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1. Inledning 

Margaret Atwood skrev sin postapokalyptiska roman Oryx and Crake 2003. I Postcolonial 

Ecocriticism kallar Huggan och Tiffin Oryx and Crake för en postkolonial roman då de menar 

att romanen i själva verket skildrar människans kolonisation av territorium som tillhör andra 

livsformer samt mänsklighetens försök till herravälde över naturen.
1
 Den äregirige Crake, 

arketypen för en galen vetenskapsman, får stå som symbol för en tvivelaktig forskningsetik i 

sitt försök att, som Huggan och Tiffin skriver, ”salvage the wrecked post-Enlightenment ideal 

of perfectability by reducing life to a controlled experiment in which, sooner or later, all 

recognisable traces of human error and weakness will be gone.
2
    

     I ”Human/Nature” kallar Jane Glover romanen för ”a postmodern remaking of the 

Frankenstein story”
3
, samtidigt som hon för fram Atwoods eget uttalande om att hon skrev 

romanen just för att hon påverkats av rapporterna om global uppvärmning, överbevattning, 

förorenat grundvatten och massutrotning.
4
 Det går givetvis att diskutera om romanen kan 

räknas till postapokalyptisk science fiction, och huruvida den i så fall skildrar en utopi eller 

dystopi. Glover kompromissar genom att mena att “Atwood is especially interested in asking 

where the boundaries lie between utopia and dystopia”
5
, något som inte står helt klart i Oryx 

and Crake.   

     I romanen har den mänskliga civilisationen kollapsat och lämnat efter sig ett kargt ödeland. 

Bokens protagonist Snowman, som enligt Atwood är ”an illusion of a white man, here today, 

gone tomorrow”
6
, lever ett eremitliknande liv nära en bosättning bestående av Crakers, 

genetiskt modifierande, människoliknande varelser. Stora delar av romanen utgörs av 

återblickar och genom dessa återblickar berättas Snowmans historia. En gång var han en 

pojke vid namn Jimmy vars närmaste vän var den briljante studenten Glenn, även kallad 

Crake. Crake blir senare en framgångsrik bioingenjör som lyckas skapa en helt ny art – 

Crakers – baserad på människor. I sin jakt på att uppnå en gudalik status lyckas han också 

skapa ett virus som leder till en världsomfattande pandemi. De flesta människor dör men 

Jimmy, som ovetandes fått motta vaccin, överlever. Efter en uppgörelse med Crake lever 

                                                 
1
 Graham Huggan och Helen Tiffin, Postcolonial Ecocriticism: Literature, Animals, Environment, London 2010, s. 

209 
2
 Ibid., s. 210 

3
 Jane Glover, “Human/Nature: Ecological Philosophy in Margaret Atwood’s Oryx and Crake.” English Studies in 

Africa 52, 2009, s. 52 
4
 Ibid., s. 52 

5
 Ibid., s. 50 

6
 Margaret Atwood, Oryx and Crake, London 2009, s. 263 
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Jimmy, nu kallad Snowman, sedan kvar som en väktare över de Crakers som hans forna vän 

skapade. Romanen behandlar teman såsom kampen för bibehållen ungdom, men tar även upp 

frågor som rör forskningsetik och människans förhållande till den omgivande naturen. 

     Möjligen kan man säga att den tekniska utopi som Crake drömmer om mynnar ut i en 

skildring av en dystopisk och sönderfallen värld och ett postapokalyptiskt landskap som har 

mycket gemensamt med tidigare litteratur i genren. Då jag länge har varit intresserad av 

apokalyptisk och post-apokalyptisk litteratur, inte minst för dess nära anknytning till miljöhot 

som klimatförändringar och naturkatastrofer, har jag i den här uppsatsen valt att titta närmare 

på hur naturen skildras i Oryx and Crake. Med de senaste decenniernas fokus på 

miljökatastrofer och klimathot kan det vara bra att hålla i minnet att Margaret Atwoods skrev 

Oryx and Crake så sent som 2003, något som möjligen kan ha influerat hur hon handskas med 

naturskildringarna i romanen.   

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka tre olika aspekter av naturskildringarna i Oryx 

and Crake i ett försök att ta reda på hur naturen framställs i relation till den mänskliga 

civilisationen. Följande frågeställningar kommer att tas i beaktande: 

 

 Beskrivs naturen som välvillig eller illvillig, eller helt enkelt som en likgiltig kraft? 

 Finns det ett samband mellan natur och trossystem i romanen, och kan naturen ses som 

anstiftare till apokalypsen? 

 Används naturen som en kontrast till den mänskliga civilisationen? omformulering 

 Kan apokalypsen sägas vara av bibliskt slag eller handlar det istället om en 

postmodern apokalyps utan fokus på religion och religiös pånyttfödelse? 

  

Efter inledningen och det avsnitt som behandlar teori och metod kommer jag att ge en kort 

bakgrund till post-apokalyptisk litteratur samt en forskningsöversikt. Den inledande delen av 

analysen kommer sedan att behandla naturskildringarnas och naturens roll i romanens 

handling samt eventuella religiösa inslag, medan den avslutande delen kommer att fokusera 

på naturens inneboende egenskaper, det vill säga naturen som ett ”ting-i-sig” och dess roll i 

det post-apokalyptiska landskapet.  
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3. Teori och metod 

3.1 Ekokritik och postkolonial ekokritik 

Den teoretiska bakgrunden till uppsatsen kommer att utgöras av ekokritik i kombination med 

postkolonial litteraturteori. Begreppet ekokritik, eller ecocriticism, myntades för första gången 

av William Rueckert 1978. I början var det endast ett sätt att använda ekologiska termer och 

teman i litteraturforskningen, men har sedan dess använts mer generellt för att studera 

förhållandet mellan litteratur och natur. Idag definieras begreppet som ett sätt att läsa litteratur 

från ett jordcentrerat snarare än människocentrerat (antropologiskt) sätt. Laurence Coupe 

menar att ekokritik är  

 

the most important branch of green studies, which considers the relationship 

between human and non-human life as represented in literary texts and which 

theorises about the place of literature in the struggle against environmental 

destruction.
7
   

 

