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1. Inledning 

I och med de otaliga miljörapporteringarna har vi idag en större medvetenhet om den alarmerande 

situation vi står inför vad gäller klimat- och miljöförändringar. Även om det rör sig om en komplex 

process så vet vi att dessa miljöförändringar kan härledas tillbaka till en mänsklig aktivitet, en 

aktivitet som består i ett ökat utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, men även att vi 

förändrar jordens naturliga tillstånd genom att exempelvis skövla skogar till förmån för 

djuruppfödning.
1
 Därmed förändras det naturliga ekosystemets balans och konsekvenserna av det är 

situationen som vi känner till den idag. 

 Den mänskliga påverkan består också av hur människan förbrukar resurser över jordklotets 

tillgångar, en realitet som försatt hållbarhetsfrågor i en annan dager. En aspekt av vårt 

konsumtionsmönster är vår konsumtion av djur där köttproduktionen idag står för en större del av 

de miljöfarliga koldioxidutsläppen än världens transportsektor tillsammans, något som dels går att 

härleda till att den ökade köttproduktionen för med sig en skövling av jordens skogar.
2 

Köttproduktion och köttkonsumtion bör således föras upp på agendan när miljöproblematik 

kommer på tal. Men vår konsumtion av djur sker inte endast genom att vi äter deras kött, vi 

använder dem även till vetenskapliga djurförsök, underhållning och sällskapsdjur. Människans 

relation till djur tycks således i stor utsträckning baseras på en idé om att djuren är en resurs som är 

till för människan. Den här idén är inte bara problematisk ur ett djuretiskt perspektiv, med tanke på 

den miljöpåverkan den i förlängningen för med sig så är människans exploatering av djur även akut 

ur ett hållbarhetsperspektiv. För att komma till rätta med den här problematiken krävs att man 

studerar, problematiserar och kritiserar relationen mellan människa och djur så som den ser ut idag.   

 En svensk författare vars romaner tidigt behandlade tematik kring människor och djur eller 

mänskligt och icke-mänskligt är läkaren, författaren och kolumnisten Per Christian Jersild (1935-). 

Sedan den skönlitterära debuten med Räknelära (1960) har Jersild kommit att skriva ett trettiotal 

romaner varav ungdomsskildringen Barnens ö (1978) och Babels hus (1978) är två av de mest 

uppmärksammade verken. Jersilds prosa, inte sällan influerad av hans bakgrund som läkare och 

psykolog, karakteriseras ofta av samhällsaktuella sociala och etiska frågor med en satirisk underton. 

I flera verk finns dessutom aspekter av intresse för en ekokritisk läsning med fokus på människans 

relation till djurvärlden. Redan i Grisjakten (1968) problematiserar Jersild människans syn på andra 

levande individer när protagonisten Lennart Siljeberg utan betänkligheter tar itu med sin givna 

                                                 
1
 The Royal Society, the US National Academy of Sciences, Climate Change: Evidence & Causes – An overview from  

the Royal Society and the US National Academy of Sciences, 2014 

https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/projects/climate-evidence-causes/climate-change-

evidence-causes.pdf (14-05-15). 
2
 The Royal Society, the US National Academy of Sciences 2014  

https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/projects/climate-evidence-causes/climate-change-

evidence-causes.pdf (14-05-15). 

https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/projects/climate-evidence-causes/climate-change-evidence-causes.pdf
https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/projects/climate-evidence-causes/climate-change-evidence-causes.pdf
https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/projects/climate-evidence-causes/climate-change-evidence-causes.pdf
https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/projects/climate-evidence-causes/climate-change-evidence-causes.pdf
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uppgift att utrota alla grisar i Sverige. Djurdoktorn (1973) belyser istället vetenskapliga djurförsök 

och mötet mellan byråkrati och etiska och moraliska betänkligheter. I den till omfånget nätta 

romanen Den elektriska kaninen (1974) ryms desto större teman där djur ger uttryck för sina 

förtryckta situationer bland annat inom köttproduktionen. Ett par år senare utkommer En levande 

själ (1980), en roman där Jersild på olika sätt skildrar och problematiserar relationen mellan djur 

och människor. Två år senare utkommer den dystopiska science fiction romanen Efter floden (1982) 

där ett framtida Sverige skildras i efterdyningarna av ett globalt atomvapenkrig som nästan utplånat 

hela den mänskliga, och icke-mänskliga, civilisationen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka P.C. Jersilds En levande själ ur ett ekokritiskt perspektiv där 

djurmotivet, relationen mellan människa och djur samt gränser mellan det mänskliga och icke-

mänskliga fokuseras. Närmare bestämt kommer djurkaraktärerna, bildspråk där djur förekommer, 

likväl som relationen mellan människa och djur att analyseras. I analysen av relationen kommer 

hierarkier, gränser, men också upplösta gränser, mellan människa och djur eller mänskligt och icke-

mänskligt att ingå. Frågeställningarna är följande: 

 

 Vilken syn på djur förmedlas i romanen? 

 Hur gestaltas, och/eller problematiseras, förhållandet mellan människa och djur? 

Om så är fallet, hur utmanas gränsen mellan vad som är mänskligt och icke-mänskligt? 

 

1.2 Ekokritik 

Begreppet ”ekokritik” går att härleda till ”ekologi”, ett begrepp som i sin tur myntades 1866 av den 

tyske biologen Ernst Haeckel för att benämna den vetenskap som behandlar samspelet mellan de 

levande organismerna och den miljö de lever i. Från att till en början endast användas inom biologin 

kom ekologin under 1900-talets början att få ett vidare vetenskapligt användningsområde inom 

exempelvis humanekologi. År 1978 använde så William Rueckert första gången begreppet 

”ekokritik”, av engelskans ”ecocriticism”, i en essä där han presenterar ekokritik som applicerandet 

av ekologi, och koncept hämtat därur, på studiet av litteratur.
3
 Således har ekokritiken kommit att få 

en tvärvetenskaplig prägel mellan naturvetenskap och humanvetenskap.  

 Som litteraturvetenskapligt forskningsområde har ekokritiken växt fram i och med en ökad 

medvetenhet om de klimat- och miljöförändringar som idag är en hotande realitet. I och med 

                                                 
3
 Sven Lars Schultz, ”Att läsa för en hållbar värld – en introduktion till ekokritik”, Ekokritik: naturen i litteraturen: en 

antologi, Sven Lars Schultz (red.), Uppsala: CEMUS 2007, s. xvii; Henrik Görlin, “Från ekologi till ekokritik: en skiss 

över ekokritikens framväxt”, Ekokritik, Sture Packalén (red.), Västerås: Akademin för utbildning, kultur och 

kommunikation, Mälardalens högskola 2009, s. 5. 



3 

 

vetskapen om hur nära sammankopplade dessa förändringar är till en mänsklig påverkan så är det 

just människans interaktion med natur och omvärld som fokuseras inom ekokritiken. I Ecocriticism 

(2004) presenterar Greg Garrard följande vida definition av begreppet: ”Indeed, the widest 

definition of the subject of ecocriticism is the study of the relationship of the human and the non-

human, throughout human cultural history and entailing a critical analysis of the term 'human' 

itself.”
4 

Genom att studera denna relation och interaktion såsom den skildras skönlitterärt hoppas 

man kunna förstå situationen som den ser ut idag och därigenom åstadkomma förändring eftersom, 

enligt Garrard, ”environmental problems require analysis in cultural as well as scientific terms, 

because they are the outcome of an intersection between ecological knowledge of nature and its 

cultural inflection”.
5
  

 Eftersom ekokritiken berör just relationen till allt icke-mänskligt för det med sig att den 

rymmer flera olika perspektiv, något som försvårar en definition. Trots det kan man se ett 

återkommande resonemang hos forskare om att se ekokritik som en relativt radikal politisk rörelse, 

inte helt olik feminismen, där fokus ligger på en miljöproblematik som behöver lösas. Likt hur 

litteraturvetenskapen tidigare uppmärksammat exempelvis emancipationsrörelser, tar en ekokritisk 

läsning en eko- och miljömedveten infallsvinkel där människans interaktion med det icke-

mänskliga såsom djur och natur problematiseras.
6 

Schultz menar att ekokritikens främsta uppgift är 

att bidra till ”ett förändrat etiskt och känslomässigt förhållningssätt gentemot naturen och därmed 

åstadkomma politiskt-kulturella förändringar för en hållbar värld”.
7  

 

1.3 Begrepp 

Ett av ekokritikens spörsmål, likväl som uppsatsens syfte, är som konstaterat att studera relationen 

mellan människa och djur men även att problematisera själva termen ”mänskligt”.
8 

För att kunna 

göra detta, och svara på uppsatsens frågeställningar, kommer analysen röra sig kring ett antal 

viktiga begrepp som kräver sin förklaring. Begreppen som avses är mänskligt, posthumanism, 

cyborg, speciesism, antropocentrism och antropomorfism. 

 

1.3.1 Begreppen mänsklig, posthumanism och cyborg 

Begreppen ”mänskligt” och ”posthumanism” är nära sammankopplade i det att posthumanismen 

utmanar vad som kännetecknar människan och det mänskliga enligt den humanistiska 

                                                 
4
 Greg Garrard, Ecocriticism, London: Routledge 2004, s. 5. 

5
 Garrard 2004, s. 14. 

6 
Anne Odenbring, ”Det ekologiska samvetet i D. H. Lawrences författarskap”, Ekokritik: naturen i  litteraturen: en 

antologi, Sven Lars Schultz (red), Uppsala: CEMUS 2007, s. 4; Patrick D. Murphy, Ecocritical Explorations in Literary 

and Cultural Studies: Fences, Boundaries, and Fields, Lanham: Lexingon Books 2009, s. 6. f; Schultz 2007. s. xiv; 

Görlin 2009, s. 11.   
7
 Schultz 2007, s. xiv. 

8
 Garrard 2004, s. 5.  
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tanketraditionen. Marie Öhman menar, i sin artikel ”Från humanism till posthumanism” (2009), att 

den humanistiska tanketraditionen öppnat upp för en hierarkisk ordning mellan människa och djur i 

och med att denna tradition skapat en föreställning om en gemensam grund utifrån var mänskligt 

kan förstås, och såldes också ickemänskligt.
9
 Medan humanismen har talat om dikotomier och 

hierarkier mellan det mänskliga och det icke-mänskliga, har posthumanismen utmanat detta och 

istället kommit att tala om holism och hybriditet. Inom posthumanismen har synen på vad som 

konstituerar människan förändrats, och därmed markerar posthumanismen en konstrast till 

humanismens antaganden om det mänskliga medvetandets särställning.  

 Öhman pekar på två inriktningar inom posthumanismen som på olika sätt kommit att utmana 

de humanistiska idéerna. Den ena inriktningen fokuserar på relationen mellan språk, medvetande 

och kunskap som humanismen upprättat som ett sätt för människan att förmedla sitt själv. Den 

andra, och för uppsatsen viktigaste inriktningen, uppmärksammar en pågående utsuddning av 

gränsen mellan människa och maskin; i och med att vi kan manipulera människan idag exempelvis 

med hjälp av DNA så suddas kategorin ”människa”, som enligt den humanistiska tanketraditionen 

baseras på en gemensam mänsklig kärna, ut; människan blir en konstruktion snarare än något av 

naturen givet. Här kommer Donna Haraways resonemang om cyborgen in som en viktig komponent 

för att ur ett posthumanistiskt perspektiv problematisera vad som konstituerar det mänskliga. I 

Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature (1991) definierar Haraway cyborgen som 

en ”cybernetic organism, a hybrid of machine and organism, a creature of social reality as well as a 

creature of fiction. […] Creatures simultaneously animal and machine, who populate worlds 

ambigously natural and crafted”.
10 

Cyborgens hybriditet och gränsöverskridande karaktär skapar en 

möjlighet att ifrågasätta och problematisera etablerade dualismer såsom människa–djur, organism–

maskin och manligt–kvinnligt eftersom den inte låter sig placeras in under någon av dessa 

kategorier. 

Sammanfattningsvis kommer begreppen mänsklig, posthumanism och cyborg användas för 

att problematisera relationen mellan människa och djur i romanen och undersöka på vilket sätt 

denna gränsdragning utmanas. Cyborg-begreppet kommer att användas för att diskutera 

gränsöverskridande karaktärer och belysa deras möjliga funktioner i romanen som utmanare av 

etablerade dualismer. 

 

1.3.2 Begreppen speciesism, antropocentrism och antropomorfism 

I inledningen till Global Harms - Ecological Crime and Speciesism (2008) menar Ragnhild Sollund 

                                                 
9
 Marie Öhman, ”Från humanism till posthumanism”, Ekokritik, Sture Packalén (red.), Västerås: Akademin för  

utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola 2009, s. 78. 
10

 Donna Haraway, Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, New York: Routledge 1991, s. 149. 
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att ekologiska övergrepp hänger nära samman med fenomenet speciesism.
11

 Speciesism är ett 

begrepp som även används av Peter Singer i Djurens frigörelse (1975) för att beskriva den ”fördom 

eller attityd av partiskhet till förmån för intressen hos medlemmar av den egna arten på bekostnad 

av de som tillhör andra arter”.
12

 Genom att lyfta köttindustrin och forskning baserad på djurförsök 

vill Singer visa på två områden där speciesism råder som idag präglar människans interaktion med 

djur. Han argumenterar för att specieism bör fördömas på samma grund som ras- och 

könsförtryck.
13

 Garrard lyfter Singers djuretiska argumentation när han diskuterar den ekokritiska 

trop han väljer att kalla ”animals”, kontra ekologisk hänsyn, och menar att de är två inriktningar 

som motsäger sig varandra i teori och praktik. Han exemplifierar med jakt och menar att den 

ekologiskt medvetna ibland ser jakt som en nödvändighet för att rädda vissa arter och balansera 

ekosystemet, medan det för djurrättsivraren är ett etiskt övergrepp på en art. Garrard menar dock att 

trots detta så bör djurrättsetik ses som en viktig aspekt av det ekokritiska området, om inte en strikt 

del av det, eftersom vissa aspekter som exempelvis köttindustrin tangerar båda områden.
14

 Oavsett 

hur man väljer att se på speciesismens problematik, som en djuretisk eller miljöetisk fråga, så inser 

man med Sollunds slutledning att ekologiska övergrepp och speciesismen är sammanlänkade att 

begreppet speciesism har sin rättmätiga plats i en ekokritisk studie.  

