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Abstract 

In this paper, I study vibrant matter and bodily transgressions in Octavia E. Butler’s Wild Seed 

and Richard Morgan’s Altered Carbon. Through a comparative analysis focusing on the 

cyborg protagonists of the two novels, I examine the portrayal of animals, humans and 

objects, and try to determine whether the cyborg characters, in their bodily transgressions of 

hierarchical dualisms such as mind/body, subject/object, human/animal, can be said to 

represent a questioning of an anthropocentric and humanist world-view. I also examine 

whether there’s a difference to be found in the ways in which the two novels go about this. 

Throughout my study, I focus on material agency in relation to my cyborg characters, and 

seek answers to the following questions: Which hierarchal dualisms are established and/or 

transgressed in the space between embodiment and self-identity in Kovacs and Anyanwu? 

How are these characters portrayed, in relationship to their environment? Is there something 

in the novels similar to the horizontal plane presented by Bennet? I conclude that Anyanwu 

and Kovacs represent a critique of anthropocentrism and of the Cartesian subject, as well as a 

tendency toward a posthuman embodiment, and a movement toward Bennett’s horizontal 

plane. In my analysis of these characters, matter is shown to possess knowledge, memory and 

emotion, to have agency and the ability to affect change, both inside and outside the human 

body. The bodies of my characters are shown to carry equal, if not greater importance, in the 

construction of self-identity, than does their non-corporeal minds. In Wild Seed, an 

anthropocentric world view is revealed to be portrayed, only to be questioned by Anyanwu’s 

bodily transgressions of the human/animal dualism, while in Altered Carbon, something that 

at first seems more similar to Bennett’s horizontal plane is portrayed, only to be undermined 

by anthropocentrism. In the end, Bennett’s horizontal plane remains out of reach, however, 

Kovacs and Anyanwu possess a cyborg’s knack of establishing channels of communication 

across boundaries, and so are concluded to have given voice to the possibility of a vital 

materiality. 

 

Key-words: Jane Bennett, Thing-Power, vital materiality, cyborgs, posthumanism, 

ecocriticism 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Introduktion 

 

“Is it alive?” 
“No one knows […] On Mars they grow to be a hundred metres tall, sometimes as wide as 
this house at the root. You can hear them singing for kilometres. The perfume carries as well. 
From the erosion patterns, we think that most of them are at least ten thousand years old. This 
one might only have been around since the founding of the Roman empire.”1 
 
 
 
“I took animal shapes to frighten my people when they wanted to kill me,” she said. “I became 
a leopard and spat at them. They believe in such things, but they do not like to see them 
proved. Then I became a sacred python, and no one dared to harm me […]” 2  
 

  

I citaten här ovan påträffas två ting/varelser: Ett sten/träd som befinner sig någonstans mellan 

organisk och oorganisk materia, har en röst som kan sjunga och väldoft som sprider sig som 

parfym, samt en kvinnokropp som, med sitt hamnskiftande, löser upp gränsen mellan 

människa och djur. Att det blir dessa karaktärer som får stå för välkomnandet till denna text är 

lämpligt av åtminstone två anledningar. För det första är de karaktärer som kommer påträffas 

igen i min analys, då denna uppsats rör just varelser och ting som på detta sätt drar sig undan 

en enkel kategorisering. För det andra har de någonting gemensamt med denna uppsats i att de 

befinner sig i ett gränsland. 

För den här uppsatsen är en chimär. En underlig best med fötter av vital materialitet och 

munnar som talar med posthumanismens och ekokritikens röster. Den har blivit sådan delvis, 

kanske till och med mestadels, då den text den har som främsta samtalspartner är något av en 

hybrid i sin egen rätt: Jane Bennetts bok, Vibrant Matter3, där hon bland annat presenterar 

begreppet thing-power, som först gav mig inspirationen att skriva denna uppsats. Det Bennett 

benämner thing-power – ting-kraft – är någonting som återfinns i många kroppar, mänskliga 

och ickemänskliga, organiska och icke-organiska, och som även kan finnas där det inte finns 

någonting vi är vana vid att benämna ett ”ting”, eller en ”kropp”. När Bennett skriver om ting 

skiljer hon dem från objekt, då objektet är den del av ett binärt motsatspar som bara kan 

förstås som kontrast mot, och värderas i och med sin användbarhet för, sin motpart: det 

mänskliga subjektet. Objekt är statiska, instrumentala och livlösa, medan ting äger en märklig 

 
1 Richard Morgan. Altered Carbon, (Takeshi Kovacs). Orion. Kindle Edition. 2008, s. 33 
2 Octavia E. Butler, Wild Seed, Warner Aspect, New York: 2001, s. 16 
3 Jane Bennett, Vibrant Matter: a political ecology of things. Durham, NC, Durham, NC, Duke University Press, 
2010 
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agens, en vital materialitet som tillåter dem att medverka i och påverka skeenden. De äger en 

”positive, productive power of their own”4 – en ting-kraft. 

Denna ting-kraft, menar Bennett, existerar inte bara i världen runt omkring den mänskliga 

kroppen, utan även i de materialiteter som utgör och skapar dessa kroppar. Liksom de 

posthumanistiska tänkare med vilka Bennett delar en syn på människan som, i grund och 

botten, en materiell varelse, har jag valt att fokusera på berättelsevärldar som är särskilt väl 

ägnade att belysa de sätt på vilka människor ”[…] are also nonhuman and that things, too, are 

vital players in the world.”.5 Dessa världar, och de varelser som befolkar dem, påträffas ofta i 

science-fiction genren, någonting som Donna Haraway uppmärksammar i sitt cyborgmanifest, 

där hon lyfter bland andra Anyanwu i Wild Seed som en av de cyborgkaraktärer som bryter 

ned gränser genom att inte vara enhetliga; genom att vara på samma gång man/kvinna, 

djur/människa, organisk/oorganisk.6 

Att romanerna jag valde blev Octavia Butlers Wild Seed och Richard Morgans Altered 

Carbon kan beskrivas som ett exempel på hur min egen levda erfarenhet, i kombination med 

det litteraturvetenskapliga sammanhang jag befinner mig i, påverkat mina val och handlingar. 

Dessa är romaner jag skrivit om tidigare, och som jag ångrat att jag inte kunnat utforska mer 

på djupet. Men romanerna behandlar även framskrivandet av kroppar och sammanhang, 

mänskliga och icke-mänskliga, på mycket skilda vis, samtidigt som likheter finns. Min 

förhoppning är därför att en jämförelse mellan verken kan ge en mångbottnad bild av hur 

science-fiction genrens inte-helt-mänskliga karaktärer kan fungera för att ifrågasätta vad – om 

något – som är särskilt mänskligt. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur människor, djur och ting skrivs fram i Wild 

Seed och Altered Carbon, samt huruvida karaktärerna Anyanwu och Kovacs kan sägas 

ifrågasätta en antropocentrisk och humanistisk syn på världen och människan i och med att 

deras varande framlevs i kroppar som överskrider binära gränser. Jag vill även undersöka 

huruvida det i så fall finns en skillnad i hur romanerna åstadkommer detta ifrågasättande. För 

att göra det kommer jag låta Bennetts vitala materialitetsperspektiv staka ut en bana för min 

jämförande analys av romanerna, vilket leder mig till följande frågeställningar: 

 
4Bennett, s. 1 
5 Ibid, s.4 
6 Donna J. Haraway, “A Cyborg Manifesto: Science, Technology and Socialist-Feminism in the Late Twentieth 
Century”, Manifestly Haraway, University of Minnesota Press, 2016 ProQuest Ebook Central, s. 52 
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 Vilka binära gränser dras och/eller överskrids i relationen mellan förkroppsligande och 

den egna subjektsbilden hos Anyanwu och Kovacs? 

 Hur skrivs relationen mellan dessa karaktärer och naturen fram? 

 Finns något som kan sägas likna Bennetts horisontella plan i romanerna? 

 

 

2. BAKGRUND 

 

2.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om Octavia Butlers författarskap finns det gott om, även om största delen 

av den rör hennes senare verk, då särskilt Xenogenesis serien, och hennes fristående verk, 

Kindred. I Patternist serien, Butlers berättelse om en art av tankeläsande mutanter, är Wild 

Seed den första romanen rent kronologiskt, men den skrevs och gavs först 1980, som bok 

nummer fyra i utgivningsordningen. Av den forskning jag kunnat hitta som direkt rör Wild 

Seed vill jag särskilt lyfta Stacy Alaimos artikel, “Displacing Darwin and Descartes: The 

Bodily Transgressions of Fielding Burke, Octavia Butler, and Linda Hogan”7, där Alaimo 

argumenterar för att Anyanwu representerar ett fullkomligt förkroppsligat vetande och 

varande, detta då jag kommer vända mig till Alaimo i min analys. 

Tidigare forskning om Altered Carbon inkluderar Shahizah Ismail Hamdans artikel, “Human 

Subjectivity and Technology in Richard Morgan’s Altered Carbon”8, där Hamdan analyserar 

Kovacs som karaktär och, liksom jag själv, använder sig av ett posthumanistiskt perspektiv 

för att se hur Kovacs ifrågasätter den cartesiska dualismen. Dock går våra syften isär, då 

Hamdan frågar sig huruvida Kovacs kan sägas representera Hayles posthumanistiska vision, 

medan jag undersöker karaktären utifrån ett vitalt materialitetsperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 
7 Alaimo, Stacy, “Displacing Darwin and Descartes The Bodily Transgressions of Fielding Burke, Octavia Butler, 
and Linda Hogan”, Interdisciplinary Studies in Literature and Environment, nr. 3, 1996, s. 47–66, hämtad 2019-
12-25 från https://academic.oup.com/isle/article-abstract/3/1/47/869427 
8 Hamdan, Shahizah Ismail. “Human Subjectivity and Technology in Richard Morgan’s Altered Carbon”. In 3L: 
The Southeast Asian Journal of English Language Studies – Vol 17. 2011. (Special Issue): 121 – 132 



4 
 

2.2. Teoretiska perspektiv 

2.2.1 Jane Bennett och det vitala materialitetsperspektivet  

I Vibrant Matter uppmanar Bennett oss att ändra vår vana att dela upp världen i ”dull matter 

(it/things) and vibrant life (us, beings)”9, och istället se all materia, inklusive den vi själva 

består av, som livfull och delaktig i det ständiga skapandet av det sammanhang som allting är 

en del av – en vital materialitet. Genom att ändra vårt synsätt, menar Bennet, kanske vi kan 

tänka oss ur en världsuppfattning som är hierarkiskt uppdelad i människor/subjekt visavi 

omgivning/objekt, där djur, växter och oorganisk materia ses som passiva, instrumentala och 

underordnade människan. 

Bennet menar att för att upplösa den binära motsättningen mellan subjekt och objekt måste 

vi tänka oss relationen mellan mänskliga och andra materialiteter på ett mer horisontellt plan, 

vilket bland annat kräver att vi slutar tänka på människor som exceptionella – som de enda 

kroppar som besitter en inneboende agens, en förmåga att medverka i och påverka skeenden. 

