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Från humanism till posthumanism

Marie Öhman

En humanistisk kulturyttring
En sommar i slutet av 1980-talet annonserades i Eskilstunas lokaltidningar 
att stadens turiststolthet, Parken Zoo, innevarande säsong hade en ny 
sevärdhet att erbjuda i djurparken – ”världens farligaste djur” utlovades. 
Ingen möda lämnades osparad för att hålla besökarnas spänning och 
nyfikenhet konstant. Djurets art avslöjades inte i reklamen och i parken 
hade skyltar satts upp, som genom nedräkning i meter talade om hur långt 
det var kvar innan detta farligaste av djur skulle uppenbara sig för besö-
karen. Platsen man valt för skådespelet var ett utomhushägn i en tallbacke, 
omgiven av gjutna betongväggar och med glasvägg mot åskådarna. I denna 
bur gick en ung man i shorts och t-shirt omkring, lite håglöst blickandes 
ut över omgivningen. Omkring honom på marken låg diverse hushållssopor, 
några uttjänta bildäck och en samling tunnor med förmodat giftigt kemi-
kalieinnehåll. Budskapet var inte särskilt subtilt – människan utpekades 
som världens farligaste djur på grund av sin miljöförstörande livsstil. 
 Att Parken Zoo uppmärksammade miljöfrågan just det här året var nog 
ingen slump. Bara något drygt decennium tidigare hade två av Sveriges mest 
uppmärksammade miljöskandaler uppdagats, så hormoslyrets skadeverk-
ningar och BT-kemis nedgrävda gifttunnor i Teckomatorp  fanns fortfarande 
i färskt minne hos många.1 Miljöpartiet hade just valts in i riksdagen, hjälpta 
av en upprörd debatt om algblomning och säldöd, och alla svenska hushåll 
hade genom Karl-Henrik Robèrts försorg erhållit skriften och kassettbandet 
Det naturliga steget, genom vilka man upplystes om de nödvändiga villkoren 
för ett hållbart upprätthållande av liv på jorden.2 Miljöengagemanget låg  
 

1 I mitten av 1970-talet använde svenska skogsbolag växtgiftet hormoslyr för att 
bekämpa snabbväxande lövsly på kalhyggen. Allvarliga sjukdomsfall bland dem 
som handskades med medlet orsakade en offentlig debatt med Björn Gillberg 
som tongivande part. Debatten ledde till att hormoslyret förbjöds 1977. Hor-
moslyret tillverkades av BT Kemi i Teckomatorp som dumpade det giftiga avfal-
let i otäta dammar på fabriksområdet så att det läckte ut i vattendrag och 
brunnar. När detta uppdagades grävde man i hemlighet istället ned gifttunnor 
i jorden på fabriksområdet så att det läckte ut i grundvattnet. En lokal närings-
idkare drev en skadeståndsprocess, och vann mot företaget. 

2 Stiftelsen Det naturliga steget bildades 1989 som en rådgivnings-, forsknings- 
och utbildningsorganisation med syfte att verka för systematiska förändringar 
på samhällets alla nivåer för att uppnå hållbarhet. Ett av stiftelsens inledande 
steg var att till alla hushåll i Sverige distribuera skriften Det naturliga steget. 
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således i tiden, och perspektivet att människan är den som förstör och 
förbrukar naturens resurser var tidstypiskt: Många oroade sig vid den här 
tiden för energikällor på väg att ta slut och en framtid utan frisk natur att 
vistas i. Men trots pekpinnarna mot människans agerande exemplifierar 
händelsen först och främst en kultur- och samhällspraktik starkt präglad 
av humanismens människosyn och antropocentriska världsåskådning: 
Under slutet av 1980-talet var det visserligen inte särskilt utmanande att 
kalla människan för ett djur, den provokativa sprängkraften i det påstå-
endet hade sedan länge försvagats av evolutionsteorins och beteendepsy-
kologins landvinningar. Men effektsökeriet visar att man ändå räknade 
med besökarnas reaktioner mot sammanblandningen av människans roll 
med djurets i just den här situationen. Ingenstans är ju tilldelade roller 
och relationen mellan människa och djur så tydligt definierade som i 
djurparken. Och ingenstans återfinns en sådan oförblommerad samexis-
tens mellan intresse för natur och exploatering av natur. Där och då tänkte 
jag på vilket märkligt sommarjobb den unge mannen hade skaffat sig och 
hur konstigt det måste kännas att gå omkring och vara betittad hela 
dagarna. Men jag skulle ju lika gärna ha kunnat tänka detsamma om djuren 
i övriga burar och inhägnader, som ju faktiskt befann sig där under samma 
förhållanden. Visst tog jag lite skamset till mig budskapet att jag var en 
av dem som höll på att förbruka naturen. Men min, och djurparkens, 
problemformulering handlade främst om att naturresurserna riskerade 
att ta slut, så att vi inte skulle ha några kvar att konsumera i framtiden. 
Att tillskriva naturen någon form av egenvärde var det inte tal om. Hela 
tilldragelsen vilade trygg i förvissningen om att det är människan som ser 
och att djuret inte ser tillbaka samt att ett miljöproblem är ett bristförhål-
lande i naturen. Kort sagt utgick vi alla från den humanistiska föreställ-
ningen att människan är ett subjekt och djur/natur ett objekt. 

Den språkliga och tänkande människan
Kate Soper framhåller det aningslösa i att tala om humanismen som en 
form av naturgivet fenomen eller en begränsad och lätt relaterad uppsätt-
ning ståndpunkter och teorem.3 Och mångtydigheten i begreppet huma-
nism ska förstås inte heller underskattas, det kan på en gång handla om 
ett italienskt bildningsideal, en generell värdegrund, en studieinriktning, 
en filosofisk inriktning, en livs- och kanske till och med världsåskådning. 
Men alla dessa har ändå gemensamt ett intresse för och en hög värdering 
av människan. Ibland uppfattas humanismen som motsatsen till religion, 
just för att den framställer människan, inte Gud, som alltings mått och 
mittpunkten i tillvaron. Men i djupare mening handlar det lika mycket  
 
 

3 Kate Soper (1986), Humanism and Anti-Humanism: Problems of Modern European 
Thought. London, s. 9. 
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om en utlöpare av den kristna uppfattningen om människans särställning, 
skapad till Guds avbild och med en odödlig själ.4

