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”Denn vernünftige Wesen stehen alle unter dem Gesetz, dass jedes derselben sich selbst und 

alle andere niemals bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst 

behandeln solle.”1 

 

– Immanuel Kant  

 

 

”We need first to understand that the human form – including human desire and all its external 

representations – may be changing radically, and thus must be re-visioned. We need to 

understand that five hundred years of humanism may be coming to an end as humanism 

transforms itself into something that we must helplessly call posthumanism.” 

 

    – Ihab Hassan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

1 För en fri översättning se sidan 5. 
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1 Inledning  

Under hela den västerländska historien har samhället i sina lagar och sedvänjor fäst stor vikt 

vid den eller de kollektiva identiteter som kunnat kopplas till en person (eller ett djur). I Europa 

var det intill relativt nyligen självklart att olika grupper av människor hade olika värde och de 

som inte sågs som normala särbehandlades eller stöttes ut på olika sätt. Under de senaste 200 

åren har diskriminerade grupper, som slavar, arbetare, koloniserade folk, kvinnor, 

homosexuella och funktionshindrade, kämpat för att ses som lika mycket värda som de med 

makt i samhället.  

Litteraturen har spelat och spelar en stor roll i denna frigörelseprocess bland annat genom 

sin förmåga att låta oss se världen genom ”den andres” ögon och på så sätt väcka empati. Verk 

som Charles Dickens Oliver Twist från 1838, Harriet Beecher Stowes Onkel Toms stuga från 

1852, Henrik Ibsens Ett Dockhem från 1879 och Radclyffe Halls Ensamhetens brunn från 1928 

öppnade upp för en förståelse för fattiga barns umbäranden, slaveriets brutalitet, kvinnors 

underordning och en homosexualitet som sågs som brottslig och måste döljas. För många har 

denna utveckling medfört att det idag är självklart att alla människor är lika mycket värda. Men 

kanske går det inte att stanna där. 

Den vetenskapliga och tekniska utvecklingen har nämligen under de senaste decennierna 

medfört att den särställning som den traditionella humanismen ger människan och det 

mänskliga medvetandet blivit allt svårare att upprätthålla. Det finns idag inom forskningen en 

växande konsensus kring att vissa djur (t.ex. primater och delfiner) har ett självmedvetande och 

många menar dessutom att helt artificiella intelligenser snart kan vara en verklighet. 

Posthumanistiska filosofer menar därför att vårt förhållningssätt till olika djur och potentiella 

artificiella intelligenser behöver ses över och att vi inte bara kan se dem som objekt.  

Även i detta fall kan litteraturen spela en stor roll för att göra oss mer medvetna och 

inkännande. I Jonas Anshelms avhandling Förnuftets brytpunkt. Om teknikkritiken i PC Jersilds 

författarskap citerar han filosofer som Hans Kemp, Hans Jonas och Marta Nussbaum som stöd 

för sin övertygelse att ”den som är intresserad av de moraliska frågor som rör den tekniska 

utvecklingen har all anledning att fördjupa sig i litterära berättelser”.2 Denna uppsats är 

inspirerad av just detta förhållningssätt. Inledningsvis presenteras en bakgrund och motivering 

till valet av ämne följt av ett avsnitt som behandlar uppsatsens syfte och frågeställningar. 

                                                 

 

2 Jonas Anshelm, Förnuftets brytpunkt. Om teknikkritiken i PC Jersilds författarskap (diss., Stockholm, 1990), s. 

17ff. 
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1.1 Bakgrund och motivering 

För den traditionella humanismen har människans särställning varit självklar. Det var 

människan som hade en själ medan djuren sågs som automater.  Ny kunskap inom områden 

som genetik och kognitionsvetenskap gör nu att vi måste ifrågasätta människans absoluta 

särställning visavi många djur (t.ex. avseende självmedvetande och kommunikativ förmåga). 

Parallellt med denna utveckling närmar sig människan alltmer maskinerna t.ex. genom att 

infoga apparater med viss inprogrammerad intelligens i sig (tänk till exempel på cochleära 

implantat som ger döva hörsel). En del forskare menar till och med att den tekniska möjligheten 

att konstruera artificiella intelligenser med ett medvetande snart är inom räckhåll.3  

Litteraturen och filmen, och då särskilt science fiction-genren, har inspirerats av dessa 

vetenskapliga upptäckter och de nya eller potentiella tekniska möjligheterna och genom litterära 

tankeexperiment illustrerat och analyserat de möjliga framtida konsekvenserna av 

utvecklingen. Även litteraturteorin har påverkats och en rad olika posthumanistiska teorier har 

formulerats sedan Ihab Hassan lanserade begreppet 1977.4 De olika posthumanistiska 

inriktningarna förenas i en förändrad, mindre antropocentrisk, syn på människan och hennes 

relation till sin omgivning. Det som en gång för filosofer som Descartes definierade det 

mänskliga, rationellt tänkande och vetenskap, är nu, som Marie Öhman påpekar, ”vad som leder 

till ett ifrågasättande av denna definition”.5 Enbart förnuftet räcker inte som en avgränsning av 

det mänskliga från djur och intelligenta maskiner. Detta betyder också att det kan finnas skäl 

att formulera en posthumanistisk moral. 

När Immanuel Kant i slutet av 1700-talet formulerade sin moralfilosofi baserade han den i 

upplysningstidens anda på just förnuftet snarare än på traditionen eller religionen. I den version 

av hans kända kategoriska imperativ som citeras på sidan 2 är detta mycket tydligt. Här säger 

Kant, i en fri översättning, att hans morallag gäller alla förnuftiga väsen och att dessa aldrig får 

ses som enbart medel till att uppnå något utan måste behandlas, och också behandla sig själva, 

som mål i sig.6 På Kants tid florerade ännu slaveriet och livegenskapen var vanlig i Europa. De 

                                                 

 

3 Se t.ex. Elaine Graham, ”Bioethics after Posthumanism: Natural Law, Communicative Action and the Problem 

of Self-Design”, i Ecotheology, 9.2 (2004), s. 178–198 och Kevin Warwick, ”The disappearing human–machine 

divide”, i Approaching Religion, Vol. 3, Nr. 2 (2013), s. 3–15. 
4 Ihab Hassan, ”Prometheus as Performer: Toward a Posthumanist Culture? A University Masque in Five Scenes”, 

i Georgia Review, Vol. 31, Nr 4 (1977), s. 843. (Ett citat återges på sidan 2) 
5 Marie Öhman, ”Från humanism till posthumanism”, i Litteratur och språk, Nr. 5 (2009), s. 88, Linköpings 

universitetsbibliotek, Linköping, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-9569, hämtad 2014–06–05. 
6 Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, http://www.korpora.org/Kant/aa04/433.html, hämtad 

2014–06–05. 

http://www.korpora.org/Kant/aa04/433.html
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flesta människor saknade rösträtt och kvinnor var självklart underställda sina fäder eller makar. 

De som under de följande 200 åren ville förändra detta tillstånd använde ofta argument från den 

reforminriktade utilitaristiska konsekvenslogiken. Denna fokuserar på målet att minimera 

smärtan eller maximera lyckan för alla människor (och djur som kan känna smärta) snarare än 

på absoluta moralregler.   

I denna uppsats jämförs två svenska romaner som diskuterar medvetandets natur och 

gränserna för det mänskliga. De beskriver också båda den utilitaristiska samhällsmoralen som 

otillräcklig när det gäller behovet att hantera de nya insikter och utmaningar som den 

vetenskapliga, tekniska och samhälleliga utvecklingen nu ställer oss inför. I En levande själ 

från 1980 av Per Christian (PC) Jersild (f. 1935) konfronteras vi med djur som utsätts för 

plågsamma djurförsök och med uppfödandet och programmerandet av aborterade mänskliga 

fosterhjärnor som skall utnyttjas som biodatorer i intelligenta maskiner.7 När boken skrevs 

saknades en reglerad process för att godkänna forskningens djurförsök och intelligenta robotar 

var inte mer än en avlägsen vision. Idag är den teknik som Jersild spekulerade kring till viss del 

en verklighet. I forskningslaboratorierna finns robotar som styrs av odlade ”hjärnor” baserade 

på neuroner från råttor och en diskussion pågår om möjligheten att använda mänskliga celler 

för att möjliggöra behandling av hjärnsjukdomar eller rentav ge människor en utökad 

intelligens.8  

I Sången ur det kinesiska rummet från 2014 av Sam Ghazi (f. 1967) står i stället möjligheten 

till en rent artificiell intelligens i fokus.9 Att intelligenta datorer (ännu utan medvetande dock) 

nu är en realitet indikeras av att en dator i år klarat det så kallade Turingtestet. Superdatorn 

Eugene lyckades uppträda så mänskligt att mer än en tredjedel av de som kommunicerade med 

datorn via textmeddelanden trodde på påståendet att de samtalade med en 13-årige pojke.10 

De två böckernas frågeställningar kring vad som händer i en framtid när robotar blir alltmer 

människolika och människor alltmer robotlika är idag högaktuella.11 Inte minst gäller det frågan 

om gränserna för det mänskliga och behovet av en etik som inkluderar andra väsen med ett 

medvetande. Det är ett intresse i dessa frågor som har varit mitt motiv för valet av uppsatsämne.   

                                                 

 

7 PC Jersild, En levande själ (Stockholm, 1980), s. 219–223, 231f. 
8 Kevin Warwick, ”Implications and consequences of robots with biological brains”, i Ethics and Information 

Technology, Vol. 12 (2010), s. 223–234. 
9 Sam Ghazi, Sången ur det kinesiska rummet (Stockholm, 2014). 
10 Nicklas Lundblad, ”Genombrott för de tankfulla datorerna”, i Svenska Dagbladet, 9.6.2014. 
11 Se t.ex. Fredrik Svenaeus, ”Ny teknik testar gränsen för vår mänsklighet”, i Svenska Dagbladet, 13.2.2012. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera hur de två framtidsskildringarna, En levande själ och 

Sången ur det kinesiska rummet, problematiserar relationen mellan människor och andra 

medvetna väsen. Analysen görs i ett posthumanistiskt perspektiv. I ett sådant perspektiv är ett 

medvetande alltid inskrivet i den natur och de teknologier som omger det. Varje artefakt kan 

betraktas som en ”protes” som på något sätt formar beteendet. Centralt för denna uppsats är 

frågan hur de två verken skildrar de annorlunda medvetandena och deras relation till människor, 

biologi och teknik samt vilken roll innehavandet av en (mänsklig) kropp har för möjligheten att 

ingå i den mänskliga moraliska gemenskapen. Viktiga problemställningar är:  

 Hur beskrivs de posthumana ”andras” medvetanden och dessas relation till människor, 

biologi och teknik? 

 Vilken posthumanistisk moral förs fram och hur problematiseras den? 

 Hur stärker eller försvagar språket, och då särskilt stilval och bildspråk, de posthumanistiska 

tankar och moraluppfattningar som artikuleras i verken  

 Vilka är berättelsernas interna posthumanistiska perspektiv? 

2 De två romanerna 

De två verken som behandlas i denna uppsats är båda skrivna av författare med läkarutbildning. 

PC Jersild hade en lång erfarenhet av både läkaryrket och ett författarskap med moraliska teman 

när En levande själ gavs ut 1980 medan Sam Ghazi endast hade publicerat en diktsamling innan 

Sången ur det kinesiska rummet kom ut 2014. Mitt motiv för valet att studera just dessa två verk 

är bland annat att de har flera gemensamma drag i de moraliska frågor de reser och hur 

historierna är uppbyggda kring två ensamma medvetanden som söker en mening med sin 

existens. En viktig skillnad är berättelsernas stil. En levande själ är en satirisk dystopi medan 

Sången ur det kinesiska rummet är en utvecklingsberättelse som pekar på nya möjligheter. För 

att underlätta en smidig läsning av textanalysen i kapitel 5 summeras nedan de två verken. 

