan på ett
hem för missbildade i London o.s.v. I den sista delen rör sig krönikan över
gränsen för historia (om än fiktiv sådan) och in i framtiden.
På en liten ö i havet bor berättelsens jag, en präst som nu fyller fler funktioner än bara själasörjande, eftersom han i stort är ansvarig för verksamheten på ön. Att en präst har denna typ av ansvar är inget konstigt, någon sorts
religiös väckelse eller revolution har nämligen inträffat och samhället styrs
nu av bibelns bokstav. Vetenskapen har fått kliva tillbaks och erkänna att man
låtit sig luras, jorden är inte alls så gammal som man trott, människan har
inte alls utvecklats ur aporna o.s.v. Alla vetenskaper är nu bibelstudier. Men
innan detta hände har genetiken dragit fram över världen, den gentekniska
utvecklingen har nått så långt att man kunnat klona döda djur och människor. Något som blivit mycket populärt, och en stor mängd berömdheter
och utdöda djur framställdes innan kristendomen återtog initiativet. Ön där
prästen bor fungerar nu som ett sorts reservat för ett antal sådana gentekniska ”experiment”, som nu inte riktigt passar in i världen efter den religiösa
revolutionen.
Samtidigt som prästen brottas med sin tro – han är utbildad enligt den
”gamla” skolan där vetenskap och tro inte var samma sak och där bibelns
kvaliteter inte bestod i vetenskapliga sanningar – sprider sig cancern i hans
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kropp och han funderar över vad som ska hända med öns invånare när han
försvunnit. Undangömda, isolerade och mitt emellan tre olika myndigheter
skärs ön resurser hela tiden ner, och invånarna fogar sig av rädsla för att
annars kanske förlora sin fristad i havet. De lider brist på det mesta; bränsle,
reservdelar, elektricitet, mat och annat saknas helt eller finns i begränsad
mängd.
Persongalleriet på ön är en brokig samling: från en flygödla, en neanderthalare vid namn Einstein och hominiden Lucy till en klonad version av den
mer kände Einstein, kallad Albert, och andra berömdheter alla benämnda vid
förnamn, Pablo, Isaac, Ludwig o.s.v. Övergivna av omvärlden lever dessa
under prästens allt lösare tyglar så gott de kan, de har alla olika egenheter
och flera av dem tycks inte vara mer än deprimerade skuggor av sina berömda tvillingar. Neanderthalaren Einstein har av prästen fått en bibel, och
blivit frälst. Trots att prästen vet att han aldrig skulle accepteras av kyrkan
låter han honom hållas, dels av respekt för Einstein men också av rädsla och
oförmåga att hantera den envise neanderthalaren. Einsteins religion är i stor
utsträckning ett hemmabygge, och han kräver sin rätt till företräde i religiösa
frågor framför de andra invånarna. Prästen är inte helt nöjd med den som ser
ut att bli hans efterträdare som öns chef, men vet inte hur han ska hantera
frågan. Bland annat gömmer Einstein undan en hel del av de små virkeslager
som invånarna samlar ihop genom att riva byggnader och samla drivved, det
behövs som bränsle för att värma dem under vintern. Men Einstein gräver
ner det och använder det till att bygga kistor, han hävdar att det står i bibeln
att människor ska begravas i kistor. Prästen ber honom visa honom stället,
men det blir aldrig av, Einstein glömmer eller har inte tid och hävdar att tills
vidare gäller hans tolkning.
Ju sämre prästen blir ju mer tar neanderthalaren över ledningen på ön.
Ledarskapet blir allt mer auktoritärt, flera av invånarna som är i dålig kondition dör. Till slut sover alla i köket, utom prästen som ligger på sin dödsbädd
i det enda uppvärmda rummet, dittvingade av Einstein som nu bygger mausoleer.
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GENIERNAS

ÅTERKOMST

–

EN ÖVERSPELAD

GENETIK
Som framgått av referatet ovan är det den sista delen i Geniernas återkomst
som intresserar mig särskilt och som den här analysen kommer att behandla,
även om de andra delarna inte kommer att vara helt frånvarande.60 Baksidestexten, som Jersild skrivit själv, berättar som brukligt är kort om bokens
innehåll, men den förklarar också lite om vad för sorts bok Geniernas
återkomst är. Boken beskrivs som en krönika, ”en hopljugen världshistoria”
som ”berättar historien, inte som den bevisligen gick till, utan som den på
fantastikens villkor kunde ha blivit.”61 Det handlar alltså om en fiktion, men
med en tydligare förankring i det referenta, som i sin tur gör det fiktiva tydligare. Det handlar om en sorts kontrafaktisk historia, med tydliga referenser
till historiska personer och skeenden, men ändå uttalat osant. Det här gör
också att de olika berättelserna i Jersilds krönika förhåller sig lite olika till
den fiktiva skalan. Ju närmre sin samtid de kommer desto tydligare blir både
referenserna till verkliga personer och skeenden och de fiktiva brotten. De
första berättelserna, som utspelar sig mycket långt tillbaka i tiden, och den
sista blir av till synes uppenbara skäl otydligare, framförallt i vad som kan
tänkas som trovärdigt. Detta eftersom framtids- och forntidsskildringar per
definition är mer fiktiva än mer samtida: det är helt enkelt enklare för läsaren
att uppfatta att de förstnämnda är fiktiva, men lättare att uppfatta på vilket
sätt de senare är det. Att Jersild ställer samman flera sådana här berättelser i
kronologisk ordning gör det också tydligt att de alla är fiktiva – något som
inte blivit lika tydligt om någon av berättelserna i mitten stått för sig själv –
och kanske särskilt så eftersom den inledande och avslutande är de tydligast
fiktiva. Därför är den berättelse som jag fokuserar på här inte riktigt jämförbar med de andra i Geniernas återkomst. De andra är kontrafaktiskt historiska, men den avslutande går inte att bedöma på samma sätt eftersom den
utspelar sig i en obestämd framtid (vilket naturligtvis inte innebär att den
skulle ha profetiska anspråk: den är lika fiktiv som de andra).
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För en analys av Jersilds författarskap och hur det relaterar till teknik och
utveckling se Anshelm (1990).
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När genetiken, eller snarare gentekniken, gör sitt intåg i Jersilds krönika
framstår den som en tänkt fortsättning på de andra teman som behandlats
tidigare i narrativet. Det som började med apmänniskorna avslutas med att
gentekniken först blomstrar och sedan blir överspelad.