Ett annat begrepp, som går att koppla till speciesism, är antropocentrism. Antropocentrism är 

benämningen på det synsätt som kännetecknas av att det placerar människan i centrum och 

konstruerar naturen som något passivt där den endast tillskrivs ett instrumentellt värde, alltså bara 

ett värde utifrån de effekter som den kan ge upphov till, till skillnad från ett inneboende eller 

intrinsikalt värde som innebär att något erkänns ett värde i sig själv. Garrard definierar 

antropocentrism som ”a system of beliefs and practices that favours humans over other 

organisms”.
15

 Lawrence Buell å andra sidan beskriver i The Future of Environmental Criticism: 

Envinronmental Crisis and Literary Imagination (2005) antropocentrism som ”the assumption or 

view that the interests of humans are of higher priority than those of nonhumans.”
16

 Sammantaget 

placerar ett antropocentriskt synsätt människan, och därmed hennes intressen, högre än andras. 

Antropocentrism är därför ett centralt begrepp i ekokritiska sammanhang eftersom det är ett synsätt 

som underbygger att människan exploaterar djur och natur till egen fördel eftersom de ses som en 

resurs som är till för människan.
17

 Synsättet kan dessutom förklara mycket av den ekologiska 

                                                 
11

 Ragnhild Aslaug Sollund, ”Introduction: Towards a Greener Criminology”, Global Harms: Ecological Crime and  

Specieism, Ragnhild Aslaug Sollund (red.), New York: Nova Science Publishers 2008, s. 4. 
12

 Peter Singer, Djurens frigörelse, Nora: Nya Doxa 1999, s. 36. 
13

 Singer 1999, s. 31-52. 
14

 Garrard 2004, s. 139 f. 
15

 Garrard 2004, s. 183. 
16

 Lawrence Buell, The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis and Literary Imagination, Malden  

Blackwell Pub 2005, s. 134. 
17

 Schultz 2007, s. xvi; Görlin 2009, s. 7.  
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situation som vi står inför idag. Detta gör uttryck för, eller utmaningar av, antropocentrism 

intressanta i ekokritiska studier.  

Ett litterärt uttryck som kan implicera ett antropocentriskt synsätt, men också utmana det på 

olika sätt, är antropomorfismen.
18

 Antropomorfism innebär att man tillskriver mänskliga attribut 

eller egenskaper till icke-mänskliga individer såsom djur, gudaväsen, föremål eller naturfenomen.  

Sammanfattningsvis kommer analysen att röra sig kring begreppen speciesism, 

antropocentrism och antropomorfism för att studera relationen mellan människor och djur. Med 

hjälp av dessa begrepp är avsikten att problematisera relationen ur ett ekokritiskt perspektiv, och 

därigenom fördjupa förståelsen till varför relationen ser ut som den gör. Det intressanta är att dessa 

begrepp står och faller med människan, utmanar man vad det är att vara människa rubbar man 

grundförutsättningarna för dessa synsätt. Däri ligger det tidigare behandlade cyborg-begreppets 

möjligheter, men antropomorfiska framställningar erbjuder också intressanta möjligheter i att 

antingen underbygga, eller också utmana, ett antropocentriskt synsätt varför sådana eventuella 

framställningar är av intresse. 

 

1.4 Tidigare forskning 

P.C. Jersilds författarskap har inte blivit föremål för litterära studier i någon större utsträckning. Av 

de studier som ändå finns har ingen anlagt ett ekokritiskt perspektiv där människans förhållande till 

djur problematiseras på det sätt som är uppsatsens syfte. Det finns dock en del studier med 

resonemang som kommer att inkluderas i uppsatsen. 

Det har gjorts ett par amerikanska studier av Jersilds författarskap där Ross Shideler är ett 

namn man bör uppmärksamma.
19

 I studien ”Zola and the Problem of the Objective Narrator in Per 

Olov Enquist and Per Christian Jersild” jämför Shideler berättarperspektivet hos Jersild i 

förhållande till Zolas, med fokus på den objektiva berättaren. I ”The Battle for the Self in PC 

Jersild's En levande själ” fokuserar Shideler vad han menar är romanens centrala tema; sökandet 

efter en identitet och hur detta sökande resulterar i en kamp mot det vinstdrivna företag Ypsilon är 

utelämnad till.
20

 Liknande infallsvinkel återfinns i studien ”Dehumanization and the Bureaucracy in 

Novels by P.C. Jersild” där han ser närmre på romanerna Stumpen (1973), Grisjakten, Vi ses i Song 

                                                 
18

 Buell 2005, s. 134; Timothy Clark, The Cambridge Introdction to Literature and the Environment, Cambridge:  

Cambridge University Press 2011, s. 192.   
19

 Utöver Ross Shideler har Gregory Gardner Webb, en annan amerikans forskare, intresserat sig för Jersild. I sin  

disputation Subjugated Selves: Discipline, Discourse, and Power in the Work(s) of P. C. Jersild studeras  

konstruktioner av jaget och individens sökande efter identitet i relation till moderna institutioner och makt i Jersilds  

författarskap. Ett kapitel av avhandlingen är avvägt till den inhumana behandlingen av försöksdjur i En levande själ  

med institutionens modus operandi, alltså tillvägagångssätt, i åtanke. Vid efterforskningar visar det sig att avhandlingen  

bara tycks ha gått i tryck vid ett tillfälle, och finns inte tillgänglig elektroniskt vilket gjort den mycket svåråtkomlig.  

Således har disputationen och dess resultat inte inkluderats i denna uppsats. 
20

 Ross Shideler, “The Battle for the Self in P.C. Jersild's En Levande Själ", Scandinavian Studies vol. 56, 1984:3, s.  

256-271. 
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My (1970) och Djurdoktorn.
21

 Båda dessa sistnämnda studier lyfter, för uppsatsen, intressanta 

iakttagelser kring det moderna samhällets systematiska avhumanisering. Shideler argumenterar för 

att romanerna på olika sätt realiserar och problematiserar språkets distanserande funktion som en 

viktig komponent i denna avhumanisering. Utöver språkets funktion lyfter han hur djur påfallande 

ofta används som en kontrast till människan för att påvisa människans förmåga till grymhet.  

Således innehåller både ”The Battle for the Self in PC Jersild's En levande själ” och 

”Dehumanization and the bureaucracy in novels by P.C. Jersild” resonemang som är intressanta för 

uppsatsen. Särskilt då iakttagelserna om det byråkratiska språkets distanserande funktion samt djurs 

kontrasterande roll, aspekter som kommer återkomma och vidareutvecklas i uppsatsen. Båda 

artiklarna utkom samma år, så för enkelhetens skull påpekas redan nu att de referenser som görs till 

Shideler berör ”The Battle for the Self in PC Jersild’s En levande själ” eftersom den behandlar just 

romanen som står i fokus i uppsatsen, det ska dock sägas att de resonemang som kommer lyftas här 

återfinns även i studien där andra romaner fokuseras, så önskas ett vidare perspektiv på Jersilds 

prosa hänvisas till bägge artiklarna. Däremot kommer inte ”Zola and the Problem of the Objective 

Narrator in Per Olov Enquist and Per Christian Jersild” att inkluderas eftersom berättartekniken inte 

diskuteras i den här uppsatsen, även om det hade kunnat vara både ett intressant och relevant inslag.  

 Den svenska forskningen om Jersilds prosa är inte alltför omfattande.
22

 Det finns dock två 

namn som bör nämnas i sammanhanget vars studier behandlar olika delar av Jersilds författande, 

Rut Nordwall-Ehrlow och Jonas Anshelm. I sin avhandling Människan som djur – En studie i P C 

Jersilds författarskap (1983) behandlar Nordwall-Ehrlow människan skildrad som djur i tre av 

Jersilds romaner: Den elektriska kaninen, Grisjakten och Djurdoktorn. Nordwall-Ehrlow visar på 

det ständigt återkommande djurmotivet i Jersilds författarskap, särskilt då de tre kategorierna 

husdjur, sällskapsdjur och försöksdjur, och förklarar detta med författarens behov av att diskutera 

människans ansvar gentemot sina närmaste medvarelser i skapelsen. Det är nämligen just 

skapelseberättelsen som rättfärdigande för ett antropocentriskt synsätt som Nordwall-Ehrlow i stort 

menar att Jersild belyser och problematiserar med sina djurmotiv.
23

  

Nordwall-Ehrlows studie behandlar alltså bland annat människans ansvar jämte djur, men 

inte ur ett ekokritiskt perspektiv som den här uppsatsen strävar efter. Således skiljer sig hennes 

                                                 
21

 Ross Shideler, “Dehumanization and the Bureaucracy in Novels by P.C. Jersild.", Scandinavica vol. 23, 1984:1, s. 25- 

38. 
22

 Jerry Määttä nämner Jersild mycket översiktligt i sin avhandling Raketsommar (2006), en litteratursociologisk studie  

över science fiction-litteraturens introducerande och mottagande i Sverige år 1950-1968. Utöver detta och de verk som  

nämns i den löpande texten så har Anna Haggård och Linda Rydh behandlat Jersilds Efter floden i deras magister-

uppsats ”Samtiden och framtiden: En studie av mottagandet av två svenska dystopier och deras samtidsförankring” och 

Lena Wiklund har studerat Barnens ö närmare i hennes D-uppsats “The Catcher in the Rye & The Children's Island: 

Two portraits of a growing boy's confrontations with reality”. Utöver detta har författarskapet blivit föremål för ett antal 

tidningsartiklar och recensioner i svensk dagspress. 
23

 Rut Nordwall-Ehrlow, Människan som djur: en studie i P C Jersilds författarskap, (diss.) Lund: LiberFörlag 1983, s.  

186 f. 
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avhandlings infallsvinkel från uppsatsens. En annan viktig distinktion är att hennes studie 

uttryckligen är människocentrerad vilket titeln till hennes avhandling vittnar om. Hon tenderar att 

utläsa mänskliga erfarenheter i de djurmotiv och bilder hon analyserar, vilket inte är uppsatsens 

syfte.  

Vad gäller motiv och bildspråk uppfattar Nordwall-Ehrlow en tvetydighet hos Jersild där 

hon på ett motiviskt plan ser en omtanke om djur medan det rör sig om en uttalad pejorativ syn i 

djurliknelser och djurmetaforer där djuret, som ofta domineras av obetydliga eller frånstötande djur, 

framställs som mindervärdigt människan.
24 

Denna tvetydighet förklarar Nordwall-Ehrlow med att 

Bibelns dualistiska synsätt på människa och djur möjligen lyser igenom något i Jersilds 

djurmetaforik.
25

 Som ett viktigt undantag tar Nordwall-Ehrlow upp apmetaforen som förekommer i 

Jersilds romaner i passager där människans existentiella situation diskuteras, och i flera fall suddas 

gränsen mellan människa och schimpans ut i dessa metaforer som istället visar på de två arternas 

jämlikhet.
26 

Just vad gäller Nordwall-Ehrlows resonemang om djurmotiv och bildspråk så finns en 

del intressanta iakttagelser som uppsatsen kommer söka stöd i, särskilt vilka värderingar som 

framträder i djurmotiv och bildspråk där djur förekommer, men även apmotivets funktion som en 

närhetsmarkör till människan. 

I Förnuftets brytpunkt: om teknikkritiken i P C Jersilds författarskap (1990) avhandlar Jonas 

Anshelm teknikkritiken i PC Jersilds författarskap. Huvudsyftet med hans studie är att analysera 

den diskussion kring vad som är moraliskt rätt och orätt vad gäller människans utveckling och bruk 

av teknik för att påverka materia, djur och människor, en tematik som han menar ständigt är 

närvarande i Jersilds prosa.
27

 Anshelm konstaterar bland annat att Jersilds prosa visar på 

nödvändigheten av att det tekniska handlandet granskas ur flera olika moraliska aspekter samt att 

andra medvetandeformer än mänskliga också måste ges moraliskt värde och att människan, på 

grund av ett ”svårförstörbart humanistiskt samvete” måste förstå att hon har ett moraliskt ansvar 

jämte andra livsformer.
28

 Tankegångarna kring människans ansvar jämte andra livsformer är det 

som närmast tangerar uppsatsens intresseområde. Men eftersom Anshelms fokus på teknikkritik 

hamnar utanför ramen för uppsatsen så har studien lämnats därhän. För ett fylligare resonemang om 

hans iakttagelser hänvisas dock till avhandlingen.  