 I den humanistiska tanketraditionen etableras föreställningen om en 
gemensam kärna, med vilken det mänskliga kan definieras och förstås. 
Skillnaden mellan djur och människa betonas utifrån detta, och det ses 
som en naturlig följd av skillnaden att människan är suverän över naturen. 
Många har förstås bidragit till framväxten av dessa humanistiska idéer, 
men antagligen är René Descartes en av de mer inflytelserika. I Avhandling 
om metoden (1637) identifierar han förnuftet som mänsklighetens särmärke. 
Människan är så att säga ”en substans, vars hela väsen eller natur består 
i att tänka”5 och ”förmågan att döma rätt och skilja det sanna från det 
falska, som är just vad man kallar sunt förnuft eller förstånd, av naturen 
är lika hos alla människor”.6 Utan förnuft existerar människan helt enkelt 
inte och förnuftet (dvs människan) är dessutom centrum och utgångspunkt 
för all kunskap och sanning.7 Man kan säga att Descartes sår fröet till den 
så växtkraftiga föreställningen om ett kunskapsalstrande och självmed-
vetet subjekt som själva ursprungsplatsen för meningens och världens 
tillblivelse.8 
 Descartes definierande av människan genom förnuftet medför att en 
tydlig gräns mellan det mänskliga och det icke-mänskliga upprättas på 
essentiell nivå.9 Det är alltså inte fråga om en utvecklings- eller gradskillnad. 
I avhandlingen redogör Descartes för denna ontologiska skillnad genom  
 
 
4 Soper framhåller skillnaden mellan begreppet humanism i anglosaxisk respek-

tive kontinental kontext i det avseendet. Distinktionen mellan sekulär och 
kristen humanism är dock inte central för mitt resonemang, varför jag hänvisar 
till Soper för en utvecklad diskussion av frågan (se s. 9–24). Se också Alf Ahlbergs 
diskussion om humanismens västerländskt inriktade föreställningar, en fråga 
som inte heller berörs närmare här (Alf Ahlberg (1992), Humanismen. Ludvika, 
s. 37–58).

5 René Descartes, (1953), Avhandling om metoden [1637], i: C. E. Sjöstedt (red.), René 
Descartes: Valda skrifter. Stockholm, s. 48. 

6 Descartes, s. 28.
7 Descartes tankar om det mänskliga förnuftet, möjligheten att uppnå säker 

kunskap, skillnaden mellan människa och djur osv. återkommer i flera av hans 
skrifter och brev. Se exempelvis Betraktelser över den första filosofien(1953), i: C. E. 
Sjöstedt (red.), René Descartes: Valda skrifter. Stockholm, s. 81−146, och breven till 
Marquess of Newcastle respektive More i Philosophical Letters (1970). Oxford. 

8 I filosofihistorien har naturligtvis liknande tankegångar uttryckts. Se exempel-
vis Ahlbergs redogörelse för förskjutningen från en naturfilosofisk till en män-
niskocentrerad filosofi, dvs från metafysiska till kunskaps- och värdeteoretiska 
intressen under antiken (s. 37−58).

9 Det finns förstås många som redan tidigare diskuterat denna fråga, exempelvis 
Aristoteles. Se exempelvis “The History of Animals” (2007), i: Kalof, Linda och 
Fitzgerald, Amy (red.), The Animals Reader: The Essential Classic and Contemporary 
Writings. Oxford & New York, s. 5−7.
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att formulera ett hypotetiskt experiment, inte utan science fiction-konno-
tationer. Experimentet är tänkt att visa hur förnuftet inte bara är ”det 
enda som gör oss till människor”10 utan också det som ”skiljer oss från 
djuren”.11 Descartes hävdar med säkerhet att vi inte skulle kunna skilja 
en apa från en maskin om också den senare såg ut som en apa, eftersom 
det inte är någon essentiell skillnad mellan dem. Om maskinen ifråga 
istället efterbildade en människas utseende skulle skillnaden dock snart 
uppenbara sig av två anledningar: 
 

[O]m det funnes sådana maskiner som hade en apas eller 
något annat oskäligt djurs organ och yttre utseende, så 
skulle vi inte ha någon möjlighet att fastställa att de inte 
i allt är av samma natur som dessa djur; om det däremot 
funnes maskiner som liknade våra kroppar och efterhär-
made våra handlingar, så långt detta i praktiken vore 
möjligt, så skulle vi alltid ha två mycket säkra medel att 
fastställa att de trots detta inte är riktiga människor. Det 
första av dem är att de aldrig skulle kunna sammansätta 
ord eller andra tecken och använda dem såsom vi gör, då 
vi meddelar andra våra tankar. Ty man kan väl tänka sig 
att en maskin är så inrättad, att den framsäger ord, ja, att 
den framsäger vissa ord, då en kroppslig påverkan åstad-
kommer vissa förändringar i dess organ, att den t. ex. då 
man vidrör en viss del av den frågar vad man vill säga den, 
och då man vidrör en annan ropar att man gör den illa, 
eller dylikt; men man kan inte tänka sig att den förbinder 
orden på olika sätt för att ge svar på den förnuftiga 
meningen av allt som yttras i dess närhet, såsom de mest 
förslöade människor kan göra.  Och det andra är att även 
om dessa maskiner skulle utföra många saker lika bra som 
eller kanske bättre än någon av oss, så skulle de ofelbart 
misslyckas med vissa andra varigenom man kunde upptäcka 
att de inte handlade ledda av insikt […]. 12  

Djuren framställs i citatet som automater, i avsaknad av förnuft och därför 
också utan förutsättningar för ändamålsenligt agerande. De är så att säga 
reducerade till sin kropp och sina instinkter. Även om djur i allt väsentligt 
kunde utföra samma handlingar som en människa (kanske till och med 
mer framgångsrikt än människan) så vore dessa handlingar ändå alltid av 
lägre kvalitet, eftersom de skulle vara sprungna ur icke-rationell slump-
mässighet, tycks Descartes mena. De skulle vara av helt mekanisk karak- 
 