ARV

OCH MILJÖ

När det gäller den samhälleliga och vetenskapliga utveckling som påverkat
prästen och de andra öborna är den inte särskilt explicit beskriven. Men vad
som hänt inom genetiken är i stora drag att man utvecklat en teknik med
vilken man skapat levande kopior utifrån befintligt genetiskt material: ”Man
tog en bit vävnad från graven, gjorde en så kallad genkarta, ympade
mönstret på ett levande ägg – och de fick alla bildlikt talat en enäggstvilling
i efterskott, en individ med exakt de medfödda egenskaper
ursprungspersonen en gång besatt.”62 Precis som i de andra narrativen i den
här studien får man inte veta särskilt mycket om själva tekniken, och som
jag tidigare nämnt är det inte så konstigt. Vad Jersild istället fokuserar på är
ett par teman som går genom hela boken, samt några som speciellt gäller den
avslutande delen. Ett av dessa är den segslitna biologiska frågan om arv och
miljö. Vad de som lever på ön, prästen undantagen, erfar är att vara ett identiskt arv i en annan miljö. Från början var det militären som såg det här som
en möjlighet:
Om Caesar var ett strategiskt geni – vad säger att inte detta
geni skulle kunna komma till sin rätt också bland kärnvapen,
laserkanoner och nervgasminor? Det gällde, trodde men,
bara att ge den återfödda militära begåvningen rätt
uppväxtmiljö och utbildning. De tekniska processerna vet jag
mycket litet om men problemen var givetvis både många och
63
svåra. Det största var kanske mognad och åldrande.
För att lösa problemet med mognad – vapentekniken utvecklades nämligen
väldigt snabbt – fick de återfödda hormoner och blev vuxna mycket snabbt,
på bara ett par år. Allt eftersom följde andra institutioner, och även privat-
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personer, i militärens fotspår. Allt fler återuppväcktes: ”snart sagt varje
person nämnd i Encyclopædia Britannica”64. Det var bara det att det sällan
fungerade särskilt bra: prästen kan bara minnas en eller annan skådespelare
som verkligen motsvarat förväntningarna. För de andra blev resultatet betydligt blygsammare: ”Om Caesar verkligen skulle ha blivit Caesar hade
man varit tvungen att återskapa hela det romerska riket runt omkring
honom.”65 Vad gäller de återfödda tycks det alltså vara miljö som är den
avgörande faktorn. Även om miljö är ett absurt stort begrepp, och diskussionen om arv och miljö därmed blir en diskussion endast om arv eller något
annat, så är den central för den som intresserar sig för föreställningar kring
genetik och genteknik. Inom genetiken är det en giltig diskussion eftersom
genetiken är så intimt kopplad till frågor om ärftlighet, men som allmän
fråga framstår den i det närmaste som banal. Och även om den sista delen i
Jersilds roman intresserar sig för biologisk ärftlighet så handlar boken mer
om arv i stort. De olika delarna handlar nästan alla om försök att förändra sin
samtid och att förmedla till eftervärlden. Skriftspråk uppfinns eller förföljs,
livsverk byggs och åldrande män oroas av hur deras tankar och verk ska
bedömas och framförallt bevaras. Det skrivs och berättas, och detta sätt att
försöka förmedla erfarenheter till eftervärlden når sin kulmen när man helt
enkelt försöker återuppliva den i bokens sista del. Logiken bakom återuppväckandet bygger på att man inte skiljer på det biologiska och intellektuella
eller immateriella arvet, vilket får långtgående konsekvenser för de människor som skapats med ett färdigt liv att förhålla sig till. Tekniken har gett
dem ett biologiskt arv som är identiskt med deras föregångare, men de förutsätts också leva upp till dessas övriga arv. Och det fungerar inte för dem:
Pablo skapar små fåniga skulpturer av det lilla material han har att tillgå,
Ludwig sitter och genomför små ändringar i sin föregångares verk, utan att
de spelas eller bedöms av någon. Gentekniken har endast gett dem samma
biologiska förutsättningar som de berömda föregångarna, men de saknar
deras vilja, lust eller valmöjlighet. Jersilds bok beskriver dem inte bara som
inkapabla att leva upp till förväntningarna – de tycks inte heller intresserade
av något annat än att göra det föregångarna gjorde, fast sämre. De som verkar må bäst är de som inte i första hand är återskapade som kopior av en
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särskild person utan snarare i egenskap av representanter. Neanderthalaren
Einstein och hominiden Lucy, är naturligtvis kopior av individer, men individer om vilka man inget vet. Det biologiska arvet är inte det största problemet för öns invånare utan det biografiska. Så arv och miljöfrågan får en lite
mer nyanserad belysning i Geniernas återkomsts sista del. Där framstår det
som tydligt inte bara att miljön spelar in (ett inte särskilt uppseendeväckande
påpekande) utan att även arvsparametern innehåller fler dimensioner än det
rent genetiska.

ATT

Ä N D RA E N S A N N I N G

Det intressanta är inte bara att gentekniken varit så framgångsrik (åtminstone
i fråga om vad som är möjligt att göra) utan också att den därefter helt övergivits tillsammans med en hel räcka vetenskaper. När narrativet utspelar sig
är gentekniken inte längre någon spännande ny teknik utan en kasserad och
övergiven sådan. Vad som hänt är att religionen tagit över samhället helt,
och därmed satt sig till doms över vad som är rätt och fel, sant och falskt. Ett
objektivt ideal har ersatts med ett annat. Vetenskapens gudaperspektiv är nu
prästerskapets. Detta beskrivs av berättaren som att man övergivit ”den
dubbla bokföringens princip” som tidigare gällde när man resonerade kring
vetenskap och tro.66 Trots att många vetenskaper helt övergivits och ersatts
med sökande efter sanningar i bibeln, så har prästen svårt att anpassa sig till
den nya situationen. Ideligen uttalar han sig om istidens påverkan på landskapet eller evolutionens sätt att se på människans utveckling, trots att han
påminner sig att det nu är fastslaget att detta inte är sant. I berättarens sätt att
beskriva den kristna nyordningen smyger sig även diverse rationella argument in för att förklara vad som hänt. Man kan beskriva det som att han
försöker hantera den nya situationen genom att jämka samman de två storheterna. Det är faktiskt så att vetenskapen själv har fogat sig i nyordningen,
erkänt sina fel och anpassat sig. I ett uttalande som syftar på Ockhams rakkniv förklarar prästen logiken bakom vetenskapens numera undandragna
position:
Darwinisterna har dragit tillbaka sina hypoteser. Inom
vetenskapen är den enklaste förklaringen alltid den riktiga.
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Krångliga teorier om kampen för tillvaron, naturligt urval
och mutationer står sig slätt mot Gamla testamentet. Den
enklaste förklaringen är att Gud skapade alla arter som nu
uppfyller vår jord. Charles Darwin besatt ett lysande intellekt
67
men han var mer diktare än vetenskapsman.
Kristendomen har inte bara trängt ut, förvisat eller förbjudit vetenskapen,
utan religionen har helt enkelt annekterat den. Därför finns den så att säga
kvar, men går inte att känna igen, och de individer som lever på ön framstår
som ytterst problematiska. Om livets hemligheter inte finns i cellernas kärna,
vad är då de som bor på ön för några, för något? Prästen understryker att de
inte är förvisade till ön, snarare finns de där av barmhärtighet. Samhället har
gett dem ön som en fristad från omgivningens rädsla, fientlighet och förföljelse. Som levande bevis för den vetenskap som alla nu erkänt är felaktig har
de tilldelats en avkrok, och en ständigt nedskuren budget, att leva på till
tiden löser problemet. Enligt myndigheterna bor en människa på ön. Den
förnekelse genom medkänsla som drabbar dem kopplar Jersild, genom
prästen, till den som drabbat AIDS-sjuka tidigare i historien. De har också
haft en sådan ”fristad” på ön innan den blev ett centrum för gentekniska
hybrider och berömdheter. Strategin att helt enkelt bortse från det som inte
passar i nuvarande uppfattning om sakernas tillstånd känns igen, inte bara i
hur man kan se på mänsklighetens historia, utan även från de övriga delarna
i Jersilds bok. Arv måste alltid förhandlas och delar av det försakas för att ge
plats för nästa generations tankar. Detta gäller i stort sett hela Geniernas
återkomst. När det är vetenskapen i allmänhet och gentekniken i synnerhet
som förkastats innebär det inte bara att hela förståelsen av omvärlden påverkas. Vissa individer är så tydligt förknippade med det tidigare att de helt
enkelt måste försvinna, på ett eller annat sätt. Och trots att boken tar upp
stora teman och kallar sig en krönika är den konsekvent fokuserad på individers perspektiv. Det stora speglas i det lilla och genteknikens utveckling och
kristendomens övertagande gestaltas i första hand genom de individuella
öden som läsaren får följa. Därmed blir tematiken med människan som först
leker gud och sedan återupptäcker densamme en berättelse om de människor
som hamnar i kläm, i skarven mellan de två. Som den tvivlande prästen, de
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otillräckliga genierna eller den kristne Neanderthalaren som aldrig skulle
erkännas av kyrkan.