  

1.5 Metod, material och urval 

Som konstaterats stod Jersild för en tidig röst i debatten kring relationen mellan människa och djur 

                                                 
24

 Nordwall-Ehrlow 1983, s. 195-205. 
25

 Nordwall-Ehrlow 1983, s. 190. 
26

 Nordwall-Ehrlow 1983, s. 201. 
27

 Jonas Anshelm, Förnuftets brytpunkt: om teknikkritiken i P C Jersilds författarskap, (diss. Linköping) Stockholm:  

Bonnier 1990, s. 24. 
28 

Anshelm 1990, s. 274 f.  
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och hans författande tycks innefatta en ekokritisk medvetenhet, men trots detta har hans prosa aldrig 

studerats ur ett ekokritiskt perspektiv, vilket motiverar för uppsatsens fokus. Eftersom uppsatsens 

omfång är relativt begränsat kommer primärlitteraturen endast omfatta ett verk, En levande själ, 

som publicerades 1980. Som nämnts finns det utöver En levande själ flera Jersildska romaner som 

behandlar ekokritiska aspekter utifrån just relationen mellan djur och människor. En levande själ 

utmärker sig dock i det att den, utöver att berättelsen befolkas av en rik uppsättning av karaktärer av 

både mänsklig och icke-mänsklig natur, även lyfter andra intressanta frågeställningar genom 

Ypsilon, romanens protagonist tillika berättarröst. Ypsilon, en mänsklig hjärna som hålls vid liv i ett 

akvarium, är nämligen något av en gränsöverskridare mellan människa och djur, och mellan 

organism och maskin, och är således intressant ur en posthumanistisk synvinkel.  

 För att svara till uppsatsens syfte, att undersöka En levande själ ur ett ekokritiskt perspektiv, 

kommer en temastudie genom kvalitativ närläsning genomföras där relationen mellan människa och 

djur, eller mänskligt och icke-mänskligt, fokuseras och problematiseras ur ett ekokritiskt perspektiv. 

Det övergripande ekokritiska perspektivet som anläggs baseras i främst på Greg Garrards 

Ecocriticism (2004), Timothy Clarks The Cambridge Introduction to Literature and the 

Environment (2011) samt delar ur antologierna Litteratur och språk (2009) och Ekokritik – Naturen 

i litteraturen (2007) då de tillsammans kompletterar varandra med olika aspekter av ekokritik av 

relevans för uppsatsens fokus.  

Analysen kommer inledas med att se till vilken syn på djur som förmedlas, först via 

bildspråket och därefter via beskrivningen av främst två av djurkaraktärerna, en apa vid namn Flink, 

samt en hund. Genom att se till både karaktärsbeskrivningar och bildspråk är förhoppningen att få 

en helhetsbild över vilken syn på djur som skildras. Dessutom kan karaktärsbeskrivningarna 

förmedla en explicit syn på djur medan bildspråket kan bidra med en mer implicit syn som 

underbygger eller skiljer sig från karaktärsbeskrivningarna. Synen på djur bidrar dessutom indirekt 

till att belysa relationen mellan djur och människor, eftersom värderingar åskådliggörs. 

Iakttagelserna som görs kommer att söka stöd i Nordwall-Ehrlows tidigare forskning, främst då 

hennes studium av Jersilds bildspråk och apmotivet. Dock, som påpekats tidigare antar hennes 

avhandling inget ekokritiskt perspektiv, en del resonemang och iakttagelser kommer dock 

uppmärksammas och vidareutvecklas i uppsatsen där observationerna istället kommer att diskuteras 

utifrån hur de förhåller sig till Singers definition av speciesism i allmänhet, och Sollunds 

resonemang om detsamma i synnerhet.  

Därefter kommer relationen mellan människa och djur att studeras, först genom att se till de 

olika individernas tillgång till rörelsefrihet, vem som reglerar den här rörelsefriheten samt hur man 

förhåller sig till varandra rent rumsligt. Därefter kommer antropocentriska uttryck att tas i 

beaktning, vilket inbegriper vem som erkänns ett inneboende eller endast ett instrumentellt värde. I 
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det ligger även att se till uttryck för en egen vilja och om den tillgodoses eller inte. Relationen 

kommer att analyseras utifrån hur den förhåller sig till ett antropocentriskt och specieistiskt synsätt 

såsom det beskrivs i de ekokritiska översiktsverken och av Sollunds resonemang i ”Causes for 

Speciesism: Difference, Distance and Denial” (2008) där hon problematiserar människans relation 

till djur och ger en genomgående redogörelse för hur speciesism kan fortgå genom att använda 

följande nyckelbegrepp: olikhet, avstånd, industrialisering och alienation likväl som förnekelse.
29

 

Hennes förklaringsmodell kommer till viss del appliceras på iakttagelserna av relationen mellan 

människa och djur i romanen.  

 Slutligen, för att se till hur gränsen mellan mänskligt och icke-mänskligt skildras och 

utmanas kommer dels Flink som en antropomorf studeras utifrån Clarks resonemang kring 

antropomorfiska framställningars litterära betydelse ur ett ekokritiskt perspektiv. Dessutom kommer 

Ypsilon analyseras utifrån ett posthumanistiskt perspektiv baserat på Öhmans ”Från humanism till 

posthumanism” i allmänhet och Haraways Simians, Cyborgs and Women – The Reinvention of 

Nature i synnerhet. Öhman presenterar översiktligt posthumanismens betydelse för vad som 

uppfattas som mänskligt medan Haraway erbjuder en fördjupning där cyborgen ses som ett 

förkroppsligande av posthumanistiska idéer, som en gränsöverskridare och en kritik av etablerade 

dualismer. 

 

1.6 En levande själ 

En levande själ har uppmärksammats på nytt i och med Jersilds roman Ypsilon från 2012, en titel 

som refererar direkt tillbaka till En levande själ och dess protagonist Ypsilon, en mänsklig hjärna 

som fått sitt namn efter den 20:e bokstaven i det grekiska alfabetet. En levande själ är en fiktiv 

roman med inslag av science fiction om man ser till Jerry Määttäs definition av genren som ”en 

litteraturform i vilken såväl tänkbara som mycket fantasifulla tekniska och vetenskapliga 

spekulationer ofta hamnar i förgrunden.”
30

 Romanen utspelar sig i laboratoriemiljö där företaget 

Biochine Medical Corp. håller en mänsklig hjärna vid liv i ett akvarium. Genom att ha låtit en 

totalförlamad människa skriva på ett kontrakt som säger att denne överlåter sin hjärna till företaget i 

utbyte mot att man stänger av respiratorn, så har företaget nu fullmakt över hjärnan som man kallar 

Ypsilon. Ypsilon hålls vid liv i ett akvarium i forskningssyfte, utsätts för diverse elchocker och 

betingelser med kemiska preparat, och kopplas till antenner och bildskärmar i syfte att studera hans 

själsliv. Det visar sig att man försöker separera intelligensen från känselcentret för att sedan kunna 

utvinna ren intelligens som ett led i att skapa en tänkande maskin, en mänsklig dator. Slutligen 

opereras Ypsilons vänstra hjärnhalva ihop med en annan hjärnas, Omega, och tillsammans bildar de 

                                                 
29 

Sollund 2008, s. 111. 
30

 Jerry Määttä, Raketsommar: science fiction i Sverige 1950-1968, (diss. Uppsala) Lund: Ellerström 2006, s. 14. 
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en hjärna av ren intelligens och utan känslor, Cortex, vars uppgift blir en så kallad ”prägling” av 

aborterade mänskliga fosterhjärnor för att de ska utvecklas på samma sätt. En massproduktion sätter 

igång och de färdiga fosterhjärnorna placeras i plåtkuber och säljs till högteknologisk verksamhet 

och vetenskaplig forskning. Projektet hinner dock inte med den tekniska utvecklingen och när 

lönsamheten sjunker får Cortex reda på att uppdraget är slutfört och att hen ska placeras i en 

glasmonter på ett museum. 

 

2. Analys 

Analysen kommer inledas med att se till vilken syn på djur som förmedlas via bildspråk och 

beskrivningar av två djurkaraktärer, sedan går analysen in på studiet av relationen mellan människor 

och djur, för att till sist avslutas med en posthumanistisk läsning av Ypsilon som cyborg.   

 

2.1 Djuret - en bild av hot, smärta och utsatthet 

Som tidigare påpekats är språkliga stilfigurer i form av djurliknelser eller djurmetaforer väl värda 

sin uppmärksamhet när man vill se till vilken syn på djur som skildras, samt indirekt relationen 

mellan djur och människor eftersom språkbruket kan belysa värderingar både implicit och explicit. 

För enkelhetens skull kommer både djurliknelser och djurmetaforer gå under benämningen 

”djurbilder” hädanefter, det ska dock sägas att det främst rör sig om liknelser i Jersilds bildspråk.  

 Nordwall-Ehrlow påpekar att Jersilds djurbilder inte förefaller ta djurens parti till skillnad 

från en tematik som hon menar har en genomgående omtanke om djuren, utan att där istället råder 

ett spänningsförhållande.
31

 Hon beskriver att Jersilds bildspråk mestadels befolkas av vad hon kallar 

”obetydliga” och ”frånstötande” djur.
32

 Detta stämmer till viss del även in på En levande själ där 

djurbilder inte sällan innehåller en splittrad eller uttalad negativ syn på djur. Att det rör sig om små 

djur stämmer väl överens med representationen i En levande själ där de flesta bilderna innefattar 

djur såsom reptiler, fåglar och andra små djur som maneter, grodor, sniglar, skalbaggar och fiskar av 

olika slag. Gemensamt för dessa djurbilder är att de nästan uteslutande används för att beskriva 

situationer eller sinnestillstånd av hot, smärta och utsatthet, och således framställs dessa djur som 

sårbara och utan vidare makt:  

 
Han påminner om en groda som försöker fly in under strandkanten. (s. 202) 

Han sjunker med ryggen före som en död skalbagge ner mot botten. (s. 203) 

Jag vill inte ligga här som en hjälplös skalbagge. (s. 134) 

Jag far runt som en skrämd abborre i min minimala bassäng. (s. 134) 

Jag trycker mig mot botten som en spätta. (s. 174) 

Plötsligt skjuter Omega iväg som en skrämd fisk. (s. 202) 

                                                 
31

 Nordwall-Ehrlow 1983, s. 186. 
32

 Nordwall-Ehrlow 1983, s. 205. 
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Trevade i luften likt en snigel. (s. 126) 

 

Paddor, bläckfiskar och havsmaneter används istället för att uttrycka äckel och framstår således som 

frånstötande: 

 

Omega ligger blickstilla och fixerar Handen; som en padda beredd att slänga ut en klibbig tunga 

mot en köttig insekt. (s. 162) 

När det rör sig liknar det en bläckfisk med korta bastanta armar som pumpar och flimrar. (s. 

126)  

Handen förvandlas till en blekfet bläckfisk med långa, böljande ormfingrar. (s. 183) 

Sammanfattningsvis ser jag ut som en trådig havsmanet med ett uppspärrat emaljöga i fören. 

När jag ser min spegelbild, blir jag äcklad. (s. 8)  

 

Andra djurbilder används utan vidare värdering, men det de har gemensamt är att det fortfarande rör 

sig om just små djur: 

 
Koka mig, koagulera mig så att jag blir skinande gul och röd som en hummer! (s. 17) 

Istället påminner han om en uppblåst plattfisk- (s. 213) 

Jag kan utge mig för att vara en snaggad, skär igelkott. (s. 175) 

Handen når en hylla och närmar sig i sidled på krabbvis. (s. 139) 

Jag styr sedan handen på dess spindelpromenad fram till tårtan. (s. 144) 

Han betraktar Handen som en exotisk sjöstjärna i ett offentligt akvarium. (s. 129) 

 

Vid ett tillfälle förekommer en delfin i en djurbild, ett djur som både är stort och känt för sin höga 

intelligens. Det är när Ypsilon funderar över sitt framtida liv med Emma: ”Men vi kunde bo i 

samma vatten. Två delfiner som leker i solglittret. Mycket små delfiner, under centimetern.” (s. 91) 

Även i den här bilden rör det sig om ett djur som framställs som svagt, eftersom det förminskas 

fysiskt. 

 Även reptiler förekommer i djurbilderna, vilket Nordwall-Ehrlow menar används för att 

skildra olika slags hot mot människan.
33

 Att reptilbilder används i hotfulla situationer kan man se en 

antydan till även i En levande själ där Ypsilon känner sig uttittad av den andra hjärnan Omega, som 

har ett ”envist gloende ormöga”. (s. 164) Efter att Ypsilon och Omegas vänsterhalvor opererats ihop 

och bildat Cortex, opereras dessutom deras högerhalvor ihop till Id, en karaktär som alltså är deras 

totala motsats. Cortex uttrycker då att hen tycker att Id ”ser ut som en amöba”. (s. 226) Här rör det 

sig alltså om ett bildspråk som visar på ett visst hot där Ypsilon känner sig blottad av Omegas 

enträgna stirrande, och Cortex upplever Id som främmande och kanske därigenom hotfull. 

Sköldpaddor förekommer också i bildspråket, men framställs å ena sidan som något starkt och 

stabilt när Ypsilon önskar att han vore ”en havssköldpadda stor som en rejäl sten“ för att kunna bära 

runt på Emma när de bosätter sig i Stilla havet. (s. 92) Medan den i nästa bild framställs som något 

                                                 
33

 Nordwall-Ehrlow 1983, s. 200. 
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sårbart när Omega har fallit omkull och ligger på rygg ”som en hjälplös sköldpadda”. (s. 204) Här 

förefaller det alltså råda om en splittrad användning av reptilbilden som någonting starkt men 

samtidigt sårbart.  