Ett av de sätt Bennet menar att vi kan göra detta på är att ”face up to the compound nature of 

the human self […the] swarm of competing ends being pursued simultaneously in each 

individual.”10. Kanske är vi alla mindre enhetliga varelser, och mer kroppar vars handlingar är 

uttryck för aktivitet av tingliga beståndsdelar, som arbetar med och emot varandra? Kanske är 

varje enskild människa ett uttryck för den inneboende kraften i sin materialitet – en varelse 

formad av ting-kraft? 

Om så är fallet, om människan inte är särskild, utan en aktör bland många livfulla ting som 

alla äger förmågan att påverka skeenden, så blir resultatet att agensen i varje givet 

sammanhang blir utspridd på flera aktörer, varav inte alla, eller ens de flesta, är mänskliga. I 

denna typ av sammanhang är ansvaret utspritt över en stor yta, och den mänskliga makten att 

påverka krymper när den delas. Detta, menar Bennett, leder till att det blir svårare att peka 

finger och engagera sig i ” a politics of blame”11, där all energi går åt till att placera skuld, och 

gör det istället möjligt att se vår egen plats i sammanhanget – vår möjlighet att påverka 

skeenden. Människans ansvar blir då att veta vilken påverkan vi kan ha i ett sammanhang, och 

välja att dra oss ur skeenden som är skadliga, eller ta del i skeenden som kan leda till något 

gott. 

 
9 Bennett, s. vii 
10 Ibid, s. 12 
11 Ibid, s. 38 
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Bennetts projekt är alltså både politiskt och ekologiskt12 – om vi ändrar vårt synsätt och 

upphöjer icke-mänsklig materia kan det leda till mer effektiva, politiska lösningar, samtidigt 

som det kan få människor att agera mer eftertänksamt gentemot den materiella värld vi är en 

del av – vilket i förlängningen även tjänar mänskliga intressen. Berättelsers betydelse för detta 

tankeskifte är att skriva fram tingens kraft. I litteraturen kan det innebära att använda sig av 

berättartekniska grepp såsom antropomorfisering för att minska klyftan mellan mänskligt och 

icke-mänskligt. 

Bennetts vitala materialitet inspireras av en mångfald av teoretiska röster, och hennes 

förhållningssätt rör sig ofta kring begrepp och tankar som också utforskas inom 

posthumanismen och ekokritiken. Nedan följer därför en kort översikt över de områden inom 

dessa teoretiska fält som kommer beröras i denna uppsats. 

 

2.2.2 Posthumanism 

Liksom Bennett hävdar posthumanistiska tänkare, som Katherine Hayles, att människan inte 

kan ses som separat från den materiella, fysiska världen. ”[H]uman being,” skriver Hayles i 

How We Became Posthuman, är, ”first and foremost, embodied being”13, något som varit sant 

i alla tider. Posthumanismen skall således inte ses som ett förhållningssätt som strävar efter att 

ersätta människan med något nytt och icke- eller mer-än-mänskligt. Det är inte slutet på 

människan, utan slutet på den humanistiska uppfattning av det mänskliga subjektet, där 

människor ses som ”autonymous beings exercizing their will through individual agency and 

choice” som eftersträvas.14 

Liksom Bennett vänder sig posthumanismen bort från den cartesiska uppdelningen av 

människan i en dualistisk kropp/själ, och menar att ”jaget”, eller för att låna Morgans 

benämning, erfarenhetsvarelsen,15 är en ögonblicksbild. Denna erfarenhetsvarelse är inte rent 

medvetande, utan en nuets varelse, som kontinuerligt tillkommer i ett sammanhang där levd 

erfarenhet förkroppsligas, i interaktion med materialiteter och krafter som sträcker sig utanför, 

och existerar samtidigt med, före och efter den egna kroppen. Det materiella sammanhanget 

framhävs, och agens, såväl som kännande och tänkande, ifrågasätts inom posthumanismen 

som specifikt mänskliga, eller sinnliga fenomen. Tänkande, skriver Hayles, är  ”[…] a much 

 
12 Bennett, s. vii 
13 Hayles, s. 283 
14 Ibid, s. 286 
15 Alison Flood. “Altered Carbon author Richard Morgan: ‘There’s no limit to my capacity for violence’.” The 
Guardian. 2018-02-13. https://www.theguardian.com/books/2018/feb/13/altered-carbon-author-richard-
morganviolence-netflix, hämtad 2019-12-02; i denna intervju benämner Morgan det mänskliga medvetandet 
som ”the experiential being”; i min översättning, erfarenhetsvarelsen 
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broader cognitive function depending for its specificities on the embodied form enacting it.”16 

Erfarenhetsvarelsen, dess självuppfattning och sätt att tänka på och finnas i världen, bör 

således ses som beroende av kroppsliga, materiella sammanhang. 

 

2.2.3 Ekokritik 

Antropocentrism, antropomorfisering och zoomorfisering är ekokritiska begrepp som kommer 

aktualiseras i denna uppsats. Antropocentrism är den världssyn som placerar människan i 

centrum, och ser henne som avskild från, och stående över, naturen. Antropomorfisering är ett 

berättartekniskt grepp, som innebär att djur och natur skrivs fram på ett sätt som tillskriver 

dem mänskliga drag och egenskaper, medan zoomorfisering innebär att människor istället ges 

drag av det djuriska. Bennett menar att antropomorfisering kan användas för att överbrygga 

klyftan mellan människa och natur, och därmed komma ifrån en antropocentrisk syn på 

människans plats i naturen. Här skiljer sig Bennetts mening från de ekokritiker som menar att 

antropomorfisering tvärtom visar på en antropocentrisk syn där, som Paul Tenngart skriver i 

Litteraturteori, naturen ”blir intressant, begriplig och beskrivbar först när den kan jämföras 

med mänskliga egenskaper och handlingar.”.17  

Jag kommer undersöka båda ståndpunkterna, med koppling till mina valda romaners natur- 

och människogestaltningar. Jag kommer även analysera icke-mänskliga ting som aktörer, med 

målet att utröna huruvida det finns någonting i romanerna som visar prov på en tinglig 

förmåga att påverka skeenden – på det Bennet kallar för ting-kraft. 

 

2.3 Disposition 

I min analys kommer fokus ligga på Kovacs och Anyanwu, och på tinglig agens i de 

sammanhang dessa karaktärer utgörs av, och ingår i. I ”Människoting och kropps-delar” 

fokuserar jag på hur ting-kraft agerar inuti den mänskliga kroppen, och ifrågasätter huden som 

en naturlig gräns mellan insida och utsida, samtidigt som jag använder ting-kraft för att 

ifrågasätta tänkande och vetande som specifikt mänskliga, alltså själsliga, snarare än 

materiella, egenskaper. 

I ”Icke-mänskliga ting” flyttar jag fokus till tinglig agens utanför mänskliga kroppar, och 

koncentrerar mig på djur och ting som aktörer. Jag tar upp exempel på antropomorfisering och 

zoomorfisering och ställer Bennetts förhoppning att berättelser, genom berättartekniska grepp 

som blandar djuriskt och mänskligt, kan leda till en förståelse för, och en sympati med, icke-

 
16 Hayles, s. xiv 
17 Paul Tenngart, Litteraturteori. 2. uppdaterade uppl.., Malmö: Gleerup, 2010, s. 155 
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mänskliga ting, mot den ekokritiska uppfattningen att deras användande istället leder till ett 

främmandegörande och en nedvärdering av den naturliga världen i sin egen rätt. Jag 

ifrågasätter även huruvida det språkliga framskrivandet av den icke-mänskliga naturen, i sig 

självt, avgör huruvida antropocentriska synsätt befästs, eller ifrågasätts. 

I ”O(död)liga människoting – den mänskliga naturen?” undersöker jag Doro och Meths, 

antagonisterna i Wild Seed, respektive Altered Carbon. Jag försöker se hur även de kan läsas 

som varelser vars agens och handlande är villkorade av deras materialitet, i samspel med 

andra materialiteter. Istället för att se Doro och Meths som renodlade motpoler till Anyanwu 

respektive Kovacs, ser jag, som Bennett, till sammanhangen, där antagonister och 

protagonister blir uttryck för krafter som omväxlande agerar med och mot varandra. Jag 

undersöker även möjligheten att det som framkommer i dessa karaktärers odödlighet är en 

koncentrerad bild av den specifikt mänskliga naturen. 

I min diskussion vänder jag blicken mot vad jag har fått syn på i analysen, och frågar mig 

huruvida det finns någonting i Wild Seed och Altered Carbon som kan sägas likna Bennetts 

horisontella plan. 

 

2.4 Handlingsreferat 

2.4.1 Wild Seed 

Wild Seed tar sin början när Doro, en flertusenårig man som upprätthåller sin odödlighet 

genom att stjäla andra människors kroppar, dras till en afrikansk by där Anyanwu, som är den 

första han någonsin träffat som liksom han själv verkar kunna leva för alltid, lever med sitt 

folk, som helare av deras kroppar och röst för deras gudar. Med löften om gemenskap, hopp 

om att hans avelsprogram kan ge henne odödliga barn, och med hot mot de av Anyanwus barn 

och barnbarn som bor i hennes by, övertalar Doro henne att följa med honom till Amerika. 

Handlingen utspelar sig under tvåhundra år, och rör rivaliteten mellan Anyanwu, en 

hamnskiftande kvinna vars makt och frihet ligger i hennes förmåga att bokstavligt talat bli de 

djur som hon äter, och Doro, som vill utnyttja Anyanwus odödliga, unika kropp för sina egna 

syften: Att förfina aveln av den ras av övermänskliga mutanter han kallar ”sitt” folk. 

 

2.4.2 Altered Carbon 

Handlingen i Altered Carbon tar sin början när Takeshi Kovacs, en före detta elitsoldat för ett 

intergalaktiskt FN som avtjänat ett okroppsligt fängelsestraff som ren data, vaknar i en ny 

kropp, eller sleeve. Kovacs finner sig ”[a] hundred and eighty light years from home, wearing 
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another man’s body on a six-week rental agreement.”.18, förbunden att lösa mordet på mannen 

som hyrt hans sleeve, eller återigen läggas på förvaring. Laurence Bancroft, Kovacs nye 

arbetsgivare är en Meth, en man vars rikedom tillåter honom att hålla sig med ett lager av 

kloner och en kopia av sitt medvetande som uppdateras en gång varannan dag. Bancrofts 

snabbt övergående död, av polisen kallad ett självmord, har lämnat ett hål i hans minne, och 

Bancroft är övertygad om att han blivit mördad. Han hyr in Kovacs som motvillig 

privatdetektiv, för att ta reda på sanningen. 

Under utredningen blir Kovacs indragen i ett nät av konspirationer, där han inte bara måste 

lösa gåtan bakom Bancrofts död, utan även mordet på en ung prostituerad och mysteriet 

bakom sin sleeves ursprungliga ägare, samtidigt som Reileen Kawahara, en annan odödlig 

Meth, eftersträvar Kovacs död. 