William Howarth är av en liknande åsikt och hävdar att ekokritik kan användas för att i natur 

och kultur finna tecken på inneboende värden som i sin tur skapar form och mening. På så 

sätt, menar han, kan vi uppmärksamma att livet självt talar genom en ström av information 

som vi kan lära oss översätta och tolka.
8
   

     Det går dock att koppla det tvärvetenskapliga forskningsfältet ekokritik till litteraturteori 

genom att tala om green postcolonialism eller helt enkelt postcolonial ecocriticism. Genom att 

kombinera ekokritik och den postkoloniala idén om ”the Other” kan man sålunda se ”nature 

and the animal ‘other’ as being either external to human needs, and thus effectively 

dispensable, or as being in permanent service to them, and thus an endlessly replenishable 

source.”
9
 Vidare kan man betrakta genetisk modifikation som en form av kolonisation. På 

samma sätt som de koloniserande stormakterna ansåg de koloniserande områdena vara i 

behov av förbättring och sålunda mottagliga för västerländska ideal, ser den moderna 

naturvetenskapen naturen som något som är behov av förändring till det bättre – en förändring 

som endast kan ske genom mänsklig påverkan. Denna form av biological suprematism 

återfinns bland annat i Oryx and Crake men även i äldre science fiction-romaner såsom Mary 

                                                 
7
 Lawrence Buell, The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing and the Formation of American 

Culture, Princeton 1995, s. 302 
8
 William Howarth, ”Ecocriticism in Context” i Laurence Coupe (red.), Green Studies Reader: From Romanticism 

to Ecocriticism, London 2000, s. 125 
9
 Huggan och Tiffin, s. 4 
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Shelleys Frankenstein. Detta kan dock leda till den mänskliga civilisationens undergång. 

Huggan and Tiffin menar att ”the end of nature is synonymous with scientific methodologies 

for manipulating nature, with deliberate choices to bring about lasting changes to - for 

example - the genetic make-up of humans and other animals.”
10

 När naturen “slår tillbaka” 

och naturvetenskapen står handfallen inför nya och oförutsedda hot kan detta alltså ses som 

den koloniserades sätt att resa sig och göra motstånd mot kolonisationsmakten. Frågan man 

dock kan ställa sig i detta fall är huruvida naturen är medveten om sitt motstånd eller om den 

mänskliga kolonisationen från början är dömd att misslyckas då naturlagarna är allomfattande 

och förr eller senare kommer att segra oavsett mänsklig manipulation.  

     En annan aspekt som bör tas upp i diskussionen om en kolonisering av naturen är 

människans eget förhållande till sin omgivning; det vill säga, bör man skilja på kultur och 

natur, eller är de båda oåterkalleligt sammanlänkade? I ”The Idea of Nature” talar Katie Soper 

om naturen som innehållande tre olika aspekter: som ett metafysiskt koncept genom vilket 

människor upplever sig själva och sin egen särart, som en realistisk och konkret företeelse 

som rör naturliga processer, samt ett ytkoncept som berör de rent synliga aspekterna av 

naturen.
11

 Vidare är naturen enligt Soper “that which Humanity finds itself within, and to 

which in some sense it belongs, but also that from which it seems excluded in the very 

moment in which it reflects upon either its otherness or its belongingness.”
12

 

     Glover för fram en liknande åsikt och menar att ”being human means being an ethical, 

cultural and creative, as well as the animal that is homo sapiens”.
13

 Skillnaden mellan 

människan som en kulturvarelse och människan som en biologisk art bör man alltså ta hänsyn 

till när man ägnar sig åt ekokritiska läsningar av postkoloniala verk. Som biologisk varelse är 

vi beroende av vår omgivning, det vill säga utan det naturen tillhandahåller kan vi inte 

överleva, medan kulturen – och kanske framför allt vetenskapen – har givit oss möjligheter att 

utnyttja naturresurser på ett destruktivt sätt. Genom evolutionen har människan fått fördelar 

som ger henne möjligheten att reflektera över sin egen existens och även i vissa fall sätta sig 

över andra biologiska varelser, ett faktum som utnyttjas väl i den apokalyptiska litteraturen. 

Ekokritikern Laurence Buell menar att, “Apocalypse is the single most powerful master 

metaphor that the contemporary environmental imagination has at its disposal” 
14

, och utgår 

                                                 
10

 Ibid., s. 204 
11

 Katie Soper, “The Idea of Nature”, i Laurence Coupe (red.), Green Studies Reader: From Romanticism to 
Ecocriticism, London 2000, s. 163 
12

 Katie Soper, What is Nature? Culture, Politics, and the Non-Human, Oxford 1995, s. 51 
13

 Glover, s. 60 
14

 Buell, s. 285 
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man från detta är det möjligt att hävda att just postapokalyptiska verk lämpar sig särskilt väl 

för en ekokritisk läsning.  

 

3.2 Postapokalyptisk litteratur 

Den apokalyptiska litteraturen har sina rötter i Bibeln och judiska skrifter från århundraden 

just före Kristus födelse, men medan apokalyptiska berättelser utspelar inom ramen för ett 

kärnvapenkrig, en epidemi eller andra katastrofer som hotar livet på jorden, skildrar den 

postapokalyptiska berättelsen det som kommer efter. James Berger menar att studier av 

postapokalyptisk litteratur helt enkelt behandlar vad som försvinner och vad som blir kvar – 

och hur det som blir kvar har förvandlats av apokalypsen.
15

 Berger menar också att 

“apocalyptic and post-apocalyptic representations serve varied psychological and political 

purposes. Most prevalently, they put forward a total critique of any existing social order.”
16

  

De civilisationer som återfinns i den postapokalyptiska litteraturen är sålunda av det 

dystopiska slaget och inte sällan allegoriska när det gäller att kritisera det samhälle som 

författaren själv lever i.  

     De senaste decennierna har man kunnat urskilja en litterär postapokalyptisk trend som 

snarare fokuserar på naturkatastrofer och människans påverkan på klimatet. I Apocalyptic 

Transformation skriver Elizabeth K. Rosen att nya hot som pandemier och kollapsande 

ekosystem ”are the two conditions that are not only as potentially dangerous as the nuclear 

bomb, but also have analogous biblical – that is, apocalyptic – motifs in plague and world 

destruction.”
17

 

     Även Glenna M. Andrade påpekar i ”The Road to Post-Apocalyptic Fiction” att den 

postapokalyptiska litteraturen numera även fokuserar på att en globalt omfattande katastrof 

inte bara är möjlig utan även sannolik.
18

 Detta, menar Andrade, kan härstamma från insikten 

om människans förmåga att framkalla global förödelse genom omfattande krigföring – en 

insikt som tycks ha vuxit sig starkare efter – och det ständiga hotet om katastrofala 

klimatförändringar.
19

 Dock bör det påpekas att i de flesta postapokalyptiska romaner innebär 

slutet sällan ett fullständigt slut. Apokalypsen måste alltid ha levande vittnen för att en 