10 Descartes, Avhandling om metoden, s. 28.
11 Ibid. 
12 Ibid., s. 64. 
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tär, igångsatta av någon form av påverkan utifrån − imitation utan bakom-
liggande tanke.  Detsamma anser Descartes gäller för språket. En maskin 
eller ett djur (Descartes hänvisar längre fram i den citerade texten till 
papegojor) skulle kunna ha de fysiska förutsättningarna för att producera 
ord och man skulle kunna ”konstruera” dem så att de vid ”kroppslig 
påverkan” genererade en viss formulering. Men detta tal skulle inte vara 
kopplat till en förståelse eller vilja att uttrycka en viss tanke eller känsla, 
något som dock är fallet även hos de mest ”förslöade” människorna. Djurs 
avsaknad av verkligt språk ”bevisar inte bara att djuren har mindre förnuft 
än människorna, utan att de saknar det helt”.13  Descartes syfte i det här 
partiet av avhandlingen är främst att bevisa människans förnuft, inte att 
uttala sig om hur djur fungerar eller inte fungerar. Men resonemanget har 
fått till följd att djur setts som oförmögna att känna lidande och smärta, 
något som förstås haft betydelse för människans syn på och behandling 
av djur genom historien.14 Immanuel Kant kom senare att knyta begreppet 
moraliskt värde till förnuftet. Människans förnuft och autonomi gör henne 
till ett ändamål i sig, medan de icke-mänskliga djuren kan ses som medel 
för att uppnå dessa ändamål, menade han. Människan har då ett innebo-
ende etiskt värde som djuren saknar och därför har vi inga direkta (mora-
liska) skyldigheter mot dem.15 
 Man kan alltså tala om att humanismen öppnar för en hierarkisk 
ordning mellan människa och djur och detta förhållande gäller i Descartes 
resonemang även för naturen i dess vidaste bemärkelse. Människans förmåga 
till rationellt tänkande ger förutsättning att erövra kunskap om naturen, 
en kunskap som i sin tur gör det möjligt att äga och fritt nyttja den: 

Ty dessa insikter hade gjort klart för mig att det är möjligt 
att uppnå kunskaper som är mycket nyttiga för livet, och 
att man […] om vi känner till eldens, vattnets, luftens, 
himlakropparnas, himlens och alla de andra oss omgivande 
kropparnas kraft och verkningssätt lika bra som vi känner 
till våra hantverkares olika yrken, kan på motsvarande sätt 
begagna oss av dem för allt som de är ägnade till och häri-
genom bli naturens herrar och ägare.16

Humanismens kunskapssyn innebär således att en form av kolonial struk-
tur upprättas mellan det kunskapande subjektet och det som subjektet  
 
13 Ibid., s. 65. 
14 Descartes betydelse för människans nedvärderande och instrumentella syn på 

djur framhålls av djurrättsförespråkare och miljöfilosofin. Se exempelvis Per 
Ariansen (1993), Miljöfilosofi. Nora, s. 40-41.

15 Immanuel Kant (1996), The Metaphysics of morals [1785]. New York. Se också hur 
Peter Singer kopplar detta till djurrättsrörelsen i artikeln ”Humanismen måste 
överskrida gränserna”, Dagens Nyheter, 9/3 1997.

16 Descartes, Avhandling om metoden, s. 68.
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erövrar kunskap om. Historien visar att en sådan struktur blivit en obestridd 
beståndsdel i den efterföljande samhällsutvecklingen, präglad av veten-
skaplig revolution, upplysning, industrialism och modernitet: Vetenskapen 
är ju förenklat uttryckt metoden med vilken kunskap erövras och organi-
seras, och teknisk och social utveckling är i någon mån vetenskapens och 
kunskapens resultat. Carolyn Merchant menar att den mest långtgående 
konsekvensen av denna utveckling är “naturens död”. Då menar hon inte 
i den konkreta mening som vi kanske lättast associerar till i dag genom 
begrepp som ”skogsdöd” och liknande, utan det faktum att det nya veten-
skapliga utforskandet av naturen under 1500-1600-talen ledde till en 
övergång från en organisk till en mekanisk världsbild. Om man tidigare 
sett naturen som levande, något som föddes, växte och hade en andlig 
dimension, såg man nu naturen som ett system av döda inaktiva partiklar 
satta i rörelse av yttre krafter (människan).17 ”Naturens död” rättfärdigade 
människans manipulation av naturen i syfte att uppnå välstånd och 
progression. Francis Bacon var en av bidragarna till den vetenskapliga 
revolutionen. I hans samhällsutopi ”A New Atlantis”(1626) ges många 
exempel på hur utforskandet av naturen i framtiden skulle kunna komma 
människan till gagn: 

Och i dessa planteringar och trädgårdar förmår vi (genom 
konstfärdighet) träd och blommor att uppträda tidigare 
eller senare än vid sin rätta tid, och att växa upp och bära 
frukt snabbare än de gör enligt sitt naturliga förlopp. 
Genom konstfärdighet gör vi dem mycket större än de är 
av naturen, och deras frukt större och sötare och av annan 
smak, lukt, färg och skapnad än enligt deras natur. […] Vi 
har också […] alla slags djur och fåglar, som vi inte bara 
använder för beskådande eller sällsynta arter utan också 
för dissektioner och försök, så att vi därigenom kan vinna 
ljus om vad som kan göras med en människokropp […] Vi 
prövar också allehanda gifter och andra mediciner på dem 
både inom kirurgin och läkekonsten.18

Idag, när genmanipulerade livsmedel och djurförsök är en realitet, fram-
står Bacons beskrivning som uppseendeväckande förutsägande. Och som 
Merchant påpekar inrymmer det baconska programmet en rad åsikter om 
naturen, vetenskapsmannen, tillväxt och framåtskridande, som blivit 
allmänt vedertagna i det moderna samhället.19 
 Sammanfattningsvis kan man säga att Descartes postulerar några 
tankar om människan som sedan utvecklats och förblivit verksamma i 

17 Carolyn Merchant (1994), Naturens död: Kvinnan, ekologin och den vetenskapliga 
revolutionen. Stockholm, s. 214. 

18 Francis Bacon, ”A New Atlantis”[1626], citerad i Merchant, s. 205−206.
19 Merchant, s. 202–208.
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hela det moderna västerländska tänkandet. En rad samtida företeelser 
(där djurparken utgör ett exempel) visar att vi betraktar det som en natur-
given sanning att en människa är något annat än ett djur, att människan 
styrs av rationalitet och att tillvaron dualistiskt kan delas in i en mänsklig 
och en icke-mänsklig del, i en natursfär och en kultursfär, i kroppslighet 
och själslighet. Att det finns ett följdriktigt samband mellan mänskligt 
välstånd och naturens/djurens exploatering. 