 

3. ANALYS 

 

3.1 Människoting och kropps-delar 

Anyanwu och Kovacs är karaktärer vars kroppar som, för att låna Haraways ord, verkar fråga: 

”Why should our bodies end at the skin, or include at best other bodies encapsulated by 

skin?”.19 Anyanwu överträder kroppens gränser genom att ta in i sig själv, och därigenom veta 

och bli, främmande, icke-mänskliga ting, medan Kovacs är en erfarenhetsvarelse som 

tillkommer i ett sammanhang av kropps-delar, både organiska och oorganiska. Dessa två 

karaktärers gränsöverskridningar skiljer sig alltså åt, men i egenskap av varelser med kroppar 

som inte är enhetliga, som motstår enkel kategorisering genom att vara både människa och 

djur, organiska och oorganiska, finns likheter dem emellan. En av dem står att finna i de 

sammanhang deras gränsöverträdanden ger dem tillträde till – sammanhang utanför den 

humanistiska, hudinkapslade individen, som börjar och slutar i den cartesiska dualismen 

kropp/själ. 

I “Displacing Darwin and Descartes” ser Stacy Alaimo på Anyanwu som representerande 

en fullkomligt förkroppsligad form av varande och vetande.20 Alaimo skriver att Anyanwus 

kropp är hennes största styrka, och menar vidare att ”Butler radically challenges the 

opposition between body and mind, nature and culture, by creating bodies that know.”.21 

 
18 Morgan, s. 19 
19 Haraway, s. 61 
20 Alaimo, s. 52 
21 Ibid, s. 53 
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Detta kroppsliga vetande blir, som Alaimo observerar, särskilt tydligt i Anyanwus 

hamnskiftande, som bara blir möjligt efter att hennes kropp har tillskansat sig vetskapen som 

finns i en delfinkropp. Detta sker på ett sätt som kan relateras till Bennetts tankar om ting-

kraft, mer specifikt den kraft som utövas av de ting vi äter. Anyanwus hamnskiftande är 

nämligen inte magiskt, utan helt och hållet grundat i hennes tinglighet, då hon besitter en 

kropp som tillåter henne att ”läsa” biologisk information i ”fisken” hon äter, och därefter 

bokstavligt talat bli det hon har ätit: 

 

Everyone ate well that night. Anyanwu ate better than anyone, because for her, the flesh of the fish 
told her all she needed to know about the creature’s physical structure—all she needed to know to 
take its shape and live as it did.22 
 
 

I sin analys fokuserar Alaimo på Anyanwus förmåga att tillskansa sig köttets vetande, en 

förmåga Anyanwu förklarar för Doro genom att likna den vid läsande: ”She told him of the 

messages she had read within the flesh of the fish. ’Messages as clear and fine as those in 

your books’, she told him’”.23 

Genom att läsandet av kött ställs sida vid sida med läsandet av böcker, tydliggörs att 

vetande inte är en uteslutande mänsklig egenskap – även kött, materia, ting, besitter förmågan 

att innehålla och kommunicera vetskap om sig självt. Här beskrivs ett vetande som är 

fullkomligt köttsligt, fullkomligt materiellt, och som därmed existerar oberoende av den 

cartesiska själen, den humanistiska tanketraditionens exklusiva hemvist för vetande. Det är ett 

vetande som inte kan ta sig uttryck i tankens förlängning, det mänskliga språket. Det 

kroppsliga vetandet kräver ett kroppsligt medium, vilket det får i Anyanwus kropp i och med 

dess förvandling. 

Medan Alaimo i sin analys fokuserar på Anyanwus förmåga att läsa köttmeddelanden, vill 

jag uppmärksamma de icke-mänskliga materialiteter som är inblandade i avkodningen av 

dem. Ser man, som Bennett, till det ätnas ting-kraft, och uppmärksammar köttet som en 

medaktör, blir Anyanwus köttsliga vetande en händelse som möjliggörs av vital materialitet – 

av ett utbyte mellan olika typer av livfulla ting, som agerar tillsammans. Delfinens kött agerar 

inuti Anyanwus kropp, då delfin-vetandet överskrider hudens gräns och blir till en del av 

henne – en aktiv, berättande del. Även Anyanwus förmåga att avläsa kan ses som en typ av 

ting-kraft, i och med att den är en funktion av Anyanwus muterade kropp – av en livfull 

materialitet som avkodar, de- och rekonstruerar kroppar. 

 
22 Butler, Wild Seed, s. 86 
23 Ibid, s. 87 
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Denna ting-kraft, i sin tur, är grundad i en biologi som har uppkommit i ett sammanhang, 

något som medvetandegörs i Wild Seed, då Anyanwus vetande, liksom förvandlingen, sker på 

cellnivå. Det är biologisk historia som avläses, förstås och byggs upp igen, vilket för tanken 

till evolution som bärare av biologisk historia. Kanske kan även den läsas som ting-kraft, som 

en produktiv medaktör som har lagt den genetiska grunden för Anyanwus hamnskiftande 

under tusentals år, innan den slutligen förkroppsligas i och med hennes födelse? Anyanwus 

kroppsliga vetande överskrider då inte bara hudens och den cartesiska dualismens gränser, 

utan även den subjektiva, upplevda tidens, då det är ett vetande som möjliggörs av krafter som 

sträcker sig över generationer av kroppar. 

Enligt Alaimo ifrågasätts den cartesiska dualismen i Wild Seed främst genom 

motsättningen mellan Anyanwu och Doro, ”a battle between two modes of knowing and 

being: the tyrannical force of an egotistical, disembodied mind and the transformative powers 

of an utterly embodied woman”.24 Bennetts vitala materialitetsperspektiv, med sin vilja att 

undersöka krafter och motkrafter inom den mänskliga kroppen, leder istället till en läsning 

som tar i beaktning den motsättning som finns i Anyanwu själv. För även om hennes kropp 

ständigt överskrider och ifrågasätter antropocentriska gränssättningar, finns det ett sinnligt 

vetande i Anyanwu som tvärtom bekräftar dem, då hon uppfattar sig själv som ett 

sammanhängande, mänskligt subjekt. 

I hennes tal, i hennes sätt att förhålla sig till de icke-mänskliga ting hon ännu inte förtärt, 

finns en uppdelning mellan mänskligt och icke-mänskligt, där hon själv och allt hon anser 

anständigt och rätt hamnar på den mänskliga sidan, medan det oanständiga får tillhöra 

djurens. ”Abomination!”, utbrister hon exempelvis, när Doro föreslår att hennes söner och 

döttrar borde gifta sig med varandra, för att avla fram barn som, liksom han och Anyanwu 

själva, är odödliga. ”We are not animals here, Doro!”.25 Det icke-mänskliga blir här 

väsensskilt, och lägre stående än, människan; en åtskillnad som även den framkommer, och 

ifrågasätts, i Anyanwus delfin-blivande, då det icke-mänskliga till en början ses som helt 

instrumentellt. 

Innan Anyanwu ätit av delfinen ser hon den inte som en kännande, tänkande varelse, utan 

som ett djur – dess kropp, helt enkelt som kött – som mat; ”Anyanwu ate better than 

anyone”26, skriver Butler. Först efter att ha läst köttmeddelandet, när Anyanwu har fått 

vetskap om delfinen hon åt, vägrar hon att äta delfinkött, och förbjuder även sina 

 
24 Alaimo, s. 52 
25 Butler, Wild Seed, s. 15 
26 Ibid, s. 86 
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medresenärer från att döda och äta delfiner. När hon sedan genomför transformationen och 

blir delfinen hon åt, när hennes kropp blir ett medium för delfinens vitala materialitet, simmar 

hon med andra delfiner och känner sig ”surrounded by creatures like herself – creatures she 

was finding it harder to think of as animals. Swimming with them was like being with another 

people. A friendly people”.27 Det är alltså i det kroppsliga vetandet som Anyanwu kan möta 

delfinen och finna en känsla av samhörighet i ett sammanhang av icke-mänskliga varelser 

som, icke desto mindre, är varelser som hon själv. Anyanwus köttvetande förgör, som Alaimo 

skriver: ”[…]the division between subject and object […] as one transforms into the other”.28 

Det är en transformation som även förändrar Anyanwus sätt att relatera till världen, då 

hennes uppfattning av sig själv som subjekt, en uppfattning som formats av den mänskliga 

kropp och det överväldigande mänskliga sammanhang hon fötts in i, ifrågasätts av en kropp 

och ett vetande som överträder gränsen mellan människa och djur, och som därigenom ger 

henne tillträde till icke-mänskliga förståelser och sammanhang. Anynawu blir således ett 

människoting, ett kroppsligt medium för en materiell kommunikation, vars förmåga att ”veta 

kroppsligt” tillåter henne att synliggöra både humanistiska och posthumanistiska 

uppfattningar om det (post)mänskliga, genom att ge uttryck för båda. På så vis skiljer hon sig 

något från Kovacs i Altered Carbon, vars självuppfattning genomgående visar prov på en djup 

förståelse för hans egen status som en varelse uppbyggd av kropps-delar. 

 

I glanced towards the room she had indicated, not sure I was ready for the mirror yet. In the 
shower I whistled away my disquiet tunelessly and ran soap and hands over the new body. My 
sleeve was in his early forties, Protectorate standard, with a swimmer’s build and what felt like 
some military custom carved onto his nervous system. Neurachemical upgrade, most likely. I’d 
had it myself, once.29 
 

 

I den här scenen har Kovacs precis blivit flyttad till en ny kropp, och hans status som ett 

subjekt uppbyggt av olika, tingliga beståndsdelar blir tydligt i hur han tänker på sin ”nya 

kropp”; sin sleeve. Ordet sleeve drar tankarna till en klädnad eller ett hölje, och Kovacs 

analyser distanserat dess ålder, och de neurokemiska uppgraderingar som karvats in i ”hans”, 

kroppens, nervsystem. Kovacs som nyligen transplanterad stack är distinkt från sitt köttsliga 

sammanhang, och relaterar till sin sleeve som en främmande entitet – han jämför sig själv 

med kroppen han bär, då han noterar att ”han själv”, i någon antydd och ospecificerad 

förfluten konstellation, också har haft neurokemiska uppdateringar. 

 
27 Butler, Wild Seed, s. 91 
28 Alaimo, s. 55 
29 Morgan, s. 15 
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Att en erfarenhetsvarelse existerar separerad från detta specifika kroppsliga sammanhang 

är alltså tydligt, och som Hamdan observerar i “Human Subjectivity and Technology in 

Richard Morgan’s Altered Carbon”, finns i Altered Carbon en rangordning, där sinnet ges 

”primacy […] over the body in matters of survival”.30 Kovacs själv har upplevt döden i 

många sleeves, och när en kropp dödas går det under rubriken organic damage – bara en stack 

kan mördas, detta då erfarenhetsvarelsens minnen, till skillnad från kroppen, oftast inte kan 

ersättas. Medvetandet, eller den cartesiska själen, ifrågasätts dock lika uppenbart som kroppen 

som sätet för mänskligt tänkande och agens. 