 Ytterligare en återkommande djurbild är den av fågeln. Nordwall-Ehrlow pekar på hur 

fågelbilden i En levande själ används för att skildra hemlösheten och rotlösheten inom Ypsilon:
34

 

 
När en människa dör förstörs underlaget för hennes själ. Den tvingas bort som en stackars 

skata, som förgäves får vingla runt i vinden och söka sig en ny gren att sitta på. (s. 43)  

Min skalle är fylld med glupande fågelungar som ropar på nya minnen. (s. 91)  

Jag vill gärna komma hem i min gamla hjärnskål som fågelungen till sin holk. (s. 133) 

 

Man kan dock även se att fågelbilden används för att beskriva smärtupplevelser som ofta tycks vara 

kopplade till en begränsad frihet. När handen, en levande mänsklig hand som hålls i ett akvarium i 

laboratoriet, försöker ta sig ut slår den i glaset och blir liggandes helt utslagen, ”som en fågel som 

flugit mot ett fönster”. (s. 126) Efter att Ypsilon passiviserats då han utsatts för diverse kemikalier 

beskriver han sitt lidande som att ”hjärnans vindlingar [är] helt utfyllda med tjära, svart tång och 

döende fåglar”. (s. 16) Slutligen, när Ypsilon kopplas till en bildskärm och därmed får möjlighet att 

se sig omkring i rummet upplever han det som en större frihet. När han ber om att få stanna i detta 

tillstånd så kommenterar Curt detta med: ”Inte kan du sitta där under taket i evighet och häcka som 

en förrymd burfågel.” (s. 181) Fågeln förknippas generellt sett ofta med sinnebilden för frihet, något 

som tycks utnyttjas för att förstärka känslan av smärta i upplevelsen att vara instängd, vare sig det 

rör sig om en passivisering genom kemikalier, akvarier eller burar. Fågeln som normalt är fri har i 

En levande själ fångats fysiskt, och således fångats i ett lidande.  

 I romanen finns det en förekommande djurbild som skiljer sig från de övriga, nämligen 

bilden av en bisvärm. Första gången bilden förekommer är när Ypsilon identifierar sig med världens 

skapare och ser sig själv expandera ut i ett tomt universum: ”Jag behöver varken kropp eller hjärna 

längre. Fritt skall jag sväva. För det mesta håller jag ihop likt en bisvärm som värnar om sin 

drottning.” (s. 66) Vid nästa tillfälle planerar Ypsilon sin flykt som via kablar ska ta honom till 

någon kassett varifrån han kan ”surra ut i etern som en sammanhållen bisvärm”. (s. 209) Den här 

bilden är intressant inte endast därför att den så tydligt skiljer sig från de andra något pejorativt 

framställda djurbilderna i romanen, utan även för att det ligger någonting i just beskrivningen av en 

harmoni genom att delar samverkar i en helhet, en idé som även är en viktig utgångspunkt ur en 

ekokritisk synvinkel. Anne Odenbring pekar just på den holistiska idén, att livet på jorden bör ses 

som en helhet där varje del har betydelse för helheten, som en av de mest grundläggande idéerna för 

                                                 
34
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modern ekologisk filosofi.
35

 Bisvärmen tycks stå för denna holistiska idé, den representerar något 

harmoniskt och helt, där delar samverkar till något större. Det blir även en bild av en förlorad 

individualitet, eller en individualitet som får stå tillbaka för kollektivet för att därigenom skapa 

styrka och hållbarhet. I en tankegång uttrycker Ypsilon just problematiken med individualisering: 

”Grundfelet är att vi söker individuella lösningar. Flera människor borde samsas om en hjärna. I så 

fall räcker det med en kropp, släktens friskaste.” (s. 42) Liknande resonemang återfinns i Ypsilons 

siande om hur djurlivet kommer se ut i framtiden: 

 
Jag tror att jag är en föregångsman. I framtiden kommer hela Jorden vara täckt med vatten. Alla 

däggdjur, fåglar och insekter kommer samexistera i denna jättelika pöl […] Alla djurarter har 

vid det här laget lämnat kropparna bakom sig. Ingen släpar längre på långa ben, spretande 

fjädrar, ömma fenor, kantstötta horn eller av vitaminbrist svartnade fjäll. I det varma havet lever 

alla i endräkt. (s. 176 f) 

 

Ypsilon säger att människan i alla tider alltid tagit sig själv som utgångspunkt i sina fantasier, och 

detsamma gör han. Men till skillnad från människans tendens att ta sig själv som utgångspunkt för 

att därigenom kunna särskilja allt icke-mänskligt i förhållande till det mänskliga så pekar Ypsilons 

resonemang och sin egen person på en annan aspekt – vikten av att snarare motverka ett dualistiskt 

synsätt, se till likheter snarare än olikheter och således möjliggöra för ett mer hållbart leverne. 

Värdet i av att se samexistens som målet att sträva efter betonas, att delarnas betydelse för helheten 

är avgörande om vi ska kunna överleva. I Ypsilons fantasi lever alla i endräkt, för att delarna ska 

kunna samverka lyfts återigen till viss del en förlorad individualitet som ett krav. Möjligen kan man 

utläsa en kritik över hur samexistens och hållbarhet idag omöjliggörs genom något så trivialt som 

kroppar eller arttillhörighet.  

Sammantaget är det nästan uteslutande små djur som befolkar bildspråket i En levande själ. 

Det rör sig om reptiler, fåglar, fiskar, insekter och blötdjur av olika slag. Djurbilderna innehåller 

ofta en uttalad negativ eller nedvärderande syn på djur, exempelvis används djurbilder med paddor, 

bläckfiskar och havsmaneter för att uttrycka äckel medan reptilbilder används för att skildra olika 

slags hot. Många av djurbilderna används för att beskriva situationer eller sinnestillstånd av smärta 

och utsatthet, och således framställs dessa djur som sårbara och utan vidare makt. Här är fågelbilden 

frekvent använd för att beskriva smärtupplevelser som ofta tycks vara kopplade till både en 

rotlöshet men också en begränsad frihet. Nordwall-Ehrlow menar att, med undantag för ett fåtal djur 

som sinnebilder för styrka och vitalitet, så består Jersilds bildspråk nästan uteslutande av 

oansenliga, motbjudande djur vilka förhållandevis ofta används för att åskådliggöra mänskliga 

egenskaper eller människans situation.
36

 Där hon ser djurbilderna som en spegling av mänskliga 
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egenskaper eller människans situation, kan man ur ett ekokritiskt perspektiv snarare förstå dem som 

ett uttryck för speciesism. Djurbilderna representerar då människans bild av djuret i stort, och den 

pejorativa ton som genomsyrar bildspråket kan förklaras som ett uttryck för ett specieistiskt synsätt. 

En bild skiljer sig dock från de övriga, bilden av en bisvärm. Här lyfts en holistisk idé fram, där alla 

delar samverkar i en helhet, som någonting positivt, starkt och hållbart. Samma holistiska idé lyfts 

när Ypsilon siar över djurlivet i framtiden, och däri betonas vikten av ett kollektiv som arbetar 

tillsammans, oavsett arttillhörighet. 

 

2.2 Pejorativ gestaltning av hundmotivet  

Den pejorativa ton som genomsyrar ett flertal av djurbilderna är närvarande även i beskrivningarna 

av en del djurkaraktärer. Råttor som förekommer i romanen framstår som något äckligt, lite hotfullt 

och frånstötande. Ypsilon uttrycker det som att han fylls av ”rädsla för råttorna” som ”invaderar” 

laboratoriet. (s. 36) Men det mest tydliga exemplet på pejorativa gestaltningar av djurkaraktärer är 

beskrivningen av hunden, en beagle som är född i laboratoriet och spenderar dagarna upphängd i en 

konstruktion där slangar är försedda till hans mage, som framställs i direkt nedvärderande ordalag. 

Ypsilon funderar om hundar ens har förmågan att tänka, beskriver hur ”fradga droppar från de 

sladdriga läpparna”, ”underkäken faller ner och tungan stjälper ut”, hur hunden ”hänger med 

huvudet och flåsar” samt slickar sin tass vilket slutligen får ”en närmast oanständig karaktär”. (s. 22 

f) Vidare beskrivs hur hunden rör sig ”bredbent och stapplande” när den släpps fri, beskrivningar 

som närmast för tankarna till infantilisering. (s. 57) När hunden om nätterna får anfall och stirrar 

vilt omkring sig i vad som framstår som rädsla avvisar Ypsilon detta med att det inte är någonting, 

hunden drömmer bara. 

 Den här gestaltningen stämmer väl överens med vad Nordwall-Ehrlow menar är en vanlig 

framställning av hunden; som lydig, tiggande och underkastad, vilket för med sig en pejorativ 

innebörd.
37

 Det är även med den innebörden som hundar beskrivs i djurbilder i romanen. Emma 

beskrivs vid ett tillfälle som att hon ser ut som en ”ledsen bulldog” som ”nickar uppgivet”, (s. 58) 

och när Ypsilon reflekterar över relationen till Emma konstaterar han: ”För dig är jag ju bara ett 

sällskapsdjur. Inte så naivt tilltaget som en hund”. (s. 172) Ypsilon inser också sin egen utsatthet 

jämte Biochine Medical Corp och konstaterar att ”en dag, när de vässat sina instrument tillräckligt, 

kommer jag att trippa i hälarna på dem som en tax, eller kava som en ankunge präglad på kartong i 

snöre”. (s. 40)  

Vid ett tillfälle framställs dock hunden i positiva ordalag. Det är när den släpps fri och 

Ypsilon tycker att den har ett ”högtidligt utseende”, likt ”Roms heliga varginna”. (s. 56) Det här är 
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en intressant vändning därför att den positiva synen på hunden följer med dess frihet. När hunden 

tillåts stå där på egna ben, tas på allvar på ett annat sätt än vad den gjorts tidigare då den hängt i en 

gunga likt ett maktlöst kolli. En annan intressant iakttagelse är att hunden, som romanen igenom 

benämns med maskulina pronomen, liknas vid en varginna när den framstår i positiva ordalag. 

Liknande koppling mellan femininitet och positiva djurbilder framkom i den enda djurbilden med 

positiv koppling, bisvärmen. I bilden av bisvärmen står det att man värnar man om en drottning: 

”För det mesta håller jag ihop likt en bisvärm som värnar om sin drottning.” (s. 66) Hur man ska 

tolka detta och vad som går att utläsa häri är inte helt klart, men möjligen kan man förstå det som att 

man har vänt på dualismen som tillskriver mannen rationalitet och kvinnan det kaotiskt 

känslomässiga, här representerar istället det kvinnliga istället hållbarhet, helhet och auktoritet.  

  

2.3 Apan som antropomorfiskt motiv 

Apmotivet i romanen skiljer sig från de övriga djurmotiven i det att det inte används med samma 

pejorativa ton utan istället används för att påvisa en närhet till människan. Nordwall-Ehrlow pekar 

på att apmotivet som en närhetsmarkör till människan återkommer i flera av Jersilds romaner och 

hon menar också att de utgör ett viktigt undantag från det generella intryck som Jersilds djurbilder 

ger.
38

 Som exempel lyfter hon hur apmotivet i Djurdoktorn utmanar gränsen mellan mänskligt och 

icke-mänskligt i det att schimpanserna, trots manipulation och kontroll, har kvar en egen vilja som 

därigenom gör att gränsen till människan blir mer obestämd och svår att upprätthålla.
39 

Den egna 

viljan skulle således vara förbehållet människan. Det tycks vara på samma sätt i En levande själ där 

Ypsilon beskriver hur Flink, en apa som lever i laboratoriet i forskningssyfte, ”spelar två roller”. (s. 

109) När personalen är i närheten agerar han mer korkad än vad han är, men när han och Ypsilon är 

själva framgår det att han är intelligent och har god insikt i verksamheten, och han insisterar också 

på att upprätta ett minneskontrakt med Ypsilon för att säkra deras minnen vid eventuella 

elchocksbehandlingar. När Flink tillslut visar sitt missnöje med sin situation, genom att protestera, 

bli våldsam och försöka fly, förvånas personalen. Flykten misslyckas och Flink inser sitt misstag, 

spelar korkad och försöker återgå till en mer passiviserad form, men det är för sent. Man får senare i 

romanen veta att Flink blivit ”mogen för större uppgifter” och försvunnit efter att man först raderat 

hans minne för att han inte ska kunna delge någon om vad som ägt rum på laboratoriet. (s. 159) 

Flinks agerande utmanar människans exklusivitet till en egen vilja, och därmed deras maktövertag, 

eftersom det är just en egen vilja han visar upp. Således uppfattas Flink som ett hot som måste slås 

ned. 

 Apmotivet som en gestaltning av närheten till människan blir som tydligast när Ypsilon, 
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efter Flinks försvinnande, upplever att minnet av apön egentligen är hans eget minne. Han ser sig 

själv på ön och blandar bokstavligen ihop sin egen identitet med Flinks: 

 

Vad ska jag ta mig till med Flinks barndomsö, apön? Den är min nu. Han kommer aldrig att 

klänga upp här och kräva den tillbaka. Ju mer jag tänker på apön, ju mer blir den min. Det är 

inte Flinks barndom längre utan min egen. Apön lever i mig, i min hjärnas drivhus växer den 

och befolkas. I början försökte jag urskilja individerna som lever där. Jag var nyfiken på om de 

var schimpanser – eller människor. Men jag lyckas aldrig fixera dem tillräckligt. Det spelar 

heller ingen roll. (s. 165)  
  

Möjligen framgår apmotivets funktion som tydligast här. Vad som uttrycks tycks vara en jämlik syn 

på relationen mellan schimpanser och människor då det inte spelar någon roll vem det är som 

befolkar apön eftersom de alla är lika. I ”The Battle for the Self in P.C. Jersild’s En levande själ” 

gör Shideler en intressant tolkning av den här passagen. Dels lyfter han idén att hjärnan som ersätter 

apan kan ses som en metafor över Darwins evolutionsteori. Men han menar att bilden även bidrar 

med en omkastad version av denna evolutionsteori, istället för en utveckling från apa till människa, 

rör det sig om en utveckling från människa till apa.
40

 Således kan man se citatet som ett sätt att 

laborera med evolutionsteorin och därigenom bidra med en form av omkastad sanning där 

försanthållande sätts ur spel. Dessutom kan man med denna förskjutning utläsa hur människans 

särställning utmanas.  