GENETIKEN

SOM MODEKNYCK

Att genetiken spelat ut sin roll i Geniernas återkomst är på sätt och vis ett
påpekande av att all innovation och sanning i någon mån är flyktiga. Stora
delar av Jersilds krönika beskriver den här typen av framsteg och drömmar
som försvinner eller ersätts av något annat. I tidigare delar är det exempelvis
ett försök att införa latinska bokstäver i Kina eller att påskynda Messias
återkomst som börjar som storslagna idéer men som sedan omintetgörs av
sin egen orimlighet eller utvecklingens framfart. På det här sättet skiljer sig
Geniernas återkomst från de andra narrativen i min undersökning. Det är
den enda intrig i vilken gentekniken inte är en ny teknik som utvecklas
snabbt. Istället förpassas den till historien, den lever i skuggan av den senaste krumbukten i samhällets utveckling, den religiösa revolutionen. Det
här är inte helt olikt hur Hulk handskas med atomenergin, som liksom Jersilds återfödda har reducerats till att signalera nostalgi och beskriva det som
varit, snarare än det som är. Där Hulk kompletterar den nostalgiska strålningen med den ”nya” gentekniken går Jersild ett steg längre och placerar
intrigen i bokens sista del i en framtid där det som uppfattas som ”nytt” blivit gammalt. På så vis avväpnas i viss utsträckning gentekniken som högteknologisk framtidsteknik och förpassas istället till en fiktiv dåtid. Det blir ett
påpekande av att den typ av framtidsfantasier som återfinns i mitt material
inte sällan blir ifrånsprungna av utvecklingen och snarare blir tidsdokument
än framtidsskildringar. Det gör också att Geniernas återkomst hanterar gentekniken mer som en beskrivning än som en narrativ komponent för förändring. I den diegetiska tid i vilken intrigen utspelar sig är gentekniken ett
historiskt faktum, en bakgrund till prästens berättelse. Istället är det kristendomen som utgör förändringsfunktionen och som går segrande ur den strid
mellan vetenskap (här representerad av genetiken) och religion som utgör
intrigens förutsättning.
Att placera gentekniken på denna position i narrativet är ett sätt att påpeka
att den – alla förhoppningar, rädslor och stora ord till trots – kanske inte är
har den enorma potential som ibland beskrivs, kanske främst då i fiktiva
berättelser. För även om gentekniken i Geniernas återkomst lyckats ”åter-
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uppväcka” en hel räcka forna storheter så har de inte levt upp till förväntningarna, och det visar sig i krönikan inte vara vetenskapen som hotar vårt
samhälle, utan religionen. Istället visar det sig att det vetenskapliga framsteget bara var en tillfällig modeknyck utan vare sig verklig nytta eller förmåga
att stå emot kraften i den religiösa revolutionen.
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TEMATISK ANALYS
GENETISKA

TEMATIKER

När nu de fyra narrativen är analyserade var för sig, och med fokus på hur
genetiken och gentekniken fungerar för att driva respektive intrig framåt,
kommer jag att fokusera på några utvalda teman. Även om den analys som
redan gjorts i viss utsträckning sysselsatt sig med jämförelser och paralleller
mellan de fyra så kommer detta kapitel istället att ta sin utgångspunkt i
genetiken snarare än i narrativen. Analysen övergår alltså nu från att fokusera på narrativen till att koncentrera sig på den genetik som presenteras, hur
den beskrivs och vad den beskrivs som. De olika teman som tas upp här
överlappar delvis varandra, men i stort återfinns i materialet sex beskrivningar som antingen är mer framträdande än andra eller också har särskilt
intressanta sätt att beskriva denna vetenskap, dess konsekvenser och utövare.
1. DEN

NYA GENETIKEN

Den första tematik jag tänkt ta upp har att göra med en djupt rotad föreställning om vetenskaplig och teknisk utveckling. Alla narrativen utnyttjar på ett
eller annat sätt vår kanske inte helt ogrundade tilltro till att vetenskap och
teknik hela tiden utvecklas mot allt mer avancerad och detaljerad förståelse
av olika fenomen i naturen och allt större förmåga att manipulera, kontrollera och utnyttja denna. Denna i allra högsta grad moderna uppfattning av
vetenskapens och teknikens roll är på intet sätt ett odelbart hyllande eller en
blind tillit. Inte minst upplevelserna i samband med atombomben har i allra
högsta grad nyanserat inte bara uppfattningarna kring denna utvecklings
nyttor och faror utan också det sätt på vilket teknik och vetenskap överhuvudtaget beskrivs i populära medier.68 Detta sagt är det ändå uppenbart att
alla narrativen utnyttjar en uppfattning om att det som idag är påbörjat och
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ligger i forskningsfronten i framtiden kommer att utvecklas vidare, nya möjligheter kommer att dyka upp, tekniken bli mer raffinerad o.s.v. I stor utsträckning handlar det om teleologiska antaganden utifrån de uppfattningar
som finns kring genetiken så som den uppfattas idag. På så sätt är genetiken
inte i första hand lämplig för sin trovärdighet utan för sin aktualitet. Den
stora uppmärksamheten kring exempelvis det klonade fåret Dolly eller
HUGO-projektet gör att genetiken framstår som nutida och relevant.
I första hand finns det två tydliga exempel på detta i mitt material. Det
tydligaste utgörs av att alla narrativ, Hulk undantagen, utspelar sig i en ospecificerad framtid. Hur avlägsen denna framtid är går naturligtvis inte att
avgöra, men i mitt material finns såväl Gattacas ”not-too-distant future” som
Oryx och Crakes mer avlägsna framtid.
Det andra exemplet på hur genetiken för med sig en känsla av nu är i Hulk.
I likhet med flera andra Marvel-filmatiseringar återfinns genetiken i den roll
som i de serier som utgör förlagor spelas av ett annat fenomen, nämligen
strålningen. Under slutet av 1990-talet och 2000-talets början har ett flertal
filmatiseringar av Marvel Comics seriehjältar gjorts. Dessa har så gott som
samtliga skapats av Stan Lee under 60- och 70-talet. Jag har här valt att använda Hulk som exempel, men mycket av det som sagts som detta narrativ
kan sägas gälla även för exempelvis Spiderman, X-men eller Fantastic Four.
Som jag tidigare nämnt kom Hulken 1962 att skapas genom att utsättas för
en stor dos gammastrålning i samband med en provsprängning. I serierna om
Spindelmannen är det en radioaktiv spindel som biter Peter Parker i serien
från 1962, men när serien filmatiserades 2002 var det en genetiskt manipulerad superspindel. Man ska nog inte dra för stora växlar på detta men tydligt
är att man i det närmaste konsekvent valt att ersätta strålningen från serierna
med genteknik i filmerna, eller som i Hulk kombinera de två. Det säger något dels om hur man ser på genetiken, men också om vad man vill åstadkomma med narrativen. I narrativens fall kan man föreställa sig hur de hade
framstått om man inte ändrat vetenskap och flyttat superhjältarna till en tid
som är, eller liknar, vår nutid. I så fall hade filmatiseringarna varit betydligt
mer nostalgiska i sin ton. Som det är nu finns nostalgin mer med i form av
klassiska repliker, cameoframträdanden av Stan Lee m.m. men det är uppenbart att man försökt göra superhjältarna samtida snarare än nostalgiska. En
del i denna strävan att balansera nostalgi och samtid anknyter direkt till valet
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av genteknik som central komponent i superhjältarnas förvandling. Jag tror
inte att det är speciellt vågat att påstå att de flesta idag har svårt att se var
gränserna för genteknikens möjligheter kan tänkas gå, vilka följder den kan
tänkas få eller vad som är möjligt eller omöjligt att åstadkomma med denna
teknik. Medan den strålning som var spännande och ny på 60-talet inte har
denna romantiska och skrämmande potential kvar, fyller gentekniken en
funktion som markör för något nytt och avancerat, något som befinner sig
forskningsfronten, något som rymmer oväntade möjligheter.
2. DEN