                                                 
15

 James Berger, After the End: Representations of Post-Apocalypse, Minneapolis 1999, s. 7 
16

 Ibid., s. 7 
17

 Elizabeth K. Rosen, Apocalyptic Transformation: Apocalypse and the Postmodern Imagination, Plymouth 
2008, s. 29 
18

 Glenna M. Andrade, ”The Road to Post-Apocalyptic Fiction: McCarthy’s Challenges to Post-Apocalyptic 
Genre.” Feinstein College of Arts & Sciences Faculty Papers, 2009, s. 1 
19

 Ibid., s. 1 
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berättelse ska kunna ta form, och det är dessa vittnen som sedan försöker skapa sig ett liv i 

spillrorna efter den raserade civilisationen. James Berger menar att den apokalyptiska texten 

snarare uttrycker en längtan efter slutet – men aldrig ett slut för alla, eftersom texten i sig 

oftast tar ställning när det gäller vilka som är värdiga en fortsatt existens. I de flesta 

postapokalyptiska texter kan man sålunda finna ett hat för världen så som den ser ut nu och en 

våldsam längtan efter världen så som den borde vara.
20

 Postapokalyptisk litteratur hanterar 

sålunda också ett moraliskt dilemma och ställer frågan vem som egentligen förtjänar att 

överleva och skapa en ny och bättre värld.  

     Vidare går det att urskilja två sorters postapokalyptiska berättartraditioner: dels de verk 

som bygger på den bibliska apokalypsen, men även verk som är exempel på en mer 

postmoderna apokalyps. Enligt Rosen fokuserar den bibliska apokalypsen huvudsakligen på 

skapandet av ett nytt Jerusalem efter förödelsen där enbart det som gjort sig förtjänta av en 

plats får tillträde, medan den postmoderna apokalypsen är mer pessimistisk och ofta utan 

något hopp om ljusning.
21

 Dagens naturvetenskapliga framsteg med fokus på ett likgiltig 

universum utan religiös påverkan, samt det ständiga hotet om klimatförändringar, pandemier 

och andra storskaliga katastrofer på grund av mänskligt handlade har gjort att den bibliska 

apokalypsen inte längre är lika gångbar.
22

 Istället är det den postmoderna apokalyptiska 

litteraturen där slutgiltig ödeläggelse och människans undergång utgör centrala delar som har 

vunnit allt mer mark. Detta kan ställas som kontrast till Bergers teori om att det alltid finns 

något kvar efter apokalypsen och att det därmed inte finns plats för några ”definite End 

scenarios”.
23

   

 

3.3 Forskningsöversikt 

Då jag behandlar Oryx and Crake ur ett ekokritiskt och postkolonialt perspektiv har jag valt 

att fokusera på sådan sekundärlitteratur som främst diskuterar de ekologiska och kulturella 

aspekterna i romanen. När det gäller just postkolonial ekokritik behandlas Oryx and Crake 

kortfattat i ett kapitel i Huggan och Tiffins Postcolonial Ecocriticism där de båda författarna 

menar att naturen – här som motsats till den mänskliga civilisationen – har koloniserats av 

mänsklig kultur och vetenskap för att tjäna mänsklighetens syften. Enligt Huggan och Tiffin 

kan Oryx and Crake ses som ”an feminist, an environmentalist and, not least, a humanist 

                                                 
20

 Ibid., s. 34 
21

 Rosen, s. 20 
22

 Rosen, s. 14 
23

 Rosen, s. 15 
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text”.
24

 Fler författare har fokuserat på det rent mänskligt samhällsstrukturella i kontrast till 

det vilda och naturliga. Gerry Canavan skriver i sin artikel “Hope, But Not for Us: Ecological 

Science Fiction and the End of the World in Margaret Atwood’s Oryx and Crake and The 

Year of the Flood” om hur Oryx and Crake och det postapokalyptiska landskapet främst kan 

ses som en symbol för kapitalismens sönderfall – och i slutändan även den mänskliga 

kulturens och civilisationens undergång. Naturen, här i form en allomfattande motsats till den 

mänskliga kulturen, står i slutändan som segrare över det kapitalistiska samhället och den nya 

värld mänskligheten en gång drömde om har visat sig vara enbart en chimär. En liknande 

tolkning med fokus på trauma förs fram av Katherine V. Snyder i artikeln ”Time to Go: The 

Post-Apocalyptic and the Post-Traumatic in Margaret Atwoods Oryx and Crake” där idén om 

att det inte går att separera individen från samhället, och att människan, likt invånarna en 

myrstack, utgör ett enda globalt samhälle, förs fram. Människan är, menar Snyder, en relik, 

och det är naturens föränderlighet och förmåga till anpassning som i slutändan står som 

segrare över människans långsamma evolution. Mänskligheten har sålunda enbart utgjort en 

kortlivad ”epok”, och likt Snowman kan de få överlevande numera enbart leva i en nostalgisk 

minnesvärld.  

     Ännu en som valt att titta på relationen mellan människa och natur i Oryx and Crake är 

Jayne Glover, som i artikeln ”Human/Nature: Ecological Philosophy in Margaret Atwood’s 

Oryx and Crake” behandlar så kallad ekologisk filosofi och dess försök att finna harmoni 

mellan den mänskliga och den icke-mänskliga naturen. Glover diskuterar skillnader och 

likheter mellan människa och natur – här den biologiska naturen i form av skog, hav, djurliv 

etc. – och för fram hur vi påverkas av vår omgivning, inte minst när det gäller hur vår kultur 

formas. Här förs en viktig punkt fram, nämligen den som behandlar själva naturens väsen. 

Vad menar vi med begreppet natur? Glover menar att man bör skilja på den mänskliga och 

den icke-mänskliga världen. Den mänskliga världen innefattar en kulturell sfär, medan 

naturen är den rent biologiska aspekten av liv. Den omger oss, men kan inte själv ge uttryck 

för kultur. Detta blir givetvis problematiskt då människan är en biologisk varelse och kultur 

en konstruktion framvuxen genom vår historia. Just denna problematiska syn har jag tagit 

fasta på i min egen analys av Oryx and Crake där jag valt att definiera naturen som den del av 

biosfären som omfattar icke-mänskligt liv, det vill säga djur, växter och andra organismer, 

samt naturkrafter i form av meteorologiska och geologiska processer.  

                                                 
24

 Huggan och Tiffin, s. 211 
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     När det gäller postapokalyptisk litteratur har jag valt att främst förlita mig på Elizabeth K. 