Kovacs som stack är en d.h. – en ”digital human”, men i samma ögonblick som han 

förkroppsligats börjar hans uppfattning om sig själv distanseras ifrån, och utvidgas till att 

inkludera mer än, det rena medvetandet. Han vaknar upp – blir re-sleeved – med minnet av 

sin senaste död fortfarande fastetsad i sitt medvetande, och adrenalinet som det minnet väcker 

skapar ett omedelbart gensvar i en kropp som aldrig har upplevt händelsen som framkallar 

det. Det är detta kroppsliga gensvar som skapar förnimmelsen av rädsla, av panik, som 

dominerar ”uppvaknandet”: ”Whatever you feel, whatever you’re thinking, whatever you are 

when they store you, that’s what you’ll be when you come out”.31 Att vara ren digital 

människa utan kropp är således att vara en icke-entitet. Lösgjord från den materialitet som ger 

sammanhang och kontext kan Kovacs-som-stack bara bli det som han senast har varit, och det 

rena sinnet görs lika främmande från erfarenhetsvarelsen Kovacs som hans nya sleeve. 

Medvetande och agens är ytterst beroende av kroppslighet, då en erfarenhetsvarelse inte 

helt enkelt kan finnas till, än mindre agera, som rent medvetande, något som blir tydligt i 

Kovacs reaktion när han inser att han befinner sig, inte bara i en ny kropp, utan på en 

främmande planet. ”Offworld”, tänker Kovacs. ”Somewhere along the line, they’d taken 

Takeshi Kovacs (d.h.), and they’d freighted him”.32 Någonting har hänt en främmande 

”honom”, och eftersom ”han” då var rent sinne är det andra krafter än Kovacs egna som har 

agerat, som har flyttat Kovacs till en ny kropp och ett nytt sammanhang. Subjekt och objekt 

flyter ihop i erfarenhetsvarelsen, då subjektivitet hela tiden måste framlevas i, och med, det 

tingliga. 

Kovacs uppfattning om sig själv som subjekt karakteriseras av en stark medvetenhet om 

sin sammansatta natur, om, som Bennett skriver ”[…]the compound nature of the human self 

 
30 Hamdan, s.128 
31 Morgan, s. 11 
32 Ibid, s. 12 
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… [the] swarm of competing ends being pursued simultaneously in each individual”.33 

Kovacs är en varelse uppbyggd av många olika materialiteter, och när stack och sleeve möts 

går det att följa interaktionen mellan Kovacs-som-lagrad-data, och Kovacs-som-kropp. Det 

blir då tydligt hur en ny erfarenhetsvarelse tillkommer i ett sammanhang som är beroende av 

båda, samtidigt som gränserna mellan de två flyter ut. “Every sleeve has a history”, 34 

observerar Kovacs; en levande, tinglig historia som påverkar Kovacs framlevande i kroppen 

genom att veta och minnas. Detta skrivs fram på otaliga sätt i Altered Carbon, men blir 

kanske tydligast i förhållandet som utvecklas mellan Kovacs och en av hans allierade, polisen 

Kristin Ortega. 

Kovacs känner sig dragen till Ortega från deras första möte, och ger så småningom efter 

för ”[…] a mutual gravity that had dragged like chains while it endured but in relsease was a 

streak of fire through the nerves”.35 Denna dragningskraft får sin förklaring när Kovacs inser 

att mannen som tidigare bebott hans sleeve, Elias Ryker, varit Ortegas älskare. Mellan Kovacs 

och Ortega utvecklas ett förhållande, ett samförstånd och en allians, där Ryker blir en 

frånvarande närvaro som binder Kovacs och Ortega samman genom, som Morgan skriver: 

”[…the pheromonal match that had locked us both into this[…]”.36 Här finns något som, 

genom att grundas i doftmolekyler och kroppars kemiska reaktioner, liknar ting-kraft, och 

kärlek och begär blir således inte transcendentala, sinnliga företeelser, utan funktioner av 

kroppsliga, tingliga erfarenheter – en del av en vital materialitet. Sättet som dessa känslor 

skrivs fram på placerar dem samtidigt i ett kroppens gränsland, där de är på samma gång 

ytterligt tillgängliga för, och ytterligt frånskilda från, Kovacs, i och med att de lokaliseras i 

kroppen han bär, men inte riktigt är.  

”The desire to touch her was an itching in my hands”, beskriver Kovacs, och: ”My palm 

recalled the weight and shape of her breast as if holding it had been this sleeve’s life’s 

work”.37 Till skillnad från Anyanwu, som i sina transformativa gränsöverträdelser ger uttryck 

för ett rent, materiellt vetande, som kontrasteras mot och ifrågasätter det rent sinnliga, 

uttrycks i Kovacs och Ortegas dragning till varandra, inte en förvandling, utan en 

sammansmältning, där sinnligt och kroppsligt, insida och utsida, blir omöjliga att helt 

särskilja från varandra. Kovacs gränsöverträdande är ändock lika tydligt förbundet med 

sammankoppling och vetande av en annan som Anyanwus delfin-blivande är i Wild Seed, och 

 
33 Bennett, s. 12 
34 Morgan, s. 15 
35 Ibid, s. 347 
36 Ibid, s. 414 
37 Ibid, s. 366 
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för båda karaktärerna blir gränsöverskridandet ett lokus, en plats där individualitet löses upp 

till förmån för delaktighet i en transformativ gemenskap. 

I Altered Carbon är Kovacs och Ortega de kroppar som möts, men gränsen som överskrids 

är den mellan Kovacs och Ryker, där kroppen de båda har format, och formats av, blir en bro 

mellan dem: ”…it must have been Ryker as much as me”, tänker Kovacs, ”because I felt like 

a man coming home”. 38 Att leva i Rykers kropp är att framleva Rykers känslor, och genom 

den fysiska dragningskraften mellan Kovacs och Ortega skapas också en koppling och ett 

samförstånd som så småningom leder till vänskap och ömsesidig respekt dem emellan. De 

romantiska känslorna överlever dock inte Kovacs re-sleeving till en annan kropp, och det 

kanske bästa exemplet på kroppens ting-kraft kommer när Kovacs kopierar och delar upp sitt 

medvetande. Han blir då två stacks i två olika kroppar, och diskuterar sina känslor för Ortega 

med ”sig själv”, en helt ny erfarenhetsvarelse frånskild Kovacs, som installerats i Rykers 

sleeve för att kunna agera i den ”ursprungliga” Kovacs ställe. 

 

‘I know how you feel, idiot. I am you.’ 
‘Are you?’ I sipped at my drink and gestured with the glass. ‘How long do you think it takes 
before we stop being exactly the same person?’ 
He shrugged. ‘You are what you remember. Right now we only have about seven or eight hours of 
separate perceptions. Can’t have made much of a dent yet, can it?’ 
‘On forty-odd years of memory? I suppose not[…]39 

 

Den Kovacs som existerar i Rykers kropp är ovillig att diskutera Ortega, då han fortfarande 

känner någonting för henne – känslor som, observerar han, tillhör kroppen. Den ursprungliga 

Kovacs vill säga emot, men finner att han inte ärligt kan, och den nyligen upptäckta 

skillnaden ”[…] sat between us like a third, unwanted occupant of the room”.40 

Rent sinnligt vetande, i Altered Carbon, är minne, men minne som framlevts, och enbart 

kan skapas, i materiella sammanhang. Lagt på okroppsligt lager kan det rena sinnet vare sig 

förändras eller äga medvetenhet och agens, förrän det åter förkroppsligas. I Altered Carbon är 

det således måhända enklare att argumentera för ett rent, materiellt vetande, än att 

argumentera för ett rent sinnligt sådant. För när medvetandet är data i digitalt 

lagringsutrymme, går det ens tala om ett sinne, eller ett vetande om nuet som finns någon 

annanstans än i det materiella, det tingliga? Mänskligt varande är, som Hayles skriver, först 

och främst förkroppsligat varande.41 Att separera rent sinne från kropp, att finna en gräns där 

 
38 Morgan, s. 347 
39 Ibid, s. 446 
40 Ibid, s. 449 
41 Hayles, s. 283 
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medvetande existerar oberoende av tinglighet – att finna en icke-materiell vitalitet utanför den 

vitala materialiteten – blir omöjligt. 

 

3.2 Ickemänskliga ting – tinglig agens, zoomorfisering och antropomorfisering 

I Wild Seed utsträcker sig inte den tingliga agensen till oorganisk materia, och omfattar inte 

heller växter, eller alla djur. Berättelsevärlden är full av icke-mänskliga ting, som utmärker 

sig främst genom sin relation till, och betydelse för, de mänskliga karaktärerna. Floder, skog, 

djur och växter blir terräng, hinder för de mänskliga karaktärerna att överkomma, som i 

Anyanwu och Doros vandring genom den afrikanska djungeln: 

 

They were in the lowlands now, passing through wetter country. There was more rain, more heat, 

many more mosquitoes. Doro got some disease and coughed and coughed. Anyanwu got a fever, 

but drove it out of herself as soon as she sensed it. There was enough misery to be had without 

sickness.42 

 

Naturen ställs här i opposition till Doro och Anyanwu, och görs instrumental i och med att 

den förmåga att påverka som vätan och myggen har helt och hållet ges sin funktion i och med 

det mänskliga sammanhanget. Omgivningen och sjukdomen utgör hinder på vägen, och 

Anyanwu driver ut sjukdomen från sin egen kropp som i förbifarten. Hennes köttläsande, som 

på andra ställen i boken medvetandegör agensen hos de icke-mänskliga ting hon stöter på som 

helare, då hon ”läser” de små varelser som orsakar sjukdom, sätts inte i spel här. En antydan 

om icke-mänsklig agens kan återfinnas i det kausala sambandet mellan vätan, myggen och 

febern, men denna antydan förlorar sin tyngd, då karaktärernas sjukdom används för att peka 

ut en skillnad, inte i karaktärernas relation till det icke-mänskliga sammanhanget omkring 

dem, utan i deras olika sätt att komma segrande ur mötet med de icke-mänskliga tingen. 

Båda blir sjuka, men Anyanwus muterade kropp tillåter henne att undkomma tingens 

påverkan genom att manipulera sina egna celler, medan Doro måste låta sin stulna kropp 

insjukna och dö. Bara genom att stjäla en ny kropp, genom att döda och ta över en ny hemvist 

för sitt okroppsliga sinne, kan han överleva. Skillnaden som framkommer är i karaktärernas 

förhållande till det mänskliga. Doros instrumentalisering av sin omgivning blir förkastlig först 

i och med att den utsträcker sig till mänskliga kroppar, något som understryks av Anyanwus 

inställning till hans ”förändring”, hans dödande: 

 

 
42 Butler, Wild Seed, s. 33  
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She did not want to talk about his changing, his killing. She had tried to cure his sickness so that 

he would not change, but though she had eased his coughing, prevented him from growing sicker, 

she had not made him well. That meant she might soon be finding out more about his changing 

whether she wanted to or not.43 

 

Anyanwu vill hela Doro specifikt för att förhindra hans förändring, hans dödande. 