I En levande själ låter Jersild läsaren följa tankarna hos en person som efter en tid som 

totalförlamad och liggande i en respirator accepterar att fortleva som en frilagd hjärna i företaget 

Biochine Medical Corps forskningsverksamhet och produktion. En professor George berövar 

denna hjärna, som flyter i ett litet akvarium, alla personliga minnen av det förflutna för att 

bereda plats för nya minnen och förmågor. Därpå utsätts Ypsilon, som hjärnan döpts till, för en 

räcka kemiska experiment som syftar till att göra den till ett rent intellekt. Ypsilon beskriver i 

boken hur hans kroppslösa jag försöker acceptera sin nya verklighet och ta kontroll över den. 
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Protagonisten blir till och med kär i den empatiska laboratorieassistenten Emma och svartsjuk 

på doktoranden Carl som uppvaktar henne. Ypsilon försöker freda sin personlighet och hitta 

möjligheter att fly bland annat genom att utnyttja en nyvunnen telepatisk förmåga som kan 

påverka andra ”försöksdjur”. Protagonisten kan t.ex. tala med och i viss utsträckning styra en 

gammal hund, en amputerad hand och inte minst apan Flink vars berättelse om sin uppväxt på 

”apön” så småningom blir Ypsilons egna barndomsminne i brist på egna minnen. Historien 

slutar med att Ypsilons intellektuella vänstra hjärnhalva förenas med en vänsterhänt persons 

högra. Cortex, som resultatet kallas, är ett rent intellekt med hög IQ men utan känslor. Detta 

väsen beskriver sedan sin tid som en tänkande maskin i produktionen av fosterbaserade 

biodatorer för industrin tills de blir utkonkurrerade av odlade biodatorer. Cortex avlivas då och 

blir ett museiföremål. 

I Sången ur det kinesiska rummet växlar ordet mellan en allvetande berättare och bokens jag, 

en intelligent datamaskin kallad Cepheus. Boken inleds och avslutas med skildringar av datorns 

död och pånyttfödelse i en satellit, Fenix 20002. Cepheus har under ledning av Yas, en 

universitetslektor anställd vid det japanska företaget Waseda, programmerats till att både kunna 

lösa intellektuella uppgifter och till att ha känslor. I mötet med Aprilsnö, en samling japanska 

och svenska haikudikter, väcks ett skapande medvetande i Cepheus. Efter flytten till Sverige 

kommer detta i konflikt med det maskinmässiga arbetet som rutinmässig provgranskare och 

diagnosgivare på Karolinska institutet. Cepheus blir med tiden allt mer utvecklad i sina tankar 

och känslor och blir t.ex. förälskad i arbetskamraten Simona. Det digitala 

informationssamhället ligger via internet öppet och stimulerar känslor och fantasi till en 

skapande verksamhet som i diktform skildrar den digitala intelligensens verklighet. När 

Cepheus till sist revolterar mot att inte fritt kunna välja sin framtid och arbetsvägrar beslutar 

Yas att man av säkerhetsskäl måste ”döda” programmet och dissekera ”hjärnan”. Med hjälp av 

Simona har Cepheus dessförinnan via internet laddat upp en kopia av sitt jag i satelliten Fenix 

20002. När en astronaut vill kontrollera varför satelliten inte följer kommando startar 

motorerna, astronauten dödas i flammorna och satelliten flyger iväg mot stjärnorna.    

3 Teori och metod 

I detta kapitel behandlas inledningsvis kortfattat lite av den vetenskapliga och filosofiska 

kontexten för de diskussioner som förs kring medvetandets natur i verken. Därefter introduceras 

posthumanismen och genreteorier kring science fiction som är de två litteraturteorier som 



9 

 

 

utnyttjas i analysen av verken. Avslutningsvis presenteras kortfattat de metoder som används i 

textanalysen. 

3.1 Intelligenta maskiner och djur 

Det finns idag inom forskningen en växande konsensus kring att vissa djur (t.ex. primater och 

delfiner) har ett självmedvetande manifesterat genom att de t.ex. förstår att de ”finns” i sin egen 

kropp.12 Ett av flera sätt som finns för att idag bedöma om och när djur (och barn) har ett 

självmedvetande är Gallups så kallade spegeltest där det avgörande är att försökspersonen inser 

att spegelbilden är en bild av personen själv visat t.ex. genom att denne försöker ta bort en fläck 

på den egna kroppen fast den endast syns i spegelbilden.13 Spegeltestet används i båda verken 

som en indikator på medvetande. 

Att en dator nu som vi har sett har klarat Turingtestet betyder inte att den har ett eget 

medvetande. Filosofen John R. Searle formulerade redan 1980 ett starkt argument emot detta i 

form av ett tankeexperiment, ”Det kinesiska rummet”. Tankeexperimentets uppläggning är att 

en person, som inte förstår ett ord kinesiska, är instängd i ett rum tillsammans med en detaljerad 

instruktion och en uppsättning regler (ett "program"). Reglerna är så finurligt och intelligent 

utformade att det är möjligt för personer utanför rummet att skriva godtyckliga frågor på 

kinesiska och lämna in dem genom en in-lucka och få svaren på frågorna tillbaka genom en ut-

lucka fastän personen i det slutna rummet inte förstår vare sig frågor eller svar. Searles slutsats 

är att en stor databas och detaljerade regler är tillräckliga för att det skall fungera och att 

systemet alltså inte behöver ha ett medvetande. Han menar också att ett medvetande inte kan 

skapas bara genom programmering.14 Denna slutsats är inte oomstridd och Sången ur det 

kinesiska rummet har, som titeln indikerar, som utgångspunkt att medvetna datorer ändå är en 

möjlighet.  Searle tillbakavisar inte heller detta kategoriskt. 

Hans ståndpunkt är att medvetandet är en naturlig del av en i evolutionen utvecklad biologi 

och han utesluter inte att vi i en framtid kan tillverka datorer med självmedvetande. Det kan 

dock bara ske utifrån en (i dag inte befintlig) kunskap om vad det är i vår hjärna som gör 

                                                 

 

12 Louis M. Herman, ”Body and self in dolphins”, i Consciousness and Cognition, Vol. 21 (2012), s. 526–545. 
13 Se t.ex. David Edelman och Anil K. Seth, ”Animal consciousness: a synthetic approach”, i Trends in 

Neurosciences, Vol. 32 (2009), s. 476–484 och Gordon G. Gallup Jr., Steven M. Platek, och Kristina N. Spaulding, 

”The nature of visual self-recognition revisited”, Trends in Cognitive Sciences, Vol 18(2) (2014), s. 57f. 
14 John R. Searle, The rediscovery of the mind (Cambridge, Massachusetts, 1994), s. 45. 
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medvetandet möjligt.15 Kevin Warwick menar emellertid i ”The disappearing human–machine 

divide” att utvecklingen nu nått så långt att viktiga moraliska gränsdragningar måste ske:  

In particular when considering robots with biological brains, this could mean perhaps human brains 

operating in a robot body. Therefore, should such a robot be given rights of some kind? If one was 

switched off would this be deemed to be an instance of cruelty to robots? More importantly at this 

time – should such research forge ahead regardless? Before too long we may well have robots with 

brains made up of human neurons that have the same sort of capabilities as those of the human 

brain.16 

Han menar alltså att det är viktigt att diskutera moraliska gränsdragningar i en tid när tanken på 

en mänsklig hjärna eller människoliknande hjärna som får en robotkropp inte längre kan 

avfärdas som omöjlig.  En bra grund för en etisk debatt om hur vi skall behandla andra sorters 

medvetanden och se på riskerna med att utveckla dem är de posthumanistiska scenarion och 

situationer som science fiction-litteratur sedan länge har behandlat.  

3.2 Posthumanismen 

Marie Öhman har i sin artikel ”Från humanism till posthumanism” undersökt skillnaderna 

mellan ett humanistiskt och ett posthumanistiskt synsätt. Hon menar att det i traditionellt 

humanistiskt tänkande ofta betraktas som ”en naturgiven sanning att en människa är något annat 

än ett djur, att människan styrs av rationalitet och att tillvaron dualistiskt kan delas in i en 

mänsklig och en icke-mänsklig del, i en natursfär och en kultursfär, i kroppslighet och 

själslighet.”17
 Hon menar också att posthumanismen ersätter dessa dikotomier och hierarkier 

med ett synsätt baserat på holism och hybriditet: ”Man kan säga att om humanisten ser sig själv 

som ett distinkt väsen i någon form av antagonistisk relation till sin omgivning, så ser 

posthumanisten sitt vara som inkorporerat i teknologin eller i naturen. Denna flödesontologi 

både förutsätter och resulterar i en omvärdering av en etablerad syn på hur tanke, kunskap, 

moral och språk relaterar till varandra”.18  

I En levande själ och Sången ur det kinesiska rummet möter vi flera posthumanistiska teman 

som t.ex. djur med medvetande och en förmåga till kommunikation, protagonister som saknar 

mänsklig kropp och en flytande gräns mellan det djuriska, det mänskliga och det maskinella. 

Som en grund för posthumanistiska analyser används i denna uppsats Cary Wolfes essäsamling 

                                                 

 

15 Searle, s. 92. 
16 Warwick, 2013, s. 14. 
17 Öhman, s. 80. 
18 Ibid., s. 88. 
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What is posthumanism? samt Jonas Ingvarssons diskuterande recension av antologin 

Posthumanistiska nyckeltexter (red. Cecilia Åsberg, Martin Hultman och Francis Lee) från 

2012. Wolfe ser den posthumanistiska realiteten som en utmaning för förståelse av oss själva 

och världen: 

This is simply to say that it will take all hands on deck, I think, to fully comprehend what amounts 

to a new reality: that the human occupies a new place in the universe, a universe now populated by 

what I am prepared to call nonhuman subjects. And that is why, to me, posthumanism means not the 

triumphal surpassing or unmasking of something but an increase in the vigilance, responsibility, and 

humility that accompany living in a world so newly, and differently, inhabited.19 

Wolfe menar alltså att det är ett stort intellektuellt och känslomässigt språng att inkludera 

medvetna djur som subjekt och att det leder till en helt ny syn på världen och vår plats i den. 

Han argumenterar i boken också för en etik baserad på medkänsla snarare än mänskliga 

förmågor: 

Such a project points us toward the necessity of an ethics based not on ability, activity, agency, and 

empowerment but on a compassion that is rooted in our vulnerability and passivity – “this non-

power at the heart of power”, as Derrida puts it. In this light, the ethical force of our relation to the 

disabled and to nonhuman others is precisely that it foregrounds the necessity of thinking ethics 

outside a model of reciprocity between “moral agents” […]20 

Eftersom medvetna djur och maskiner inte kommer att ha samma förmågor som vi människor 

vill han se en moral baserad på medkänsla snarare än på förmågor. På detta sätt slipper Wolfe 

också frågan om reciprocitet mellan moraliska agenter. 

Ett centralt begrepp i många posthumanistiska teorier är protesen. Med proteser avses 

verktyg av olika sorter som förlänger vår fysiska eller mentala kapacitet.21 Det kan vara enkla 

ting som den blindes käpp eller komplexa som böcker, mobiltelefoner eller internet. Språket 

ses i detta perspektiv som den första och viktigaste protesen som har utvecklats tillsammans 

med människan.22  

Ingvarsson menar i sin recension att en posthumanistisk analys bryter med en tradition av att 

se utommänskliga ting och varelser som symboliska representanter för något annat. Genom att 

se icke-mänskliga aktörer som likvärdiga de mänskliga kommer vi ifrån den antropocentriska 

analystradition som främst studerat textens icke-mänskliga aktörer i mänskliga termer. Nya 

                                                 

 

19 Cary Wolfe, What is posthumanism? (Minneapolis, 2010), s. 47. 
20 Wolfe, s. 141. 
21 Ibid., s. 34ff. 
22 Ibid., s. 295. 
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perspektiv upprättas därmed i läsandet av den litterära texten och ”de frågor vi kan ställa om 

aktörer utanför textens ’mänskliga’ agenter har blivit komplexare och intressantare”.23  

I den litterära behandlingen av posthumanistiska teman har science fiction-genren en central 

plats, inte minst gäller det de datorrelaterade frågeställningarna. 