Rosens Apocalyptic Transformation och James Bergers After the End. Båda berör den 

postapokalyptiska romanstrukturen och det postapokalyptiska landskapet, medan främst 

Rosens bok tar upp den bibliska och den postmoderna apokalypsen och deras respektive 

kännetecken.  

 

4. Analys 

4.1  Det postapokalyptiska landskapet 

I romanens inledning vaknar protagonisten Snowman av ljudet från det närliggande havet. 

Bilden som målas upp är den av ett underskönt landskap, men det står snart klart att det är allt 

annat än välvilligt inställd till mänskligt liv: ”On the eastern horizon there’s a greyish haze, lit 

now with a rosy, deadly glow”.
25

 Med små språkliga medel antyder Atwood att det landskap 

som katastrofen – det virus som utplånat större delen av mänskligheten – lämnat efter sig är 

ett som på ytan kan ses som ett paradis men som i grund och botten är svårt plågat av både 

mänskliga experiment när det gäller genmanipulation, men också av det kaos och den 

oordning som är den utdöende Homo sapiens eftermäle. Glover menar att romanen 

”highlights the darker side of utopia and the ambiguous nature of dystopia” 
26

, där mörkret 

utgörs av Crakers vetenskapliga (och misslyckade) utopi, medan det ändå inte handlar om en 

fullständig dystopi där allt liv är dömt att gå under. Nostalgi finns det dock gott om och 

minnen av den tidigare civilisationen lever kvar hos Snowman som vid ett flertal tillfällen 

påminns om vad som en gång var. Samtidigt måste han gömma sig undan den ständigt 

brännande solen och i havet finns inte längre någon svalka att få: “The sea is hot metal, the 

sky a bleached blue, except for the hole in it by the sun. Everything is so empty. Water, sand, 

sky, trees, fragments of past time. Nobody to hear him”.
27

 Han tänker ständigt tillbaka på sina 

forna vänner: den kylige vetenskapsmannen Crake och sitt eget livs stora kärlek Oryx, en 

asiatisk flicka som såldes av sina föräldrar till en människohandlare och som Snowman för 

första gången såg på en sexsajt innehållande filmer med minderåriga. Oryx lyckades lämna 

sitt liv som sexslav och anställdes i slutändan av Crake, men Snowman har i romanens 

inledning sedan länge förlorat dem båda. 

     Kanske är det främst ensamheten som blir som mest påtaglig i det vackra landskapet som 

skapats åt människans efterföljare, the Crakers, skapade av Crake och undervisade av Oryx. 

                                                 
25

 Atwood, s. 3 
26

 Glover, s. 54 
27

 Ibid., s. 13 
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Snowman tänker ständigt tillbaka och plågas vid flertalet tillfällen av en sorts ofrivilliga 

minnen. Huggan och Tiffin menar att, ”alienation is the price human beings have paid for 

their increasing control and management of nature”
28

, och detta utanförskap känns igen i 

Snowmans resonemang. På samma gång kan romanen, enligt Gerry Canavan, ses som en 

prototypisk ”Last Man on Earth novel”.
29

 Om själva katastrofen i sig får vi dock inte veta 

särskilt mycket, och inte heller när det gäller viruset i sig väljer Atwood att inte gå in på några 

detaljer. Ett par korta meningar räcker för att läsaren ska förstå vad det handlar om: “Also to 

puke, to bleed from the eyes, to shit your guts out, to grope desperately in the medicine 

cabinet for some pill that would save you”.
30

 Symptomen utgör ett skrämmande complement 

till den redan sönderfallande världen. Ibland blir sönderfallet rörande tydligt, som när 

Snowman på en av sina rekognoseringsrundor kommer till en campingplats: “He comes upon 

one now, fungi sprouting from the decaying table, the barbecue covered in bindweed”.
31

 Det 

är tydligt att inget mänskligt liv kommer att återvända. Huggan och Tiffin pekar på att den 

nya världen är ett tydligt resultat av mänsklig påverkan: ”This blasted world is the paradoxical 

consequence of Crake’s ecophilosophy, a violent form of techno-ecological utopianism”.
32

 

Någon teknik att tala om finns dock inte kvar, naturen har lämnats att sköta sig själv, om än 

inte på samma sätt som tidigare då evolutionen i många fall spelat ut sin roll, inte minst när 

det gäller the Crakers. Den nya världen är på samma gång skrämmande och underskön, men 

dess skönhet ställs lättast i kontrast till det förfall som föregick apokalypsen. Canavan skriver: 

 

In the end the pre-apocalyptic landscape turns out to be much worse than the 

post-apocalyptic, built as it is upon a nightmare of murder, rape, exploitation, 

and theft that is, as we know too well, the actually existing, entirely nonfictional 

history of European expansion (142).
33

 

 

I ovanstående citat går det att finna ekon från den postkoloniala ekokritik som förs fram av 

Huggan och Tiffin. På samma sätt som Europa en gång expanderade och tog kontroll över 

avlägsna territorier och deras befolkning, har mänskligheten i Oryx and Crake expanderat och 

tagit kontroll över naturen något som i slutändan slår tillbaka på människan som art.  
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4.2 Naturens och vetenskapens roll i apokalypsen 

Genom romanen respresenteras naturens krafter främst genom det naturliga urvalet och dess 

inverkan på evolutionen. Det urval som tidigare styrdes av spontana och slumpartade 

förändringar i naturen kontrolleras nu i stor utsträckning av människan och används i 

mänskliga laboratorier för att avla fram nya arter. Det naturvetenskapliga samhället jublar 

över ännu en framgång och nya arter börjar avlas fram av uttråkade biologer, mest för att 

möjligheten finns. Enligt Huggan och Tiffin erbjuder Oryx and Crake “a grotesque - 

simultaneously ridiculous and terrifying - perspective on Haraway’s cyborg universe in which 

virtually everything has been crossed with virtually everything else and absolutely everything 

is for sale.”
34

 Den sortens experimenterande kan dock inte fortgå utan att få konsekvenser och 

det dröjer inte länge innan tecknen på att naturen är i uppror börjar synas världen över:  

 

Still, as time went on and the coastal aquifers turned salty and the northern 

permafrost melted and the vast tundra bubbled with methane, and the drought in 

the midcontinental plains regions went on and on, and the Asian steppes turned 

to salt dunes, and meat became harder to come by, some people had their 

doubts.
35

 

 

     Att naturen är ett “ting-i-sig”, en kraft med egen agenda, kan även skönjas i Snowmans 

upplevelse när han för första gången får syn på genmanipulerade pigoons: ”They glanced up 

at him as if they saw him, really saw him, and might have plans for him later”.
36