Inställningen till dödande är talande, speciellt som dödande, både av mänskliga och icke-

mänskliga djur, förekommer så ofta i Wild Seed. På vandringen genom djungeln är det 

Anyanwu som har stått för försörjningen, och hon har hittat ”food everywhere […] filled her 

basket with fruit, nuts roots […] She threw stones with the speed and force of a sling and 

brought down birds and small animals”.44 Anyanwu dödar ofta, för sin överlevnad, för 

försörjning och i självförsvar, utan att reflektera över moraliteten i det. Undantagen är då hon 

tvingas döda människor, eller, efter att hon lärt sig se delfinerna som ett ”folk”, i dödandet av 

delfiner i avsikt att äta dem. 

”Humans can both be, and be compared to, animals”45, skriver Greg Garrard i 

Ecocriticism, och i Anyanwus reaktion på Doros dödande framkommer hur tunn linjen mellan 

varandet och jämförandet kan vara. Doros kroppsbyten gör honom till en man ”who must prey 

on other men like a wild beast”46, som Anyanwu anklagande säger. Här jämförs Doro med det 

djuriska på ett sätt som kan liknas vid den typ av ”crude zoomorphism” som Garrard skriver 

alltid föregås av en tidigare antropomorfisk projektion av hatade mänskliga egenskaper på 

djurvärlden.47 Det är heller inte den enda gången Anyanwu liknar Doro vid ett djur; tvärtom 

är det en liknelse som förföljer honom genom hela romanen. Isaac, Anyanwus man och en av 

Doros många söner, ber henne stanna med Doro efter Isaacs död. Som den enda som, liksom 

Doro, kan förväntas leva för alltid, ser Isaac i Anyanwu den enda som kan hoppas rädda 

Doros mänsklighet, och hindra honom från att döda i onödan. ”’How can I stop him?’ 

[Anyanwu] asked in disgust. ‘Can one stop a leopard from doing what it was born to do?’”.48 

Att Anyanwu liknar Doro vid en leopard, ett rovdjur, tycks passande, för liksom ett rovdjur 

måste Doro döda för att överleva. Anyanwu själv dödar, både som kvinna och i sin 

leopardkropp, vilket gör att hennes äckel kan tyckas svårt att förstå, annat än som ett utryck 

 
43 Butler, Wild Seed, s. 34 
44 Ibid, s. 30 
45 Greg Garrard. Ecocriticism. Florence: Routledge, 2011. Accessed January 6, 2020. ProQuest Ebook Central. s. 
150 
46 Butler, Wild Seed, s. 22 
47 Garrard, s. 157 
48 Butler, Wild Seed, s. 138 
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för en antropocentrisk, skräckblandad avsky för det rovdjur som har människor som byte. 

Eller kanske är det just Anyanwus eget dödande som väcker hennes äckel inför sin 

mänsklighet – ett äckel som sedan projiceras på Doro via leoparden – via rovdjuret?  

Anyanwus läsande av andra djur, särskilt hennes läsande och förvandling till delfinen, med 

dess medföljande förståelse av delfiner som ett ”främmande folk”, ifrågasätter den indelning 

varigenom enbart dödandet av mänskliga djur går att se som bestialiskt och moraliskt 

förkastligt. Efter att Anyanwu blivit delfinen förbjuder hon ju andra från att äta dem, då de för 

henne blivit varelser som, utan att vara mänskliga, inte heller längre kan särskiljas och 

avfärdas som icke-vetande och icke-agentiska kroppar – som kött. Men om Anyanwus 

delfiner är ett folk, vad säger då att andra djur, som Anyanwu ännu inte har ”läst”, och därför 

kan döda och äta, inte också är folk? 

Uppdelningen i ”mänskligt”, försvarligt dödande som en motsats till ”djuriskt”, omoraliskt 

sådant blir högst tvivelaktig, liksom skillnaden mellan Doro, som måste döda och ”förtära” 

mänskliga kroppar, och Anyanwu, som dödar för att äta. Frågan som lösgör sig ur Anyanwus 

äckel är huruvida det överhuvudtaget finns ett mänskligt, i betydelsen moraliskt försvarligt, 

dödande? Eller om tanken att det finns bara är ännu ett utryck för ett antropocentriskt sätt att 

se på, och närma sig, världen? 

Antropomorfisering förekommer inte i lika hög grad som zoomorfisering i Wild Seed, 

förutom i Anyanwus redan avhandlade köttläsande, och de sammanhang hennes förvandlingar 

tillåter henne att bli en del av. Där den förekommer är det dock tveksamt huruvida detta 

berättartekniska grepp, som Bennett menar, tillåter ett närmande mellan mänskliga och icke-

mänskliga ting. När Anyanwu och Doro lämnar den afrikanska djungeln, på väg mot ett möte 

med vita slavhandlare, får läsaren veta att: ”This land swallowed white men”.49 Själva marken 

sväljer, dödar, alltså de vita männen och tillskrivs därigenom en nästan gudomlig förmågan att 

döma och fördöma. Här ställs naturen utanför och över mänskliga sammanhang, och en gräns 

dras således mellan natur och människa, som inte kan ignoreras och beskrivas som ett 

närmande, helt enkelt i och med att det är människan som underställs naturen. 

Men liksom zoomorfiseringen av Doro, och Anyanwus fördömande av hans dödande av 

just människor, kan detta land, som äter slavhandlare, läsas som en symbolisk kritik, som inte 

enbart riktar sig mot kolonisatörerna och slaveriet, även om den kritiken, i Wild Seed, tvinnas 

ihop med och blir del av den röda tråd som tematiserar den mänskliga driften att mästra och 

dominera. Ytterst kan detta symboliska ätande även läsas som en kritik mot 
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antropomorfismen, som ställer människan i toppen av en näringskedja som dock alltid har 

underordnat henne det sammanhang hon lever i – ett sammanhang där även mänskliga 

kroppar är kött att förtäras, att smältas ner av och ge näring till andra livfulla ting. Allting dör, 

människa som djur, och allting slukas, förr eller senare, av jorden. 

Så medan framskrivandet av naturen och människan i Wild Seed kan sägas ge röst åt en 

antropocentrisk syn på människor och djur, är det en syn som kan ifrågasättas just i och med 

att den aktualiseras. Gränser dras mellan vad som är mänskligt och djuriskt, bara för att 

därefter luddas till – i Anyanwus mer-än-mänskliga sammanhang, men även i dödandet, som 

får bli samtidigt en mänsklig och en djurisk impuls, där det mänskliga rovdjurets rätt att 

förtära problematiseras genom en påminnelse om den dubiösa gränsen som skiljer människor 

från andra djur. 

Det som framkommer blir således samtidigt ett framskrivande av, och en kritik mot, den 

antropocentriska världsbilden – av den mänskliga tendensen att dela upp världen i mänskligt 

och icke-mänskligt, där objektifiering och instrumentalisering av djur och natur rättfärdigas 

av just de skillnader som i Wild Seed blir högst tveksamma. Detta framskrivande av naturen 

skiljer sig från det i Altered Carbon, där gränsen mellan mänskligt och icke-mänskligt, 

organiskt och oorganiskt, till en början verkar mer flytande. I Altered Carbon blir själva 

språket en plats där gränser överskrids, där icke-mänskliga ting kan beskrivas som livfulla, 

medan mänskliga karaktärer får mer tingliga, statiska drag: 

 

A couple of children were playing with the automatic doors at the exit, and there was a solitary 

cleaning robot sniffing along in the shade at one wall. Nothing else moved. Marooned in the glow 

on benches of old wood, a scattering of humanity waited […]50 

 

De lekande barnen och roboten som sniffar längs väggarna nämns i samma andetag, och 

människor och robot blir så i samma utsträckning varande, agerande varelser – eller ovetbara, 

tingliga beståndsdelar av en omgivning som Kovacs rör sig igenom. En spridd ansamling av 

mänsklighet väntar, övergiven på bänkar av gammalt trä, en beskrivning som bryter mot 

språkliga förväntningar genom att denna spridda ansamling är utgjord av mänsklighet, snarare 

än bortglömda ting. Hela passagen, med dess mänskliga och icke-mänskliga karaktärer, är ett 

listande av rörliga och orörliga materialiteter, där det enda som verkar äga en medvetenhet är 

Kovacs röst som observerar och beskriver det sedda. För Kovacs är dessa människor och ting 
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omgivning, bakgrund – de interagerar inte med honom, och därför kommunicerar de heller 

ingenting av sig själva. 

Interaktion mellan vitala materialiteter är, som tidigare visats, beroende av 

sammanblandning, interaktion, kommunikation, och i Altered Carbons gestaltning av icke-

mänskliga ting är det svårt att inte lägga märke till undersökandet av gränsen mellan att vara 

och att verka vara vetande, talande, kommunicerande. Sångspiran, trädet som fick öppna dörren 

till denna text, är ett exempel, då dess sång verkar vara ett svar på mänsklig beröring: 

 

She reached past me and let her fingers trail down one of the upright branches. A faint sighing awoke 

from the thing and a perfume like cherries and mustard wafted into the air. ‘Is it alive?’ 

‘No one knows [...] On Mars they grow to be a hundred metres tall, sometimes as wide as this house at 

the root. You can hear them singing for kilometres. The perfume carries as well.51 

 

Miriam Bancroft rör vid Sångspiran, som verkar reagera på hennes beröring genom att avge 

en suck och en doft. Sångspiran har här getts mänskliga drag, då den besitter en röst och 

förmågan att sucka och sjunga, vilket, om man tänker med Bennett, skulle kunna representera 

ett närmande till det mänskliga. Men när orden suck och sång används för att kategorisera 

Sångspirans läten har mänskliga ord använts för att göra ett antagande, som inte 

nödvändigtvis är representativt för vad dessa läten faktiskt är. Ingen vet om detta sten-träd 

lever eller inte, och det går inte att utläsa huruvida dess sång är ett mekaniskt gensvar på 

stimuli, eller om det rör sig om en typ av kommunikation som går utanför den mänskliga 

förmågan att tolka och förstå. Dess sång, dess väldoft och dess status som ett ovanligt och 

mystiskt ting har väckt mänskligt intresse för det, men vad har detta intresse lett till? Att det 

forslats från sin hemplanet, för att resas som en hyllning till familjen Bancrofts rikedom. 