Apmotivet som en närhetsmarkör till människan skildras även genom att Flink framställs 

som en antropomorf i det att han ges attribut och karakteristiska drag som i övrigt är förbehållet 

människorna i romanen. När han gör entré i berättelsen bär han en specialsydd rock och med 

”händerna på ryggen och de djupa rynkorna i pannan är Flink en kopia av professorn. De har till 

och med samma ansiktsfärg”. (s. 45) Flinks likhet med professorn återkommer i flera beskrivningar, 

han är uppfylld av sig själv likt professorn, och dessutom upprepar han dennes fraser. En annan 

egenskap som särskiljer Flink är att han är en så kallad ”frigångare” som till skillnad från de andra 

försöksdjuren får röra sig fritt i rummet likt människorna. (s. 45) Vidare behärskar Flink ett 

teckenspråk vilket gör att han kan kommunicera med människorna på ett sätt som de andra djuren 

inte kan. Sammantaget gestaltas Flink närmast med en antropomorfisk framställning där han 

tillskrivs vad man kan se som mänskliga egenskaper och attribut av olika slag såsom att han bär 

kläder, talar ett språk, promenerar runt i rummet med ett kroppspråk likt människornas och upprepar 

professorns fraser. Den antropomorfiska framställningen förstärker ytterligare apmotivets funktion, 

nämligen påvisandet av närheten till människan.  

 Att antropomorfiska inslag förekommer i en miljö med försöksdjur förefaller inte 

slumpmässig. Singer visar på hur man inom vetenskaplig forskning där försöksdjur används 
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ständigt är angelägen om att undvika antropomorfism för att rättfärdiga ens eget beteende och vad 

man utsätter djuren för. I sina rapporter försöker vetenskapsmän undvika eller tona ned alla 

eventuella reaktioner från djur som avsiktliga, för att undvika alla eventuella belägg för att djuret 

själv skulle ha några mentala processer.
41

 Samtidigt måste man berättiga användningen av 

försöksdjuren med att det på något sätt ska ha vinning för mänskligheten, vari man återfinner sig 

själv i ett dilemma: ”Antingen är djuret inte som vi och då finns det inget skäl att utföra 

experimentet. Eller också är djuret som vi. I så fall bör vi inte utsätta djuret för ett experiment vi 

skulle se som fruktansvärt om det utfördes med en av oss.”
42 

Den antropomorfiska framställningens 

funktion förefaller vara att lyfta detta dilemma, laborera med synen på mänskligt och icke-

mänskligt och utmana gränsen däremellan. Dessutom, genom den antropomorfiska framställningen 

påminns man om att det faktiskt rör sig om en levande och kännande individ, vad man annars vill 

tona ned för att rättfärdiga sina egna handlingar syns nu öppet.  

Vilken effekt antropomorfiska framställningar kan ha menar Timothy Clark i The 

Cambridge Introduction to Literature and the Environment (2011) är en komplex fråga, men han 

lyfter just det väsentliga värdet i att de kan påminna människan om de övergrepp som begås mot 

djurvärlden och underminera ett specieistiskt synsätt: 

  

The issue of anthropomorphism poses the question of animal experience in all its power and 

ambivalence. It can be at once a mode of understanding non-human animals, a profound barrier 

to such understanding, a mode of appropriating of animal otherness or a term that rebounds into 

the open question of what the human actually is. Finally, in the tension between these views, 

anthropomorphism in literary texts may enact an ethical and cognitive challenge to re-evaluate 

the bases of modern society. The non-human effects both a defamiliarisation of human 

perception, an undermining of ‘speciesism’ and a potentially revolutionary ethical appeal 

against the brutal human tyranny over the animal kingdom.
43

   

 

Genom antropomorfismer öppnas upp för en kritisk diskussion kring andra djurs natur, om språk, 

om människan, och tillsammans interagerar de på ett fascinerande och provocerande sätt, menar 

Clark.
44

 Det provokativa värdet ligger i språkets möjlighet att ge rättvisa till, och erkänna, icke-

mänskliga individer eller sakers karaktär och inverkan.
45

 En annan och kanske än mer provokativ 

aspekt av antropomorfismer är att de möjliggör ett kritiskt förhållningssätt till synen på vad som är 

mänskligt. Bara det faktum att man ser något som en antropomorfism innebär att man tillskriver 

något att vara ”mänskligt”, ett antagande som möjliggör en kritisk reflektion kring ens egen 

uppfattning kring vad mänskligt och icke-mänskligt är: ”To describe a specific representation as 
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‘anthropomorphic’ necessarily makes certain assumptions about what human nature itself is in the 

first place: for example, that certain qualities are definitively human ones, whether also then 

attributed to other creatures or not.”
46

 Att definiera något som en antropomorfism förutsätter alltså 

att detta är mänskligt, vare sig det rör sig om attribut, beteenden eller annat som nu förts över till 

något icke-mänskligt. Genom detta fyller antropomorfismen den provokativa funktionen i att den 

förutsatta ensamrätten till beteendet, attributet eller vad det nu rör sig om, utmanas. I En levande 

själ kan man således läsa det som att Flink kanske inte upprör för att han närmar sig vad det är att 

vara mänsklig, utan för att han utmanar att mänskligt beteende skulle vara just ”mänskligt” och inte 

något annat. Ensamrätten till vad det skulle vara att vara människa innehas nu av en annan, icke-

mänsklig individ, vilket sätter själva definitionen till vad det är att vara människa och mänsklig i 

spel.  

 

2.4 Platser, upprättade avstånd och vikten av minnen 

Ser man till platsens betydelse i romanen förefaller flera aspekter intressanta för uppsatsens fokus. 

Platsen fungerar i mångt och mycket som ett maktinstrument genom hur individerna rör sig i 

rummet, eller inte rör sig, vem som har tillgång till vilket utrymme och vem som reglerar denna 

tillgång. Dessutom verkar vissa platser vara mer eftersträvansvärda än andra, exempelvis naturen 

och platser utanför laboratoriet, men eftersom alla individer inte tillåts röra sig som de vill, än 

mindre ta del av dessa attraktiva platser utanför laboratoriet, är flykt ett utpräglat tema i romanen.  

 Det första man noterar är hur vissa individer marginaliseras på olika sätt genom 

passivisering och fångenskap. Ypsilon är placerad i ett akvarium, och således är det hela tiden en 

glasvägg som avskiljer honom från omvärlden, en glasvägg som skapar ett avstånd från 

omgivningen, likväl som det placerar Ypsilon i fångenskap. Hunden är placerad i en 

upphängningsanordning där hela dess liv spenderas. Dessutom förekommer det en ”djurvind” som 

ytterligare betonar just hur djuren på olika sätt placeras på avstånd från människan. (s. 171) 

 Gemensamt för individerna i fångenskap är drömmarna om en annan tillvaro, ibland i 

formen av minnen. Tankarna på en annan plats, vikten av att kunna drömma sig bort, tycks fungera 

som en överlevnadsmekanism för individerna i fångenskap. För Ypsilon ter sig livet i akvariet 

stillastående, begränsande, och han drömmer om en annan tillvaro som att ”bo i en ek som det 

heliga oraklet i Dodona” där Zeus tal ”tog sig formen av vindarnas sus i ekens krona” eller ta 

värvning som ”Zeus-Ammons orakel i den Libyska öknen”. (s. 43) Återkommande är just att den 

plats som Ypsilon drömmer sig bort till är en miljö där naturen är närvarande, att få befinna sig i 

vindarnas sus i en eks krona, eller en öken blir den miljö som Ypsilon uppfattar som önskvärd. 
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Dessutom, den återkommande bilden av ett orakel, att få vara en medlare av en gudomlig röst, tycks 

fungera hoppingivande. Det är bild som förefaller milsvida långt ifrån den position han befinner sig 

i nu, ensam och isolerad i ett akvarium.  

Naturen är även förekommande när Ypsilon önskar att han vore en havssköldpadda som 

kunde försvinna med Emma, en skötare på laboratoriet som Ypsilon håller kär, till en lagun i Stilla 

havet, Maldiverna eller Seychellerna. (s. 92) När Flink sedan försvinner tar Ypsilon över minnet av 

Apön för att kunna ha idén kring denna miljö att återvända till i sitt dagdrömmeri. (s. 173) Samma 

minne sprider han vidare till en orolig och uppskrämd Omega. Han berättar att Apön drivits till havs 

och är obebodd, men att två sällsamma varelser en dag kom att bebo den: Ypsilon och Omega. (s. 

185) Att ha en plats att drömma sig bort till, ett liv utanför detta att tänka och tro på, tycks göra 

fångenskapen dräglig och ett lugn skapas hos Omega. 

 Även hunden drömmer sig bort till en annan tillvaro, nämligen till två lyckliga perioder i 

hans liv, tiden som valp och tiden i rastgården: 

 

Nattetid utbyter hunden och jag erfarenheter. I det bytet kommer jag till korta. Vad skall jag 

byta med? Hunden är född här. Om och om igen tjatar han om de två lyckliga perioderna i livet: 

när han var valp – och tiden i rastgården. Han hade sex syskon. Modern träffade han aldrig. 

Mest älskar han tiden som valp. De sov alltid i klump inlindade i varandra. Flera gånger höll 

han på att kvävas när han hamnade underst. Han skrockar belåtet. Han ser inte på mig när han 

berättar. I stället glor han framför sig; en tankegång utan bestämd adress. (s. 49) 

 

Genom Ypsilons tankeläsande får vi ta del av monologer där rastgården lyfts fram som en plats med 

ett stort utrymme att kunna röra sig fritt, men också som en plats utan människor. (s. 49) Här 

framstår hunden, till skillnad från tidigare beskrivningar likväl som Nordwall Ehrlows tolkning, 

som en tänkande och kännande individ som längtar efter frihet och en tillvaro fri från mänskligt 

utnyttjande. Dessutom tillskrivs han här förmågan till tidsuppfattning och minnen. En intressant 

aspekt av vikten av minnen lyfts, inte endast därför att de fungerar som en överlevnadsmekanism 

för individerna i fångenskap, utan också därför att en idé framhålls om att ”det goda livet”, eller vad 

som är av vikt i livet, någonstans konstitueras av minnen. Vikten av minnen löper romanen igenom, 

bland annat realiserat i Flinks enträgna försök att upprätta ett minneskontrakt med Ypsilon så att de 

kan delge varandra sina minnen om forskarna försöker radera dem. I fallet med Ypsilon är det ju 

nämligen just det man strävar efter, att eliminera hans minnen för att lämna utrymme för ”ren” 

intelligens. Med Ypsilon genereras därmed frågan om vad intelligens är utan minnen? Ypsilons 

reaktion låter i vilket fall inte vänta på sig: ”Kandidaten pressat lappen mot akvariet: VI TÄNKER 

NU TA BORT SISTA BITEN AV DITT MINNE. LYCKA TILL! Nej, nej! vill jag ropa. Radera inte 

bort det sista av mig!” (s. 13) När de berövar Ypsilon av hans minnen berövar de också honom 

någonstans av det värdiga livet, likväl som hans jag. ”Om jag kunnat, skulle jag ha skrikit åt 
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psykiatern: ge mig tillbaka mitt förflutna! (s. 40) Vikten av det förflutna fortsätter som en röd tråd 

genom romanen. När Flink vill upprätta minneskontraktet med Ypsilon reflekterar de över om han 

borde manipulera sina minnen så att han bara kommer ihåg positiva saker då han inser att de han 

har inte är de bästa, men de medför ändå en längtan: ”Vet du vart jag längtar? Till apön. Inte till 

djungeln, till djungeln skulle jag kunna tänka mej att resa för att söka mina rötter. Men bo i Afrika? 

Aldrig. Apön med sina intriger och sin destruerande sysslolöshet är hemma för mej.” (s. 113) 

Minnen skapar någonstans en ro hos individerna, en tanke om ett hem och utan dem lämnas man 

rotlös och identitetslös.   

Dagdrömmerierna tillsammans med de inlåsta individernas försök att göra sig fria 

konstituerar ett av romanens centrala teman, flykt. När råttorna lyckas smita sätts en systematisk 

jakt igång. Ypsilon finner människorna effektiva som tulltjänstemän. (s. 38). Även Flink försöker 

fly: ”I nästa ögonblick sliter han i gardinen och sparkar mot fönstret. Men han får inte hål på rutan. I 

stället svingar han sig mot dörren. Men den är låst.” (s. 145) Efter detta vredesutbrott försvinner 

Flink från avdelningen, professorn kommer och hämtar honom medan Flink ”flinar panikslaget”. (s. 