 Här framstår 

naturen återigen som det koloniserade territorium som Huggan och Tiffin skriver om, och de 

plågade, ständigt genförändrade djuren antar rollen av en koloniserad befolkning som väntar 

på sin chans att göra uppror mot kolonisatörerna. Arter – som en gång utvecklades enligt 

evolutionens lagar – har omformats efter kolonisatörens egna syften, men det är möjligt, så 

som Snowman tycker sig erfara, att något av den ursprungliga arten lever kvar i det för 

samhällsnyttans skull framavlade djuret. Naturen är i vetenskapens ögon till för att tjäna 

människan, att andra arter har ett värde i sig och att evolutionen är en kraft som det inte går att 

bortse, tycks inte bekymra Crake och hans kollegor, och detta i sin tur ger uttryck för 

övertygelsen att det endast är vetenskapsmän som kan förstå naturens innersta hemligheter 

och därmed förvalta jorden och dess tillgångar.
37

 Inte ens människor undkommer 

genmanipulation och Snowman betraktar med avsky de ”designade” kvinnor som tas fram i 
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laboratorierna, samtidigt som han betonar vikten av mänskliga fel och brister: “It was the 

thumbprints of human imperfection that used to move him, the flaws in the design: the 

lopsided smile, the wart next to the navel, the mole, the bruise”.
38

 Dessa människor, de 

”riktiga” naturprodukterna vars arvsmassa aldrig kommit i kontakt med vetenskapens kliniskt 

rena laboratorier, är dock dömda att gå under och bli en evolutionär återvändsgränd. Så som 

alltid favoriserar naturen de som är bäst lämpade att överleva enligt Darwins princip survival 

of the fittest, och det gäller även i den värld som skapats av Crake. Snowman själv är mycket 

medveten om detta: “On some non-conscious level Snowman must serve as a reminder to 

these people, and not a pleasant one: he’s what they may have been once. I’m your past, he 

might intone. I’m your ancestor, come from the land of the dead”.
39

 En människa – det 

naturvetenskapliga underbarnet Crake, som närmast framstår som en briljant Viktor 

Frankenstein – har på ytan skapat nya förutsättningar för livet på jorden, men naturlagarna är 

desamma och den mänskliga vetenskapen, precis som människan, är i slutändan chanslös. Det 

enda som finns kvar är att hjälpa en ny art att få fotfäste, en lott som fallit på Snowman: “He’s 

served his evolutionary purpose, as fucking Crake knew he would. He’s saved the children”.
40

 

Innan Crake släppte lös det virus som utplånade större delen av mänskligheten bad han 

Snowman ta hand om hans främsta skapelse – the Crakers – och ledsaga dem till en bättre 

tillvaro. Likt de naiva varelser de är kan de inte själva finna en väg ut ur det laboratorium där 

de skapades, utan det är istället Snowman som leder dem till en säker plats vid havet där de 

kan fortsätta sin bekymmerslösa tillvaro, ovetande om den katastrof som drabbat 

mänskligheten.  

     Det går att hävda att även om många postapokalyptiska romaner enligt Berger handlar om 

vilka mänskliga drag som överlever apokalypsen, även om dessa endast är “some version of 

humanity in the midst of the inhuman”
41

, så ligger fokus hos Atwood snarare på de mänskliga 

drag som utplånats – eller förtjänar att utplånas när de ställs emot en allsmäktig, om än 

likgiltig, natur. The Crakers är genmanipulerade varelser där Crake helt enkelt tagit de bästa 

mekanismerna och egenskaperna hos en mängd arter och sålunda skapat en perfekt biologisk 

varelse, väl lämpad för överlevnad i den nya världen. 

     Det är också detta som gör att Crake, paradoxalt nog, själv anses stå på naturen sida. Hans 

misantropi är tydlig romanen igenom och i hans ögon är människan ett hot mot naturen, 

snarare än tvärtom. Crake kan sålunda sägas ge uttryck för den längtan efter slutet som Berger 
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skriver om genom att uppvisa ”a combination of violent hatred for the world as it is and 

violent desire for the world as it should be”.
42

 Människan har, enligt Crake inte lyckats 

anpassa sig till naturen – något som kan tyckas ironiskt då Crake är den som i störst 

utsträckning försöker manipulera naturkrafterna. Han är dock väl medveten om skillnaden 

mellan naturligt och konstgjord, något som framkommer i hans svar när Snowman frågar 

honom om ett par färgglada fjärilar är ett nytt tillskott i laboratoriet: “You mean, did they 

occur in nature or were they created by the hand of man? In other words, are they real or 

fake?”.
43

 Det som började som ett välvilligt experiment, ett försök att korrigera de fel och 

brister naturen själv lämnat efter sig, urartar dock snart. Den slutgiltiga byggstenen i det som 

senare utgör apokalypsen är det som kallas för the The BlyssPluss Pill, som enligt tillverkarna 

”was designed to take a set of givens, namely the nature of human nature, and steer these 

givens in a more beneficial direction than the one hitherto taken”.
44

 Istället för att människor 

fritt ska få föröka sig ska de helt ovetandes om konsekvenserna äta piller som gör dem sterila, 

för att de sedan istället ska kunna beställa ett designat barn från laboratoriet. Crake har dock 

helt andra planer, och planterar i pillren det virus som sedan kommer att ta död på större delen 

av mänskligheten. Hans eftermäle är, enligt Snowman, ingen vacker syn:  

 

Crake’s wonderful plan. Crake’s cutting-edge ideas. Crake, King of the Crakery, 

because Crake is still there, still in possession, still the ruler of his own domain, 

however dark that bubble of light has now become. Darker than dark, and some 

of that darkness is Snowman’s. He helped with it”.
45

 

  

Å andra sidan menar Canavan att romanen kan ses som en “obscene dare to endorse what 

Crake has done: to give his ‘Paradice’ our seal of approval, despite its terrible cost”.
46

 I 

samband med Snowmans tankar om Crakes misstag och formidabla inflytande över livet på 

jorden, tas också frågan om människans rätt att inkräkta på naturen upp. Crake har dömt hela 

världen, men på vilket sätt var det hans rätt att göra så, är en av frågorna Snowman ställer sig, 

samtidigt som han frågar sig vilken sorts människa Crake egentligen var: “Had he been a 

lunatic or an intellectually honourable man who’d thought things through to their logical 

conclusion? And was there any difference?”.
47

 Frågan Snowman ställer är sålunda huruvida 

det finns någon egentlig skillnad mellan logik och galenskap när det gäller den mänskliga 
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synen på vetenskap, en fråga som kan appliceras på romanen i stort. Enligt Glover är frågan 

om huruvida människan har rätten att kontrollera naturen en av huvudfrågorna i Oryx and 

Crake, men Atwood ger inget enhetligt svar.
48

  

 

4.3 Den religiösa aspekten 

Mitt i kontrasten mellan natur och kultur – mellan människan som kulturvarelse och 

människan som biologisk art – finns också religionen, men inte enbart i traditionell mening. 