DRASTISKA GENETIKEN

Med detta att genetiken är ny följer också att den är omvälvande. Det handlar inte om något obetydligt framsteg. Snarare handlar det om att genetiken
kommer att leda till stora samhälleliga förändringar som i Gattaca, kanske
till och med civilisationens undergång som i Oryx och Crake. Till viss del
kan detta nog hänvisas till fiktionens och den narrativa processens krav, att
ta del av intriger kring små obetydliga eller marginella förändringar tycks
inte inneha riktigt samma sorts dragningskraft som det katastrofala eller
drastiska. Men genetiken, eller kanske främst gentekniken, lånar sig väl till
den här typen av fantasier och berättelser. Som jag tidigare nämnt är det inte
självklart eller enkelt att se var gränserna går för vad som är möjligt att
åstadkomma med genteknik, vilket gör att det är svårt att avgöra vad som är
en trovärdig skildring. Samtidigt är den populära bilden av denna vetenskap
att den är nydanande, ett revolutionsartat genombrott, något som har att göra
med livets själva kärna.69 Just detta att genetiken anses syssla med ”livets
byggstenar” är något som gör att den upplevs som så dramatiskt nydanande.
Det handlar dels om att man i narrativen målar upp en bild av detaljstyrning
av framförallt arvsanlag, dels att denna detaljstyrning åstadkoms med hjälp
av så tydligt tekniska hjälpmedel. Detaljstyrning av arvsanlag genom assisterat urval, d.v.s. avel, är ju inget nytt. Vad som gör den fiktiva gentekniken så
drastisk är att det inte längre handlar om selektion utan om manipulation:
istället för att – som när det gäller avel – sakta och mödosamt ”trimma” fram
egenskaper som redan existerar beskriver narrativen en enkel och snabb väg
till att lägga till och ta bort egenskaper. Det här att narrativen beskriver hur
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genetiken och/eller gentekniken bryter in i själva grunden för antingen en
individ (som i Hulk och Geniernas återkomst) eller ett samhälle (som i Gattaca) eller båda (som i Oryx och Crake) är ett tydligt tecken på hur genetiken kopplas till själva grunden för individer och samhällens existens. Min
poäng här är att de förändringar som åstadkoms med genetik och genteknik i
alla mina exempel får stora konsekvenser, antingen för de individer som
manipulerats, för samhället i stort eller för båda: monster skapas som hotar
den nationella säkerheten; hela samhällen styrs i detalj efter en genetisk
måttstock, eller ödeläggs genom en genteknik som ser det som samma sak
som att rädda det; och i Geniernas återkomst lever vetenskapens tidigare
bragder undangömda eftersom de inte alls passar in i sin samtid. I alla de
narrativ som jag tittat på har vad som börjar som en vilja att bota sjukdomar,
framställa mat eller skydda människor eskalerat till stora, genomgripande
förändringar med långtgående konsekvenser. Den fiktiva genetiken är alltså
inte bara ny: dess konsekvenser är alltid omfattande och genomgripande,
kort sagt drastiska.
Heideggers resonemang om teknik som den logik som beordrar såväl ting
som människor att presentera sig som bestånd eller resurser ligger nära till
hands här. Det realistiska i dessa fiktioner om genetiken kan naturligtvis
diskuteras, men den har sin grund i föreställningar om att gener utgör grunden för allt livs existens. När man inom fiktionens ram föreställer sig att
denna grund kan ändras framstår det som en logisk följd att det måste få
omfattande konsekvenser. Om den genetiska koden utgör den direkta orsaken till fenotypens karaktär, och fiktionen med Heideggers begrepp presenterat denna kod som bestånd, har en fiktivt trovärdig grund för skapandet av
hybrider, monster, återfödda och extrema övervakningssamhällen skapats.
3. DEN

MÖJLIGT OMÖJLIGA OCH HOTFULLT LÖFTESRIKA

GENETIKEN

Jag har redan varit inne på det: var gränserna går för vad som är eller kommer att bli möjligt med hjälp av genetik och genteknik är svårt att se. Det här
är som tydligast i Hulk och Oryx och Crake där det helt enkelt handlar om
att klippa ihop önskade egenskaper från olika organismer. Crake uttrycker
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det som: ”Tänk på en adaption, vilken adaption som helst, och du ska finna
att något djur någonstans redan har tänkt på det.”70 I Oryx och Crake är det
ganska tydligt vad som kombinerats. Exempelvis får man veta att det är
babian- och bläckfiskgener som bidrar till den brunstmekanism som Crake
konstruerat för att råda bot på sexuell frustration. I Hulk är det inte lika uttalat, men i filmen får man se flera av de organismer som David Banner experimenterat med: maneter, ödlor, sjöstjärnor m.fl. tycks utgöra viktiga delar i
de arvsanlag som Bruce sedan ärver. När det gäller Hulk skulle jag vilja
påstå att valet av genetik som grunden för Banners förvandling inte är godtyckligt. Gentekniken balanserar nämligen på gränsen mellan det trovärdiga
och det otroliga, mellan det möjliga och det omöjliga. Det kan jämföras med
den strålning som förvandlade Banner till Hulken 1962 – ett då okänt och
spännande fenomen med oerhörd och fantastisk potential. Att man skulle
förvandlas till ett sorts supermonster genom att utsättas för en oerhört stor
strålningsdos framstår idag som naivt, på gränsen till korkat. Det känns troligare att den gode Banner skulle dö på fläcken, eller åtminstone dra på sig
någon livsfarlig cancerform. Strålningens fantasieggande potential har drastiskt krympt, och verkligheten har kommit ikapp förhoppningarna från tidigt
60-tal. Men genetiken framstår fortfarande som en sorts Pandoras ask: ur
denna vetenskap kan vad som helst komma. Potentialen framstår fortfarande
som närmast obegränsad. Det är inte omöjligt att tänka sig andra grunder
som kunde valts för att förklara Banners förvandling – magi, eller enbart
strålning som i serietidningen till exempel – men det hade ändrat hela den
fiktiva logiken. I det första fallet hade filmen istället blivit en fantasy-produkt, i det senare en betydligt mer nostalgisk historia. Med genetikens ovissa
men klart realistiska framtoning åstadkoms en historia som knappast kan
beskrivas som realistisk, men som ändå kan utspelas i en fiktiv värld som
liknar vår. Det blir en sorts minsta möjliga osannolikhet som krävs för att
motivera ett grönt monster som kan slåss med stridsvagnar.
Det här kan man se även i de andra narrativen, även om det är tydligast i
just Hulk eftersom den utspelar sig i en tänkt samtid. I Oryx och Crake utnyttjas spänningen mellan möjligt och omöjligt till att skapa en fiktion som
samtidigt är helt skruvad men ändå kan upprätta en sorts känsla av realitet
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eller åtminstone relevans. Eftersom det är så svårt att avgöra vilken inverkan
genetiken kan tänkas få blir den ett perfekt narrativt verktyg för att göra det
fantastiska trovärdigt. Det här har naturligtvis en hel del att göra med hur
synen på vetenskap i stort gestaltar sig. I sin avhandling Morgondagens
experter beskriver Michael Godhe hur tilltron till vetenskapsmän och tekniker under 50-talet fick sig en ordentlig törn. Då fick föreställningar om utvecklingen som en god och viktig process som skulle förbättra människors
liv börja samsas med rädslor och skräckscenarier inspirerade av det kalla
kriget och kapprustningen.71 Det är den här dubbla föreställningen kring
teknik och vetenskap som utnyttjas i mina narrativa exempel. I Geniernas
återkomst beskriver Jersild hur man skaffat sig tekniken för att med hjälp av
biologiskt material från gravar återföda de döda. Militären ser möjligheter
med att återuppväcka gamla härförare och sedan får tekniken allt större
spridning. Inte bara kända människor återuppväcks utan folk börjar återuppväcka döda släktingar och vänner. Men till slut vinner rädslan över den nytta
som man föreställt sig men som aldrig tycks infrias. De återfödda börjar
föraktas och stötas bort av det samhälle som (åter-)skapat dem. Jersild beskriver inte sina gentekniska produkter som direkt farliga, utan närmast som
harmlösa. Däremot utgör de genom sin blotta existens ett hot mot det nya
teokratiska samhälle som vuxit fram. Det som är möjligt går inte att skilja
från det som är omöjligt, och därigenom går det inte heller att avgöra om
genetiken ska ses som en möjlighet eller ett hot. Och detta utnyttjas i de
narrativa exemplen för att skapa spännande fiktioner kring vad som kanske
skulle kunna ske. Genetiken balanserar alldeles utmärkt mitt emellan det
troliga och det otroliga, det räddande och det hotande.
4. GENETIKEN