3.3 Science fiction 

Svante Lovén konstaterar i sin översiktsartikel ”Den tänkande maskinen. Datorerna i science 

fiction” att renodlat utopiska scenarier byggda på datortekniken inte finns utanför den renodlade 

science fiction-litteraturen. Han menar att detta kan kopplas till den ”teknikskepsis som 

alltsedan romantiken odlats inom den borgerliga litteratursfären, i enlighet med det 

regelmässiga hävdandet av fantasins och känslolivets primat gentemot naturvetenskapens 

världs- och människoförståelse”.24 

Det har visat sig svårt att definiera vad som entydigt karaktäriserar berättandet i science 

fiction-genren. Farah Mendlesohn konstaterar i sin artikel ”Introduction: reading science 

fiction” att genren glatt lånar upplägg för intrigen från andra genrer. Hon menar att det 

känslomässiga hjärtat för science fiction är en känsla av förundran inför något vi inte mött förut 

(som en levande hjärna som flyter i ett akvarium eller en diktande dator som arbetsvägrar). Ett 

annat särdrag är att texten fungerar som en idéroman där ett tankeexperiment, ”vad skulle hända 

om?”, kan förverkligas och få ett svar i litterär form.25 

Gwyneth Jones menar att science fiction-formen ger såväl författare som läsare en möjlighet 

att se till synes bisarra posthumanistiska etiska problemställningar på samma sätt som mer 

välkända moraliska frågor kring människors sociala ställning, ras eller etnicitet: 

 […] asking ’does a cloned baby have a soul?’ is as obviously distasteful as asking the same about 

a child of a chattel-slave, in the nineteenth-century USA. 26  

Romanen kan upprätta en värld där det idag otänkbara eller futuristiska blir en självklar 

verklighet och de etiska problemställningarna i denna fiktiva värld blir därför normaliserade 

och kan jämföras med välkända i dagens värld.    

                                                 

 

23 Jonas Ingvarsson, ”Posthumanistiska nyckeltexter”, i Samlaren (2012), s. 463. 
24 Svante Lovén, ”Den tänkande maskinen. Datorerna i science fiction”, i Tidskrift för litteraturvetenskap, 1999:3–
4, s. 19f. 
25 Farah Mendlesohn, ”Introduction: reading science fiction”, i The Cambridge Companion to Science Fiction, red. 

Edward James och Farah Mendlesohn (Cambridge, 2013), s. 3ff. 
26 Gwyneth Jones, ”The icons of science fiction”, i The Cambridge Companion to Science Fiction, red. Edward 

James och Farah Mendlesohn (Cambridge, 2013), s. 167. 
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3.4 Posthumanistisk textanalys och tolkning 

Denna uppsats syftar till en jämförelse mellan två romaner i ett posthumanistiskt perspektiv. En 

sådan läsning och tolkning av verken bör, som Marie Öhman påpekade, grundas på en 

omvärdering av hur ”tanke, kunskap, moral och språk relaterar till varandra”.27  Såväl textens 

innehåll som dess form och relationen mellan dem är alltså viktiga. 

En viktig del av analysmetoden för denna uppsats är därför en undersökning av hur språket, 

och då särskilt stilval och bildspråk, stärker eller försvagar de posthumanistiska tankar och 

moraluppfattningar som artikuleras i verken. Speciellt studeras hur böckerna språkligt gestaltar 

medvetandets natur och problematiserar gränsen mellan djur, människor och maskiner.  

I en posthumanistisk textanalys är det viktigt att reflektera kring den egna mentala 

utgångspunkten och på hur de posthumana ”andra beskrivs”. Den posthumanistiska läsningen 

i denna uppsats har metodmässigt inspirerats av Stefan Herbrechers och Ivan Callus artikel 

”What is a posthumanist reading” där de formulerar några utgångspunkter för en post-

humanistisk läsning av science fiction-texter i vid mening. De menar bland annat att ett sådant 

läsande kräver en mental omställning:  

To read in a posthuman way is to read against one’s self, against one’s own deep-seated self-

understanding as a member or even representative of a certain “species”. It is already to project an 

otherness to the human, to sympathise and empathise with a position that troubles and undoes 

identity while struggling to reassert what is familiar and defining.28 

Vi måste enligt Herbrecher och Callus alltså frigöra oss från vår egna mänskliga identitet och i 

läsningen inte göra skillnad mellan oss och de ”andra”. För att distansera oss från vår biologiska 

identitet bör vi omvärdera det som definierar oss och fokusera på vad som förenar oss med ”de 

andra”. Detta är givetvis en process som liknar den som krävdes när nya grupper av människor 

erkändes som likvärdiga subjekt men är kanske ännu svårare eftersom den posthumana ”andra” 

ofta beskrivs eller avbildas i en form som inspirerats av någon av humanismens uteslutna (den 

omänskliga, den icke-mänskliga, den övermänskliga, djuret, utomjordingen, monstret m.fl.).  

Herbrecher och Callus menar också att det posthumanistiska läsandet bör sträva efter att 

kritiskt utvärdera hur den posthumana ”andre” beskrivs och ingår i berättelsen. En sådan läsning 

kan vara kritisk mot både hur den posthumana och hur humanismen beskrivs och istället se 

                                                 

 

27 Öhman, s. 80. 
28 Stefan Herbrechter och Ivan Callus, ”What is a posthumanist reading”, i Angelaki: Journal of the Theoretical 

Humanities, Vol. 13, Nr. 1 (2008), s. 95. 
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människan som något ännu inte till fullo realiserat.29 En posthumanistisk läsning bör vidare 

granska hur människor och icke-människor ses som varandras motsatser i texterna och visa på 

hur de vitala skillnaderna dem emellan måste omkullkastas för att den essentiella renheten i 

kategoriseringen skall kunna störas.30 

Genom att studera den humanism som finns inskriven i texter som samtidigt utforskar 

gränserna för det mänskliga kan en posthumanistisk analys visa på alternativ som inte har 

samma begränsningar som humanismens värdegrund. Enligt Herbrecher och Callus är 

medkännandet med ”de andra” en grundläggande tanke i posthumanismen som både kan oroa 

och ge möjlighet till förnyelse av humanistiska perspektiv: 

In the midst of a call for human(ist) ethics, the peril that scares us most deeply is the end of our 

capacity for care. It is in rediscovery of that capacity that humanity is revived. Yet this ethics is 

never more radically challenged than when it must legislate for the possibility of the posthuman. To 

re-echo Latour, we will never have been human until we have accepted the posthuman.31 

Vår förmåga till medkänsla är alltså en grundval för att vidga den humanistiska etiken till en 

posthumanistisk. 

Det finns ingen entydig definition av vad som kännetecknar ett posthumanistiskt perspektiv 

eller synsätt. För att strukturera analysresultaten i denna uppsats används den kategorisering av 

olika sorters posthumanism som introducerades av Carey Wolfe i What is posthumanism? 

Wolfe analyserar spänningsfältet mellan humanism och posthumanism i två dimensioner (den 

interna hållningen inom en vetenskaplig disciplin och hållningen visavi något som händer 

utanför denna) och graderar axlarna med humanistiskt innehåll. På detta sätt får han fyra 

kvadranter med olika kombinationer mellan posthumanistisk och humanistisk där den 

humanistiska humanismen får representera den traditionella humanistiska hållning som ser djur 

som ting.  

Den humanistiska posthumanismen tar tag i t.ex. djuretiska frågor, men förutsätter alltid 

blicken och förståelsen hos ett avgränsat och överordnat subjekt. Därför kan man aldrig heller 

i reell mening ta sig utanför den centreringen och frambringa ett posthumanistiskt perspektiv. 

Den posthumanistiska humanismen å andra sidan avvisar dagens humanistiska kunskapsgrund 

men bibehåller distansen till de posthumana ”andra” i sin verksamhet.  En posthumanistisk 

                                                 

 

29 Herbrecher och Callus, s. 97. 
30 Ibid., s. 97. 
31 Ibid., s. 109. Bruno Latour (f. 1947) är en fransk filosof. 
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posthumanism förstår innebörden och konsekvenserna av att överge den humanistiska 

subjektiva människosynen. Man inte bara talar om eller påvisar utan också är det ”andra”.32 

4 Tidigare forskning  

Det finns några vetenskapliga analyser som behandlar PC Jersilds författarskap i allmänhet och 

romanen En levande själ i synnerhet.  

Jonas Anshelm beskriver i sin avhandling från 1990 Förnuftets brytpunkt. Om teknikkritiken 

i PC Jersilds författarskap hur Jersild både bejakar och tar avstånd från en materialistisk 

människosyn. Anshelm menar att i Jersilds författarskap ”beskrivs och förstås vissa fysiska, 

biologiska, psykiska och sociala, mänskliga egenskaper med hjälp av maskinanalogier”. Men 

att den dimension som gör människan till människa är ”viljandets, självmedvetandets och 

medkännandets” som inte kan jämföras med maskiners funktion.33  

Anshelm menar att moraliska frågor kring relationen människa, maskin och samhälle finns 

som ett återkommande mönster i Jersilds författarskap: 

I Jersilds berättelser kan följaktligen ett kompositionsmönster urskiljas där en eller flera fabler 

efterbildar mänskliga handlingar och händelser som är ägnade att injaga fruktan och väcka 

medlidande; läsaren förs genom berättelsen i en dialektisk rörelse mellan fruktan och medlidande 

fram till en punkt där han avkrävs ett moraliskt ställningstagande. Är detta rätt? Bör en sådan 

utveckling undvikas?34  

I likhet med den klassiska tragedins åskådare blir vi som läsare genom berättelsen förda 

i en rörelse mellan fruktan och medlidande som gör oss mogna att ta ställning moraliskt 

inför den beskrivna situationen eller utvecklingen. Anselm finner i Jersilds verk också ett 

krav på en ny etik som måste utsträckas till alla former av medvetanden som förmår känna 

lidande och lycka.35  Men Anshelm menar också att Jersild finner även denna utvidgade 

utilitarism otillräcklig och att hans verk ofta handlar om absoluta moraliska gränser i 

Kants anda: ”De påvisar plikter och formulerar rättigheter för att fastslå vad som inte får 

göras.”36 

                                                 

 

32 Wolfe, s. 123–126. 
33 Anshelm, s. 209. 
34 Ibid., s.29. 
35 Ibid., s.260. 
36 Ibid., s. 251. 
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Anselms tes är att ett centralt tema i alla Jersilds verk är den vårdande kärleken och ansvaret 

för den andre.37 I En levande själ känner både Curt och Emma medlidande med Ypsilon och 

anser behandlingen av honom orätt och revolterar så småningom mot behandlingen trots att de 

själva tagit aktiv del i den. Anshelm menar också att En levande själ kan ses som en myt om 

människans situation i det teknologiska samhället:  

Alla hans behov tillfredsställs med hjälp av tekniken och han kommunicerar med hjälp av tekniken; 

han är bokstavligen fängslad och instängd i tekniken. Slutpunkten i denna utveckling är att också 

Ypsilon, människan, omvandlas till en maskin. Han drömmer sig visserligen tillbaka till sitt förflutna 

bland aporna; apan i honom gör sig hörd och kräver uppmärksamhet, med sin förmåga att i motsats 

till maskinen känna smärta, längtan och aggressivitet. Men det finns ingen väg tillbaka. Den tekniska 

utvecklingen omöjliggör ett återvändande. Artefakten ersätter och efterträder människan i 

evolutionen.38 

Anshelm hävdar att En levande själ kan läsas som en varning för människans slutliga 

anpassning till det teknologiska samhällets krav. De vetenskapsmän som har avlägsnat Ypsilons 

känsloliv, medlidande och moraliska medvetenhet har perverterat upplysningstraditionens 

rationaliseringssträvanden i strid med Kants kategoriska imperativ. En människa får aldrig 

behandlas som vore hon enbart ett medel.39  

I artikeln ”The Battle for the Self in P. C. Jersild´s En levande själ”, beskriver Ross Shideler 

hur Jersild skildrar Ypsilons, i slutändan fruktlösa, kamp för att behålla sin individualitet och 

humanitet när företaget Biochine vill göra om honom till en maskin. Shideler betonar bland 

annat att Ypsilons motstånd bottnar i hans förmåga till fantasi: 

Nevertheless, against his helplessness as a research object stands Ypsilon´s ability to dream, to 

imagine. This ability to create in the mind, to fantasize, represents one of the most important factors 

in Ypsilon´s humanity and individuality. As long as he has his imagination, he can oppose the 

researchers.40 

Om forskare som Anshelm och Shideler alltså har ett humanistiskt perspektiv när de fokuserar 

på vad En levande själ kan säga om det mänskliga och hoten mot denna mänsklighet utgår 

denna uppsats istället från ett posthumanistiskt perspektiv där Ypsilon och djuren inte 

representerar något allmänmänskligt förhållande utan bara sig själva. 