Själva vetenskapen kan sägas vara en religion – så stark att Crake är beredd att offra hela 

mänskligheten på dess altare. Snowman har en annan syn när han ser på världen omkring sig: 

”Too much hardware, too much software, too many hostile bioforms, too many weapons of 

every kind. And too much envy and fanaticism and bad faith”.
49

 Efter apokalypsens framfart 

kan han fortfarande ha närmast religiösa upplevelser och en starkare relation till den mer 

andliga sidan av tillvaron. Atwood antyder även att Snowman hyser en viss tro på ett högre 

väsen: “As often, he feels he has a listener: someone unseen, hidden behind the screen of 

leaves, watching him slyly”.
50

 Det är dock inte tal om någon välvillig kraft, utan snarare om 

en som anser att arten Homo sapiens fått vad den förtjänar. Kanske är det den bibliske gud 

som en gång gav upphov till syndafloden som Snowman tycker sig förnimma, eller så handlar 

det om krafter som redan från början varit illvillig inställda till den mänskliga existensen. 

     Naturvetenskapen och dess experiment är dock en självklar del av det dagliga livet och 

genomsyrar alla aspekter av samhället, men det är inte alltid det handlar om experiment som 

gynnar allmänheten: ”There’s been a lot of fooling around in those days: create-an-animal 

was so much fun, said the guys doing it; it made you feel like God”.
51

 Att anta Guds roll i 

skapelseprocessen – man får anta att det är den bibliska guden som åsyftas – tyder på att 

vetenskapen med dess positivistiska syn på världen ännu inte lyckas skaka av sig religionen. 

Dessutom lever värderingar kvar som med lätthet kan associeras med religiöst tänkande. Inte 

minst Snowmans mor ger uttryck för den sortens värderingar när hon kritiserar vetenskapen 

och dess genmanipulation: “You’re interfering with the building blocks of life. It’s immoral. 

It’s… sacrilegious”.
52

 I samband med vetenskap och religion tas också begreppen intellekt, 

själ och kropp upp, där intellektet och själen får stå som symbol för det civiliserade hos 

människan, medan kroppen står för det primitiva och njutningslystna. Det kulturellt kyliga 
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och samlade framställs här i positiv bemärkelse, medan människans inneboende biologiska 

drifter ses som något negativt. Enligt Snowman har kroppen i den nya världen skakat av sig 

både intellekt och själ: 

 

It had dumped the other two back there somewhere, leaving them stranded in 

some damp sanctuary or stuffy lecture hall while it made a beeline for the 

topless bars, and it had dumped culture along with them: music and painting and 

poetry and plays.
53

 

 

Att reducerats till ett djur som enbart styrs av primitiva och grundläggande instinkter är en 

utveckling som Snowman paradoxalt nog följer med ett djupt mått av sorg. Efter att ha sett 

vad vetenskapen är kapabel till, inte minst som källa till mänsklighetens undergång, borde han 

kanske finna det lugnande att det naturliga och primitiva premierats, men istället väljer han att 

finna han tröst i det förflutna: “It’s comforting to remember that Homo sapiens sapiens was 

once so ingenious with language, and not only with language. Ingenious in every direction at 

once”.
54

 Naturen ställs sålunda åter en gång mot kulturen, och i Snowmans värld är det den 

sistnämnda som har störst värde – även om kulturen här också ställs i kontrast till den 

beräknande vetenskapen. Han inser också det paradoxala i att både Crake och deras 

gemensamma kärlek Oryx nu ses som gudar bland the Crakers som inte vet om någon annan 

värld än den som apokalypsen lämnat efter sig. Rosen skriver om den postmoderna 

apokalypsens ”imperfect deities”
55

 som ständigt söker efter sin egen själ och meningen med 

det egna livet och på sätt och vis kan kanske Crake ses som en av dessa ofullständiga gudar 

genom sin makt över det biologiska livet. När Snowman tillsammans med Crake besöker ett 

laboratorium förklarar Crake varför de genmanipulerade djuren hålls i inhägnader:  

 

“Those walls and bars are there for a reason,” said Crake. “Not to keep us out, 

but to keep them in. Mankind needs barriers in both cases.” 

“Them?” 

“Nature and God.” 

“I thought you didn’t believe in God,” said Jimmy. 

“I don’t believe in Nature either,” said Crake. “Or not with a capital N.”
56

 

 

Snowman själv har en helt annan syn på djuren och de förändringar de genomgått. Att de inte 

längre är de arter de en gång var är något som gör honom upprörd och skänker honom en 
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känsla av att ett djupt misstag begåtts: “Why is it he feels some line has been crossed, some 

boundary transgressed? How much is too much, how far is too far?”
57

 Tar man detta uttalande 

i beaktande kan Oryx and Crake i själva verket ses som en varning och en uppmaning att 

ändra en anti-ekologisk livsstil och skapa en bättre social värld för att säkra den naturliga 

världens överlevnad.
58

  

     The Crakers, Crakes vetenskapliga mästerverk, har dock framavlats för att inte ta efter den 

mänskliga kulturen och skapa de koncept som både plågat och varit till tröst för människan: 

”They would have no need to invent any harmful symbolisms, such as kingdoms, icons, gods, 

or money”.
59

 Alla svagheter i den mänskliga nature bör utrotas, såsom trossystem, kultur, 

sentimentalitet, rädsla för döden och meningslösa drifter. På sitt kylskåp har Crake en magnet 

med texten ”Where God is, Man is not”
60

, något som väl uttrycker hans syn på människans 

roll i skapelseprocessen.  