SOM KONTROLLERAS OCH KONTROLLERAR

Jag har i del ett tagit upp diskussionen kring teknik och kontroll. Frågor om
kontroll spelar en viktig roll i de narrativ jag analyserat. Men innan jag ger
mig in på hur narrativen förhåller sig till denna diskussion vill jag återknyta
till något som utgjort en av hörnstenarna i min beskrivning av genetik och
genteknik: själva skillnaden mellan dessa två begrepp, och huruvida en sådan skillnad är intressant när analysens fokus utgörs av fiktiva narrativ. I del
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ett förde jag en diskussion kring förhållandet mellan vetenskap och teknik,
och försökte med hjälp av bland annat Martin Heidegger och Donna Haraway nyansera gränsen mellan de två. Det som jag i det här arbetet kallar för
genetik passar inte riktigt in i klassiska distinktioner mellan disciplinbunden
vetenskap eller måluppfyllande teknik. Samtidigt som jag försökte ifrågasätta uppdelningen mellan vetenskap och teknik var jag dock inte villig att
helt förkasta den. Uppdelningen mellan det teoretiska och det praktiska,
kunskapssökandet och kunskapens omsättning, har fortfarande vissa fördelar, även om gränserna med nödvändighet är något osäkra. Därav den modell
som återfinns på sidan 29. I analysen av de fyra narrativen är det dock tydligt att den vetenskapliga, kunskapssökande kategorin kallad genetik inte
haft någon större plats i fiktionerna. Istället har den manipulerande, praktiska, klipp-och-klista-tekniken, som jag valt att benämna genteknik, helt
dominerat de narrativ jag analyserat. Jag tror inte att detta är en slump som
kan hänvisas till mitt ganska begränsade empiriska material. När det gäller
fiktion besitter tekniken så som den förstås av de flesta en stor potential för
berättande, även om det också är alldeles klart att distinktionen mellan vetenskap och teknik inte tycks intressera författarna till mina narrativ nämnvärt: de två framställs som i stort sett samma sak. Den analytiska skillnad jag
försökt upprätthålla mellan de två processerna återfinns inte på samma sätt i
materialet. Här är snarare teknisk omsättning och tekniskt experimenterade
oupplösliga delar i den vetenskapliga processen. Detta ger i själva verket en
ganska god bild av hur mycket av den naturvetenskapliga forskningen faktiskt går till. Det här gör också att genetiken fungerar bra som narrativ komponent. Ett rent kunskapssökande kan absolut utgöra en spännande drivkraft
för berättelser, men genom att kunskap och praktik, eller vetande och
görande, är så tätt sammankopplade laddas sökandet med en känsla av spänning och möjligheter, att något står på spel. Samtidigt laddas det tekniska
omsättandet med en känsla av sanning, fakta och trovärdighet, så att de fantastiska innovationerna kopplas till en motiverande grund.
Därmed blir också frågan om kontroll intressant både som faktisk kontroll
eller styrning och som frågan om vem som har tillgång till och kontroll över
den kunskap som ligger till grund för de tekniska produkterna. Man kan säga
att Langdon Winners och Bruno Latours båda sätt att se på kontroll över
teknik ryms i de analyserade narrativen. Dels finns den kontroll som bygger
på att man kan lita på innehållet i svarta lådor som Latour beskriver, exem-
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pelvis i Gattaca där samhället tycks styras utifrån provresultat vem som
helst kan skaffa fram utan någon större kunskap om hur det går till. Dels
finns narrativ som beskriver det problem med tillit till teknik som Winner
talar om. Det tydligaste exemplet är här hur Crakes omgivning, genom att de
inte förstår vad det är han gör, tvingas lita till att han gör det rätta. I det första fallet handlar kontroll alltså om att ha tillgång till de svarta lådorna, i det
andra om att förstå dessa lådors innehåll. Här har vi en av dimensionerna i
kontrollproblematiken representerad: kunskapen om kontra handhavandet av
tekniken.
En annan dimension handlar om tillgången till antingen tekniken som sådan eller de resurser som tekniken presenterar. Skillnaden mellan dessa två
kan förtydligas med hjälp av Hulk. Den långa gentekniska process som inleds med att David Banner experimenterar med sig själv leder till slut fram
till att Hulken framträder. Nu inleds ett narrativ som kan beskrivas som en
kamp mellan olika aktörer om tillgången till den resurs som Hulken utgör.
Intressant här är att ingen tycks intresserad av Hulken i sig, trots att man
skulle kunna tänka sig att han skulle vara en intressant tillgång, inte minst
för militären. Istället är Bruce Banners huvudsakliga antagonister (David
Banner och Talbot) främst intresserade av att få tillgång till Hulkens DNA,
till det som gör honom till Hulken, inte Hulken. De två är inte i första hand
intresserade av Hulken utan vill istället ha tillgång till de tekniska förutsättningarna. De söker möjligheten att presentera även andra på det viset. Som
exempel kan nämnas de monsterhundar David producerar av Bruces DNA.
Vad de söker är alltså inte det bestånd som presenterats, utan den teknik som
ligger bakom. I Oryx och Crake finns motsvarande skillnad mellan bestånd
och den teknik som skapar det, men hanterad på ett helt annat sätt. Vad
Crake söker är en teknisk lösning som bryter presentationen av naturen som
bestånd. Det kan tyckas som en något ologisk lösning på problemet, men i
Atwoods narrativ fungerar det faktiskt, även om det kanske är en något
drastisk lösning. Crake skapar därför ett självgående och självtillräckligt
bestånd och utplånar sedan den teknik som presenterat det. Och i Geniernas
återkomst har den teknik som ligger bakom beståndet förklarats för ogiltig
och därmed kan inte de individer det frambringat bevaras utan måste förvisas till en isolerad ö.
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Slutligen handlar kontroll också om den klassiska distinktionen kring om
tekniken kontrolleras eller kontrollerar. Eftersom gentekniken utgör en sorts
hybrid mellan teknik och natur blir frågan kring kontroll ganska komplicerad. Det är svårt att avgöra om de fiktiva produkterna av gentekniken är
tekniska eller naturliga, om de är artefakter eller organismer. I Gattaca är de
genetiskt trimmade människorna fortfarande människor, men i Geniernas
återkomst ses de inte så av sin samtid. Det här gör att frågan om kontroll blir
extremt beroende av ur vilket perspektiv man närmar sig den. Banner/Hulken är ur Talbots perspektiv i första hand en teknisk produkt, som
representerar en möjlighet till teknisk utveckling och därför bör kontrolleras
och utnyttjas i vetenskapens namn. För Betty är Banner/Hulken en person,
ett subjekt som råkat ut för en olycka och måste behandlas med värdighet
och i första hand ”botas” eller behandlas. Banner har i viss utsträckning mist
kontrollen över sig själv, men var finns nu kontrollen, om det alls går att tala
om att den finns någonstans? Gentekniken har använts på ett vårdslöst sätt
av David Banner i syfte att skaffa kontroll över det mänskliga immunsystemet. Men det leder tvärtom till att kontrollen över naturens krafter förloras,
så att ett försök till kontroll får motsatt effekt. Hulken är ett tekniskt försök
att tämja naturen som spårar ur, han är naturens hämnd och samtidigt en
teknik som går bärsärkargång. Hulken blir en representant för naturen så
kraftfull att den rationella vetenskapen och måluppfyllande tekniken inte kan
hantera honom. Denna naturens hämnd eller ”technics-out-of-control” är ett
resultat av att gentekniken som använts är så svår att förutsäga (läs: kontrollera). Skillnaden mot Crakes kalkylerade överlämnande av kontrollen är
tydlig. Crake är så ”rationell” att han anser att enda chansen till överlevnad
är att avsäga sig kontrollen, men vägen dit är alltså i högsta grad teknisk.
Denna genteknik som leder till det okontrollerbara har sin motsats i den
genteknik som ger kontroll, den som är tydligast i Gattaca. Genetiken kan
alltså användas för att berätta om såväl kontroll som förlust av kontroll.
5. GENETIKEN