Posthumanism
På senare år har man dock börjat tala om en pågående och grundläggande 
förändring i vad vi anser konstituerar människan. Man frågar sig om vi är 
på väg att genomgå ett åskådningsmässigt paradigmskifte när det gäller 
synen på människan och hennes relation till sin omgivning, att humanismen 
är på väg att övergå i posthumanism. Litteraturteoretikern Ihab Hassan 
förfäktade idén redan 1977 genom att tala om en kommande kultur och 
människosyn: 

We need first to understand that the human form – inclu-
ding human desire and all its external representations – 
may be changing radically, and thus must be re-visioned. 
We need to understand that five hundred years of huma-
nism may be coming to an end as humanism transforms 
itself into something that we must helplessly call posthu-
manism. 20

Men vad innebär då egentligen begreppet posthumanism och vad skulle 
det betyda att leva inom ett posthumanistiskt paradigm eller en posthu-
manistisk ”kultur”? Sedan Hassan myntade begreppet har några ansatser 
gjorts för att diskutera och definiera företeelsen och man kan idag tala 
om två inriktningar eller ”genealogier” inom posthumanistisk teoribild-
ning: Den ena tar sin utgångspunkt i en massiv teknisk utveckling inom 
samhällets alla områden. Cary Wolfe anger Macy-konferenserna i New 
York 1946-1953 som den exakta startpunkten för denna inriktning, efter-
som man vid dessa sammankomster initierade de första tvärdisciplinära 
studierna inom systemteori, cybernetik och kognitionsvetenskap.21 Den 
andra inriktningen har sin utgångspunkt i 1960-talets anti-humanistiska 
 

20 Ihab Hassan (1977), “Prometheus as Performer: Toward a Posthumanist Culture? 
A University Masque in Five Scenes”, i: Georgia Review, vol 31, nr 4, s. 843. 

21 Cary Wolfe (2010), What is Posthumanism?. London, s. xii. Man kan mycket sum-
mariskt säga att Macy-konferensena resulterade i att man såg likheter mellan 
mänskliga neurologiska strukturer och teknisk-maskinell informationsbearbet-
ning. För den som önskar en mer detaljerad redovisning av deras innehåll och 
utkomster hänvisas till Katherine Hayles (1999), How We Became Posthuman: Virtual 
Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago & London, s. 50–83. 
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våg inom framför allt den kontinentala filosofin.22 Gemensamt för båda 
inriktningarna är att de markerar en kontrast till eller reaktion mot huma-
nismens antaganden om det mänskliga medvetandets särställning. 

Människa-maskin-hybriditet
Den första inriktningen, vilken hittills är den som tydligast gjort anspråk 
på begreppet posthumanism, uppmärksammar ett pågående utsuddande 
av gränsen mellan människa och maskin. Man kan tala om ett slags allmän 
utveckling mot hybriditetsformer av organism och teknik. Det behövs 
inte någon egentlig kunskap om hur denna teknik fungerar för att förstå 
att en sådan gränsupplösning på ett mycket grundläggande sätt utmanar 
den humanistiska föreställningen om människans unika essens och auto-
nomi. 
 En av de första att explicit tala om posthumanismen i det här avseen-
det var Robert Pepperell som i sin bok The Posthuman Condition (1997) hävdar 
att framsteg inom bioteknik, genetik och teknologi innebär att vi kommer 
att vidga gränsen för vad vi uppfattar som mänskligt: Tekniskt framställda 
kroppsdelar blir en integrerad del av den mänskliga kroppen. Inom veten-
skapsgrenar som robotik och artificiell intelligens ägnar man sig åt att 
designa maskiner med utpräglat mänskliga färdigheter såsom tänkande, 
memorering, kommunikation.23 Robotforskaren Rodney Brooks hävdar 
till och med att maskinen inom kort kommer att ha uppnått en likvärdig 
nivå som människan intelligensmässigt och socialt, så att vi kommer att 
betrakta robotar som både intellektuella förebilder och sällskap.24 Samti-
digt förklarar biologisk forskning det vi betraktar som uttryck för ett unikt 
mänskligt medvetande (känslor, intelligens, handlingar) som elektroke-
miska impulser i hjärnan, vilket tycks reducera oss till ett materiellt 
system. Och upptäckten av DNA har medfört en form av mekanisk syn på 
människan, att likna vid den natursyn som den vetenskapliga revolutionen 
ledde till för naturens vidkommande.25 Kanske kan Richard Dawkins 
metaforiska beteckning av DNA som ”a machine for making life”26 vara 
ett tecken på det. Kunskapen om DNA har lett till att det idag är fullt 
möjligt att manipulera människan ungefär så som man manipulerar 
naturen. En skillnad är förstås att människan kan anses förändra sig själv 
och för sina egna syften, det finns så att säga ingen tydlig indelning i 
subjekt och objekt som inom den humanistiska synen på människans 
 
 
22 Min beskrivning av posthumanismens dubbla ursprung överensstämmer med 

Wolfes (s.xii), även om våra beskrivningar av respektive inriktnings utveckling 
och innehåll skiljer sig åt i vissa avseenden.

23 Robert Pepperell (1997), The Posthuman Condition: Consciousness Beyond the Brain. 
Bristol, s. 1-11, 117-154.

24 Brooks, R.A.(red, 2002), Flesh and Machines: How Robots Will Change Us. New York. 
25 Pepperell, s. 9-10.
26 Richard Dawkins (1995), River out of Eden. London.
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förhållande till naturen. Men effekten blir likväl att den humanistiska 
tanken om en gemensam mänsklig kärna är hotad och att manipulationen 
i förlängningen faktiskt fullt möjligt kan leda till att kategorin 
”människa”upplöses.
 I How We Became Posthuman (1999) utvecklar Katherine Hayles liknande 
tankegångar. Hayles framhåller här cybernetikens och informationstek-
nologins betydelse för en förändrad människosyn, eftersom dessa hela 
tiden pekar på hur människan står i relation till och ingår i större (tekno-
logiska) system. Intelligens har som sagt blivit en egenskap hos maskiner 
lika mycket som hos människor. Information (också i bemärkelsen tanke 
och minne) och kommunikation har utvecklats till ett flöde som rör sig 
mellan olika ”kroppar” – biologiska eller maskinella. Hayles tänker sig att 
detta kommer att leda till en förändrad syn på fenomen som kreativitet, 
intelligens och identitet. Omvärlden kommer att uppfattas som en serie 
mer eller mindre flytande mönster snarare än som en samling isolerade 
föremål, varför benägenheten att ordna in tillvaron i kategorier som 
människa, natur, maskin kommer att försvinna. Kroppen kommer att ses 
som en accessoar till snarare än själva grunden för varat samtidigt som 
medvetandet som utgångspunkten för mänsklig identitet kommer att 
ifrågasättas.27 
 Ett förkroppsligande av idéerna inom denna posthumanistiska inrikt-
ning är cyborgen, initialt inskriven i ett posthumanistiskt sammanhang av 
Donna Haraway som en kritik av dualism och essentialism i essän ”A 
Cyborg Manifesto” och senare utvecklad i studien Simians, Cyborgs, and 
Women. Haraway använder cyborgen som illustration av den realitet som 
Hayles och Pepperell beskriver, dvs att dikotomin människa-maskin är på 
väg att övergå i ett hybridtillstånd och att det vi betraktar som naturligt 
(exempelvis den mänskliga kroppen) i själva verket är konstruerat. Den 
har därefter blivit en etablerad metafor för den posthumanistiska männis-
kans sammansättning av cybernetik och organism och har i vidare bemär-
kelse fått symbolisera dekonstruerandet av motsatser som objekt-subjekt, 
natur-kultur, artificiellt-naturligt, fysiskt-icke-fysiskt osv. Haraways cyborg 
har ideologiska undertoner eftersom de dikotomier den upplöser anses 
ha varit verksamma i förtryck mot exempelvis kvinnor, etniska grupper, 
arbetare, djur osv.28 
 Bart Simon kallar denna första inriktning för popular posthumanism,29 