      

4.4 En likgiltig natur?  

Till slut går det att fråga sig huruvida mänskligheten i Oryx and Crake någonsin hade en 

chans, med eller utan Crakes experiment. Naturen i form av växter, djur och självgående 

biologiska processer – till en början så lättmanipulerade – visar sig i slutändan vara 

fullkomligt likgiltig inför människans fortsatta existens. Den har använts som vapen, men 

ständigt funnit nya vägar, trots att människan genom att vara delaktig i apokalypsen lämnat 

djupa spår i livsväven. Snowman är dock medveten om att han som människa nått 

slutstationen och att det bara är en tidsfråga innan han och resten av hans art kommer att vara 

utdöd: ”The Abominable Snowman – existing and not existing, flickering at the edges of 

blizzards, apelike man or manlike ape, stealthy, elusive, known only through rumours and 

through its backward-pointing footsteps”.
61

 Precis som så många andra utdöda arter kommer 

människans tid på jorden enbart att leva kvar som ett rykte – eller helt glömmas bort, då det 

inte finns någon annan art kapabel att kartlägga historien.  

     Även kulturen blir meningslös när den ställs mot naturens lagar, och Snowman inser att de 

ord han en gång tog för givet börjar förlora sin innebörd: ”This is happening too much lately, 

dissolution of meaning, the entries on his cherished wordlists drifting off into space”.
62

 De har 
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helt enkelt, enligt Canavan, ”been reduced to meaningless gibberish (141).
63

 Det står också 

klart att det som en gång ansågs som stabilt, oföränderligt och evigt i själva verket är flyktigt 

och lättraserat. Byggnader, konst, allt som skapats av mänskliga händer försvinner snabbt när 

den nya världen breder ut sig och Snowman kan inte låta bli att förundras över den snabba 

utvecklingen:  

 

Strange to think of the endless labour, the digging, the hammering, the carving, 

the lifting, the drilling, day by day, year by year, century by century; and now 

the endless crumbling that must be going on everywhere. Sandcastles in the 

wind”.
64

  

 

Samma sak gäller språket och dess forna makt. The Crakers kan visserligen tala, men de har 

inget begrepp om abstrakta fenomen och Snowman tvingas ständigt försöka hitta nya 

förklaringar till ord som en gång var självklara. Han är medveten om att han snart kommer att 

glömma dem: ”When they’re gone out of his head, these words, they’ll be gone, everywhere, 

forever. As if they had never been”.
65

 Endast naturens inneboende mysterier återstår, och dem 

antyds det att det inte är meningen att människan någonsin ska förstå, trots vetenskapens 

ansträngningar.  

     Snowman själv försökte en gång övertyga Crake om vad som skänker livet mening, men 

har inte längre något hopp om en framtid innehållande kultur och den skönhet den skänker: 

“’When any civilization is dust and ashes’, he said, ’art is all that’s left over. Images, words, 

music. Imaginative structures. Meaning – human meaning, that is – is defined by them’”.
66

 

Detta stämmer väl överens med Rosens idé om att vi genom konsten och litteraturen kan finna 

ett sätt att förstå vår omvärld, även om denna omvärld har kastats i mörker och kaos efter en 

apokalyps.
67

 Frågan man kan ställa sig här är dock om det överhuvudtaget går att skilja på 

kultur och natur. Då människan är en produkt av naturen kan även kulturen sägas ha naturligt 

ursprung.  

     I det postapokalyptiska landskapet är den omgivande naturen dessutom mer påtaglig, det 

går inte längre att gömma sig bakom murar och väggar, och Snowmans konfronteras ständigt 

med det storslagna och samtidigt likgiltiga i universums uppbyggnad: “They seem close, the 

stars, but they’re far away. Their light is millions, billions of years out of date. Messages with 
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no sender”.
68

 Det är en smärtsam påminnelse om att enbart den mänskliga tankeprocessen kan 

skänka saker och ting mening – naturen i sin form av ett ”ting-i-sig” bryr sig inte om de mer 

existentiella aspekterna av liv och död: ”The pain of the raw torn places, the damaged 

membranes where he’d whanged up against the Great Indifference of the Universe. One big 

shark’s mouth, the universe. Row after row of razor-sharp teeth”.
69

  

     Kvar finns endast de grundläggande instinkterna: äta eller dö. Inte heller the Crakers har 

någon uppfattning om mening, de gör det de är programmerade till av Crake. Till exempel 

finns det inga känslor iblandade i deras parningsrit, känsloliv behöver de inte när deras biologi 

designats för att motstå alla mänskliga fel och brister: “Since it’s only the blue tissue and the 

pheromones released by it that stimulate the males, there’s no more unrequited love these 

days, no more thwarted lust; no more shadow between desire and the act”.
70

 Snowman har 

fortfarande kvar alla dessa egenskaper, något som gör hans utanförskap desto mer påtagligt. 

Enligt Snyder är han ”a relic of a lost world, a postapocalyptic atavism who has lived past his 

own time and conceivably past the human epoch”.
71

 Naturen har fått sista ordet, och 

Snowman har inte längre någon plats i världen. Inte heller spelade mänskligheten 

ansträngningar någon roll: “The whole world is now one vast uncontrolled experiment – the 

way it always was, Crake would have said – and the doctrine of unintended consequences is 

in full spate”.
72

 Evolutionen har ännu inte spelat ut sin roll och med stor sannolikhet kommer 

nya livsformer att se dagens ljus alltmedan Snowman tvingas föra en tynande tillvaro till ålder 

eller skador blir hans död. Själv jämför han sin existens med snögubben, den från vilken han 

tagit sitt namn: ”Maybe that’s the real him, the last Homo sapiens – a white illusion of a man, 

here today, gone tomorrow, so easily shoved over, left to melt in the sun, getting thinner and 

thinner until he liquefies and trickles away altogether.”
73

 

     Mot slutet av romanen framstår han allt mer som den sista spillran av en koloniserande 

makt: “From tree to tree he limps, elusive, white, a rumour. In search of his own kind”.
74

 Det 

land han en gång koloniserade och försökte förändra har slagit sig fritt och förändrats så att 

han inte längre har någon plats i dess vidsträckta vildmark. Det går dock att skönja en liten 

strimma av hopp i slutet när Atwood låter Snowman få syn på tre andra människor som 
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överlevt apokalypsen, två män och en kvinna, men vi får aldrig reda på om han väljer att ta 

kontakt med dem. Hans sista ord, ”Time to go”
75

, kan tolkas som en önskan om att antingen 

färdas framåt eller att ge upp och försvinna in i historien som ett av de sista exemplaren av sin 

art. Enligt Snyder signalerar dessa sista ord “both the strong possibility of a final ending and 

also the slim but real chance of a new beginning, one that repeats the past with a difference in 

order to make possible a future imperfect.”
76

 Sannolikheten för att det kommer att sluta i ett 

av de ”definite End scenarios”
77

 som Rosen beskriver är stor, men i sådana fall är det enbart 

människans slut det handlar om och romanen tycks ständigt ställa frågan om det i sådana fall 

kan ses som en förlust.  