Det som framkommer är alltså den antropocentriska tendensen att ställa människan över 

alla andra materialiteter, eller kanske rättare, att se allting utanför den egna, subjektiva 

kommunikationssfären, som bakgrund; dekoration; objekt. Bennetts uppmaning att tillåta sig 

att vara naiv52 gör det dock möjligt att läsa sten-trädets röst, och den mänskliga bristen av 

förståelse för den, som en uppmaning att vara medveten om möjligheten att icke-mänskliga 

ting äger en förmåga att kommunicera, en förmåga som helt enkelt inte uppmärksammas av 

en mänsklighet som inte kan finna mening i andra än mänskliga röster. I Altered Carbon 
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förstärks den tanken i och med valarna, även om de bara omnämns som hastigast. Först, i ett 

samtal mellan Kovacs och Ortega:  

 

”[…]with Understading Day, the whales were suddenly big money for anyone who could talk to 

them. You know they’ve told us almost as much about the Martians as four centuries of 

archaologues on Mars itself. Christ, they remember them coming here. Race memory, that is.”53 

 

Att dagen då människor lärde sig kommunicera med valar kallas Understanding Day 

understryker att förmågan att minnas, veta och kommunicera alltid har tillhört valarna – 

förmågor människan har varit omedveten om, därför att valarna inte kommunicerade på ett 

sätt som, i mänskliga sammanhang, kunde tolkas som meningsbärande. Inte förrän människor 

lärde sig förstå skedde en förändring i hur valar värderades. Förståelsen av valarna leder till 

inkluderandet av dem i en gemenskap av tänkande varelser, vilket, liksom är fallet med 

Anyanwus delfiner, leder till att de inte längre kan behandlas helt och hållet som objekt. Ingen 

äter valar längre, vilket framkommer i att uttrycket ”as common as whalemeat”54 har blivit ett 

talesätt, betecknande fenomen som är extremt sällsynta. 

Det som sker här är inte riktigt antropomorfisering. Valarnas sätt att tänka och minnas är 

inte en mänsklig projektion av egna egenskaper på ett djur, och valarnas typ av minne, som 

sträcker sig bakåt genom generationsgränser, skiljer sig också från det mänskliga. Det tillåts 

vara annorlunda, utan att fördenskull värderas som mindre tillförlitligt. Valarnas artminne 

vittnar om en utomjordisk arts närvaro på jorden, och deras vittnesmål är värt mer än fyra 

århundraden av arbete, utfört av mänskliga arkeologer. Men valarna värderas fortfarande helt 

utifrån deras nytta för mänskligheten. Det är deras kunskap som är intressant, och valarnas 

förmåga att kommunicera den har gjort att de är big money. 

Framskrivandet av icke-mänskliga ting, som till en början verkar ge uttryck för någonting 

närmare Bennetts horisontella plan, leder således till en kanske mer pessimistisk syn på 

människans potential att tänka sig ur ett antropocentriskt varande-i-världen, än det som 

framkommer i Wild Seed, där antropocentrismen omväxlande framskrivs och ifrågasätts. I 

Altered Carbon finns en påtaglig medvetenhet om hur flytande gränserna mellan mänskligt 

och icke-mänskligt, subjekt och objekt i själva verket är, men den mänskliga reaktionen på 

ting som kan tänka, minnas och kommunicera är, i Altered Carbon, alltjämt att fråga sig: Vad 

kan dessa livfulla ting göra för mig? 
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3.3 Odöd(lig)a människoting – den mänskliga naturen? 

Som tidigare nämnts ser Stacy Alaimo, i sin läsning av Wild Seed, Doro och Anyanwu som 

diametrala motsatser, där Anyanwu står för ett helt förkroppsligat, och Doro för ett helt 

sinnligt, sätt att veta och vara. Min utgångspunkt är att Doro är en varelse vars tänkande och 

agens, liksom Anyanwus, formats, och fortsätter att villkoras av, hans kroppsliga, materiella 

förutsättningar. Att jag väljer att börja där beror bara delvis på att Anynawu och Doro ingår i 

samma narrativ, ett som jag tidigare konstaterat skriver fram en cellernas och evolutionens 

ting-kraft som, även om de inte utgör människotinget Doro, har haft en roll i skapandet av den 

muterade kropp han föddes i. Jag säger delvis, för även om Anyanwu, liksom Alaimo, ser 

Doro som ren ande, finns det passager i Wild Seed som gör den tolkningen problematisk. 

Exakt vad Doro är blir nämligen svårt att säga, då ingen, inklusive Doro själv, verkar ha ett 

svar på den frågan. ”’Doro wears flesh, but he isn’t flesh himself – nor spirit, he says’”55, 

säger Doros son, Isaac, till Anyanwu, och närmare ett svar än så kommer läsaren aldrig. Men 

vad Doro än är, har han blivit till genom samma biologiska process – the transition – som 

omformar alla hans framavlade mutanter. 

 

He heard voices. He fell to the ground writhing with fits[…] He was thirteen when the full agony 

of transition hit him. He knew now that was too young. He had never known one of his witches to 

live when transition came that early. He had not lived himself. But unlike anyone he had managed 

to breed so far, he had not quite died either. His body had died, and for the first time, he had 

transferred to the living human body nearest to him. This was the body of his mother in whose lap 

his head had rested.56 

 

Doros övergång är våldsam, skrämmande, och den drabbar honom med sådan kraft att den 

dödar hans fysiska kropp. Det blir således svårt att förneka att hans existens villkorats av den 

materialitet som skapat, och förändrat, honom, och i Doro har denna vitala materialitet skapat 

ett odödligt ting – ett ting som dödar helt utan medvetenhet, eller egen kontroll över sina 

handlingar. Doros första offer är hans mor, och strax därefter, hans far, vars kropp Doro 

övertar i oförståelse och ren panik. Även när han lär sig ett visst mått av kontroll, kvarstår 

reflexen att döda som ett automatiskt svar på hot mot den egna säkerheten. ”Doro knew”, får 

vi veta, när han först träffar Anyanwu, ”that if he fell, he would not be able to stop himself 

from taking over Anyanwu’s body”.57 Vid denna tidpunkt har tusentals år redan gått sedan 
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hans egna, kroppsliga död, men Doro kan fortfarande inte välja att avstå från att ta en ny 

kropp när den gamla hotas, slits ut, eller dödas. 

Doro tillhör inte, och kan inte heller fullt ut tillhöra, något sammanhang. För även om jag 

inte helt instämmer med Alaimo när hon beskriver Doro som en representant för ett rent 

sinnligt varande, då jag menar att hans framlevande, liksom Anyanwus, är villkorat av 

materialitet, håller jag med henne när hon säger att för Doro är kroppar ”nothing but 

vestments and investments”58. Doro bär sina kroppar som kläder; de är utbytbara, och även 

om Doro kan inneslutas i dem, kan han inte bli dem, eller leva i dem som den kontaktyta 

mellan ting-krafter inuti och utanför kroppen den borde vara. Barnen han avlar med sina 

stulna kroppar är kropparnas barn, och Doros erfarenhetsvarelse, vad än den vara månde, är så 

avskuren från köttet han bär att han inte kan utnyttja kropparnas mutantkrafter. Detta trots att 

dessa krafter, liksom Doros och Anyanwus, måste finnas i köttet; mutationen aktiveras genom 

den kroppslig övergången, och mutantkrafterna kan, trots att Doro är avskuren från dem, 

fortfarande föras vidare till hans – till kropparnas – avkomma. 

Det är här Anyanwus gränsöverskridande cyborgkropp som tydligast skiljer henne från 

Doro. Hennes kropp blir, genom köttläsandet, en kontaktyta som ger henne tillträde till både 

mänskliga och icke-mänskliga sammanhang, medan Doros kroppar är stumma. Han kan bära 

dem, men inte materialiseras genom dem, och istället för en kontaktyta blir kropparna 

barriärer mellan Doro, och den vitala materialitet han skapats av, men inte längre riktigt är en 

del av. Doro är nämligen inte bara avskuren från sina kroppar, utan även från den icke-

mänskliga naturen. Doros förmåga att spåra ”sitt” folk, den dragningskraft som först förde 

honom till Anyanwus by, fungerar inte på Anyawu när hon är i djurform. ”In her dolphin 

form, and before that, in her leopard form, Doro had discovered that his mind could not find 

her […] as an animal, she was beyond him as animals had always been beyond him”.59 Doro 

är med andra ord helt utesluten från de icke-mänskliga sammanhang Anyanwu har tillträde 

till, och dessa icke-mänskliga sammanhang blir således till en plats där hon kan vara fri från 

honom. Vilket får mig att undra:  Är Doro, snarare än rent sinne, ett förkroppsligande av det 

rent mänskliga, antropocentriska sättet att leva i välden? 

I Doros varande framkommer i så fall en skrämmande bild av vad det innebär att vara, inte 

cyborg, utan fullt ut mänsklig. Gerry Canavan skriver, i Bred to Be Superhuman: “To the 

extent that Doro and his Patternist descendants are a critique of power […] they are a 
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universal and anti-humanist one.”60 Jag instämmer, och menar vidare att Doros ursprung i 

tinglighet, i omvandlade celler och muterad biologi, är en föraning om den kritik Butler först i 

Dawn, den inledande delen i Xenogenesis serien, satte ord på – då som en förklaring till varför 

den mänskliga arten bär på fröet till sin egen undergång: hon är intelligent, och hierarkisk.61 

I Doro finner vi således en djupt dystopisk syn på vad som är i grunden mänskligt – en syn 

som, genom att ha sitt ursprung i genetiska mutationer och kroppsliga transformationer, andas 

biologisk determinism. I Altered Carbon går det att återfinna en likaledes dunkel syn på den 

mänskliga naturen, som dock, till skillnad från den som framkommer i Wild Seed, inte är 

genetiskt betingad. De karaktärer som kallas för Meths – som i ”and all the days of 

Methuselah were nine hundred sixty and nine years”62 – är, liksom Kovacs, sinnliga minnen 

och erfarenheter lagrade i en cortical stack, förkroppsligade i en succession av mänskliga 

sleeves. Deras materiella förutsättningar är således desamma som Kovacs, men till skillnad 

från Kovacs, står Meth-karaktärerna för ett framlevande i kroppen som motstår, snarare än 

förkroppsligar, gränsöverskridande förändring. 

Tidigare i analysen har det visats hur Kovacs, liksom Anyanwu, har en cyborgs förmåga att 

skapa sammanhang genom gränsöverskridande. I hans fall då hans okroppsliga stack 

förkroppsligas i en sleeve vars kemiska minne av Rykers begär för Ortega framkallar 

romantiska känslor hos Kovacs – en sammansmältning av kropp och själ, där Kovacs och 

Ryker, kroppsligt och sinnligt, begär och kärlek, blir omöjliga att särskilja från varandra. 

Denna upplösning av den cartesiska dualismen kropp/själ visades beroende av en dissonans 

mellan Kovacs sinnliga minnen och erfarenheter – hans stack – och de köttsliga, kemiska, 

erfarenhetsbaserade minnena i Rykers sleeve. För Meth-karaktärerna, däremot, finns ingen 

dissonans mellan kroppsligt, materiellt vetande och själsligt minne. De tre Meth-karaktärer vi 

möter i Altered Carbon – Laurens och Miriam Bancroft, och Reileen Kawahara – har alla levt 

i hundratals år, i kroppar som är tomma skal som bara väntar på att deras stacks ska 

förkroppsligas i dem. ”’I am over three centuries old, Mr Kovacs’”, säger Miriam Bancroft. 

”’This is my eleventh body.’”63 Hon har levt i över trehundra år, och varit förkroppsligad lika 

länge. 