kanske för att tankekonstruktionen cyborgen förkroppsligats i diverse  
 

27 Hayles, s. 1-13, 283-291.
28 Donna Haraway, (1991), Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. 

London. Se också: Donna Haraway, (2000),  “A Cyborg Manifesto: Science, Tech-
nology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century”, i: Badmington, 
Neil (red.), Posthumanism. Houndmills, Basingstoke, s. 69–84.

29 Bart Simon (2003), “Toward a Critique of Posthuman Futures, i: Cultural Critique. 
Posthumanism, nr 53, s. 2.
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populärkulturella sammanhang i form av levande, människoliknande 
automater och robotar som utvecklar humanoida drag och blir till ett 
konkret hot mot mänskligheten och civilisationen. 
 En utlöpare från posthumanismen, den så kallade transhumanismen, 
har tagit fasta på de positiva aspekterna av hybriditeten mellan organism 
och teknik. Dock inte av sådana ideologiska skäl som Haraway åsyftar. 
Transhumanismen ser den tekniska förlängningen av människan som ett 
evolutionistiskt överskridande av biologiska begränsningar i form av 
sjukdomar, åldrande och död. Som Nick Bostrom, en av transhumanismens 
affilierade, påpekar har detta dock mer gemensamt med humanismens 
tanke på mänsklig perfektion än med posthumanismens mer nivellerande 
människosyn.30

Subjekt-språk-kunskap
Posthumanismens andra inriktning kan sägas förändra synen på människan 
genom att ifrågasätta den relation mellan medvetande, språk och kunskap 
som humanismen upprättat. I förlängningen innebär detta att man också 
ifrågasätter företeelser som kunskap och vetenskap, vilka setts som en form 
av resultat av en sådan relation. Simon föreslår beteckningen ”critical post-
humanism” för denna posthumanistiska inriktning, eftersom den är influ-
erad av akademisk poststrukturalism, postmodernism och i viss mån också 
feministisk och postkolonial teoribildning.31 I Posthumanism framhåller Neil 
Badmington Karl Marx och Sigmund Freud som ett slags föregångare till 
posthumanismen i det här avseendet. Marx för att han identifierade huma-
nismen som en ideologi snarare än en filosofi, och för att han förklarade 
mänskligt beteende i materiella termer snarare än immateriella genom att 
relatera hennes ”natur” till ekonomiska och sociala omständigheter. Freud 
förstås, eftersom han ”avmaskerade” människan som driftsstyrd snarare 
än rationell.32 Man skulle förstås här också kunna nämna Charles Darwin, 
vars evolutionsbiologiska upptäckter suddade ut den så hårt värnade grän-
sen mellan människa och djur och då indirekt hotade människans unicitet 
i världsordningen. Men i realiteten följde med evolutionsläran snarare nya 
uppfattningar om allt levandes ordning som knappast är posthumanistiska 
utan snarare koloniala. Tanken att alla levande organismer utvecklas succes-
sivt mot fulländning innebar också att allt kunde ordnas i en kvalitativ 
hierarki. Människan sågs som evolutionärt mer fulländad än djurarterna, 
och inom mänskligheten fanns ett flertal olika utvecklingsstadier repre-
senterade, ett tankesätt som lade en ”vetenskaplig” grund för en rasistisk 
och socialdarwinistisk människosyn.

30 Nick Bostrom (2005), “A History of Transhumanist Thought”, i: Journal of Evolution 
and Technology, vol 14, nr 1.

31 Simon, s. 2.
32 Neil Badmington (red, 2000), Posthumanism. Houndmills, s. 4−8. 
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Tydliga posthumanistiska implikationer har den inriktning inom den 
kontinentala filosofin som relativiserar och ifrågasätter den humanistiska 
föreställningen om att subjektet (i bemärkelsen medvetande och fri vilja) 
är ursprunget till människans handlingar och förståelse. Kate Soper beskri-
ver i Humanism and Anti-Humanism en antihumanistisk våg inom modern 
filosofi utgående från tankar hos bland andra Michel Foucault och Jacques 
Derrida.33 Foucault hävdar i The Order of Things att ”Människan” är en 
humanistisk skapelse, som helt enkelt antropologiserats till vetenskap 
och sanning. Den av humanismen så hårt värnade ”människans natur” 
måste förstås som en konstruktion och inte som ett essentiellt och natur-
ligt uppkommet fenomen. Konstruerandet sker inom vad Foucault kallar 
ett ”epistem”, vilket kan förstås som en form av tidshistoriskt förankrat 
a priori kunskap-maktsystem. Ett skifte av ”epistem” skulle därför också 
innebära att ”människan” som fenomen försvinner. Man brukar tala om 
att Foucault här proklamerar ”the death of Man”, i analogi med hur huma-
nismen ofta beskrivs som “the death of God”: 

The transition into luminous consciousness of an age-old 
concern, the entry into objectivity of something that had 
long remained trapped within beliefs and philosophies: it 
was the effect of a change in the fundamental arrange-
ments of knowledge. As the archaeology of our thought 
easily shows, man is an invention of recent date. And one 
perhaps nearing its end.
 If those arrangements were to disappear as they appea-
red, if some event of which we can at the moment do no 
more than sense the possibility – without knowing either 
what its form will be or what it promises – were to cause 
them to crumble, as the ground of Classical thought did, 
at the end of the eightteenth century, then one can certainly 
wager that man would be erased, like a face drawn in sand 
at the edge of the sea.34 