ÄR BÅDE MIKRO OCH MAKRO

Den syn på teknik som kommer till uttryck i de narrativ jag analyserat utgörs
i stor utsträckning av klassiska idéer om orsak och verkan. När det gäller
gentekniken kopplas denna orsaks-verkanslogik till en beskrivning av gentekniken som manipulering på mikronivå med resultat på meso- eller makronivå. Enklare uttryckt är genteknik i narrativen ett sätt att manipulera celler
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på mikronivå, vilket får verkan på högre nivå: på individ-, samhälls- eller
global nivå. Alla narrativen operationaliserar föreställningar om det genetiska materialet som en direkt orsak till fenotypa fenomen. Genom att förenkla hela processen till att manipulering av DNA får direkta orsaker på
högre nivåer skapas en koppling mellan mikro och makro. Denna koppling
utgör en användbar bild för att berätta något så när trovärdiga historier om
otroliga eller fantastiska händelser, individer och katastrofer. Det gör också
att en jämförelsevis småskalig manipulering av den grundläggande koden
kan motivera stora förändringar på efterföljande nivåer. Att skapa gröna
monster, apokalypser, övervakningssamhällen eller gengångare kräver geniala forskare, välutrustade laboratorier och annat, men handlar i grund och
botten om ett plockande och manipulerande med ”livets minsta byggstenar”.
Och dessa allra minsta av beståndsdelar utgör sedan grunden för betydligt
mer storskaliga fenomen. Att så stora förändringar beskrivs som följder av
så småskaliga ändringar gör också att genetiken lämpar sig väl för att bedrivas i hemlighet, som David Banners dolda experimenterande med sig själv,
eller Crakes projekt för en nydaning av mänskligheten under täckmantel av
ett humanitärt projekt.
När det gäller att koppla samman mikro- och makronivåerna passar gentekniken alltså särskilt bra, i första hand därför att den ofta beskrivs som en
form av biologisk programmering.
6. GENETIKEN

ÄR BÅDE TEKNIK OCH NATUR

Gener är i narrativen intimt knutna till den fysiska kroppen och föreställningar om naturen. De påverkar i första hand fysiologiska processer och
fenomen, både på individnivå och på större nivåer (som hela ekosystem eller
planeten som sådan). På så sätt symboliserar de en motpol till det psykiska,
sociala och kulturella. Den som sysslar med genetik i narrativen är också
någon som i första hand sysslar med den materiella sidan av fenomen och
det är i denna materialitet som idéer om natur och teknik möts, som i Crakes
sökande efter den genetiska orsaken till krig eller Gattacas karaktärers maniska mätande av egenskaper. Teknik och natur hänger tydligt ihop på så sätt
att den förra är en väg in i den senare, och den senare något som kan förändras genom den förra. Men genetiken tycks öppna för att dra de två samman
ännu mer. Genetiken beskrivs nämligen som en sorts hybrid som har lika
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mycket med teknik som med natur att göra (normalt brukar man ju tala om
natur och kultur snarare än natur och teknik, men i det här sammanhanget är
det mer förtydligande att se teknik/vetenskap som ett kulturellt fenomen,
som en mer specifik underkategori). Det som gör den fiktiva genetiken så
spännande är att den både är så teknisk och arbetar med biologiskt material,
alltså levande organismer. På samma sätt som man med hjälp av några brädor, skruv och lim kan sätta ihop en bokhylla kan man med fiktiv genteknik
ta en människa, en ödla, en manet och lite lavar och skapa ett monster. Det
kodklippande som förkommer i narrativen bygger på att gentekniken är en
sorts naturens eller livets teknik. Även om narrativen bygger på en föreställning om att gentekniken kan användas för att manipulera livet självt, så är
också föreställningen om att livet och naturen inte kan kontrolleras stark.
Det blir alltså möjligt att manipulera, men är fortsatt omöjligt att helt kontrollera. I Oryx och Crake bygger ju Crake en helt ny typ av människa som
bland annat inte ska utveckla några religiösa föreställningar. Detta är Crakes
dröm om kontroll. Men efter en tid börjar crakerianerna, inspirerade av
Snömans försök att svara på deras frågor, att skapa gudabilder. Om detta ska
tolkas som att naturen inte kan kontrolleras eller som att människoliknande
varelser alltid söker mening är naturligtvis en öppen fråga, men det intressanta här är att Crakes idé var att religionen skulle kunna plockas bort på
genetisk väg. På ett liknande sätt har man i Geniernas återkomst försökt
återskapa forna berömdheter, utifrån antagandet att deras begåvningar var
”naturliga” och medfödda, med besvikelse som resultat. Båda dessa är exempel på teknisk och vetenskaplig hybris, tron på att man vet svaret eller
lösningen leder till experiment som sedan visar att livet är för komplicerat
för att kontrolleras i detalj. De fiktiva vetenskapsmännen är i alla narrativen
besatta av tanken på kontroll, de söker alla styra naturens nycker, i tre av
fallen genom att manipulera den genetiska koden, i det fjärde (Gattaca)
främst genom att övervaka och mäta den. Men inte i någon av berättelserna
lyckas man fullt ut med sin kontrollfantasi, utan det finns alltid något oberäkneligt som inte går att förutse. I Gattaca överträffar huvudpersonen sin
egen diagnos, i Geniernas återkomst motsvarar de återfödda inte förväntningarna, Hulken löper amok och det går inte ens att undersöka vad som
hänt honom och i Oryx och Crake utvecklas Crakes skapelse åt ett annat håll
än vad som var meningen.
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De motkrafter som sätter kontrollen ur spel varierar från narrativ till narrativ, och att bara rakt av kalla dem natur eller liv är i vissa fall för oprecist
och i andra helt fel. Poängen är dock att dessa motkrafter oftast inte är i närheten av att artikuleras lika tydligt som den genteknik som de står i opposition till. I Gattaca är det vilja, i Hulk raseri, men slutsatsen för alla narrativen känns given. De binära oppositioner som i ena ledet har preciserade och
tydliga faktorer som kontroll, teknik eller vetenskap motsvaras på den andra
av mer vaga och ibland mytomspunna faktorer som vilja, ilska eller natur.
Genetiken och det den ger upphov till fungerar i narrativen som en bro mellan dessa ytterligheter. Kontroll skapar vilja, ett försök till teknisk lösning
leder till en kaosartad situation med ett monster som inte ens kan bringas till
lydnad med stridsvagnar o.s.v. Jag tolkar detta som att genetiken inte bara
lämpar sig väl till fantasier om hybridvarelser, utan den framstår i sig som en
sorts hybrid mellan å ena sidan den rationella och kontrollerande vetenskapen och tekniken, och den slumpartade och okontrollerbara naturen å den
andra.