146) Man får reda på att Flink opererats och flyttats från laboratoriet. Även när Ypsilon planerar ett 

flyktförsök stoppas han av professorn. Att råttorna, Flink eller Ypsilon får röra sig fritt är således 

inget som är accepterat utan deras försök till frihet slås ned. Således kommer flykttemat att belysa 

hierarkin och maktförhållandet som råder i romanen. Miljön dessa individer befinner sig i nu 

möjliggör heller ingen naturlig överlevnad i egentlig mening, utan de är utelämnade till människor 

för sin överlevnad och befinner sig således i en beroendeposition. Shideler menar: ”They have both 

been dislocated, deprived of their natural environment and threatened with either artificial survival 

or destruction.”
47

 

Ser man till rumsligheten är det en del saker som är påfallande, framför allt den fångenskap 

och marginalisering som individer får utstå genom exempelvis burar, akvarier och vindar. En 

marginalisering och passivisering som de blir förpassade till av människor. Nordwall-Ehrlow ser 

akvariemotivet, ett motiv som hon pekar på är återkommande i flera av Jersilds romaner, som ett 

motiv som skildrar allt som kväver människans villkor, utveckling, och hennes förmåga att skapa 

fritt, och menar således att detta motiv belyser att människans situation i stort inte skulle vara 

annorlunda djurens.
48

 Med en ekokritisk läsning tycks snarare akvariemotivet, likväl som de andra 

uttrycken för marginaliserande, spegla ett upprättat fysiskt och mentalt avstånd mellan människan 

och djuret; ett avstånd som är en förutsättning för en verksamhet som är så beroende av ett 

specieistiskt synsätt. Fysiskt, mentalt och socialt avstånd kan förklara hur speciesism kan tillåtas 

fortgå, menar Sollund som lyfter hur exempelvis djurlaboratorer och slakterier alla är placerade på 
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avstånd från allmänheten för att undvika inblandning och protester. Att djuren på detta sätt hålls i 

kollektiv på avstånd försvårar en förståelse för deras individuella smärta, likväl som det blir lättare 

att ignorera sakernas tillstånd när det sker på avstånd, menar hon: ”The responsibility for the other 

diminishes with distance.”
49

 Sollund lyfter hur detta skildras i det samhälle vi skapat som gör att vi 

kan ha starka känslor till våra husdjur som vi har nära oss, samtidigt som det råder ett pragmatiskt 

och likgiltigt ställningstagande till andra djur.
50

 

En annan aspekt av distansering som underlättar speciesism och det antropocentriska 

utnyttjande som följer där utav, är hur vårt moderna, rationaliserade och högteknologiska samhälle 

har bidragit till att öka detta avstånd mellan människan och djuret i det att kontakten dem emellan 

har minskat. Sollund lyfter hur exempelvis matning och rengöring i verksamheter där djur 

förekommer sköts automatiskt vilket gör att det sociala avståndet upprätthålls genom att den 

mänskliga kontakten med djuret hålls nere. Sammantaget leder detta till en alienation där den 

moraliska likgiltigheten har blivit ett akut problem, menar hon.
51

 Samma aspekt lyfts i romanen där 

alltmer skötsel sker automatiskt under romanens gång: ”Det går för fort numera. Förr sköttes så 

mycket för hand, att de måste stanna länge antingen de ville eller inte. Nu behöver de knappt lyfta 

händerna ur rockfickorna.” (s. 50) Ypsilon suktar efter beröring och närhet, framförallt från Emma, 

men ”matningen har rationaliserats” och kontakten dem emellan har minskat. (s. 194) 

 Den fysiska marginaliseringen tycks alltså skapa en mental marginalisering där man 

kommer att se på djuret, likväl som Ypsilon, som ”den andre”. Glaset, likväl som buren, tycks skapa 

en alienerande effekt mellan människan som åskådare och djuret som objekt. Detta blir kanske som 

tydligast i behandlingen av Ypsilon som, trots en oviss identitet, ses på som ett djur och behandlas 

likt de andra djuren. Clark hämtar ett liknande exempel från David Garnetts roman A man in the zoo 

(1924) där en man placerats med andra djur i en bur på ett zoo och något händer med hur 

omgivningen då ser på honom: ”The mere presence of the cage wires marking a strict line between 

the human-as-spectator and the animal-as-exhibit produces defamilarising and disturbing effects.”
52 

Möjligen belyser således akvariemotivet i förlängningen följderna av upprättade avstånd. Avstånd 

som underlättar ett dualistiskt tänkande där jaget står i kontrast till ”den andre”, eller betraktare till 

objekt. Som motpoler identifierar man sig inte längre med varandra, vilket underlättar för att 

relationen formas därefter. 

 

2.5 De värdeberövade – ett uttryck för ett antropocentriskt synsätt 

En aspekt av relationen mellan människor och djur som skildras i romanen är av fundamental vikt 
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ur ett ekokritiskt perspektiv, nämligen det faktum att relationen tycks byggas upp av ett 

antropocentriskt synsätt. Som nämnts tidigare innebär antropocentrism, utifrån Garrards och Buells 

definitioner, att människan, och därmed hennes intressen, placeras högre än andras.”
53

  

Uttryck för ett antropocentriskt synsätt skildras framförallt genom ramen för handlingen, 

användningen av försöksdjur på ett laboratorium som en materiell resurs till vinning för människan. 

Bland försöksdjuren finns hunden som Ypsilon föreställer sig, efter år av dränering, är ”torr och 

sunderskuren som ett urmjölkat gummiträd”. (s. 50) När professorn fyller 60 år blir hunden 

uppstoppad som en överraskningspresent: ”Hunden var gammal och trött. Chefen fyller sexti idag. 

Vi kunde inte komma på en bättre present än att stoppa upp den. Dom har faktiskt samarbetat i 

fjorton år!” (s. 61) Efter att ha levt ett liv passiviserad i en upphängning utan någon möjlighet till att 

utföra naturliga beteenden i en för hunden naturlig miljö, kommer han bildligt sett förevigas i denna 

passiviserade form. Istället för att släppas ut ur laboratoriet efter avslutad försöksverksamhet, 

erkännas ett intransitivt värde och rätten till ett liv i frihet kommer alltså hunden avlivas för att få 

något slags underhållningsvärde efter sin död. 

 Även Ypsilon utsätts för ett antropocentriskt synsätt, vilket synliggör hur människorna i hans 

omgivning ser på Ypsilon som ett djur vars uppgift är att tjäna ett syfte för människan: 

 

Du tror att du är nån jävla maskot här va. Men du är bara ett försöksdjur bland andra 

försöksdjur. Vad har vi hållit på med sista månaderna? Gissa! Nej du kan i alla fall inte gissa. Vi 

har bara väntat på att ditt känsloliv ska samla sej där det hör hemma, i din högra hjärnhalva. 

Fattar du? Man skiljer agnarna från vetet. Känslan till höger, vettet till vänster... […] Den dag 

man lyckas dela upp dej i olika bitar, ja då kan du bli nyttig som fan... Din out-put blir renare, 

man kan bara ta ut det man vill ha. Det man inte vill ha kan man ju stänga av eller göra sej av 

med. (s. 188) 

 

Precis som de andra försöksdjuren på laboratoriet är Ypsilon där för att tjäna ett materiellt syfte för 

människan. Till en början ifrågasätter Ypsilon vad Biochine Medical Corp ska använda honom till 

men får endast till svar att samarbeta och göra som de säger. Det visar sig att det är Ypsilons 

intelligens man försöker utvinna: ”Vi behöver ditt vett. Inte dej.” (s. 120) Ypsilon vill inledningsvis 

inte förlika sig med tanken på att synen på försöksdjur också är synen på honom själv, men i takt 

med att han inser sin roll, växer också en viss hopplöshet: 

 

Om ni skall utvinna något ur min hjärna måste det ske på mina villkor! Måste det? Är det inte 

bara en besvärjelse, en fåfäng önskan från min sida, ett självbedrägeri, en ramsa jag intalar mig, 

en fåfäng tro på andens frihet. En dag, när de har vässat sina instrument tillräckligt, kommer jag 

att trippa i hälarna på dem som en tax, eller kava som en ankunge präglad på en kartong i snöre. 

Lika lite som den transplanterade njuren har jag något egentligt val: antingen måste vi samarbeta 

– eller också låta oss stötas bort, plockas ut och sedan spolas ner i slasken. (s. 40) 
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I romanens slutskede avslöjas vad Ypsilons funktion varit från första början. Ypsilon och Omega ska 

opereras samman till superhjärnan Cortex, vars uppgift blir den så kallade präglingen där mänskliga 

fosters hjärnor ska växa men inte deras kropp eller andra organ, ett projekt som handlar om att 

effektivisera fostren till superdatorer. En produktion inte helt olik hur man inom köttindustrin 

manipulerar djurkroppar för att önskvärda, ur kapitalistisk synvinkel, egenskaper eller kroppsdelar 

ska växa men andra inte. ”Beställarnas krav avgör kokongernas konstruktion”, heter det på 

Biochine Medical Corp som kommer att leverera superdatorerna till atomindustrin, rymdindustrin 

och som stationärt bruk inom olika delar av industrin och forskningen. (s. 222) I takt med att 

Biochine Medical Corp köps upp av Cerebro springer tekniken ifrån projektet, präglingen blir för 

dyr och trots försök till att dra ner priserna på bekostnad av slutproduktens kvalitet så tvingas man 

inse att cellforskning och genteknik tagit över. (s. 231) Efter avslutad tjänst lyfter Cortex fram ett 

erbjudande om att komma till Emma på långvården vilket slås bort av professorn som ifrågasätter 

vem som ska stå för den kostnaden. (s. 233) Likt ett försöksdjur som efter tjänst avlivas istället för 

att omplaceras eftersom det innebär kostnader och arbete kommer Cortex liv att sluta på samma sätt 

då hen ska placeras bredvid Paul Broca på ett museum över framstående hjärnor. 

Den antropocentriska idé som är återkommande i romanen tycks föga förvånande vara nära 

sammankopplat till en kapitalistisk tanke. Biochine Medical Corp symboliserar ekonomisk vinst 

och effektivisering på etisk bekostnad. Professorn tycks personifiera vetenskapsmannen som i sina 

djurförsök glömmer bort etiska betänkligheter till förmån för karriärsutveckling, något som Singer 

talar om som ”betingad etisk blindhet”. Med detta menar han att många vetenskapsmän inom 

forskningen indoktrineras till att se mellan fingrarna eller glömma bort etiska förpliktelser till 

förmån för den egna karriärsutvecklingen.
54 

Professorns betingade etiska blindhet blir tydlig när han 

nekar kostnaden för att Cortex ska få spendera ett fortsatt liv hos Emma, men är beredd att betala ur 

egen ficka för att hen ska få en plats på museet över framstående hjärnor. Professorn uttrycker också 

att det hela tiden har varit hans egen dröm att själv få hamna på museet. Berömmelse är således värt 

att betala för trots att det kommer leda till Cortex död. Berättartekniskt accentueras den här 

karriärssträvan och den betingade etiska blindheten genom namngivandet av aktörerna på företaget 

som inledningsvis har opersonliga, karriärsbaserade namn som professorn, docenten och 

kandidaten. Vidare skildras de på ett sätt som gör att de framstår som maskiner, de beskrivs som 

”trädockor” som ”tågar in på rad” (s. 36) eller ”marscherar” (s. 7) och är ”systematiska” och 

”effektiva” (s. 38).  

 Men karriär på bekostad av etiska förbrytelser kommer också att problematiseras i romanen, 

och främst då genom kandidatens karaktärsutveckling. Mot andra halvan av boken tycks kandidaten 
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vakna upp ur vad Singer kallar den betingade etiska blindheten då vi får ta del av hans reflektioner 

över de egna handlingarna: ”Man känner sig rutten. Vad är det man ställer upp på egentligen? […] 

Blir mänskligheten lyckligare?” (s. 157) Han anser att vad de gör mot Ypsilon måste vara ett 

övergrepp på de mänskliga rättigheterna men menar att alla människor kan köpas, forskningen styrs 

av vad man får anslag till. Tidseffektivitet och lönsamhet tycks gå framför seriositet och etiskt 

accepterbara förhållningssätt. Kapitalets inverkan blir högst märkbar för honom själv när han får 

sparken för att hans forskning går för långsamt: ”Dom fattar inte att seriös forskning går långsamt. 

Inte ens George [professorn] fattar det. Kanske fattar han innerst inne. Men han har ju revisorerna 

på sej.” Vid det här laget har vi dessutom fått reda på att kandidatens namn är Curt, likväl som 

professorn presenterats som George. Från att ha sett dessa individer som funktion snarare än person 

kommer alltså deras handlingar nu i en annan dager när man inser att det står individer bakom 

handlingarna.  

 Genom Curts karaktärsutveckling skildras också det motstånd den möter som utmanar ett 

antropocentriskt synsätt. När Curt ifrågasätter vad de gör på laboratoriet, och vid ett tillfälle fångas 

på kamera där han gör saker som inte uttryckligen ingår i hans arbetsuppgifter, visar han upp 

förmågor som inte premieras. Nordwall-Ehrlow påpekar hur Evy Beck, veterinär tillika protagonist 

i Djurdoktorn, behandlas likt ett försöksdjur själv, utan att egentligen förstå det. Hennes 

arbetsuppgift är att se till att djuren är i god form inför djurförsöken, men hon hamnar i en inre 

moralist konflikt när hon inser att forskarna endast ser djuren som förbrukningsvaror, medan hon 

ser dem som liv med egenvärde. Den här omtanken om djuren är något som ledningen vill slå ned, 

så likt hur djuren får elstötar för att uppvisa önskat beteende så övervakas Evys arbete via datorer 

och resultatet rapporteras sedan vidare till hennes chef som vidtar åtgärder när hon inte agerat enligt 

vad som är önskvärt.
55

 Liknande behandling utsätts Curt för som likt ett försöksdjur ska drillas 

enligt en viss mall. När han visar upp förmågor som övergår en maskins eller ett försöksdjurs så 

straffas han genom att tvingas lämna verksamheten. 

 Ypsilon reflekterar och problematiserar vid ett tillfälle uttryckligen över antropocentrism 

som fenomen: ”I alla tider har människan tagit sig själv som utgångspunkt i sina fantasier. Be någon 

rita en marsian och resultatet blir en småväxt, grön varelse med toppiga alföron och ett stort öga 

mitt i pannan.” (s. 176) Han lyfter att människans position inte baseras på en faktisk sanning, utan 

baseras på godtyckliga premisser: ”Människans seger över andra djurslag på jorden beror ju på 

hennes överlägsna intelligens. Men hennes herravälde varar bara så länge hon kan behålla detta 

försprång. Som art är Omega och jag överlägsna människan.” (s. 186) I uttalandet lyfter Ypsilon 

dels in att människan är ett djur bland andra djur, och att det inte är en självklar sanning att 
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människan ska stå över de andra djuren, utan en konstruktion. Omega och Ypsilon utmanar 

människans konstruerande herravälde. Uttryckligen säger han att han försöker ”nå herravälde över 

resten av skapelsen". (s. 55) Ypsilon försöker förmå hunden att bli hans ”lydige tjänare”, (s. 61) och 

när Ypsilon möter Flink första gången uttrycker han en syn på apan som något underlägset: ”Den 

inger mig obehag. […] Jag skulle vilja se bort. När en underbegåvad tränger sig upp i ansiktet på en 

och spottar och fräser, vänder man instinktivt profilen till.” (s. 80) Även om Ypsilon anser sig stå 

över människan som så stannar hans försök till kontroll vid djuren i hans närhet med undantag för 

något enstaka försök att förmå professorn att lyda befallningar via tankeöverföring. 