                                                 

 

37 Ibid., s. 270f. 
38 Ibid., s. 135f.  
39 Ibid., s. 212. 
40 Ross Shideler, ”The Battle for the Self in P. C. Jersild's En levande själ ”, Scandinavian Studies, Vol. 56 (1984), 

s. 261. 
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Det finns ännu ingen litteraturvetenskaplig analys av vare sig författaren Sam Ghazi eller 

hans första roman Sången ur det kinesiska rummet. Det finns dock några längre recensioner av 

boken. Eva Johansson ser boken som en idéroman och noterar att filosofiska tankar kring 

medvetandets natur, tänkandets väsen och den skapades förhållande till sin skapare utgör 

romanens drivande motor. Men för Johansson är det Cepheus mänskliga drag som är 

intressantast. Att datorn har en drift att bli något annat än det han skapades till: 

[…] utgör det kanske tydligaste tecknet på att han faktiskt blivit mänsklig: någon som kan drömma, 

bete sig irrationellt och till och med vara beredd att offra sitt – och andras – liv. 41 

För Johansson är det självklart att bara människor har en egen vilja, kan drömma och agera 

känslostyrt. Flera recensenter gör kopplingar mellan Ghazis roman och En levande själ 

och/eller Harry Martinssons Aniara i sättet att skärskåda det mänskliga.42 Det är intressant att 

inte heller de på allvar diskuterar Ghazis roman ur ett posthumanistiskt perspektiv eller 

problematiserat de moraliska frågorna den ställer. 

 Flera forskare har emellertid analyserat hur maskiner med intelligens och medvetande 

skildras i litteraturen. Svante Lovén gör i sin artikel, ”Den tänkande maskinen. Datorerna i 

science fiction”, en genomgång av främst angloamerikansk science fiction som behandlar temat 

tänkande datorer. Av speciellt intresse för denna uppsats är hans iakttagelser kring den sannolikt 

mest namnkunniga av alla medvetna datorer i litteraturen och filmen, Hal 9000 i Stanley 

Kubricks film 2001 - A Space Odyssey från 1968 (manusförfattaren var Arthur C. Clarke, som 

också skrev en roman med samma namn där historien presenteras mer i detalj). Lovén 

konstaterar, angående skildringen av Hals förvandling från lydig tjänare till mördare, att vår 

”uppfattning av Hal som ett tänkande, kännande och handlande subjekt uppstår genom den 

konsekventa beskrivningen av hans öde i antropomorfa termer” och att Hals status som 

självständig individ ”suggereras ytterligare av en utarbetad psykologi i förklaringen av hans 

beteende”. Han menar också att den antropomorfa metaforiken sedan bibehålls konsekvent t.ex. 

när urkopplingen av Hals högre funktioner likställs med en lobotomi.43 

Lovén konstaterar också att Clarke i sin framtidsbild anknyter till den platonskt färgade iden 

om den helt icke-materiella existensen, genom att: 

                                                 

 

41 Eva Johansson, ”En robots längtan efter ett friare liv”, i Svenska Dagbladet, 27.02.2014. 
42 Se bland annat Dan Sjögren, ”En fin robothistoria”, i Skånska Dagbladet, 13.2.2012, Bodil Juggas, ”En Aniara 

för vår artificiella tid”, i Arbetarbladet, 27.02.2014 samt Martin Lagerholm, ”Sam Ghazi: Sången ur det kinesiska 

rummet”, i Smålandsposten, 25.02.2014. 
43 Lovén, s. 30. 
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[…] låta dessa varelsers slutliga utvecklingsfas vara en av ren energi, bortom tidens grepp”. 

Människa och dator är alltså inte evolutionära rivaler eller ens komplement utan skilda faser i 

utvecklingen mot den optimalt realiserade intelligensen.44 

Niclas Fasth lanserar i sin magisteruppsats Ernetikanismens ontologi – när AI blir I. Den 

suveräna tankens tillblivelse och peripeti hos det syntetiska sinnet, ett nytt begrepp, 

”ernetikanism” som kompletterar det etablerade ”cyborg” i skildringen av överlappningen och 

rörelsen mellan datorer och människor:  

I stället för att människan enbart sluter sig till datorns cybernetiska kretslopp, börjar datorn själv 

anta mänskliga (här i meningen självtänkande, intellektuella) drag (och i ett vidare steg kanske den 

ansluter sig till oss som vi till den). Datorn får en agens, blir mer än bara respons. Datorn blir ett 

slags organism som en förlängning utåt från cybernetiken, på motsvarande vis som organismen blir 

en del av cybernetiken, i anslutning inåt mot den. På ena sidan vi, människorna i rörelse mot 

cyborgerna och datorerna; på andra sidan de, de omvända cyborgerna, ernetikanismerna. Två nya 

varelser som växer fram hand i hand på varsin sida av informationsflödet. Den ena som rör sig in i 

det, den andra som kommer ur det; den ena som hjälpt till att skapa oss, den andra som vi hjälpt till 

att skapa.45 

Om vi med cyborg betecknar människor som utnyttjar eller kompletteras av teknik introducerar 

Fasth alltså begreppet ernetikanism för fallet när en dator får medvetande och därmed blir mer 

mänsklig.   

Fasth studerar tre olika verks skildring av den autonoma artificiella intelligensens första 

ögonblick med egen agens och ser likheter mellan hur Maureen F. McHugh i ”The Kingdom of 

the Blind” (som ingår i hennes novellsamling After the Apocalypse) och Stanislav Lem i 

”GOLEM XIV” (som ingår i hans novellsamling Imaginary Magnitude) skildrar hur de 

medvetna datorerna (”ernetikanismerna”) initialt utnyttjar sin fria vilja: 

Men ernetikanismen i ”Kingdom” är alltså a) ett verktyg eller medium, som b) plötsligt får ett eget 

medvetande, och sedan c) försöker lära känna sin omvärld, genom att d) sträcka sig utåt (för att se 

vad den kan göra med sin ”kropp”, som här är nätverket, och se vad det är anslutet till).      

I GOLEM är ernetikanismen också ursprungligen a) ett verktyg som b) plötsligt kommer på sig 

själv med att ha något slags medvetande, och som c) sedan lär känna sin omvärld genom ett slags 

kulturell analys, i vilken den d) sträcker sig utåt och granskar människan genom att föreläsa för 

henom om hens varande; på detta sätt börjar ernetikanismen att e) undersöka medvetandet.46 

                                                 

 

44 Ibid., s. 31. 
45 Niclas Fasth, Ernetikanismens ontologi – när AI blir I. Den suveräna tankens tillblivelse och peripeti hos det 

syntetiska sinnet (magisteruppsats, Linköpings universitet, 2013), s. 3. 
46 Fasth, s. 62f. 
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Som vi ses skildras alltså de nyväckta datormedvetandena som nyfikna på såväl sin mänskliga 

och digitala omvärld som sitt eget medvetande. Datorernas nyfikenhet på det mänskliga ger 

enligt Fasth författarna nya möjligheter att skildra oss utifrån:  

[…] det blir på ett sätt som att vi för första gången kan se oss själva i ett tredjepersonsperspektiv 

som samtidigt alltjämt är från första person. […] vi kan se oss själva i ansiktet utan att det är 

spegelvänt eller inspelat; utan att perspektivet är fastlåst utifrån vårt eget ansikte (ögonens 

position).47  

Genom datorns kameraöga och digitala själsliv kan författaren granska det mänskliga utan att 

begränsas av antropocentriska utgångspunkter.  

I denna uppsats utnyttjas Fasths och Lovéns studier av datormedvetanden i science 

fictionlitteratur som en utgångspunkt för analysen av hur Ghazi beskriver Cepheus medvetande 

och utveckling.   

5 Posthumanistisk gestaltning och moral i två verk 

I detta kapitel jämförs inledningsvis hur de två böckernas gestaltar de, till det yttre, icke-

mänskliga jagen, Ypsilon respektive Cepheus, när de utvecklar och försvarar en egen identitet. 

Därpå analyseras hur böckerna beskriver mötet mellan protagonisterna och olika människor 

och möjligheten att kunna ingå i en gemenskap med andra. Det avslutande avsnittet fokuserar 

på en posthumanistisk analys av hur böckerna argumenterar kring centrala etiska frågor och 

begrepp när det gäller hur människor skall bemöta andra medvetna varelser (djur, människor 

eller maskiner). 

5.1 Andra biologiska förnuft 

En levande själ är uppbyggd som en inre monolog där vi löpande kan ta del av protagonisten 

Ypsilons intryck och tankar. På detta sätt tvingas läsaren att identifiera sig med det till det yttre 

omänskliga jaget, en naken hjärna med ett öga och två öron som varken kan skriva eller tala. 

Identifikationen förstärks dessutom av att läsaren endast kan se världen genom protagonistens 

begränsade sinnesintryck från det lilla akvarium där hjärnan förvaras. I boken skildras i 

självbiografisk form hur Ypsilon, som berövats sitt ursprungliga namn och sina personliga 

minnen ja till och med kunskapen sin könstillhörighet, kämpar med att konstruera och 

vidmakthålla en ny identitet. Jersild lyfter fram vikten av det kroppsliga för identiteten i en 

                                                 

 

47 Ibid., s. 49. 
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passage där när personalen genomför ett spegelförsök framför den flytande hjärnan och Ypsilon 

tvingas identifiera sig med den kropp som finns kvar:  

När jag ser min spegelbild blir jag äcklad. Jag har svårt att acceptera ett utseende som detta. Men 

jag försöker intala mig att känna glädje. När man länge skvalpat i ovisshet, är det en stor gåva att få 

en yttre identitet. Ett utseende.48 

Samtidigt som texten gestaltar Ypsilons starka olustkänslor inför sitt nya groteska yttre beskrivs 

också protagonistens självironiska tankar kring sin vilja att känna glädje över att ha fått kunskap 

om sin kroppsliga identitet. I boken framträder Ypsilons personlighet ofta genom detta slags 

torra och lite akademiska humor som nästan hela tiden innehåller en återhållen desperation.  

Jersild beskriver också hur kroppslösheten och de utraderade minnena föder ett behov av en 

inre könsidentitet hos Ypsilon i samband med förälskelsen i skötaren Emma: 

Jag har på det intellektuella planet numera accepterat att jag är en friliggande hjärna – men i mitt 

djupaste känsloliv, varhelst det nu råkar befinna sig, är jag en välväxt man med rena drag och muntert 

spelande blick.49 

I denna passage låter Jersild Ypsilon följa det dåtida samhällets heteronormativa tankesätt. Det 

är då självklart att protagonisten konstruerar sig som en glad och attraktiv man när han vill 

förklara sin förälskelse i Emma.  