Foucault kopplar sina antihumanistiska argument till en övergripande 
kritik av den västerländska synen på kunskap och vetenskap. Han menar 
att man måste överge föreställningen att det finns en verklighet utanför 
oss själva som vi kan erövra kunskap om, och att vi på något sätt skulle 
kunna ställa oss i relation till en sådan verklighet via språket. Den huma-
nistiska tanken om ett rekursivt samband mellan det mänskliga medve-
tandet, kunskap och omvärlden avvisas därmed. Vi har bara tillgång till 
orden och den mening vi själva skapar. Kunskap är egentligen bara utsagor 
om något, en diskurs: “there is no knowledge without a particular discur-

33 Soper (1986). 
34 Michel Foucault (1971), The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. 

New York, s. 387. 
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sive practice, and any discursive practice may be defined by the knowledge 
that it forms”, menar Foucault.35 
 Ifrågasättandet av språket som en länk mellan subjektet och världen 
delar Foucault med Derrida. Via begreppet logocentrism karaktäriserar 
Derrida hela den västerländska intellektuella traditionen som ett fåfängt 
sökande efter ett transcendentalt vara som ursprung och garant för all 
mening.36 Språket är en struktur, menar han. Den mening som språket 
producerar är helt avhängig sin relation till andra delar av strukturen. 
Därför finns inte den relation mellan språket och subjektet som huma-
nismen hävdar. Människan kan alltså inte förmedla sitt själv med hjälp 
av språket, inte heller kan hon skapa mening och kunskap. Snarare är det 
språket som föregår både självet och kunskapen.37

Människa-djur-moral
Som visats tidigare har djuret i en humanistisk tanketradition använts för 
bestämmandet av det mänskliga. Djuret har fungerat som ”det Andra” mot 
vilket den egna identiteten kunnat formera sig. Till en posthumanistisk 
teori kan därför också föras resonemang som istället använder djuret för 
att formulera antihumanistiska argument. I Animal Rites knyter Cary Wolfe 
en tradition av teoretiserande kring djur, språk och etik, hos bland andra 
Ludwig Wittgenstein, Emmanuel Levinas och Jacques Derrida, till en post-
humanistisk kontext.38 Språket manifesterar en skiljelinje mellan djuret 
och människan hos både Levinas och Wittgenstein. I Filosofiska undersökningar 
säger Wittgenstein att ”om ett lejon kunde tala, så kunde vi inte förstå 
det”.39 Det kan förstås tolkas som att en skarp gräns upprättas mellan djurs 
och människors kommunikativa förmågor. För Wittgenstein kan man dock 
säga att det snarare är ett sätt att konstatera att skillnaden mellan djur och 
människor är socialt betingad eftersom språket är det: Språklig mening 
uppkommer i interaktion inom en språkgemenskap, menar han. Ett språk 
som utvecklats hos lejon är därför bara begripligt för just lejon och det 
mänskliga språket som uppkommit bland människor är på motsvarande 
sätt tillgängligt bara för människor.40 Emmanuel Levinas knyter det etiska 
värdet till förmågan att se och känna ansvar för den andre. I ”The Name of 
a Dog” beskriver han vistelsen i ett interneringsläger under nazitidens 
Tyskland. Han är berövad all mänsklighet i omgivningens ögon, men en 
 
35 Michel Foucault (1972), The Archeology of Knowledge. New York, s. 183.
36 Jacques Derrida, (1982), “The ends of Man”, i: Margins of Philosophy. Chicago,  

s. 109−136.
37 Jacques Derrida (1993), ”Struktur, tecken och spel i humanvetenskapernas 

diskurs”, i: Hansson, Cecilia och Claes Entzenberg (red.), Modern litteraturteori II. 
Lund, s. 389−407.

38 Cary Wolfe (2003), Animal Rites: American Culture, the Discourse of Species, and Post-
humanist Theory. Chicago & London.  

39 Ludwig Wittgenstein (1978), Filosofiska undersökningar. Stockholm, s. 260.
40 Wittgenstein, passim.
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herrelös hund välkomnar fångarna tillbaka till lägret varje kväll och bekräf-
tar deras människovärde. Berättelsen har tolkats mot bakgrund av Levinas 
teori om ansiktet som ses och bekräftas av ”en Annan”. Förutsättningen för 
att ett seende ska komma till stånd är att ansiktet och ”en Annan” är två 
likvärdiga subjekt.  Man kan då förstå det som att hunden ser människans 
ansikte, men är oförmögen att visa sitt, varför vi aldrig uppfattar den som 
en ”annan”, dvs ett likvärdigt subjekt. Men den tolkningen är inte särskilt 
lättfångad i Levinas text. En passage i den korta berättelsen tycks snarare 
indikera att människans oförmåga att ”se” djuret är språkligt betingad. Vem 
är hunden? frågar sig Levinas, och svarar:

Someone who disrupts society’s game (or Society itself) and 
is consequently given a cold reception? Someone whom we 
accuse of being rabid when we are trying to drown him? 
Someone who is given the dirtiest work – a dog’s life – and 
whom we leave outside in all weathers, when it is raining 
cats and dogs, even during those awful periods when you 
would not put a dog out in it?41 

Derrida utgår i ”The Animal That Therefore I Am” från upplevelsen av 
djurets blick och upplevelsen av skam inför denna blick för att teoretisera 
maktförhållandet mellan människa och djur. Språket har en viktig del i 
detta maktförhållande. Derrida menar att människans kategorisering av 
allt icke-mänskligt som helt enkelt ”djur” är en form av begreppsligt 
övergrepp som legitimerar de andra övergrepp på djur som människan 
utövar.42 
 Diskussionen om moraliskt värde, djur och människor har haft stor 
betydelse för djurrättsrörelsen, vilken således också kan betraktas som en 
del av posthumanismen. Två tidiga förespråkare för denna djuretiska 
inriktning är Peter Singer och Tom Regan. Deras gemensamma ståndpunkt 
är att djur ska åtnjuta samma moraliska och etiska överväganden som 
människor, men deras argument utgår från två helt olika filosofiska posi-
tioner. Singer utgår från utilitarismens etik och principen ”lika hänsyn 
till lika intressen”. Utilitarismen är en form av konsekvensetik, vilket 
innebär att bedömningen om en handling är rätt eller inte bestäms av 
vilka konsekvenser den får. Den moraliskt främsta handlingen är den som 
resulterar i den största sammanlagda mängden tillvaratagna intressen 
(och med intressen menas då exempelvis att känna lycka, undvika smärta, 
åtnjuta välstånd osv), något som förstås mest effektivt uppnås om så många 
individers intressen som möjligt tas till vara. I ett posthumanistiskt  
 