 Det intressanta med antropocentrism och speciesism är att människans exploatering och 

utnyttjande av allt icke-mänskligt till egen fördel tycks ses som av naturen given. Olikt andra 

förtryck i samhället tycks detta omfattande undertryckande av alla djur utom det mänskliga djuret 

vara en norm som sällan ifrågasätts likt man gör med andra förtryck. Att ifrågasätta och utmana hur 

vi använder oss av icke-mänskliga individer kommer ju nämligen drabba människan själv. Detta 

lyfter Clark och menar att frågan kring människan och andra djur kanske är ekokritikens största 

etiska utmaning och refererar James Rachel som skriver:  

 

We kill animals for food; we use them as experimental subjects in laboratories; we exploit them 

as sources of raw materials such as leather and wool; we keep them as work animals. These 

practices are to our advantage, and we intend to continue them. Thus, when we think about what 

animals are like we are motivated to conceive them in ways that are compatible with treating 

them in these ways. If animals are conceived as intelligent, sensitive beings, these ways of 

treating them might seem monstrous. So humans have reasons to resist thinking of them as 

intelligent or sensitive.
56 

 

Här lyfts en intressant aspekt vad gäller antropocentrism och synen på djur som fördelaktigt kan 

kopplas till språkbruket som används i laboratoriemiljön. Eftersom människan inte drar vinning av 

att se djuret som en intelligent, kännande varelse kommer språkbruket att formas därefter. Sollund 

visar hur diskursen inom djurförsök präglas av ett hygieniskt, vetenskapligt språkbruk som ett sätt 

att skapa distans och skyla att det i verkligheten rör sig om ett stort lidande för individerna.
57

 Även 

om Ypsilon inte är ett djur i egentlig mening så skildras vikten av ett sådant kliniskt språkbruk även 

i En levande själ när Curt återberättar hur de under ett möte diskuterat vad de ska kalla slutresultatet 

av arbetet med Ypsilons intelligens: ”Din out-put blir renare, man tar bara ut det man vill ha. Det 

man inte vill ha kan man ju stänga av eller göra sig av med. ”Tvättad intelligens” sa George på 

fredagsmötet. Men vi sa att det låter för laddat. Slopa ”tvättad”. Det ordet har sina belastningar. 

”Riktad” föreslog vi.” (s. 188) Shideler lyfter samma fenomen när han talar om 

avhumaniseringstemat i Jersilds prosa i allmänhet, och i En levande själ i synnerhet. Han menar att 
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det specialiserade byråkratspråket som förekommer i romanen tillåter människorna att distansera sig 

från sina egna handlingar och således använda språket som en destruktivt redskap.
58

 Det faktum att 

Ypsilon är en mänsklig hjärna gör möjligen behovet att distansera sig genom språket än större då 

behandlingen av honom utifrån ett specieistiskt synsätt kan ses som ett större övergrepp eftersom 

det rör sig om en mänsklig hjärna. 

Sammantaget kan man se hur språkbruket i romanen kommer att förstärka, underbygga, men 

också möjliggöra för ett antropocentriskt synsätt där man ser på levande individer som en resurs i 

och med att språkbruket fungerar distanserande genom användandet av eufemismer och kliniska, 

byråkratiska ordval. Det antropocentriska synsättet inkluderar i det här fallet även Ypsilon, en 

mänsklig hjärna, som man utnyttjar som en resurs på ett sätt som man inte gör med andra 

människor i romanen. Detta drar det hela till sin spets då det kliniska språkbruket och 

distanseringen som det medför, möjliggör för att de destruktiva övergrepp som genereras kan 

drabba såväl människa som djur. Men det fungerar även tvetydigt i det att behandlingen av Ypsilon 

som ett försöksdjur bland andra gör att man kommer att fundera över Ypsilons identitet och hur han 

ska förstås. Är han en människa, ett djur, eller är en sådan dualistisk kategorisering helt enkelt en 

för lätt utväg?  

 

2.6 Ypsilon som cyborg – en posthumanistisk läsning 

Ypsilon förblir en svårplacerad individ, en individ i gränslandet mellan människa och djur, och 

sedermera mellan organism och maskin, vilket kan förstås som en posthumanistisk yttring. Tidigt i 

romanen beskriver Ypsilon sig själv på det här viset, efter att ha fått se sin spegelbild: 

 

Att tala om ett ansikte är en överdrift. Jag är en naken hjärna som vilar i ett akvarium. Ena ögat 

har de låtit mig behålla. Det sitter som ett litet målat ägg på sin stängel framför själva hjärnan. 

De har tagit bort allt, som jag inte behöver: kroppen, halsen, ansiktet, själva kraniet, 

ögonmusklerna. Men ett öga har jag fått behålla. Jag ser bra – men bara rakt fram. Av någon 

anledning har de också lämnat ytteröronen kvar. De slokar sorgset på var sida om de grågula, 

veckiga hjärnhalvorna. Innanför öronmusslorna sitter balansorganen – men jag förstår inte vad 

jag skall med ytteröronen till här i vattnet. Kanske fungerar de som stabilisatorer, som fenor 

eller kölar. Sammanfattningsvis ser jag ut som en trådig havsmanet med ett uppspärrat emaljöga 

i fören. (s. 8) 

 

Ypsilons utseende har alltså människoliknande attribut såsom öron och ett öga, och självfallet det 

faktum att hela Ypsilon består av en mänsklig hjärna. Men den avslutande liknelsen, att Ypsilon ser 

ut som en trådig havsmanet, för ändå tankarna till ett djur och Ypsilon uppfattas vara något 

ambivalent mellan människa och djur. Den här ambivalensen fortsätter genom romanen. Ypsilon 

beskriver sig själv flertalet gånger som en blek och rynkig klump och har svårigheter att acceptera 
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och identifiera sig med vad han ser; han menar att ”varje bild av oss framstår som en förfalskning”. 

(s. 76) Ypsilon tycks förvänta sig någonting annat, någonting mer, av sin spegelbild, där han finner 

något djurlikt. Men den här spegelbilden följer Ypsilon och läsaren genom hela romanen då han 

återkommande beskriver sin egen person med djurbilder. Samtidigt skapar Ypsilon ett avstånd till 

människan när han reflekterar över relationen till Omega, den andra hjärnan: ”Tanken att bli 

underkastad Omega skrämmer mig mer än att vara underkastad professorn. Varför? Har vi svårare 

att underkasta oss vår egen art?” (s. 184) Uttalandet visar hur Ypsilon identifierar sig med en annan 

art än den mänskliga, och ett avstånd skapas mellan Ypsilon och Omega på ena sidan, och George 

på den andra. Vilken art Ypsilon och Omega tillhör förblir oklart. 

 Ypsilon försöker ändå hävda sin mänsklighet och behålla sitt människovärde genom att 

åberopa vad som någonstans ses som förmågor som konstituerar det mänskliga, ett starkt intellekt, 

förnuft, förmågan till abstrakt tänkande och resonerande:  

 
Jag skulle vilja skrika efter dem: Jag är något stort, något oerhört! Fast först var jag ingenting 

alls, en cell bara. Med tiden ett nervrör, ett anlag, ett tänkande knappnålshuvud som växte till 

fostrets släta, oskyldiga hjärna. Sedan en skir småbarnshjärna, en råbarkad skolbarnshjärna, en 

bekymrad och rynkad tonårshjärna – och nu: den fulländade tankeapparaten, tämjd och 

pacificerad som en atomreaktor.” (s. 164) 
 

Innan operationen var det även detta som betonades av omgivningen, det vill säga att 

personligheten och det av vikt fanns i hjärnan: ”I det läget fick jag ett förslag: Låt oss ta bort 

kroppen. Det som är du ryms i hjärnan.” (s. 13) Vid ett tillfälle citerar en psykolog en dikt för 

Ypsilon där den mänskliga kroppen liknas vid en björn ”som ständigt lufsar i hälarna på mig; 

ogenomtränglig, alldeles tätt inpå, bara min men ändå okänd”. (s. 93) Hon menar att Ypsilon måste 

känna sig lättad som släppts fri från en sådan belastning. Även Ypsilon själv beskriver kroppen som 

en komplicerad, dum, sårbar och kinkig kostym. (s. 117) Men trots att Ypsilon nu ett råbarkat 

intellekt fem gånger så intelligent som en vanlig människa som släppts fri från vad omgivningen ser 

som en belastning, den mänskliga kroppen, som i psykologens uttalande intressant nog dessutom 

kopplas till det djuriska genom björnliknelsen, så tycks omgivningen likväl som Ypsilon själv ha 

svårt att förhålla sig till Ypsilons utseende. ”Du måste acceptera att det är du” säger George, varefter 

han blottar sitt bröst: ”Vad är det egentligen för skillnad?” (s. 76). Men oavsett om det sker 

medvetet eller omedvetet så tycks den här annorlunda kroppen, eller avsaknaden av en kropp, 

påverka Ypsilon och omgivningen. 

 Hos omgivningen uttrycks detta genom att det annorlunda utseendet tillåter att Ypsilon 

utsätts för ett specieistiskt synsätt likväl som de övriga försöksdjuren. Sollund lyfter olikhet som ett 

skäl som används för att legitimera att individer ges olika värde vilket därmed underbygger ett 

specieistiskt synsätt. Genom en syn på andra som väldigt olika oavsett om det baseras på utseende, 
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kön eller andra parametrar så kan exploatering legitimeras.
59

 Ypsilon tycks inse detta och sätter sin 

tilltro till att få en kropp: ”Nej jag kräver inte att som paddan få återuppstå som prins. Ge mej bara 

en kropp” (s. 79). Å ena sidan förkastar han således kroppens vikt, å andra sidan ser han den som 

sin räddning för att upprätthålla en tydlig identitet, en tydlig mänsklig identitet, och således lämna 

positionen som den annorlunda, som ”den andra”, som djuret. Sökandet efter en identitet som 

behandlats tidigare av exempelvis Shideler bör således kanske kompletteras med att det rör sig om 

ett sökande efter identitet i form av mänskligt eller icke-mänskligt, något som i romanen är nära 

sammankopplat till en särskild kroppslighet. Även i Ypsilons dagdrömmeri om att få vara det heliga 

oraklet i Dodana ryms en bild av vikten av en viss kroppslighet, eller form: ”Genom detta orakel 

talade Zeus. Själva talet tog sig formen av vindarnas sus i ekens krona. En form skulle tillfredsställa 

[…] mina upptrissade känslor för min egen betydelse […]. (s. 43) 

Möjligen kan man förstå Ypsilons gränsöverskridande och ambivalenta natur, av både 

mänsklig och djurisk art som en spegelbild av relationen mellan människa och djur som sådan; som 

en relation utan tydliga skiljelinjer eller inneboende särskiljande egenskaper, utan en relation som är 

kulturellt skapad och föränderlig, ifrågasättbar och osäker. Ypsilons desperation och intensiva 

sökande efter något som kan säkra hans mänskliga identitet kommer då ständigt förbli 

otillfredsställt eftersom inga tydliga svar går att finna mellan vad som definierar mänskligt och 

icke-mänskligt. Shideler visar på hur Ypsilon öppnar upp för en diskussion kring hur vi förstår vad 

mänskligt är och vart gränserna för detta mänskliga börjar och slutar: 

 
In essence, by creating a hero who is a floating brain with one eye and two ears that provide 

balance and mobility, Jersild challenges the reader to identify with Ypsilon and to ask where 

true identity lies. At our best, we think of ourselves as "whole" people. Jersild explores this 

sense of wholeness and the possibilities of adding to or subtracting from various aspects of 

human identity in order to discover at what point a human is no longer human. In his present 

form in the aquarium, Ypsilon responds, at least in his mind, very much as a human.
60 

 

 

Som för att driva den här posthumanistiska idén än längre, ifrågasätta vad det är att vara människa, 

och konkretisera uppdelningen mellan det mänskliga och det icke-mänskliga som en konstruktion, 

genomgår Ypsilon en utveckling under romanens gång där han gradvis transformeras till en cyborg. 

Inledningsvis består Ypsilon endast av ett mänskligt organ, en hjärna, men längre in i romanen 

kopplas denna ”kropp”, om man nu kan tala om en sådan, till elektronik i form av antenner och tv-

skärmar. Från att endast ha varit en hjärna transformeras Ypsilon steg för steg till en existens allt 

mer likt en cyborgs om man ser till Haraways definition: ”A cyborg is a cybernetic organism, a 

hybrid of machine and organism, a creature of social reality as well as a creature of fiction. […] 
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Creatures simultaneously animal and machine, who populate worlds ambigously natural and 

crafted.”
61

 Således kan en hävda att med Ypsilon som cyborg så drivs en posthumanistisk idé, där 

gränsen till vad det är att vara människa ifrågasätts, samt att människan inte är av naturen given 

utan en konstruktion. Shideler menar att det är just människan som en konstruktion av historia och 

miljö som romanen intresserar sig för. Dessutom pekar han på hur det dras till sin spets i romanen: 

”Jersild pushes this to the limit: man in the context of a laboratory as an experimental object.”
62

 Ser 

man till namnet på företaget i romanen, ”Biochine”, blir detta än tydligare. ”Bio” från grekiskans 

”bios” som betyder liv, har smält samman med andra delen av det engelska ordet ”machine” vilket 

avslöjar typen av verksamhet som försiggår på laboratoriet: laborerandet med sammansmältningen 

av liv och maskin eller organism och maskin, ett maskineri för cyborger, om man så vill.  