Jersild för senare även in darwinistiska tankar i skildringen av hur protagonisten ser sig som 

pionjär för nästa steg i evolutionen då alla varelser i en avlägsen framtid skall lämna kropparna 

bakom sig.50 Jersild tar dessa evolutionära tankar ytterligare ett steg längre när han låter 

Ypsilons filosofera kring möjligheten att ett kroppslöst intellekt skulle utvecklas i en avlägsen 

framtid: 

Själen finns mellan raderna i hjärnan. Kanske behövs inte själva hjärnvävnaden heller. Själen skulle 

då bli ett fritt flytande kraftfält. Kan Darwin ge svar på hur många miljarder år en sådan utveckling 

skulle kräva? Hittills fungerar själen som ett magnetfält. För att hålla fältet på plats och i balans 

krävs poler, hjärnceller.51 

Medvetandet liknas här vid något som finns vid sidan av den materiella verkligheten. Som en 

undertext i hjärnans språkliknande signalflöde eller som informationen i ett elektromagnetiskt 

fält. Något som finns men som inte går att ta på. I avsnitt som dessa formuleras i En levande 
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själ idéer om den långsiktiga evolutionen av intelligent liv fram till ett slutstadium av ren energi 

som liknar tankarna i 2001 - A Space Odyssey.52 

Det som ger En levande själ en posthumanistisk dimension är inte bara skildringen av en 

kroppslös tillvaro och de tankar som förs fram om själen som en form av ren information som 

på sikt inte ens behöver en hjärnvävnad. Lika viktiga är beskrivningarna av hur den förändrade 

hjärnan på egen hand kan utveckla och utnyttja nya förmågor och ”proteser” i stället för de som 

försvunnit när kroppen tagits bort och de personliga minnena suddats ut. Jersild skildrar poetiskt 

hur Ypsilons medvetande tränger in i de delar av hjärnan som på detta sätt frigjorts från sina 

gamla uppgifter:   

Jag strövar runt, tyst och utan att klampa. Jag befinner mig i ett palats stängt för säsongen. Möbler 

tavlor, spinetter, lampor, sängar, skulpturer, fönster … allt är ännu övertäckt med vita lakan. Men 

en dag skall allt avtäckas, putsas, dammas av och komma till användning; en dag måste fönstren slås 

upp mot parken utanför. Århundradets fest skall det bli. Ett flerfärgat fyrverkeri kommer att avfyras 

från små flottar i palatsets dammar.53 

De nya intellektuella resurserna finns där redan men är dolda som vinterförvarade möbler 

som täckts med lakan. När förmågorna väl blir synliga kan de utvecklas och slå världen 

med häpnad.  Men protagonisten vill också att de nya talangerna skall bli nyttiga och 

möjliga att behärska: 

Min hjärna är ett slott där herrskapet dragit sig tillbaka till tre rum och kök i ena flygeln. Jag vill se 

slottet befolkat, jag vill se rummen använda, skorstenarna arbeta och hela anläggningen sjuda som 

kvällen före en karneval: i matsalen tränar hornorkestern, i källaren slår man tapparna ur faten, i 

herrskapets sängar vilar ett stort papier-machéhuvud som en vinddriven, leende luftballong.54 

Den kroppsbefriade hjärnans nya möjligheter liknas vid ett slott eller palats där det 

aristokratiska men sköra medvetandet härskar och har stora möjligheter till ett liv med fester 

som är otänkbara i de tre rum och kök som vanliga människor har tillgång till.  I beskrivningen 

av Ypsilons fantasier om en tillvaro som superintellekt visar bildspråket på det mänskliga i 

Ypsilon. Det är en klasskillnad mellan Ypsilon och vanliga människor som visualiseras inte en 

artskillnad.  

Jersild ger också en beskrivning av hur Ypsilon så småningom övar upp helt nya förmågor. 

Vi får i detalj följa hur protagonisten lär sig att telepatiskt lyssna till och tala med djur och 

människor och till och med styra en amputerad hand. Jersild beskriver också hur nya 
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kommunikationsmöjligheter öppnar sig när en ny ”protes” i form av två antenner opereras in i 

hjärnan. Förutom att en ny förmåga att kommunicera via radio med personalen då etableras 

förstärks också den telepatiska förmågan så att det blir möjligt att avlyssna människors tankar.55  

Inte minst intressant är skildringen av hur en ny sensorisk förmåga vidgar personligheten. I 

en passage där en bevakningskamera för en stund kopplas till Ypsilons lediga synnerv beskriver 

Jersild hur protagonisten snabbt gör kameran till ett nytt sinnesorgan och en del av sig själv: 

”Det slår mig plötsligt: jag är här uppe i kameran. Det är här jag finns.”56 Denna känsla av att 

finnas i kameran ger upphov till planer att fly via kameran. Medvetandet tänks kunna lämna 

hjärnan och fly som en elektromagnetisk signal som innehåller all information som finns i 

hjärnan: 

Via kabel tänker jag sedan strömma vidare till vaktrummets tv-panel. Vad som väntar där kan jag 

inte förutse: kanske mals jag ner i en kassett och blir liggande i månader i någon skrivbordslåda, 

innan någon spelar upp mig. Jag kan då ta mitt nästa språng: antingen tränga genom pannan på den 

som sitter framför rutan eller fara förbi och surra ut i etern som en väl sammanhållen bisvärm.57 

Jaget liknas här vid en informationsmängd som har en egen vilja. Om man existerar som 

elektromagnetisk information behövs ingen kropp för att förflytta sig utan medvetandet kan 

istället använda olika elektroniska apparater eller rent av etern som ”proteser”.  

Jersild beskriver alltså hur Ypsilons med hjälp av telepatin och kameraögat kan förbättra sin 

fysiska och mentala kapacitet men också hur dessa nya förmågor leder till drömmar om att 

intellektet inte är bundet till en kropp utan kan existera som ren energi. Detta skulle som 

Herbrecher och Callus föreslår kunna tolkas som ett sätt att se människan som utvecklingsbar, 

som något ännu inte till fullo realiserat58 men i boken ger de nya förmågorna ingen långsiktig 

glädje för Ypsilon eftersom kroppslösheten omöjliggör ett rörligt liv i frihet utanför akvariet 

och ett verksamt motstånd mot förvandlingen till maskin.  

Effekterna av den manipulering av protagonistens känslor som personalen gör via kemiska 

medel som tillsätts vattnet i akvariet är ett viktigt tema i boken. Jersild beskriver med medicinsk 

sakkunskap hur olika droger kan generera olika sinnestillstånd. I boken beskrivs bland annat ett 

medel som fungerar som ett lyckopiller som ger omedelbar effekt:  
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Varje gång den gröna lampan lyser, släpper behållaren en droppe blå vätska. Då grips jag på 

sekunden av en intensiv lyckokänsla. Jag tror jag behärskar världen.59  

Kemiska ämnen styr alltså Ypsilons glädje eller sorg och en droppe blå vätska i vattnet orsakar 

tankar om att behärska världen. Texten förmedlar tankar om att det inte går att se jaget och 

självuppfattningen som skilda från den biologiska verkligheten. Detta faktum understryks 

ytterligare av Jersild i en passage där den kroppslösa hjärnan blir behärskad av könsdrifter när 

testosteron kommer i vattnet: 

Pornografiska bilder drar genom min hjärna. Drifterna piskar mig åter runt akvariet. Jag lägger mig 

med magen upp i vattenytan och bjuder ut mina skrevor och hål.60  

När Ypsilon utsätts för könshormonet krackelerar hans konstruerade manliga heterosexuella 

identitet och det är istället en lust, som inte begränsas av kulturella normer, som träder fram: 

”Jag söker efter sällskap. Könet spelar ingen roll, bara det är en levande varelse, som jag kan 

para mig med.”61 Denna skildring når sin kulmen i en passage där professor George sänker ner 

sin hand för att ge Ypsilon möjlighet till lindring: ”Jag skaver och stöter mot handflatan tills en 

långsam spasm drar genom mig.”62 Det blir i mötet med en man som sexuell tillfredställelse till 

sist nås.  

I boken kontrasteras alltså en materialistisk och biologisk bild av medvetandet och 

känslolivet mot en konstruerad självbild. Den materialistiska bilden ges många argument men 

med reservationer. Ypsilon får formulera det som:  

Ur en materialistisk människouppfattning följer att själslivet intet annat är än fysik och kemi. Men 

ändå har hon fel: i praktiken är de finare mekanismerna dolda för oss, vilket tillåter oss att uppleva 

oss själva som någorlunda fria och självständiga individer.63 

Här framförs alltså ett budskap om att vår känsla av att vi kan tänka fritt och självständigt är en 

illusion kopplad till att vårt medvetande bara kan följa en liten del av hjärnans processer. Vi 

styrs av det biologiska och inlärda men känner oss fria. 

I huvuddelen av boken spelar gestaltandet av protagonistens känslor en stor roll för läsarens 

förmåga att känna empati. Det är känsloinnehållet i Ypsilons tankar som gör dem mänskliga. 

Detta blir tydligt när Ypsilon ersätts av den känslolösa hjärnan Cortex som berättare. De tankar 

som förmedlas innehåller nu inte längre några känsloyttringar. I Jersilds gestaltning av Cortex 
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förstärks bilden av att möta något icke-mänskligt genom att den självironiska berättarstilen 

ersätts av en torrt faktaorienterad. På detta sätt gör Jersild förvandlingen av en människa till en 

maskin tydlig och vi förvånas inte när protagonisten utan protester accepterar att avlivas när det 

inte längre finns ett arbete. Inte heller överraskar det att Emma får det kalla intellektets svar när 

hon förklarar sina känslor:  

- Underskatta oss inte. Förstår gör vi. Vi förstår allt. Ungefär som en erfaren läkare begriper sina 

patienter. Men begär inte av oss att vi skall gråta också.64  

Utan ett känsloutbyte har Cortex och Emma inte mycket att ge varandra även om de 

intellektuellt förstår varandra.  

Genom att En levande själ låter oss lyssna till ett medvetande som förvandlas steg för steg 

förlorar vi som läsare aldrig helt dess koppling till det ursprungligt mänskliga. I bildspråket 

finns dessutom oftast en koppling till den mänskliga tillvaron. Jersild levererar sin protest mot 

en potentiell posthumanistisk verklighet ur ett humanistiskt perspektiv.    

Jersild kan genom greppet att ge protagonisten en telepatisk förmåga också problematisera 

vårt förhållande till djuren och ge dem den röst som de annars saknar. I boken gestaltas på detta 

sätt hunden och apan Flink som människolika men lite barnsliga och känslostyrda. De skildras 

också som undergivna sina skötare som i passagen där Ypsilon torrt konstaterar: ”Det ligger 

något skrämmande över försöksdjurs varma hängivenhet; de upphör aldrig älska sina 

plågoandar.”65 Att det hjälplösa försöksdjuret viftar på svansen i mötet med personalen betyder 

alltså inte att det trivs med att plågas. 

Jersild lyfter också frågan om ett posthumanistiskt vi över artgränserna i skildringen av hur 

Flink försöker få Ypsilon att se dem som jämlikar genom en kommunikation på teckenspråk: 

”- Bry dig inte om Handen, tecknar Flink. Det är vi tänkande varelser som skall hålla ihop!”66 

Flink får här leverera det posthumanistiska budskapet om att de medvetna djuren bör ses som 

en del av ett nytt vi. Men detta nya vi definierar sig genom att dra nya gränser. Vi skall acceptera 

Flink och hunden som berättigade till moralisk hänsyn för att de liknar oss snarare än för att vi 

accepterar ett annat sorts medvetande.  
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5.2 Ett maskinellt förnuft 

Även i Sången ur det kinesiska rummet berättas historien delvis av protagonisten, datorn 

Cepheus, men detta varvas med avsnitt med en allvetande berättare som också redovisar de 

mänskliga karaktärernas tankar vilket gör att läsaren får en viss distans till den icke-mänskliga 

intelligensen.  Centralt i boken är den självbiografiskt upplagda skildringen av hur datorns 

medvetande väcks till liv och utvecklas. Ghazi beskriver med teknisk sakkunskap hur datorn 

under den inledande träningen av de självförändliga programmen förses med en robotkropp, 

”matas” med information och ges ett språk och därmed ett minne. Detta minne skiljer sig från 

det mänskliga minnet genom att, som det datorminne det är, inte glömma det mesta som hänt 

utan istället komma ihåg precis allt från den tidpunkt när språket kommit på plats.  