I en värld där medvetandet kan förflyttas mellan olika kroppar är det visserligen inte helt 

ovanligt att leva längre än en kroppslig livstid, och på Harlan’s World, Kovacs hemplanet, har 

 
60 Gerry Canavan, “Bred to Be Superhuman: Comic Books And Afrofuturism in Octavia Butler’s Patternist 
series”. I Paradoxa, Vol. 25. 2013: 253-287. Publisher Link. © Delta Productions. 2013. s. 263 
61 Butler, Lilith’s Brood. Warner Aspect, New York: 2000 Dawn s. 1-248; s. 39 
62 Morgan, s. 74 
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de flesta råd att bli re-sleeved åtminstone en gång. Men, observerar Kovacs, ”unless you were 

very rich you had to live out your full span each time and old age, even with antisen 

treatment, was a wearying business. Second time around was worse, because you knew what 

to expect.”64 Det är alltså åldrandet som avskräcker vanliga människor från att leva mer än två 

hela livstider, och det som skiljer Altered Carbons Meths från Kovacs – och från vanliga 

människor i berättelsevärlden – är att de är tillräckligt rika för att kunna hålla sig med ett lager 

av unga kloner. Till skillnad från andra kan de leva hur länge som helst, och aldrig tvingas 

genomlida sina kroppars ålderdom. 

Miriam Bancroft har haft elva kroppar, som alla har varit kloner av hennes egen, 

ursprungliga kropp. Alla är de oskrivna blad när hennes stack förkroppsligas i dem; alla fria 

från den kroppsligt framlevda erfarenhet som en tidigare stacks upplevelser oundvikligen 

hade lämnat bakom sig. Inga främmande impulser och känslor förorenar det kött som Altered 

Carbons Meths glider in och ut ur, och när kropparna åldras har de flera nya kloner på lager. 

”‘The Bancrofts like to alternate their sleeves,’” får Kovacs höra, när han åker till familjen 

Bancrofts klonbank, som ett steg i utredningen av Laurens Bancrofts ”död”. ”‘Many of our 

clients do, it saves on wear and tear.’”65 Liksom Doro ser Meth-karaktärerna på sina kroppar 

som förbrukningsvaror, någonting att bära, att bevara fräscha som delar av en dyr garderob, 

för att sedan kassera, då de blir för gamla och slitna. Men medan Doros sätt att se på sina 

kroppar är ett resultat av materiella förutsättningar, av att vara en erfarenhetsvarelse som 

tvingats ta över hundratals kroppar, och som är oförmögen att bryta den oändliga cirkeln av 

reinkarnationer genom att dö, är Meth karaktärernas sätt att leva ett aktivt val.  

Hamdan skriver, som jag tidigare observerat, att sinnet, i Altered Carbon, har ”primacy 

[…] over the body in matters of survival”. 66 I Kovacs fall kom jag fram till att denna sinnets 

överhöghet ifrågasattes, då Kovacs identifikation med den okroppsliga stacken luckrades upp 

i och med varje resleeving i en ny kropp. För Meth-karaktärerna sker ingen sådan 

uppluckring, och sinnets överhöghet över kroppen bekräftas istället, då samma stack ständigt 

väljer att reinkarneras i en lång rad av identiska kroppar. 

En annan skillnad mellan Kovacs och Meth karaktärerna är att en Meth framlever alla sina 

hundratals år i ett obrutet minnesflöde, medan Kovacs olika inkarnationer, och de minnen han 

bara kan skapa som förkroppsligad varelse, är perioder av materiellt framlevande, avbrutna av 

långa tidsperioder spenderade på okroppsligt lager. Som tidigare observerats kan inga minnen 
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skapas under den tid en stack är utan en kropp att framleva sitt medvetande igenom, så medan 

Kovacs har levt i runt hundrafemtio år, om man räknar objektiv, förfluten tid från hans 

födelsedatum tills han vaknar i Rykers sleeve, är hans subjektiva minne begränsat till ”forty-

odd years of memory”67. När Miriam Bancroft frågar honom hur gammal han är, svarar 

Kovacs: 

 

‘Subjectively? Forty-one. The years on Harlan’s World are a little longer than here, but there isn’t 
much in it.’ 
‘And objectively?’ she asked, mocking my tone. 
‘I’ve had about a century in the tank. You tend to lose track.’ That was a lie. I knew to the day how 
long each of my terms in storage had been. I’d worked it out one night and now the number 
wouldn’t go away. Every time I went down again, I added on.68 

 

Kovacs är en erfarenhetsvarelse som framlever sin existens i en serie lösryckta 

förkroppsliganden, där varje ny sleeve skapar en ny konfiguration av kropps-delar. Kovacs 

materiella sammanhang, både i relation till sina sleeves, och i relation till tiden, är alltid 

föränderligt, och varje ny kropp, varje ny tid, varje nytt sammanhang, omskapar Kovacs till 

ständigt nya erfarenhetsvarelser. Hamdan beskriver Kovacs som ”the epitome of Haraway’s 

cyborg subjectivity”69, detta då ”[Kovacs] acknowledges that to ensure continuity his identity 

must be fluid, linked to and influenced by (narratives of) technologies.”70  Om Kovacs således 

är den ultimata cyborgen, just därför att hans identitet är stadd i ständig förändring, är Meth-

karaktärerna hans raka motsats. Det finns ingen sammansmältning med vålnaden av en 

tidigare stack i en Meths klonade, med-originalet-identiska, kött, och till skillnad från Kovacs 

framlever de inte sin existens i en serie tillfälliga förkroppsliganden, lösryckta ur den 

okroppsliga förvaringens immateriella icke-vara. För Altered Carbons Meths, som köper sig 

odödlighet i klonat kött, sträcker sig ett obrutet minne längre tillbaka i tiden än ”the entire 

human history of […Kovacs’] planet”.71 

Om cyborgidentiteter, som Haraway skriver, utmärks av att en cyborg inte söker sig 

tillbaka mot ett ursprungligt tillstånd, blir Altered Carbons Meths motsatsen till en 

cyborgidentitet, då de representerar just det: en evig cykel av ”rebirth without flaw” 72 – ett 

tillstånd av konstant återvändande till sitt eget ursprung. Om Meth-karaktärerna kan man 

således säga att de, trots att de likt Kovacs är en konstellation av kropps-delar, bestående av 

 
67 Morgan, s. 446 
68 Ibid, s. 52 
69 Hamdan, s. 129 
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71 Morgan, s. 214 
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erfarenhet (stack) och materialitet (sleeve), kan läsas som anti-tesen till Kovacs cyborgiska 

varande i världen, ett varande som Kovacs Envoy-träning tillåter honom att acceptera och 

anpassa sig till. Identitet, för Kovacs, är flytande, i ständigt tillblivande, en existens där 

erfarenhet och materialitet aldrig står stilla, aldrig förblir i samma konfiguration. Som hans 

överordnade, Virginia Vidaura uttrycker det i ett av Kovacs minnen av Envoy-träningen: 

 

[T]he universe is not stable, and nor is any single thing within it. Stars consume themselves, the 

universe itself rushes apart, and we ourselves are composed of matter in constant flux. Colonies of 

cells in temporary alliance, replicating and decaying and housed within, an incandescent cloud of 

electrical impulse and precariously stacked carbon code memory. This is reality, this is self 

knowledge[…]73 

 

Celldelning och -död och elektriska impulser i prekärt staplat digitalt kodat minne är 

människans vitala materialitet, och dess ständiga förändring speglar ett universum av livfulla 

ting som befinner sig i ständig rörelse. Victoria Vidauras beskrivning av den mänskliga 

materialiteten drar tankarna till Bennets ”swarm of competing ends being pursued 

simultaneously in each individual”74, medan det digitala medvetandet som ett ”incandescent 

cloud of electrical impulses” ekar Haraways beskrivning av sina cyborgs; maskiner som är 

”made of sunshine; […] all light and clean because they are nothing but signals […] Cyborgs 

are ether, quintessence.”75 

Med denna bild av Altered Carbons värld som vital materialitet, av cyborg-varande och av 

Meth-karaktärerna som anti-cyborgs, får analysdelen av min uppsats börja dra sig mot sitt 

slut.  Jag har nämligen kommit så långt jag kan, om jag ska tänka med Bennett på Kovacs 

inblandning med paret Bancroft, då det som framkommer i relationen dem emellan är en 

kritik riktad mot kapitalismen, såväl som mot andra sociala maktstrukturer, vilka svårligen 

kan analyseras utifrån ett vitalt materialitetsperspektiv. Bennett menar visserligen att sociala 

maktstrukturer är krafter i världen, med förmågan att påverka skeenden – men betonar att de 

inte är vital materialitet. Denna analysdel får därför avrundas med Reileen Kawaharas ord, då 

hon, som den mest skurkaktiga av Meth-karaktärerna, mest kärnfullt sammanfattar den 

världsbild hennes karaktärsgrupp står för. 
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“Machines cost money to build. Raw materials cost money to extract. But people?’ She made a 
tiny spitting sound. ‘You can always get some more people. They reproduce like cancer cells, 
whether you want them or not. They are abundant, Takeshi. Why should they be valuable? Do you 
know that it costs us less to recruit and use up a real snuff whore than it does to set up and run the 
virtual equivalent format. Real human flesh is cheaper than a machine. It’s the axiomatic truth of 
our times.”76 

 

Om Doro i Wild Seed representerar en dystopisk bild av mänskligheten som art, där driften att 

dominera och skapa makthierarkier är ett genetiskt betingat imperativ, där subjektets fria vilja 

underställs biologin och den vitala materialitetens villkor, står Altered Carbons Meths för 

någonting annat. Deras framlevande i världen, som förkroppsligar det autonoma, 

humanistiska subjektets utövande av den fria viljan, är inte representativt för den mänskliga 

arten i allmänhet. Deras frihet är nämligen inte en konsekvens av biologiska, materiella 

förutsättningar. Istället köper de sin odödlighet med samma valuta de använder till att värdera 

människoliv, eller till att forsla en Sångspira från Mars. Fri vilja, och subjektsstatus, i Altered 

Carbon, är någonting som kan köpas för pengar. 

 

4. AVSLUTANDE DISKUSSION – DET HORISONTELLA PLANET? 

 

Den här uppsatsen är en chimär, skrev jag i inledningen. En underlig best med fötter av vital 

materialitet och munnar som talar med posthumanismens och ekokritikens röster. Såhär i 

slutet har det blivit dags att samla ihop alla de skilda röster som kommit till uttryck i analysen, 

och låta dem söka besvara frågan huruvida det finns någonting i mina valda romaner som 

liknar Bennetts horisontella plan. Skrivs människor, djur och ting fram på ett sätt som 

ifrågasätter en antropocentrisk och humanistisk världssyn? Och i så fall, hur långt når detta 

ifrågasättande? 

Det är inte en fråga som är helt enkel att besvara, då det som framkommit i analysen är ett 

framskrivande av djur, människor och ting som omväxlande ifrågasätter, och skriver fram, ett 

antropocentriskt och humanistiskt sätt att se på människan och hennes plats i världen.   