 Att läsa Ypsilon som cyborg fyller också en annan funktion, nämligen att vända på hierarkin 

och ge en röst åt ”den andre”. Haraway pratar om marginaliserade grupper och vad skrivande kan 

innebära för dem: ”Cyborg writing is about the power to survive, not on the basis of original 

innocence, but on the basis of seizing the tools to mark the world that marked them as other. The 

tools are often stories, retold stories, versions that reverse and displace the hierarchial dualisms of 

naturalized identities.”
63 

En levande själ återberättar en berättelse om människan och djuret från 

”den andre” vars identitet rör sig i ett gränsland där art-tillhörigheten tillåts vara flytande. Genom 

den här berättelsen lyfts ambivalensen i att en värld har markerat vissa individer som ”djur” och vad 

detta för med sig. Den inledningsvis nämnda Öhman refererar Derrida som menar att även 

människans kategorisering av allt icke-mänskligt som ”djur” är en form av begreppsligt övergrepp 

som legitimerar de andra övergrepp på djur som människan utövar.
64

 I gränsdragnings-

problematiken finns en likhet till vad ekokritiken intresserar sig för: ”Ecocriticism therefore shares 

with liberationist and cyborg criticism a sustained and sustaining interest in the subjectivity of the 

non-human, and in the problem of the troubled boundaries between the human and other creatures. 

All three critical discourses invite an encounter with the preasures and anxieties of a possible post-

human condition.”
65

 För med denna gränsdragning följer att en dualistisk uppdelning sker, en 

uppdelning som möjliggör för en hierarki. Haraway menar: ”Certain dualisms have been persistant 

in Western traditions; they have all been systematic to the logics and practices of dominition of 

women, people of colour, nature, workers, animals – in short, dominition of all constituted as 

others, whose task is to mirror the self.”
66

 Genom att definiera någon som annorlunda, icke-

mänskligt till skillnad från mänskligt, hålls detta nämligen på avstånd och möjliggör för det 
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mänskliga att exploatera det icke-mänskliga då det har placerats utanför sfären för den arten.  

Ypsilon genomgår ytterligare en förändring mot slutet av romanen; hans och Omegas 

vänstra hjärnhalvor opereras ihop och bildar en ny hjärna vid namn Cortex som består av ren 

intelligens och saknar alla former av känslotillstånd och känsloyttringar. Cyborgens möjligheter, att 

ifrågasätta dualismer som människa–djur, manligt–kvinnligt och organism–maskin, intensifieras i 

och med Cortex. Ypsilon har under sin livstid uppfattat sig själv som en man i sina egna tankar om 

sig själv: ”Jag har på det intellektuella planet numer 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.” (s. 84) Därmed har Ypsilon alltså haft ett behov av att identifiera sig själv 

som en man, vilket gjort att pronomenet ”han” använts de gånger han talat om sig själv i tredje 

person, likväl som i den här uppsatsen igenom. Men i och med förvandlingen till Cortex bryts det. 

Cortex kommer att, under resterande del av romanen, endast tilltalas vid förnamn eller med ett 

könsneutralt pronomen i plural. Cortex som karaktär har inget behov av att identifiera sig som något 

alls, till skillnad från Ypsilon som menar att han i sitt ”djupaste känsloliv” ser sig som en man, 

Cortex äger ju nämligen inget känsloliv. Som karaktär kommer därmed Cortex även att utmana 

dualismen manligt och kvinnligt eftersom hen inte identifierar sig i termer av kön, och inte heller 

tillskrivs en könsidentitet av andra.  

Som för att förstärka denna utmaning rubbas även till viss del reproduktionstanken i och 

med präglingen där Cortex ska reproducera liknande intelligenta men känslolösa intellekt genom att 

sitta på mänskliga embryon. Shideler beskriver det här scenariot som följande:  

 

The reader follows the final adventures of Cortex with a sad fascination. Cortex now functions 

as a shaper of the brains of human embryos, a perverse image of a mother figure that sits on the 

embryo’s brain and reproduces similar doubled and emotionless intellects. These grotesquely 

deformed human beings who are useful only as pure brains in a scientific, but commercially 

oriented world, present the height of the dehumanization theme, which recurs so many of 

Jersild’s books. […] Cortex may represent the final paradox: the development of a human 

consciousness and intelligence to its highest degree and the reduction of man to his most 

perverted and subhuman form.
67

 

 

Shideler lyfter fram hur depraverad Cortex är för att hen producerar dessa embryon endast till nytta 

för en kapitalistisk värld. Då måste man tänka att han utgår från att människan egentligen inte är 

beskaffad på det viset, utan att Cortex symboliserar en avhumaniserad version av människan, vilket 

håller fast vid en dualism som placerar en idé om människans konstruktion på den ena sidan, och 

dess motsats på den andra, djuret. Men, ur ett ekokritiskt perspektiv inser man ganska snabbt att 

denna bild av människans beskaffenhet inte är sann om man väljer att tolka präglingen ur ett 

ekokritiskt perspektiv där man intar djurets position. Då kan man snarare förstå detta som en kritik 

                                                 
67

 Shideler 1984, s. 269. 



32 

 

mot hennes manipulation av djur idag. På precis samma vis, perversa om man så vill, skapar 

mänskligheten, på ”artificiell” väg, manipulerade djur, djur som formats för att passa in i den 

kapitalistiska värld som vi har skapat och tvingar dem att ingå i. Således kan Cortex förstås som en 

krass spegelbild av rådande förhållanden om man väljer att tolka det ur en ekokritisk synvinkel. 

Cortex är inte avhumaniserad, fungerar hen provocerande kanske det handlar om ett luftslott som 

slås sönder, en fabricerad chimär av en idé om människans beskaffenhet som något alldeles säreget 

som prövas. Haraway lyfter den här potentialen hos cyborgen: ”Far from signalling a a walling off 

of people from other living beings, cyborgs signal disturbingly and pleasurably tight coupling. 

Bestiality has a new status in this cycle of marriage exchange.”
68

 Istället för att tänka utifrån 

dualismen människa–djur är det möjligen mer fruktbart att försöka förstå Cortex som en cyborg och 

problematisera det här ett steg längre:  

 

There are several consequences to taking seriously the imagery of cyborgs as other than our 

enemies. Our bodies, ourselves; bodies are maps of power and identity. Cyborgs are no 

exception. A cyborg body is not innocent; it was not born in a garden; it does not seek unitary 

identity and so generate antagonistic dualisms without end ( or until the world ends); it takes 

irony for granted. One is too few, and two is only one possibility. Intense pleasure in skill, 

machine skills, ceases to be a sin, but an aspect of embodiment. The machine is not an it to be 

animated, worshipped, and dominated. The machine is us, our processes, an aspect of 

embodiment. We can be responsible for machines; they do not dominate or threaten us. We are 

responsible for boundaries; we are they.
69

 

 

Cyborgen erbjuder något utöver etablerade dualismer och hierarkiska förhållanden. Cyborgen 

erbjuder gränsöverskridningar, gränsupplösningar och fusioner. Cyborgläsningar öppnar upp för en 

annan förståelse för den värld vi lever i, och den värld vi skapar imorgon: ”Nature and culture are 

reworked; the one can no longer be the resource for  appropriation or incorporation by the other. 

The relationships for forming wholes from parts, including those of polarity and hierarchical 

domination, are at issue in the cyborg world.”
70

 Sett till den potential som ligger i ett synsätt fritt 

från dualismer, hierarkier och relationer där den ena parten tar sig friheter att leva på den andras 

bekostnad, så inser man ganska snart att däri rymmer ekologiska och etiska vinningar. 

 

3. Sammanfattande slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka P.C. Jersilds En levande själ ur ett ekokritiskt 

perspektiv där djurmotivet, relationen mellan människa och djur samt gränser mellan det mänskliga 

och icke-mänskliga fokuseras utifrån frågeställningarna:  
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Vilken syn på djur förmedlas i romanen?  

Hur gestaltas, och/eller problematiseras, förhållandet mellan människa och djur?  

Om så är fallet, hur utmanas gränsen mellan vad som är mänskligt och icke-mänskligt? 

 

Undersökningen visar att synen på djur, såsom den framstår i skildringen av djurkaraktärer likväl 

som bildspråk, till övervägande del är av pejorativ art men där finns också undantag. De djur som 

befolkar bildspråket är små, framställs som hjälplösa och används för att beskriva tillstånd av hot, 

smärta och utsatthet när de inte används i ordalag som framställer dem som frånstötande och 

äckliga. Nordwall-Ehrlows resultat som visar att det överlag rör sig om en uttalad negativ syn på 

djur i bildspråket har därmed kunnat beläggas. Men det har även lyfts iakttagelser som skiljer sig 

från detta, iakttagelser som dessutom är intressanta ur ett ekokritiskt perspektiv; nämligen bilden av 

en bisvärm som skiljer sig från övriga djurbilder, där lyfts en holistisk och positiv idé fram där delar 

samverkar i en hållbar helhet. Liknande holistiska idé återkommer i en bild över hur djurlivet 

kommer att se ut i framtiden; en bild där alla lever och verkar tillsammans, oavsett arttillhörighet.  

När det kommer till hur djurbilderna ska förstås skiljer sig Nordwall-Ehrlows resonemang 

från vad som presenterats i uppsatsen. Nordwall-Ehrlow menar att djurbilder används för att 

åskådliggöra mänskliga egenskaper eller människans situation, medan tolkningen som gjorts här har 

visat på hur den pejorativa ton som genomsyrar djurbilderna kan uppfattas som ett uttryck för ett 

specieistiskt synsätt och således representera människans syn på djur i allmänhet, eller i miljön för 

verksamheten i synnerhet. 

Vad gäller karaktärsbeskrivningar kunde en karaktärsanalys av hunden konstatera att den 

infantiliseras i framställningen, förutom vid ett tillfälle när den liknas vid en ståtlig varginna, samt 

när dess förmåga till tidsuppfattning och innehavande av minnen framställer den som en tänkande 

och kännande individ. Till skillnad från Nordwall-Ehrlows konklusion att hundmotivet nästan 

uteslutande framställs med pejorativ innebörd lyftes därmed ett resonemang som pekar på att 

hunden tillskrivs ett värde i och med förmågan att minnas, eftersom ett återkommande element i 

romanen är just en idé om att minnen konstituerar vad som är viktigt i livet. En analys av apan Flink 

gjorde att Nordwall-Ehrlows iakttagelse om apmotivet som en närhetsmarkör till människan kunde 

befästas och vidareutvecklas i uppsatsen. Genom att studera Flink som en antropomorfisk 

framställning kunde det konstateras att han fungerar som en närhetsmarkör till människan, men 

även att han utmanar vad som konstituerar människan och det mänskliga vilket medför att han 

fungerar som en gränsöverskridare. 

Vad gäller relationen mellan människa och djur i romanen så rör det sig om en hierarkisk 

relation som i stor utsträckning byggs upp av ett specieistiskt och antropocentriskt synsätt. Djuren 

som utsätts för djurförsök tycks endast tillskrivas ett instrumentellt värde och betraktas som en 
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resurs som är till för människan att förbruka för att därigenom uppnå ekonomisk vinst och 

framgång. Strävan efter framgång på bekostnad av etiska betänkligheter har beskrivits i termer av 

”betingad etisk blindhet”, ett karaktärsdrag som framför allt professorn George visat upp, men som 

också kandidaten Curt kritiskt reflekterat över och ifrågasatt. Den hierarkiska relationen synliggörs 

också i hur platsen fungerar som ett maktinstrument; djur, men också Ypsilon, är passiviserade och 

frihetsberövade genom burar och akvarier. Där Nordwall-Ehrlow väljer att se akvariemotivet som 

ett motiv som skildrar allt som kväver människans villkor, utveckling, och hennes förmåga att skapa 

fritt, och därmed belysa att människans situation i stort inte skulle vara annorlunda djurens, har 

uppsatsen istället drivit tesen att dessa uttryck för fångenskap och marginalisering speglar ett 

upprättat fysiskt och mentalt avstånd mellan människan och djuret; ett avstånd som underbygger ett 

antropocentriskt förhållningssätt eftersom det distanserar förövaren från övergreppen. En vidare-

utveckling av Shidelers resonemang om språkbrukets distanserande funktion visade hur även 

språkbruket bidrar till att underbygga speciesism och antropocentrism.  

Relationen mellan Ypsilon och människorna visar att de ser på honom som ett försöksdjur 

bland andra försöksdjur eftersom även han faller offer för ett speciesistiskt och antropocentriskt 

synsätt. Under romanens gång utvecklas Ypsilon till en existensform alltmer likt en cyborgs, en 

utveckling som dras till sin spets med Cortex intåg i berättelsen. Genom en posthumanistisk läsning 

med Ypsilon och Cortex som cyborger utmanas etablerade dualismer såsom människa–djur, 

organism–maskin men också manligt–kvinnligt. Eftersom gränsen mellan människa och djur 

utmanas, utmanas också det specieistiska och antropocentriska synsätt som möjliggör för 

människans förtryck av djur idag.   

Sammantaget kan konstateras att det visade sig vara mycket fruktbart att studera P.C. 

Jersilds En levande själ ur ett ekokritiskt perspektiv, i synnerhet där frågor kring människor och djur 

aktualiseras. Med tanke på att liknande tematik återfinns i flera av Jersilds romaner vore det därför 

intressant med framtida liknande ekokritiska studier på en större del av författarskapet. 
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