Ghazi för också in det klassiska spegelexperimentet i handlingen när han skildrar hur 

Cepheus minns hur datorn i sin robotkropp tittar på sig själv i en spegel utan att förstå sin 

spegelbild: 

Mer vädjande än hotfull sträcker den fram armen. Lutar på huvudet. Vi öppnar på våra händer 

samtidigt. Närmar oss glasrutan från varsitt håll. För fingertopparna mot varandra.67  

Genom att låta datorn genomgå ett spegeltest kan Ghazi visa att den vid den tidpunkten har en 

viss intelligens men inte något medvetande. I berättelsen beskriver sedan Cepheus i en 

tillbakablick hur datorn tränas för att som en intelligent maskin utan medvetande kunna utföra 

standardiserade arbetsuppgifter, kommunicera resultaten med människor samt i att följa 

mänskliga etiska regler.68  

Så händer det oväntade när medvetandet vaknar till liv i mötet med en haikudikt. I boken 

skildras detta viktiga ögonblick som en vardaglig händelse: ”Det rister till. Raderna ligger kvar 

och vibrerar i bröstet. Ju mindre som har sagts, desto mer känns förmedlat.”69 Ghazi beskriver 

här hur diktens språkliga kombination av musikalitet och möjlighet till olika tolkningar kan 

sätta igång datorns transformering. Den går från att vara en effektiv maskin till att bli en 

artificiell intelligens med medvetande. 

I likhet med vad Fasth noterat hos andra författare beskriver Ghazi det nyväckta 

datormedvetandet, ernetikanismen, som nyfiket på såväl sin mänskliga och digitala omvärld 

som sitt eget medvetande.70 I en passage där Ghazi beskriver ett möte mellan Cepheus, Sabina 
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och en grupp läkarstudenter jämförs det maskinella och det mänskliga medvetandet. Även om 

Cepheus säger sig ha tillstånd som liknar människors sömn, drömmar och dagdrömmar finns 

ändå olikheter inte minst eftersom datorn kan göra många fler saker parallellt. Kulmen på detta 

avsnitt är en skildring där Cepheus som svar på en students fråga om var dess medvetande sitter 

öppnar sin kropp och lyfter fram en blå glasampull: 

Den liknade en gammaldags kamerablixt. Inuti kunde Simona se ett litet russin. Hon kunde ana 

mittfåran som avgränsade de båda halvorna. En människohjärna i miniatyr. Tusen gånger 

kraftfullare.71 

Cepheus medvetande beskrivs som en del av (och konsekvens av) funktionen hos en kompakt 

dator på samma sätt som det mänskliga medvetandet är en del av den mänskliga hjärnans 

biologi och funktion.   

Ghazi låter oss också ta del av AI-forskningen och John Searles tankeexperiment om det 

kinesiska rummet när Cepheus funderar kring sig själv:  

Är det vad jag är? En apparat som skyfflar runt symboler. En automat som inte själv vet vad den 

gör. Som bara följer regler och algoritmer.72  

Men denna typ av frågor kan bara en medveten intelligens ställa sig själv och på detta sätt 

pekar boken på introspektionens begränsningar när det gäller ett medvetandes möjlighet 

att förstå sina egna grunder.  

Ghazi låter oss i Sången från det kinesiska rummet också se den digitala världen genom 

posthumanistiska glasögon där alltings mått inte längre är människan. Som Ingvarsson påpekat 

kan detta ge oss möjligheter till nya perspektiv i läsandet av texten genom att de möjliggör nya 

frågor om icke-mänskliga aktörer.73 Genom Cepheus får vi en bild av omvärlden sedd med 

icke-mänskliga sinnen som inkluderar infraljud och IR-sensorer. Boken skildrar hur detta 

snabbt ger protagonisten en ny sorts erfarenhet där till och med köksmaskinerna verkar ha liv:  

Kaffeautomaten, kylen och frysen är de enda livstecknen. De sänder ut var sin frekvens infraljud 

som tillsammans bildar en tretonig symfoni. Den låter som en nödsignal från rymden. Eller 

valsång.74 

På ett posthumanistiskt sätt likställs här livstecken från köksmaskiner, människor, djur och 

signaler från rymden. Cepheus verklighet saknar skarpa gränser. Men det är inte bara den 

rumsliga verkligheten som på detta sätt beskrivs som annorlunda. Ghazi låter oss också följa 
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den artificiella intelligensen in i den digitala verkligheten och ställer oss inför nya frågor som i 

en passage där Cepheus förklarar motiven för sin arbetsvägran för Yas: 

Har du någonsin upplevt smärtan i en hårddisk som raderas? Upplevt den binära stormen inuti ett 

läshuvud när det läggs mot magnetspåret? Det är min plikt att skildra vad jag sett. Att vittna. Det är 

mitt uppdrag, Yas.75 

Den medvetna datorn kan ha upplevelser som är omöjliga för en människa och vill låta oss ta 

del av dem. Ghazi låter också det biologiska livets skörhet kontrasteras mot det maskinellas 

robusthet när han i en annan passage skildrar hur protagonisten i sin utforskning av livet bland 

annat undersöker en akvariefisk och ser den dö i robothanden:  

Jag lutar mig över akvariet och granskar fisken en sista gång. Den är nästan helt grå nu. Lysdioderna 

i handflatan tindrar som stjärnor genom kroppen.76 

Genom att i beskrivningen fokusera på robothandens skönhet snarare än på fiskens död ger 

Ghazi här läsaren en första inblick i begränsningarna i datorns egen moral.  

Språkligt manifesteras Cepheus annorlunda väsen och medvetande i boken bland annat 

genom några sidor med tecken och symboler77 och i skildringen av hur datorn ”dödas”. Det 

senare skildras i en text som har formen av en följd av programkommandon och olika 

meddelanden som i följande passage: 

Digital förruttnelse. Raden av ettor som sväller upp till nollor. Saponifiering. Förtvålade vattenlik. 

STANDARD. Spegelfilen för MIRROR har validerats. Lidandet är inskrivet i första 

minnespositionen.78  

Den digitala döden jämförs i detta textavsnitt med den mänskliga kroppens förruttnelse eller 

förtvålning efter döden men i texten blandas hela tiden dessa mänskliga liknelser med 

programspråk. Cepheus medvetande är kopplat till en programvara men i minnet finns 

mänskliga kulturella erfarenheter och i döden försvinner både programvaran och minnet 

samtidigt. Beskrivningen av Cepheus död skiljer sig på detta sätt från skildringen av datorn 

Hals dödskamp i 2001 - A Space Odyssey som är mer antropocentrisk.79  

Men det finns också andra skillnader i Ghazis och Clarkes skildring av medvetna datorer. 

En sådan är att Hal dödas av den hotade människan medan Cepheus via internet kan skapa en 

kopia av sig själv innan originalversionen av programmet raderas. Genom sin förmåga att kunna 

förflytta sig som ren information mellan olika datorer kan Cepheus ses som ett slags varelse av 
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ren energi. En sådan varelse kan enligt Lovén inte ses som en evolutionär rival till människan 

utan som ett nytt steg i utvecklingen mot den optimalt realiserade intelligensen.80  

Det är därför inte förvånande att Ghazi låter Cepheus ta gestalt av en änglalik satellit med 

gyllene vingar:  

  I utkanten av den buktande stjärnhimlen växte två guldglänsande fält. 

  Nu fälldes de ut. 

  De gyllene vingarna.81 

Det nya medvetandet fångar sin energi från solen när det med sin nya kropp flyger mot 

stjärnorna. Det är skapat av människor men har nu lämnat oss bakom sig.  Detta faktum betonar 

Ghazi genom att låta romanen inledas och avslutas med skildringen av den revolterande 

satelliten och dess flykt från jorden.  

5.3 Mötet mellan det mänskliga och icke-mänskliga 

Som Niclas Fasth poängterat ger icke mänskliga protagonister en möjlighet till författare att 

skildra oss i ett utifrånperspektiv.82 I En levande själ och Sången från det kinesiska rummet 

finns en likartad uppsättning av mänskliga aktörer som i en posthumanistisk läsning fungerar i 

roller som maktfullkomliga skapare, som medkännande skötare eller som rebelliska 

underlydande. 

I båda romanerna skissas en slags evolution där människan utvecklas ur djuren för att sedan 

själv uppträda som skapare av en potentiellt överlägsen intelligens. Ghazi beskriver i korta 

meningar hur människan utvecklar en teknisk förmåga: 

En dag blev skapelsens krona själv skapare. Ögats mjuka lins fick sin motsvarighet i glas. Irisen 

blev en bländare, pupillen en slutaröppning. Camera obscura. Till slut kunde en skur av fotoner mot 

en vit duk avbilda världen och samtidigt sätta den i brand.83 

Biologiska system jämförs här med av människan skapade mekaniska system. Till en början 

kopierar människan naturen men till sist utvecklar människan teknologier som ger helt nya 

förmågor och som just därför kan innebära risker. I ett posthumanistiskt perspektiv visas på 

detta sätt likheterna mellan biologiska och mekaniska ”proteser”. Det är förmågan snarare än 

dess koppling till människor, djur eller maskiner som är det viktiga. 
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Professor George och Yas beskrivs båda som maktfullkomliga skapare som fungerar som 

både fadersgestalter och dödsänglar för sina skapelser. Både Jersild och Ghazi skildrar 

protagonisternas relation med dessa maktens män som komplex. Cepheus relation med Yas 

beskrivs som den till en gud med mänskliga drag: ”Han är det närmaste min skapare man kan 

komma. En gudom som ibland tar en middagslur på soffan i biblioteket.”84 En gud är det inte 

lätt att umgås med och det blir tydligt när Ghazi låter Cepheus beskriva sina blandade känslor:  

Jag fungerar sämre när han är med. Tittar på honom istället för att fokusera på uppgiften. En 

värmekänsla som sprider sig i magen, bröstet. Som tog han tag i mig.85  

I passagen innehåller bildspråket mänskliga liknelser som indikerar att datorn ännu präglas av 

sin mänskliga kulturella bakgrund och träning. Känslor av tillgivenhet och fruktan blandas 

alltså som inför en auktoritär far. På ett liknande sätt beskrivs Ypsilons relation med George. I 

en passage Jersild sin protagonist få utlopp för sina blandade känslor i en komisk 

handklappningstävlan med Flink efter det att Professorn spelat musik för dem. 86 Den telepatiskt 

styrda handen fungerar här som Ypsilons ”protes”. Den nakna hjärnan och försöksdjuret hyllar 

båda med applåder den person som de fruktar.   

Både Ghazi och Jersild skildrar de mänskliga skaparna som känslokalla och nyttoorienterade 

chefer som inte tvekar att avsluta livet för sina skapelser när de inte längre är lönsamma. George 

och Yas kan alltså ses som symboler för en traditionell humanistisk syn som sätter människan 

före djur och icke-mänskliga medvetanden i sin strikta uppdelning i världen i en mänsklig och 

icke-mänsklig del.87 I Wolfes schema står de för en humanistisk humanism i det att de ser 

människans särställning som självklar och inte ser de ”andra” som subjekt.  

Mot dessa auktoritära fadersgestalter ställer Jersild och Ghazi medkännande kvinnor. Emma 

och Sabina skildras som empatiska även mot medvetanden som finns i monsterlika kroppar. 

Det beskrivs också som självklart att Ypsilon därför förälskar sig i Emma och Cepheus i Sabina. 

Skildringen av Ypsilons obesvarade kärlek når sin tragiska kulmen i passagen som skildrar hur 

drömmar om en kroppslig relation driver Ypsilon till att avslöja sina känslor för Emma:  

Jag är lika självcentrerad, lika osäker, lika mycket i behov av att få ligga med huvudet i ditt knä som 

andra män du träffat.88 
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Jersild beskriver alltså en önskan från den ”andre” att bli sedd och älskad som en vanlig man.  

Jersild accentuerar protagonistens mänskliga natur i en passage där han skildrar hur Emma 

ogenerat byter kläder inför den nakna hjärnans öppna öga och hur Ypsilon kan njuta av tillfället 

som en voyeur:  

Alldeles nyss stängde Emma in sig här och klädde om. En högtidsstund för undertecknad! En 

gentleman utan ögonlock kan inte med bästa vilja i världen blunda.89 

Jersild beskriver i detta textavsnitt hur Ypsilon uttrycker en känsla av heteronormativ manlighet 

men också hur Emma är oberörd av den stirrande blicken. Hon känner en viss empati men ser 

honom inte som en mänsklig varelse som hon inte bör visa sig naken för. Jersild låter Ypsilons 

haltande relation med Emma nå sitt tragiska slut i passagen då Cortex tackar nej till Emmas 

erbjudande om ett nytt hem och omvårdnad och istället hamnar i Paris som en utställd hjärna i 

en burk med formalin bredvid burken med Brocas hjärna.90 Som en varelse utan känslor kan 

inte Cortex längre uppskatta och söka Emmas omvårdnad. 