GENETIKENS

NARRATIVA FUNKTION

I del ett försökte jag ge en vidare teoretisk bakgrund till förståelsen av narrativet och vad det innebär att ett narrativ är fiktivt. I analysen har genetiken
varit i fokus som ett exempel på en komponent i sådana narrativ. För att
avsluta analysen skulle jag därför vilja peka på hur alla de ovannämnda potentiella egenskaperna hos den fiktiva genetiken skulle kunna sammanlänkas
med de teorier om narrativ som jag tidigare beskrivit. Alla de funktioner som
den fiktiva genetiken kan fylla i de olika narrativen är ju inte bara en aning
motstridiga utan också ofta ytterst vagt artikulerade i narrativen. Det här är
inte i första hand en brist i författarnas eller berättelsernas förståelse av
genetik eller genteknik. Snarare är det en stor fördel för den intrigskapande
verksamheten att genetiken kan relatera till föreställningar om vetenskaplig
faktaproduktion och teknisk utveckling och samtidigt bibehålla en stor potential av osäkerhet. Den här kombinationen är inte på något sätt unik för
genetiken. Som jag försökt visa kan samma sak exempelvis sägas om förhållandet mellan narrativ och atomenergi i början av 60-talet. Men genetiken
har till skillnad från atomenergin en större potential för att åstadkomma
kombinationen fakta och osäkerhet i en mer samtida kontext.
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I del ett anknöt jag till Paul Ricoeurs beskrivning av den intrigskapande
verksamheten som mediering. Ett av denna medierings karaktärsdrag var att
det sammanhängande prioriteras framför det osammanhängande.72 Att det
sammanhängande måste prioriteras beror på att ett narrativ förutsätter en
läsare av något slag och alltså måste gå att förstå. Utifrån min analys verkar
det som att det är just denna prioritering som genetiken är så lämpad för.
Som jag nämnt ovan så innebär detta att genetiken är en vetenskap, samtidigt
som den är ny, öppen för diskussion och svår att realistiskt utvärdera (inte
minst för den som inte är molekylärbiolog), att den i narrativen både signalerar sammanhang och är osammanhängande. Detta ska inte i första hand
tolkas som att den fiktiva genetiken inhyser dessa båda motstridiga egenskaper, utan att den, som Ricoeur påpekar, medierar dessa två. Det som är
osammanhängande (exempelvis gröna monster, återfödda genier eller människor som kan äta sin egen avföring) relateras till föreställningar om en
sammanhängande vetenskap. Det sker i mina exempel genom genetiken som
med sina motstridiga egenskaper (att den är ny, drastisk, teknisk, kontrollerbar, hotfull, löftesrik o.s.v.) medierar de två extremerna och skänker kontrollen en osäkerhet, ger det omöjliga en förklaring o.s.v. Vad som skapas i
narrativen är en under sken av vetenskaplighet, fakticitet och trovärdighet
kommunicerad otrolighet; en länk mellan – eller mediering av – det sammanhängande och osammanhängande.
Från Todorov hämtade jag uppdelningen av narrativ i beskrivningar och
förändringar. Todorov placerade beskrivningen åtminstone potentiellt utanför narrativet och hävdade att för att något ska kunna kallas narrativ måste
något hända.73 I mitt material har genetiken används både i beskrivande och
narrativt drivande syften. I Gattaca utgjorde genetiken i första hand en beskrivning av sakernas tillstånd, medan den i de andra tre fallen snarare utgjorde en agent för förändring av ett eller annat slag.
Den tydligaste slutsatsen skulle kunna sammanfattas som att genetiken i
dessa exempel utgör ett sorts narrativt multiverktyg. Den kan användas för
att beskriva en diegetisk värld i vilken narrativet kan utspelas, för att moti-
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vera och förklara förändringar eller otroliga händelser, för att göra det otroliga trovärdigt eller för att föra samman föreställningar om teknik och natur.
Och detta beror på att genetiken i så stora delar är en hybrid av olika föreställningar om vetenskap, teknik och natur.
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DISKUSSION
Den mest uppenbara slutsatsen av det här arbetet kommer knappast som
någon överraskning: den genetik som återfinns i de fiktiva narrativen skiljer
sig drastiskt från den biologiska genetiken, och den skiljer sig från den på
flera sätt – så mycket att jag inte anser att en analys som kretsar kring att
jämföra dessa två egentligen är särskilt fruktbar. Den fiktiva genetiken uppvisar inte heller särskilt många gemensamma drag från narrativ till narrativ.
Snarare är den att betrakta som en mycket löst definierad narrativ komponent som kan användas i olika syften beroende på den intrig som ska omsättas i narrativ text. Detta reser frågan om det här är något som är specifikt för
just genetiken som narrativ komponent: hade ett annat val av vetenskap lett
till samma typ av slutsats? Jag har tidigare jämfört genetikens roll med den
som strålningen hade i berättelserna om Hulken i början av 60-talet. Min
förklaring till att strålningen fått stå tillbaka i filmen från 2003 gick ut på att
strålningen tappat både i osäkerhet och spänningsskapande potential. Men i
Hulk förekommer inte bara strålning och genetik utan också avancerad nanoteknik, i Gattaca återfinns avancerad rymdteknik av olika slag, i Oryx och
Crake är det olika kommunikations- och medietekniker som utvecklats parallellt med genetiken. Alla dessa hade i sig kunnat utgöra empiriska fokus i
min analys, och den gemensamma nämnaren för dem skulle i så fall vara att
det handlar om en sorts upptrappade versioner av vetenskaper eller tekniker
som existerar i vår samtid. Mycket av det som sagts om genetiken här skulle
antagligen kunna gälla även för andra typer av fiktiv vetenskap och teknik,
eftersom en av de grundläggande attraktionerna med fiktiv vetenskap tycks
vara just kombinationen av vetenskapens anspråk på fakta och fiktionens
möjlighet till spekulation och fantasi. Denna kombination skapar i mitt material en möjlighet att berätta otroliga historier med en trovärdig grund, en
potential som knappast kan ses som exklusiv för genetiken eller den nya
biologin i stort. Snarare tycks valet av genetik vara ett sekundärt val i narrativen, en följd av ett annat intresse som i sig förstås som biologiskt, som
kroppslig förändring, evolution eller arv. Hade intresset gällt något annat
hade antagligen de vetenskaper som använts för att driva narrativen eller
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beskriva situationer varit andra, men med förhållandevis likartade narrativa
funktioner.
En av de centrala frågorna som det här arbetet ger upphov till är hur man
egentligen ska tackla alla de förhållanden mellan vetenskap, teknik, utveckling, lärande, meningsskapande, mediering och underhållning som på ett
eller annat sätt påverkar bilderna av vetenskaplig utveckling. Att det pågår
en växelverkan mellan olika former av meningsskapande verksamheter är
långt ifrån något nytt; den centrala frågan är snarare på vilket sätt denna
växelverkan fungerar. Många har studerat detta före mig, exempelvis diskuterar Constance Penley förhållandet mellan det amerikanska rymdprogrammet och tv-serien Star Trek i sin NASA/trek och Jon Turney visar på hur
betydelsefull Frankenstein varit i meningsskapandet kring genetik i
Frankenstein’s Footsteps – för att nämna två bra exempel.74 Båda dessa ser
det fiktiva narrativet som ett viktigt forum för att diskutera och debattera
såväl vetenskapliga frågor och deras konsekvenser som andra frågor som
genom att anknytas till välkända narrativ kan ges nya innebörder. Som exempel kan nämnas att Penleys arbete inte bara behandlar NASA och Star
Trek utan även den subkulturella produktionen av slasher-litteratur som använder Star Trek-karaktärer för att skapa homoerotiska berättelser.