41 Emmanuel Levinas (1990), “The Name of a Dog, or Natural Rights”, i: Difficult 
Freedom. London, s. 151.

42 Jacques Derrida (2008),”The Animal That Therefore I Am”, i: The Animal That 
Therefore I Am. New York, s. 1−52.
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sammanhang är det av särskild vikt att Singer anser att inte bara männis-
kor utan också djur kan ha intressen, något som helt motsäger den carte-
sianska uppfattningen om djuret.  Att påstå att intresse är en uteslutande 
mänsklig företeelse är en form av rasism, menar han: Människan tillskri-
ver sig själv ett högre värde än omgivningen på den felaktiga grunden att 
hon tillhör en särskilt art och ägnar sig då åt ”speciesism” (bildat analogt 
med ras-rasism).43 Ett ofta påpekat dilemma med Singers resonemang är 
att han graderar djurs och människors upplevelseförmåga och anser att 
graden av förmåga står i relation till moralisk status. Vi har moraliska 
förpliktelser mot människor i högre grad än mot djur och mot vissa djur-
arter än andra. Men upplevelseförmåga kan variera också över artgränser 
och i praktiken skulle det kunna innebära att man inte har samma mora-
liska skyldigheter mot en människa med förminskad kognitiv kapacitet, 
till följd av exempelvis sjukdom eller funktionsnedsättning, som mot 
andra människor eller vissa djur. 
 Regan utgår istället från en rättsbaserad etik i sin argumentation. I 
motsats till det kantianska synsättet, att djur bara har ett värde som medel 
för människans syften, tillskriver han djuren ett så kallat etiskt eller inne-
boende värde. Med det menas att något har moralisk signifikans, i det här 
fallet att djuret har rätt till samma moraliska omsorg som människor 
oavsett vad det upplever eller inte. Grymhet mot djur är därför oaccepta-
belt, menar Regan, inte för att den ökar mängden lidande i världen utan 
för att det kränker djurens moraliska värde.44  Djurrättsrörelsen har i sin 
förlängning gett upphov till två nya tvärvetenskapliga discipliner: ”animal 
studies” och ”disable studies”. Båda har posthumanistisk relevans eftersom 
de utmanar föreställningen om rationalitet, autonomi och ”agency”(aktörskap) 
som grund för etisk status och samhällelig inkludering.45 
 Många av argumenten och ståndpunkterna inom djurrättsrörelsen 
har man gemensamt med miljöfilosofin, vilken därmed kan anses utgöra 
ytterligare en gren på det posthumanistiska trädet.  Som redan framgått 
innebär den humanistiska natursynen att naturens värde främst är instru-
mentellt i förhållande till människan: Den kan tillhandahålla råmaterial 
att utvinna energi ur, föda, rekreation, underhållning osv. Men på samma 
sätt som Regan tillskriver djuren ett egenvärde menar vissa miljöfilosofiska 
 
43 Peter Singer (1975), Animal Liberation. New York. Se också Singer (2007), ”Animal 

Liberation or Animal Rights?”, i: Kalof, Linda och Fitzgerald, Amy (red.), The 
Animals Reader: The Essential Classic and Contemporary Writings. Oxford & New York, 
s. 14−22. 

44 Tom Regan (1983), The Case for Animal Rights. Berkeley. Se också Regan (2007), 
“The Rights of Humans and Other Animals”, i: The Animals Reader: The Essential 
Classic and Contemporary Writings, s. 23−29.

45 För en mer detaljerad redogörelse för dessa discipliner och deras posthumanis-
tiska signifikans se Cary Wolfe (2010), “Learning fromTemple Grandin. Animal 
Studies, Disability Studies, and Who comes after the Subject”, i: What is Posthu-
manism?, s. 127–142.
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inriktningar att naturen har det.  Därför bör våra omsorger och förplik-
telser mot människor också gälla naturen.46  Särskilt långt för man reso-
nemanget inom djupekologin där man betonar att människan står i ett 
ömsesidigt och kausalt beroendeförhållande till naturen.47 Vi är ju till 
exempel beroende av naturliga processer såsom fotosyntesen och vatten-
cykeln för att alls kunna existera, och bakteriefloran i våra tarmsystem är 
lika livsberoende av oss som vi är av den. Arne Næss, som var den förste 
att definiera djupekologin beskriver utifrån detta människan som en del 
av större ekosystem. Människan och miljön betraktas som en helhetspro-
cess och naturen som en form av ”utvidgat jag”. Om man skadar naturen 
så är det egentligen samma sak som att skada sig själv.48 

*

Sammanfattningsvis kan man säga att posthumanismen talar om holism 
och hybriditet i motsats till humanismens dikotomier och hierarkier. Man 
talar om individupplösning eller – utvidgning, i motsats till 
autonomi.”Verkligheten” betraktas inom posthumanismen som ett energi- 
eller informationskontinuum eller som en övergripande biologisk process, 
i vilket människor är essentiellt oskiljbara från sin omgivning. Man kan 
säga att om humanisten ser sig själv som ett distinkt väsen i någon form 
av antagonistisk relation till sin omgivning, så ser posthumanisten sitt 
vara som inkorporerat i teknologin eller i naturen. Denna flödesontologi 
både förutsätter och resulterar i en omvärdering av en etablerad syn på 
hur tanke, kunskap, moral och språk relaterar till varandra. Paradoxalt 
nog tycks det vara så att det som en gång definierade det mänskliga, 
rationellt tänkande och vetenskap, nu är vad som leder till ett ifrågasät-
tande av denna definition.

Transgenetisk konst
Om djurparken är en typisk humanistisk praktik eller kulturyttring, vad 
skulle då en typisk posthumanistisk sådan vara (om man undantar repre-
sentationer av cyborgen)? Den mest näraliggande tanken är kanske att 
man inte skulle kunna uppfatta några kulturyttringar alls eftersom post-
humanismen per definition innebär ett upplösande av dualism och diko-
tomier såsom indelningen av världen i en natur- och en kultursfär. Men 
om man frångår ett sådant övergripande och revisionistiskt synsätt så kan 
man tänka sig att konst som i något avseende för fram sådana tankemöns-
ter som skisserats ovan skulle kunna betecknas som posthumanistisk.
 