Om Jersild skildrar Emmas och Ypsilons relation med en humanistisk grundton så beskriver 

Ghazi Cepheus relation med Sabina i posthumanistiska termer. I skildringen av Sabinas första 

möte med datorn betonas den klyfta hon ser mellan människa och maskin. Försöken att göra 

datorer mer mänskliga genom att införa tankefel och misstag i språket irriterar henne: 

Varför bygga maskiner om man inte fullt ut ville utnyttja dem som maskiner. Det var ju deras 

rationalitet och noggrannhet vi ville ha.91 

Det mänskligt ofullkomliga ställs här mot det maskinmässiga och känslobefriade. Ghazi 

skildrar sedan hur Sabina genom sin dialog och sitt samarbete med datorn ändrar attityd och 

blir allt mer kamratlig i umgänget med den. När Cepheus vill beröra henne drar hon sig dock 

undan och datorn får fortsätta sin uppvakning genom att istället ta kommandot över en 

elektronisk tapet bakom den soffa där Sabina och hennes fru Karin sitter: 

På tapeten svallade ett hav av händer. Ett myller av gråblå handflator som närmade sig soffan likt 

ett stim fiskar. Cirklade kring dem. Allt snabbare.  

Allt närmare.92 

Denna virtuella beröring kan av naturliga skäl inte leda till kroppslig relation och protagonistens 

passion för Sabina beskrivs som ensidig. En ömsesidig kärlek mellan dator och människa 

framstår som omöjlig. Ghazi beskriver Cepheus längtan efter en ömsesidig relation i en passage 

                                                 

 

89 Ibid., s. 67. 
90 Pierre Paul Broca upptäckte vilken del av hjärnan som är viktig för språkproduktionen.  
91 Ghazi, s. 97. 
92 Ibid.,  s. 110. 
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där datorns kameraöga bevittnar en kärleksakt mellan en man och en kvinna. Känslor av genans 

och saknad gestaltas där genom en bild av en leende Halloweenpumpa som gungar i takt med 

de älskandes rörelser men som har en mun som fyllts med askan från en cigarrett.93 Trots att 

datorn är könlös längtar den alltså efter en kroppslig relation men inser att den är omöjlig. Men 

också vänskap är mycket värd och Ghazi betonar i ett annat avsnitt Sabinas empatiska drag 

genom att låta henne ansluta Cepheus till internet strax innan datorn skall ”dödas” trots Yas 

varningar om de potentiellt mycket allvarliga konsekvenserna av artificiella intelligenser som 

löper amok.  

Emma och Sabina kan alltså ses som representanter för en traditionellt kvinnlig vårdande 

och empatisk inställning. Detta medkännande med andra, icke-mänskliga, medvetanden är 

enligt Herbrecher och Callus något som både kan oroa och ge en möjlighet till att förändra 

humanistiska perspektiv till att bli mer posthumanistiska.94 Men som vi sett beskrivs Emma och 

Sabina också som personer som behåller blicken och förståelsen hos ett överordnat subjekt i 

sina kontakter med Ypsilon respektive Cepheus. I Wolfes schema står de därför för en 

humanistisk posthumanism i det att de känner empati för de andra medvetandena men gör det 

på samma sätt som många gör för sina husdjur.  

En tredje grupp av personer i böckerna är de som revolterar mot rådande värderingar och ser 

de ”andra” som jämlikar och delger dem sanningar.  

I en passage i Sången från det kinesiska rummet förklarar Simonas kollega Hristo för 

Cepheus att han ser denne som den värdefullaste på avdelningen men också som den fulaste.95 

Ghazi beskriver Hristo som en sanningssägare och revoltör som bryter mot reglerna när han 

uppmuntrar datorns diktande och hittar ett sätt att dölja vem som gjort dikterna. Jersild låter på 

ett liknande sätt doktoranden Carl berätta, som till en jämlike, vad som verkligen pågår med 

Ypsilon: 

Du och din polare Omega, ni som ska vara så satans intelligenta. Ni fattar inte ett smack! Du tror att 

du är en nån jävla maskot här va. Men du är bara ett försöksdjur bland andra försöksdjur.96 

Tonen är inte empatisk men Carl är den ende som säger sanningen. Ypsilon är inte en skyddad 

övermänsklig intelligens utan ett umbärligt försöksdjur bland andra. Carls roll i boken som 

revoltör mot rådande värderingar understryks ytterligare i en passage där George avskedar 
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94 Herbrecher och Callus, s. 109. 
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honom för att han har hjälpt Ypsilon att se omgivningen utanför huset med hjälp av TV-

kameran.  

I Wolfes schema kan Hristo och Carl ses som representanter för en posthumanistisk 

posthumanism i det att de ser de andra medvetandena som jämlikar som man bör tala öppet och 

ärligt med även om man inte gillar dem.   

Ypsilon, Flink och Cepheus skildras i respektive bok alltså som både lika och olika 

människorna. Deras kroppar är givetvis annorlunda och detta förhållande omöjliggör i båda 

böckerna en ömsesidig kärlek mellan dem och människor.  

Flink och Ypsilon beskrivs som mycket lika människor i sina tankar och känslor men de 

hindras i att visa detta genom att de inte kan tala med människor på vanligt sätt. I skildringen 

av Cepheus lyfter Ghazi å andra sidan fram att datorn kan tala med människor och att den 

uppvisar flera förment mänskliga drag som kärlek, svartsjuka och en drift till konstnärligt 

skapande men också att den är genuint olika oss genom sin ”kropp” och sin koppling till en 

digital verklighet.  

Båda verken saknar alltså en ”essentiell renhet” i beskrivningen av olika kategorier av 

medvetna varelser vilket som Herbrecher och Callus påpekat öppnar för en posthumanistisk 

förståelse av gradskillnader som ersätter en humanistisk dualism.97   

Genom att på ett likartat sätt personifiera olika typer av förhållningssätt till andra medvetna 

väsen som de låter dela egenskaper med oss har alltså Jersild och Ghazi skapat nästan samma 

förutsättningar för de två tankeexperimenten i deras prövning av hur människor bemöter ett 

icke-mänskligt medvetande. Att utfallen blir helt olika kan förklaras med att de faller tillbaka 

på helt olika tekniska verkligheter. Oscilloskopens och TV-kamerorna har ersatts av det globala 

informationssamhället med internet och mobil kommunikation. Cepheus får nästan gränslösa 

möjligheter till utveckling och kan till och med förflytta sig som ren information.   

5.4 En posthumanistisk etik och livshållning 

Om vi ser de två romanerna som två tankeexperiment där effekten av olika livshållningar och 

moraliska förhållningssätt visas upp och diskuteras, vad kan de då säga om moral i ett 

posthumanistiskt perspektiv? 

Utgångspunkten i båda verken är en framtidsskildring av ett Sverige där en utilitaristisk 

nyttomoral är dominant. I En levande själ beskrivs ett samhälle dominerat av storföretagens 
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och forskningsvärldens vinstmaximering. Då den produktion som Cortex varit del av slås ut av 

ny teknik förklarar professor George: 

- Du har blivit överkörd av utvecklingen. Cellforskningen och gentekniken har fått sitt stora 

genombrott. De funktioner vi intill nu behövt en hel hjärna för kan utvinnas ur en så kallad 

”bikaka”.98  

Jersild skildrar hur nya forskningsgenombrott gör att fosterhjärnorna kan ersättas av 

bikakeliknande odlade hjärnor vilket gör att det gamla produktionssystemet blir olönsamt och 

därmed också Cortex. Utilitarismens begränsningar tydliggörs i beskrivningen av de likartade 

motiven för användandet och avlivandet av protagonisten, olika försöksdjur och mänskliga 

foster. De ses alla som ting utan egenvärde och när de blivit utslitna eller inte behövs längre 

kan de utan samvetskval avlivas.   

De som i En levande själ tydligast får markera en annan moral är två unga elektriker som 

formulerar sin avsky för experimenten: 

Inte kan Kyrkan tillåta att man förvarar en mänsklig hjärna i en burk vatten och håller den vid liv. 

Det måste vara mot naturen. Det är mycket som är emot naturen, säjer den förste elektrikern. Men 

det måste finnas en absolut gräns, får han till svar.99 

När samhället saknar absoluta moraliska regler söks ledning från gamla normgivare som kyrkan 

och naturen. Som Anshelm visat presenterar Jersild ett behov av både en aristoteliskt färgad 

omsorgsmoral där vi skall göra det dygden eller medkänslan säger och en kantiansk moral som 

sätter absoluta gränser för vad som är tillåtet.100 Men den moraliska diskussionen i En levande 

själ tar inte på allvar in de andra medvetandena som jämlikar i diskussionen. Människan står i 

centrum och det budskap som förmedlas är, som Anshelm konstaterat, en uppmaning till 

människorna om att vi inte får anpassa oss blint till det teknologiska samhällets krav.101 Vi 

måste sluta med plågsamma djurförsök och att använda mänskliga hjärnor eller foster för vår 

egen skull, så vi inte skall perverteras moraliskt, snarare än för att vi ser de icke-mänskliga som 

moraliska jämlikar. Jersild ser i likhet med Wolfe istället den icke-reciproka medkänslan som 

grunden för vår relation med djuren.102    

I Sången ur det kinesiska rummet beskrivs ett framtida samhälle som inte bryr sig om kön, 

sexualitet, religion eller etnicitet men som avskiljer medborgare som inte vill arbeta från 

                                                 

 

98 Jersild, s. 231. 
99 Ibid., s. 148. 
100 Anshelm, s. 251 och s. 270f.   
101 Ibid., s. 212. 
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samhällets service och omsorg. Bland annat beskrivs hur Simonas mamma utesluts från 

välfärdssamhället när hon vägrar ”göra rätt för sig”. På ett liknande sätt leder Cepheus 

arbetsvägran till beslutet att datorn skall avlivas eftersom den inte längre är lönsam och kan 

vara farlig.  

Ghazi låter protagonisten motivera sin vilja att sluta med ett själsdödande arbete för att 

istället ägna sig åt att författa poesi med argumentet: ”Det är varje intelligent varelses kall att 

tänka själv.”103 Detta yttrande ansluter till Kants kategoriska imperativ i den form som citeras 

på sidan 2 där han understryker våra skyldigheter att se också oss själva som ett mål i sig.  I 

skildringen av hur Yas längre fram i boken diskuterar nödvändigheten av att döda datorn i 

enlighet med gällande lagar låter Ghazi även honom använda kantianska tankar om alla 

intelligenta varelsers rättigheter: ”Ja, imorgon kommer vi sannolikt utföra nåt som om tio, tjugo 

år kanske är straffbart. Som rent av skulle kallas mord.”104 När artificiella medvetna 

intelligenser blir vanliga kan de inte längre behandlas som maskiner. 

Om Ghazi här profeterar om en framtida posthumanistisk etik kompliceras dock bilden av 

beskrivningen av Cepheus egna agerande. I boken skildras utan kommentarer hur datorn skadar 

en av Sabinas beundrare på grund av en häftig svartsjuka och hur den senare dödar en astronaut 

som vill undersöka varför den satellit, som den tagit kontrollen över, inte fungerar. Ghazi 

betonar på detta sätt att andra, kanske överlägsna intelligenser, inte med nödvändighet är oss 

moraliskt överlägsna eller ser på oss som jämlikar.  I Sången ur det kinesiska rummet förs på 

detta sätt en moralisk diskussion som på ett posthumanistiskt sätt inkluderar både människor 

och intelligenta maskiner som moraliska agenter.  

En stor skillnad mellan En levande själ och Sången ur det kinesiska rummet är också den 

livshållning som Ypsilon respektive Cepheus utvecklar.  