Samtidigt kan man ana en viss oro från många som sysslar med undervisning och vetenskapsinformation: underblåser inte de fiktiva narrativen ”allmänhetens” missförstånd och leder till onödig rädsla och en på missuppfattningar grundad skepsis mot forskning och teknisk utveckling? Som jag påpekade redan i inledningen är det här inte ett perspektiv som bara rakt av kan
avvisas. Om man försöker lära ut molekylärbiologiska begrepp eller informera om varför man anser det nödvändigt att bedriva stamcellsforskning kan
fantasier om monster och civilisationens undergång framstå inte bara som
felaktiga utan direkt kontraproduktiva, kanske till och med farliga. Det ligger något i detta, men för att upprätthålla den ståndpunkten måste man förutsätta att väldigt många människor har problem att hålla isär fiktion och
verklighet. I mitt arbete har jag bland annat försökt påpeka att det fiktiva i
någon mån är närvarande i alla former av narrativ, vilket naturligtvis gör det
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svårt att urskilja vilka delar i ett uttalat fiktivt narrativ som egentligen är
trovärdiga eller realistiska. Samtidigt verkar det inte troligt att den som vill
veta något om genetik skulle vända sig till den typ av narrativ som jag analyserat. Analysen av dessa narrativ har också påpekat att det i någon mån är
just den rådande oklarheten om genetikens gränser som gör den så lämplig
att använda för fiktiva syften. Följaktligen skulle man kunna dra slutsatsen
att även genetiken förr eller senare kommer att tappa en del av sin lockelse
som fiktivt multiverktyg, på samma sätt som strålningen tycks ha gjort det i
fallet med de filmatiserade Marvel-serierna. Att från skola eller universitet
försöka styra över allmänhetens meningsskapande framstår som en fåfäng
idé, men även det motsatta – att inte bemöta, förklara och bedöma fiktionernas scenarier – verkar som en olycklig strategi. Snarare vore det önskvärt att
försöka inhysa båda dessa former av meningsskapande, det vetenskapliga
och det fiktiva, i den publika diskussionen om vetenskap och teknik. För
även om den vetenskap som presenteras i de fiktiva narrativen inte kan sägas
vara riktig, så kan inte de känslor av oro och förhoppning som de både ger
uttryck för och bidrar till att skapa avvisas lika enkelt. Problemet är bara hur
detta ska kunna åstadkommas. Att påpeka att det är nödvändigt att ta de
fiktiva berättelserna på allvar är uddlöst så länge man inte kan redovisa eller
föreslå på vilket sätt detta kan göras. Själv vill jag gärna tro att analyser och
diskussioner av den typ som jag presenterat här är ett sätt att göra just det.
Att närma sig frågor om meningsskapande kring vetenskap och teknik ur
andra perspektiv än det inomvetenskapligt korrigerande ser jag som ett sätt
att ta detta meningsskapande på ett större allvar. Jag vill inte avfärda det
inomvetenskapliga bemötandet och bedömandet av fiktiva narrativ, utan
istället påpeka att detta perspektiv lätt missar den grundläggande förutsättningen för dessa narrativs existens och syfte: att de är fiktiva narrativ, inte
vetenskapsförmedlande eller pedagogiska. Att acceptera att vetenskapen
utnyttjas för andra syften än de rent kunskapsorienterade är som jag ser det
en förutsättning för att överhuvudtaget kunna uttala sig om vilken roll denna
praktik spelar i våra dagliga meningsförhandlingar och kulturella föreställningar. Att försöka förstå människors känslor, åsikter och tankar kring
exempelvis genetik låter sig inte göras enbart genom att man studerar molekylärbiologi. På samma sätt är det svårt att lära sig molekylärbiologi genom
att titta på exempelvis Gattaca. En av de framkomliga vägarna för att förstå
attityder till vetenskap och teknik är att koppla loss attityderna från de
inomvetenskapliga faktumen, att inte fråga sig vad som är fel i Gattacas bild
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av genetik för att därefter försöka korrigera dessa fel, utan istället försöka se
vad genetik är i Gattaca. Det är min förhoppning att det på så sätt ska gå att
förstå den genetik som presenteras i narrativen utan att för den sakens skull
förneka att det är fiktiva narrativ som analyseras.
En annan orsak till oron över ”felaktig genetik” i de fiktiva narrativen tror
jag går att finna i hur dessa narrativ är uppbyggda. När jag tidigare presenterade Lothes modell över den narrativa texten fokuserade jag framförallt på
hur en åtskillnad mellan den verklige och den implicite författaren kunde ses
som en nyckel till att förstå det fiktiva i ett narrativ. Men för att förstå det
komplicerade förhållandet mellan vetenskap och fiktion är också det sista
steget i Lothes modell intressant: steget mellan den implicite och den verklige läsaren. Som jag redan nämnt är de narrativ jag analyserat inte till så
stor hjälp för den som vill lära sig något om genetik eller molekylärbiologi.
Men för någon utan ambitioner i den riktningen är det inte otänkbart att den
enda bild av den nya biologin som han eller hon tar till sig kommer från just
denna typ av material. Även om några av mina narrativ implicit vänder sig
till läsare med ett intresse för de frågor som aktualiseras av den nya biologin
så är det troligt att den verkliga läsaren ofta saknar detta intresse. Omvänt
kan den läsare som impliceras i den narrativa texten förutsättas besitta en
begränsad inomvetenskaplig kunskap, medan den verklige läsaren mycket
väl kan vara molekylärbiolog eller på annat sätt besitta en biologisk förståelse större än vad narrativet kräver. Eftersom narrativ inte kan anpassas till
sina verkliga läsare utan endast till de implicita uppstår ett glapp mellan vem
texten vänder sig till och vem som läser. Därav den mångfald av möjliga
tolkningar och läsupplevelser som narrativet kan ge upphov till, särskilt om
det når en stor publik. Med Ricoeurs begrepp skulle man kunna säga att även
om författaren kan utöva en viss kontroll över den intrigskapande verksamheten, då heterogena händelser blir ett narrativ, så är läsningen, då narrativet
åter relateras till heterogena händelser, inte lika lätt att styra över. I glappet
mellan narrativets konstruktion av läsaren och den som faktiskt läser uppstår
ett stort utrymme för såväl kreativa tolkningar som läsningar långt ifrån de
som författaren eller författarna eftersträvat. Kanske kan detta utgöra ett av
skälen till den oro och den svårighet att behandla fiktiva narrativ som just
fiktiva som jag ibland tycker mig se. Inte bara på så sätt att narrativen alltid
är öppna för en annan tolkning än den som författaren hoppats på, utan
också genom att såväl författare som läsare i någon mån är medvetna om
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denna risk. I så fall kan vetenskapsjournalistens, forskarens eller lärarens oro
ses som en direkt följd av en medvetenhet om läsningens svårighet och som
ett försök att bemöta och begränsa felaktigheter och för den egna verksamheten oönskade eller problematiska läsningar.
De fiktiva narrativen kan alltså ingripa på flera sätt i de samhälleliga samtalen om – och de kulturella meningsprocesserna kring – vetenskap och teknik. Inte bara genom att reproducera och skapa bilder av vetenskapliga och
tekniska fenomen, utan även genom att de provocerar till motberättelser,
förklaringar och utvecklingar från såväl inom- som utomvetenskapliga aktörer. Samtidigt som de narrativ som varit i centrum av den här studien inte
utgör några tillförlitliga källor till kunskap om den nya biologins innehåll, så
bidrar de till uppfattningar, föreställningar och diskussioner om den.
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