46 Ariansen, s. 175-184.
47 Ibid., s. 184−203.
48 Arne Næss (1983), Ekologi, samhälle och livsstil. Stockholm, exempelvis s. 283− 

296.
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 Ett exempel är kanske verk av den amerikanske konstnären Eduardo 
Kac, som har introducerat begreppet ”transgenetic art” i konstvärlden.  
Den övergripande principen i konstformen tycks vara att skapa hybrid-
former mellan biologiska och teknologiska kommunikationsprocesser 
och material. Kacs konstverk har ställts ut i länder som Frankrike, Tyskland, 
Tokyo och Korea, och ingår i de permanenta samlingarna vid bland annat 
Museum of Modern Art i New York och Rio de Janeiro. Även om konstver-
ken inte uttryckligen har betecknats som posthumanistiska visar en kort 
beskrivning av några av dem att de rör sig inom en sådan sfär.49 
 Kacs första transgenetiska konstverk, “Genesis” uppges utforska rela-
tionen mellan biologi, trossystem och informationsteknologi.50 ”Genesis” 
är beteckningen på en syntetisk gen som skapats genom att en mening 
ur Bibeln översatts till morsekod, vilken i sin tur omvandlats till DNA och 
placerats in i en bakterie. Men som helhet består verket inte bara av den 
framställda genen. Till konstverket räknas också den utställning där bakte-
rien i fråga förevisades och den interaktion med besökare på en internet-
sida som innebar att bakterien bestrålades med ultraviolett ljus. Strål-
ningen fick bakterien att mutera och förändra sitt DNA och den förändrade 
DNA-koden översätts tillbaka till morsekod och engelska. Av särskild vikt 
i ett posthumanistiskt sammanhang är kanske att den valda meningen ur 
Bibeln var den del av skapelseberättelsen som beskriver hur människan 
tilldelas herraväldet över naturen: 

Och Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till 
att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och 
över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren 
och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på 
jorden.51 

Det var alltså just den innebörden som förändrades genom bakteriens 
mutation. Kac har i samma anda korsat sig själv med en petunia i konst-
verket ”Edunia”. En gen från konstnärens blod har överförts till växten 
som nu uppvisar ett slags blodådersystem på kronbladen.52 Därigenom 
har en hybridform mellan människa och natur skapats.
 År 2000 skapade Kac en fluorescerande kanin genom att inplantera 
genetiskt material från en manet i ett ofött kaninfosters DNA. Alba, som 
kaninen heter, blir nu grönt självlysande när hon belyses med en viss typ 
av ljus. Alba är första delen av konstverket ”GFP Bunny”, till konstverket  
 

49 Se också Wolfes kommentarer till några av konstnärens verk i What is Post-
humanism?, s. 158−167.

50 Eduardo Kac, Genesis. <http://www.ekac.org/geninfo2.html>, (2010-04-30).
51 1:a Mos 1:26.
52 Eduardo Kac, Natural History of the Enigma. <http://www.ekac.org/nat.hist.enig.

html>, (2010-04-30).
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räknar Kac också den debatt som hela företaget genererat hos kritiker och 
allmänhet, samt den planerade sociala integrationen av kaninen i konst-
närens egen familj. Kac uppger själv att konstverket därmed utforskar 
“the notions of normalcy, heterogeneity, purity, hybridity and otherness”.53 
GFP Bunny väcker naturligtvis frågor om maktrelationer och etik. Men 
Kac själv framhåller att det hela är utfört med beprövad teknik och att 
kaninen inte orsakats något lidande. Han välkomnar de komplexa fråge-
ställningar som konstverket ger upphov till och gör det till sin ståndpunkt 
att man måste respektera och vårda allt skapat oavsett på vilket sätt det 
har frambringats.54

 Vad är det då som är posthumanistiskt i dessa konstverk?  Det mest 
uppenbara är kanske att de alla är ett slags hybridformer och därmed 
motsätter sig en dualistisk syn på tillvaron. Man kan också notera att de 
alla på ett övergripande plan utgör en sammanblandning av, och därför 
också diskuterar, relationen mellan natur, kultur och vetenskap. Kaninen 
Alba är kanske det tydligaste exemplet: Man kan tänka sig att alla husdjur 
från början varit vilda djurarter som fångats in av människan och genom 
avelsuppfödning anpassats till hennes livsstil och behov. Kanske har djur 
därför i någon mån alltid varit lika mycket kultur som natur. Man kan 
fråga sig om då inte också Alba är naturlig, eller kanske omvänt, om 
naturliga (hus)djur alls existerar. 
 Projektet Genesis kan sägas i antihumanistisk anda ifrågasätta vår 
föreställning om en given hierarki mellan människan och naturen/djuren. 
Det hela resulterar ju i en muterad version av skapelseberättelsen, själva 
intäkten för den etablerade maktordningen. Också människa-blomster-
hybriden Edunia är svårligen förenlig med den humanistiska föreställ-
ningen om människans unika essens och suveräna position i världen.
 Av betydelse är också det faktum att Kacs konst tycks förmedla att 
hybridtänkande och gränsupplösning både är ett resultat av och möjlig-
görs av informationsteknologin och den nya vetenskapen. Wolfe vill göra 
skillnad mellan ”humanistisk posthumanism” och ”posthumanistisk 
posthumanism”.55 Den humanistiska posthumanismen griper sig visser-
ligen an låt oss säga djuretiska eller kunskapskritiska frågor på tematisk 
nivå, men förutsätter alltid blicken och förståelsen hos ett avgränsat och 
överordnat subjekt. Därför kan man aldrig heller i reell mening ta sig 
utanför den centreringen och frambringa ett posthumanistiskt perspektiv. 
En posthumanistisk posthumanism inte bara talar om eller påvisar utan 
också är det där ”andra”. Kanske kan man påstå att Kacs konst tillhör denna 
senare kategori i och med att den inte bara representerar utan också är, 
konstverkens innebörd består så att säga i själva deras existens. 

53 Eduardo Kac, GFP Bunny. <http://www.ekac.org/gfpbunny.html#gfpbunnyanchor
  (2010-04-30).
54 Ibid. 
55 Wolfe, What is Posthumanism?, s. 166−167. Se också s. 49−142.
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