Anyanwu ger, i sina förvandlingar från kvinna till djur, uttryck för ett kroppsligt, materiellt 

vetande, som existerar i det kött hon äter, men även i hennes egen biologi, som avkodar, de- 

och rekonstruerar kroppar. På så sätt demonstrerar hon att vetande inte är en enbart mänsklig, 

eller enbart sinnlig, egenskap, utan kan finnas i andra kroppar; i djur; i kött. Denna livfulla 

materialitets förmåga att veta och förvandla förkroppsligas i Anyanwus biologi, och är ett 

uttryck för evolution och muterade celler. Den är således en kraft som inte bara bryter igenom 
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gränsen mellan människa och djur, då Anyanwus kropp går från kvinna till delfin, utan som 

även sträcker sig utanför kroppens och tidens gränser. I Bennetts ord: ”This vital materiality is 

me, it predates me, it exceeds me, it postdates me.”77 

Även i Kovacs förkroppsligade varande går det att finna ett materiellt vetande, som 

ifrågasätter gränsen mellan kropp och själ, själv och annan, då de romantiska känslor Kovacs 

utvecklar för Ortega har sitt ursprung i kroppens materiella minne av en annan mans känslor – 

känslor som överförs på Kovacs genom kemiska reaktioner och taktilt minne som lever kvar i 

köttet han bär. Liksom Anyanwus biologi, som överträder den subjektiva tidens gränser 

genom att sträcka sig tillbaka genom generationer av evolution, sträcker sig även det 

kroppsliga vetandet i Altered Carbon utanför tidens gränser – Kovacs känslor för Ortega 

tillkommer som resultat av materiella förutsättningar som hade lagrats i Rykers sleeve innan 

Kovacs förkroppsligades i den, och när Kovacs digitala medvetande kopieras och delas, förs 

dessa romantiska känslor över på Kovacs-kopian som övertar Rykers sleeve i hans ställe. I 

båda romanerna fann jag således en tinglig agens som lever i kroppar, i livfull materia, i 

celler. I båda romanerna går det att konstatera att sådant som, enligt det humanistiska sättet att 

se på världen, anses specifikt mänskligt och sinnligt, såsom förmågan att veta, minnas och 

känna, i själva verket kan sägas vara delvis, kanske till och med mestadels, tingliga, materiella 

egenskaper. Således ifrågasätter Anyanwu och Kovacs i sitt materiella varande mycket av det 

som anses specifikt mänskligt, och i deras kroppar luddas gränsen mellan subjekt och objekt 

till, då Anyanwu förvandlar sig från det ena till det andra, medan Kovacs löser upp gränsen 

genom att känslor och identitet framkommer i en sammansmältning av materiell kropp, och 

digitaliserat sinne. 

Att dessa karaktärer representerar en rörelse i riktning mot det horisontella planet – och 

mot ett posthumanistiskt sätt att vara i världen – kan således konstateras. Men i Anyanwu 

finns ett sinnligt tänkande som håller fast vid antropocentriska uppdelningar, där hon 

definierar sig själv, och allt hon anser anständigt och rätt som ”mänskligt”, medan Doro, och 

de av hans handlingar hon anser moraliskt förkastliga, beskrivs i djuriska termer. I Wild Seed 

finner jag att antropomorfisering och zoomorfisering ofta används för att skriva fram gränser 

mellan människor och djur, gränser som problematiseras och görs dubiösa genom att 

Anyanwus kroppsliga transformationer ifrågasätter dem, och därmed även Anyanwus 

indelning i ”mänskliga” (anständiga) och ”djuriska” (moraliskt förkastliga) handlingar. 

Mänskligt/djuriskt flyter ihop, och dödandet av djur för föda blir svårt att skilja från Doros 
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dödande av människor som bränsle för sin odödlighet – Anyanwu och Doro hamnar båda i ett 

gränsland – båda människor; båda rovdjur; leoparder. 

I Altered Carbon skrivs människor och ting fram på ett sätt som verkar placera dem nära 

Bennetts horisontella plan. Människor beskrivs som bråte, medan valar skrivs fram som 

varelser med ett sätt att tänka och minnas som inte är en mänsklig projektion av egna 

egenskaper på djur – valarnas sätt att tänka och minnas är annorlunda från det mänskliga, utan 

att beskrivas som lägre stående. Men i Altered Carbon finns en underliggande dystopisk 

cynism, en tendens att skriva fram alltings värde – valarnas art-minne; sten-trädets sång, 

mänskligt liv, och Meth-karaktärernas frihet som autonoma, humanistiska subjekt, som varor 

som kan köpas med, bytas mot, eller räknas i, pengar. Det finns ingenting som här inte är en 

handelsvara, och frågan måste ställas om det som skrivs fram, snarare än ett närmande till det 

horisontella planet, är en iscensättning av en av de farhågor Bennett menar att en vital 

materialist måste bemöta: huruvida upplösningen av den mänskliga exceptionalismen 

möjliggör ”the treatment of people as mere things; in other words, that a strong distinction 

between subjects and objects is needed to prevent the instrumentalization of humans.”78 

Inte heller i Wild Seed är det oproblematiskt att säga att det som framskrivs kan sägas vara 

ett horisontellt plan, för medan Anyanwus kropp, i sina transformationer och sitt köttläsande, 

ifrågasätter den cartesiska dualismen, och löser upp gränsen mellan människa och djur, fann 

jag hos Doro en biologisk determinism representerad, som antyder att samma vitala 

materialitet som i Anyanwu löser upp gränsen mellan subjekt och objekt, också är det som 

binder den mänskliga arten vid ett hierarkiskt sätt att leva i världen. Just detta hierarkiska 

framlevande är det som, i Wild Seed, lösgör sig som specifikt mänskligt. 

Inte heller går det att entydigt läsa Anyanwus cyborgiska kropp som en rent subversiv 

kraft, som verkar som motkraft mot den mänskliga driften att dominera. Det är i hennes 

förmåga att ta sig djurhamn som hennes frihet från Doro ligger, men för att helt undkomma 

villkoren som bor i hennes mänskliga biologi måste Anyanwu helt överge sin mänskliga form.  

Fröet som bär på mänsklighetens destruktiva, självdestruktiva framlevande i världen ligger 

i den mänskliga biologin, och det enda sättet för Anyanwu att undkomma dess inflytande 

skulle vara att förgöra dess rötter – att helt överge, inte bara det antropocentriska sättet att se 

på världen och icke-mänskliga materialiteter, utan även den del av Anyanwu som binder 

henne till sin ursprungliga, mänskliga kropp. Men om Anyanwu helt måste bryta med sin 
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mänsklighet för att åstadkomma detta, innebär det inte då att mänskligheten aldrig kan göra 

detsamma? 

 I båda romanerna kan man således spåra ett närmande till det horisontella plan Bennett 

eftersträvar, men det finns en underliggande pessimism i båda romanerna som kan sägas 

ifrågasätta huruvida ett icke-hierarkiskt framlevande i världen är möjligt, eller kanske ens 

önskvärt. Det kan vara värt att här nämna att Bennet själv erkänner att hon inte kan 

”’horizontalize’ the world completely.”79 Som anledning anför hon skälet att hon själv 

identifierar sig med sin egen art, som de kroppar som mest liknar hennes egen. Målet med en 

vital materialism är inte, menar Bennet, en ”perfect equality of actants”80, utan att öppna upp 

kommunikationsvägar mellan olika deltagare som ingår i ett större sammanhang. 

Och kommunicerar gör de inte-helt-mänskliga karaktärerna i dessa romaner onekligen. I 

analysen har vi mött kött som bär på meddelanden om sin egen biologiska struktur; som 

frammanar sin egen form i en hamnskiftande kvinnas förvandling; en kropp som bär på 

minnen av begär som frammanar känslor av kärlek hos det digitala medvetande som kommer 

till det som en främling, och valar vars art-minne bevarar information om främmande 

civilisationer. Kovacs och Anyanwu bebor cyborgkroppar, vars makt är förmågan att 

överskrida gränser och tillträda sammanhang där dessa röster kan höras. 

Det är icke-mänskliga röster, som i denna uppsats har översatts via en mänsklig skribent, 

och jag vill lämna denna text med erkännandet att min översättning säkerligen bär på spår av 

den antropocentrism jag, på dessa sidor, har sökt efter ett ifrågasättande av. Men kanske kan 

min uppsats, likt Bennets Vibrant Matter, och de inte-helt-mänskliga karaktärer vi följt genom 

analysen, ändå framföra en uppmaning att lyssna till icke-mänskliga röster, både i och utanför 

skönlitteraturen. Att, istället för att göra antaganden utifrån vår egen erfarenhet av vad som är 

tal, minne, handling, sång, ställa frågor. Frågor som: Vad, om något, är det som 

kommuniceras, när sten-trädet sjunger? 

 

 

 

 

 

 

 

 
79 Bennett, s. 104 
80 Ibid, s. 104 



31 
 

5. REFERENSLISTA 

 

Alaimo, Stacy, “Displacing Darwin and Descartes The Bodily Transgressions of Fielding 

Burke, Octavia Butler, and Linda Hogan”, Interdisciplinary Studies in Literature and 

Environment, nr. 3, 1996, s. 47–66, hämtad 2019-12-25 från 

https://academic.oup.com/isle/article-abstract/3/1/47/869427 

Bennett, Jane, Vibrant Matter, Bennett, J, Vibrant matter : a political ecology of things. 

Durham, NC, Durham, NC, Duke University Press, 2010 

Butler, Octavia E., Wild Seed, Warner Aspect, New York: 2001 

Butler, Octavia E. Lilith’s Brood. Warner Aspect, New York: 2000; Dawn s. 1-248  

Canavan, Gerry. “Bred to Be Superhuman: Comic Books And Afrofuturism in Octavia 

Butler’s Patternist series”. I Paradoxa, Vol. 25. 2013: 253-287. Publisher Link. © Delta 

Productions. 2013. 

Flood, Alison. “Altered Carbon author Richard Morgan: ‘There’s no limit to my capacity for 

violence’.” The Guardian. 2018-02-13. 

https://www.theguardian.com/books/2018/feb/13/altered-carbon-author-richard-

morganviolence-netflix, hämtad 2019-12-02 

Garrard, Greg. Ecocriticism. Florence: Routledge, 2011. Accessed January 6, 2020. ProQuest 

Ebook Central. 

Hamdan, Shahizah Ismail. “Human Subjectivity and Technology in Richard Morgan’s 

Altered Carbon”. In 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies – Vol 17. 

2011. (Special Issue): 121 – 132 

Haraway, Donna J., “A Cyborg Manifesto: Science, Technology and Socialist-Feminism in 

the Late Twentieth Century”, Manifestly Haraway, University of Minnesota Press, 2016 

ProQuest Ebook Central 

Hayles, N. Katherine, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, 

and Informatics, Chicago, Ill: Univ. of Chicago Press, 1999 

Morgan, Richard. Altered Carbon, (Takeshi Kovacs) (p. 33). Orion. Kindle Edition. 2008. 

Tenngart, Paul, Litteraturteori. 2. uppdaterade uppl.., Malmö: Gleerup, 2010 