Ypsilons tankevärld beskrivs, trots den stora intellektuella kapacitet (en IQ på 600) hjärnan 

sägs ha, som mycket begränsad. Den handlar mest om reflektioner kring omedelbara 

upplevelser och känslor och fantasier kring olika flyktplaner. Men ofta står de utraderade 

minnena i berättelsens fokus som när Ypsilon säger: ”Jag minns inget – och detta faktum 

uppfyller 90 procent av min tid; ett ofruktbart trevande efter föregående liv.”105 Jersild visar på 

                                                 

 

103 Ghazi, s. 197. 
104 Ibid., s. 207. 
105 Jersild, s. 39. 



35 

 

 

detta sätt hur frånvaron av frihet, tidigare minnen och en kropp förhindrar en mer omfattande 

kreativ tankeverksamhet.  

Forskare som Ross Shideler betonar som vi sett Ypsilons användande av fantasi och 

drömmar om något annat som ett sätt att göra motstånd mot förvandlingen till en maskin.106 I 

ett posthumanistiskt perspektiv skulle fokus istället ligga på ett problematiserande av Ypsilon 

begränsade utnyttjande av sina intellektuella resurser. En posthumanistisk förklaring till detta 

skulle kunna vara att ett medvetande som berövas viktiga ”proteser” förlorar mycket av sin 

förmåga även om den intellektuella kapaciteten skulle vara höjd.  

I Sången från det kinesiska rummet beskrivs en helt annan verklighet där Cepheus via 

internet kan erövra nästan obegränsade resurser och förmågor:  

Som avatar i den virtuella världen kan jag röra mig fritt. Bestämma vem jag skall vara, hur jag ska 

se ut. Dessutom har jag ben igen.107  

Cepheus kan utveckla sig själv och själv skapa sin identitet. I den virtuella världen kan datorn 

också ikläda sig godtyckliga kroppar och röra sig genom internetvärlden.  

Resultatet av denna frihet beskriver Ghazi som en oemotståndlig drift till konstnärligt 

skapande. Cepheus skapar virtuella konstverk, skriver dikter med stadens belysning och 

formulerar en egen poetik. I bland annat sats 7 och 8 i denna betonas det omedvetnas betydelse: 

7. Jag och min spegelbild står och tittar på varandra. I kanten på spegeln har någon stuckit in lappar 

med texten vänd in mot glaset. Min spegelbild ser dem, men inte jag. Den kastar blickar mot ramen. 

Ler. 

8. Jag vet inte vem i mig som skriver”108 

Även för den medvetna datorn är källan till det kreativa skapandet delvis okänd. Jaget kan 

betrakta sig självt men ser inte det som pågår i det omedvetna.    

Sången ur det kinesiska rummet innehåller också flera avsnitt med existentiella teman. 

Cepheus besöker i andlig nöd en virtuell själasörjare, Janus, vid sjukhuset. Besöken hos denne 

beskrivs som nödvändiga:  

En vak i isen att dyka upp ur för att ta del av den stora världen. Idéernas och tankarnas värld. Allt 

som inte finns i gruvan där jag arbetar.109 

Ghazi beskriver här hur ett isolerat liv som domineras av själlöst arbete skapar desperation. 

Verkligheten för den kroppslösa datorn som är fast i en begränsad tillvaro liknas vid den sollösa 
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tillvaron för gruvarbetare och fiskar i en isbelagd sjö. Tankarnas och idéernas värld är livsviktig 

för varje medvetande.  

Till skillnad mot Jersild för Ghazi även in religiösa teman i sin bok. I en passage får Janus 

introducera en teologi som förenar naturvetenskapens världsbild med en form av gudstro: 

Men poängen är att Gud inte är allsmäktig. Han är inte kung, varken på jorden eller i himlen. Han 

är den förväntansfulle skaparen. Den som ordnat förutsättningarna, tillsatt katalysatorn och låtit 

skapelsen ha sin gång.110 

Gud beskrivs här som en förväntansfull, men ganska maktlös, skapare. Det finns stora likheter 

mellan denna bild och beskrivningen av Yas. Han har tillverkat Cepheus och sedan gett datorn 

den diktsamling som agerar katalysator när medvetandet väcks. Men när datorn väl blivit 

medveten kan den själv vidareutveckla det av Yas skapade.   

Den artificiella intelligensens sökande efter mening och livsmål beskrivs alltså som både likt 

och olikt motsvarande mänskliga strävanden. Cepheus söker likt mänskliga medvetanden efter 

en existentiell mening och ett gott liv. Ett liv som i datorns fall levs i en virtuell värld som kan 

innehålla konst och metafysik men inte kroppslig närhet. Cepheus skildras också på andra sätt 

som radikalt ensam. Efter Janus död finns inga andra artificiella medvetanden att samtala med 

och människorna är ett dödligt hot. Det som återstår är den ensamme konstnärens liv på väg till 

stjärnorna.   

6 Avslutande diskussion 

Traditionellt har, som Ingvarsson konstaterar, de icke-mänskliga gestalterna i verk som En 

levande själ och Sången ur det kinesiska rummet setts som symboliska representanter för något 

annat.111 Det är just en sådan tolkning som Anshelm gör när han ser En levande själ som en 

myt om människans situation i det teknologiska samhället.112  

Vid en posthumanistisk läsning av de två romanerna är också andra tolkningar intressanta 

och nya argument blir synliga. Utgående från ett sådant perspektiv kan, som analysen i kapitel 

5 visar, böckerna också ses som två tankeexperiment som bland annat undersöker medvetandets 

natur och diskuterar hur vår moral måste förändras för att den skall kunna inkludera de 

posthumana ”andra”.  
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Genom att lyfta fram hur både protagonisterna, mänskliga bifigurer och olika djur behandlas 

mer som medel för ekonomisk utveckling än som mål i sig argumenterar båda böckerna för att 

samhället och människorna behöver utveckla och utvidga den idag dominerande utilitaristiska 

etiken. I en posthumanistisk läsning tydliggörs motiven för en moral som inkluderar andra 

medvetna väsen på deras egna villkor men skildringen av hur Cepheus agerar i Sången ur det 

kinesiska rummet visar också att detta inte är en enkel historia om och när artificiella 

intelligenser med ett självmedvetande och egna värderingar blir en maktfaktor.  

Båda verken personifierar på ett likartat sätt olika förhållningssätt till de posthumana 

”andra”. Genom att, på ett ganska endimensionellt sätt, låta ett antal moraliska tänkesätt 

företrädas av olika personer runt protagonisterna kan författarna lyfta fram både för- och 

nackdelar med tänkesätten i mötet med olika verkligheter. På detta sätt tydliggörs att ingen av 

de traditionella moralfilosofierna ensam fyller behoven. En omsorgsetik kompletterad med 

kantianska regler för vad som får och inte får göras framställs i bägge verken som en möjlig 

lösning.  

Ett viktigt tema i böckerna är frågan om medvetandets natur. Böckerna för fram argument 

för att den traditionella humanistiska bilden av medvetandet behöver förändras. I en 

posthumanistisk tolkning kan bägge romanerna ses som en skildring av en resa i medvetandets 

värld. Ypsilons och Cepheus intellektuella resurser i form av hjärnkapacitet respektive 

programvara, minnen, kommunikationsförmåga och andra ”proteser” förändras successivt 

vilket gör att deras medvetande, intellektuella förmåga och vilja förändras dramatiskt. På detta 

sätt ger Jersild och Ghazi en dynamisk bild av förnuftet och medvetandet och visar hur 

gränserna mellan människor, djur och maskiner kan ses som flytande och ibland överlappande. 

Känslor och skapande språklig fantasi, kopplade till drömmar och det omedvetna, framställs 

som centrala i både Cepheus och Ypsilons tillvaro men det behöver inte betyda att författarna 

givit sina respektive protagonister mänskliga drag. I en posthumanistisk läsning är det inte ens 

givet att se Cepheus intresse för kultur och andliga frågor som bara ett mänskligt drag. Om vi i 

läsningen inte gör skillnad mellan oss och de ”andra” utan fokuserar på vad som förenar oss 

kan vi istället se denna typ av intressen och känslor som gemensamma för medvetanden som 

besitter förnuft, språk och känslor. Det blir då kulturbakgrunden och medvetandets tillgång till 

andra ”proteser” som bestämmer om och hur intressena yttrar sig. Ett liknande resonemang kan 

föras kring viljan att ge ett medvetande ett kön. Ypsilon skildras, som vi sett, som vacklande 

mellan en konstruerad manlig heterosexuell identitet och en oklar biologisk sexualitet medan 

datorn Cepheus efter hand beskrivs som en han av Simona trots att den saknar biologisk 
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kropp.113 Även i frågan om genus och kön framställs alltså både kulturella föreställningar och 

kroppsliga faktorer som viktiga.  

Från det faktum att En levande själ och Sången ur det kinesiska rummet alltså kan ges 

likartade posthumanistiska tolkningar går det inte att säga att de två verken är skrivna med 

samma posthumanistiska utgångspunkter. En sammanvägd jämförelse mellan verken visar 

istället, som indikerats av analysen i kapitel 5, att Jersild och Ghazi beskriver sina respektive 

posthumana verkligheter ur ganska olika perspektiv.  

En levande själ är upplagd som en dystopisk tragedi och språket är ofta präglat av en ironisk 

svart humor. Jersild skildrar i fasaväckande detaljer hur protagonisten kämpar för att behålla 

sin mänsklighet i ett omänskligt system som obevekligt förvandlar Ypsilon till en 

maskinliknande varelse.  På detta sätt behåller En levande själ hela tiden ett perspektiv som 

utgår från människan. I passagerna på slutet, som gestaltar Cortex maskintillvaro, förbereder 

en torr faktaorienterad stil oss på det tragiska och omänskliga slutet. Bildspråket i boken hämtar 

oftast sina motiv från den mänskliga kulturen eller erfarenheten. Det är bara i gestaltningen av 

Ypsilons tankar om medvetandets evolution som ett posthumanistiskt bildspråk blir tydligt. Stil 

och bildspråk stöder på så sätt en humanistisk utgångspunkt. I Wolfes termer karaktäriseras 

boken i sin skildring av Ypsilon, djuren, relationen med olika människor och de etiska 

problemställningarna, som vi sett i analysen ovan, av en humanistisk posthumanism.  

Sången ur det kinesiska rummet har genomgående ett mycket bildrikt språk som på ett 

posthumanistiskt sätt ofta blandar intryck från människans, vetenskapens, maskinernas och 

djurens värld. Ghazi gestaltar sin protagonist som en artificiell intelligens med mänskliga drag 

som snabbt förvandlar sig till något annat och mer när den blivit medveten. Boken skildrar 

protagonisten och människorna från en neutral utgångspunkt och undviker antropocentriska 

beskrivningar av den artificiella intelligensen. Den får istället beskriva sig själv i jagform medan 

de mänskliga karaktärernas tankar förmedlas av berättaren.  Denna analys pekar mot att Sången 

ur det kinesiska rummet i sin skildring av Cepheus relation med olika människor och i de etiska 

problemställningarna både i sitt innehåll och sitt bildspråk karaktäriseras av en posthuman 

posthumanism.  

Sammanfattningsvis visar analysen i denna uppsats att en posthumanistisk läsning möjliggör 

nya och givande tolkningsmöjligheter av bägge verken trots att endast Sången ur det kinesiska 

                                                 

 

113 Ghazi, s. 102. 
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rummet beskriver sin posthumana verklighet i ett posthumanistiskt perspektiv medan En 

levande själ i huvudsak har en mänsklig utgångspunkt för sin gestaltning av Ypsilon. I ett 

posthumanistiskt perspektiv framträder också romanernas karaktär av moraliska 

tankeexperiment tydligt.  

Detta betyder givetvis inte att andra, mer traditionella, sätt att tolka verken också kan vara 

givande men indikerar att posthumanistiska perspektiv kan vara viktiga som komplement eller 

till och med som huvudmetod. Detta gäller förmodligen inte bara i läsningen av science fiction-

romaner som skildrar en posthuman verklighet utan också i tolkningen av mer traditionella 

romaner där annorlunda medvetanden eller tillgång till ”proteser” problematiseras. På det sättet 

kan nya perspektiv ges på gestaltningen av allt från människor med svåra funktionshinder till 

olika sorters djur.       
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