 

5. Diskussion 

Till att börja med är Oryx and Crake först och främst en roman om den mänskliga naturen, 

men också i mångt och mycket om dess förhållande till den omgivande naturen, det landskap 

ingen människa kan undslippa då vi inte har någon möjlighet att befolka andra världar – inte 

ens romanens framträdande vetenskapsgeni, Crake, har den möjligheten. Å andra sidan kan 

den omgivande naturen mycket väl tolkas som likgiltig inför mänskligt lidande, även om 

karaktärerna påstår sig kunna styra över naturkrafterna och manipulera dem helt efter sin egen 

vilja. I kombination med naturens uppenbara likgiltighet finns det heller inga tecken på en 

religiös gudom i Oryx and Crake – såvida man inte räknar Oryx och Crake själva och hur de 

framstår för the Crakers. Atwood målar dock inte upp något totalt mörker; det finns visst hopp 

för mänskligheten, även om romanens slut inte berättar någon om hur en framtid innehållande 

mänskligt liv kan tänkas te sig. Naturen har dock övertaget, och Atwood väljer ofta att föra 

fram den i kontrast till mänsklig kultur.  

     När det gäller huruvida naturen kan ses som anstiftare till apokalypsen väljer Atwood att 

inte ge något tydligt svar. Då det var ett virus som utrotade en stor del av mänskligheten, och 

virus i sin tur existerar naturligt i människans omgivning, kan naturen ses som en indirekt 

anstiftare även om den snarast använts som ett vapen för att uppfylla en enda människas 

önskan om en ny värld. Det bör dock påpekas att Atwood även nämner tecken på långtgående 

klimatförändringar där naturkrafterna givit upphov till torka, fallerande skördar, 

översvämningar och dylika katastrofer. Huruvida dessa klimatförändringar är ett resultat av 

mänsklig aktivitet nämns aldrig; inte heller ger Atwood någon förklaring till den starka sol 
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som bränner sönder Snowmans hud. Ett uttunnat ozonlager är den mest sannolika 

förklaringen, men det kan också bero på helt andra faktorer. Att fåglar, fiskar, 

genmanipulerade djurarter och the Crakers klarar av solskenet utan problem tyder dock på att 

jorden inte längre är lämpad för mänskligt liv. Kommer mänskligheten att kunna återhämta 

sig? Frågan lämnas obesvarad och Atwood antyder istället att mänskligheten, med arten 

Homo sapiens, har nått sin evolutionära ändpunkt och kommer att sälla sig till listan över 

andra utdöda arter. När Snowman talar om det likgiltiga universum som tuggar i sig allt i sin 

väg, ställer han också den objektiva vetenskapen mot den subjektiva konsten. Orden har 

förlorat sin mening, menar han, och när språket inte längre fyller någon funktion, när konst, 

musik och litteratur har spelat ut sin roll, har även människan gjort det – åtminstone i 

Snowmans ögon. Det går att hävda att detta är ett av grunddragen i Oryx and Crake: olika 

vetenskaper – eller snarare kultursfärer – och deras betydelse för människan. För Snowman är 

människans främsta bidrag till världen hennes förmåga att skapa kultur i form av konst och 

litteratur. Den sortens kultur framställs som passiv och skönhetsbejakande, medan 

vetenskapen – en annan form av mänsklig kultur – framställs som aggressiv och expansiv, 

okänslig för det kaos den ibland lämnar efter sig.  

     Fokuseringen på vetenskapen och dess destruktiva kraft ger och också upphov till frågan 

om mänskligheten överhuvudtaget förtjänar att överleva. Två sidor ställs mot varandra: 

Crakes benhårda vetenskapslogik och pessimism mot Snowmans tro på det goda i människan, 

hennes förmåga att skapa och föra historien vidare. Där Snowman fortfarande är människa 

med allt vad det innebär när det gäller fel och brister, är Crakes skapelse the Crakers 

människoliknande men utan alla de evolutionära nackdelar och brister som går att finna hos 

Homo sapiens. Vad de har förlorat är istället uppfattningen om att existensen har en mening, 

den mening som är så central för mänskligheten. Kvar finns endast en del av det likgiltiga 

maskineri som Snowman tycker sig urskilja i resten av universum.   

     Ser man på själva apokalypsens natur och uppbyggnad liknar den i mångt och mycket 

tidigare litteratur i genren. Dock handlar det inte om någon biblisk apokalyps, även om det 

virus som sprids närmast kan jämföras med bibliska farsoter. Istället kan man hos Atwood 

urskilja en postmodern apokalyps utan något nytt Jerusalem i sikte, där de (upplevda) 

gudomar som figurerar i Oryx and Crake – Snowman, Oryx och Crake – alla är vanliga 

människor med tillhörande brister och defekter. Precis som i många andra verk är inte heller 

apokalypsen slutet – världen går inte under, en spillra av mänskligheten överlever, men 

framtiden är osäker om än inte nattsvart.  
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     Går man så vidare till de två teorier som uppsatsen är baserad på går det att hävda att det 

postkoloniala främst går att finna i vetenskapens syn på naturen – som ett territorium att 

erövra och förändra helt efter egen vilja. Å andra sidan finns det inget kulturellt hos Crake, 

hans vetenskapssyn går inte ut på att applicera värderingar från den mänskliga kulturen på 

naturen, istället handlar hans strävan om att utesluta det mänskliga och avla bort den 

mänskliga naturen. Frågan är dock om människan någonsin kan frånsäga sig sin kultur? I 

Oryx and Crake är det möjligt att hävda att varje beslut som fattas av människor är djupt 

färgade av mänsklig kultur såsom den utvecklats under århundraden; det finns inte något som 

kan kallas fullständigt nyskapande tankegångar, opåverkade av tidigare mänsklig historia. Inte 

heller kan människan, med sin intelligens, börja leva som djur, omedvetna om både det 

förflutna och framtiden. Det bör dock påpekas att det i romanen enbart är den västerländska 

kulturen som tillåts härska, andra delar av världen existerar endast i periferin. Oavsett detta 

kan man dock sluta sig till att katastrofer som den i Oryx and Crake endast analyseras ur ett 

mänskligt perspektiv, vilket gör en objektiv ekokritisk analys av naturkrafterna problematiskt. 

Den sortens analyser är i slutändan alltid färgade av mänsklig historia och mänsklig kultur, 

faktorer som gör att vi aldrig kan vara helt objektiva när det gäller synen på naturen. Å andra 

sidan kan ekokritiken i det här fallet användas för att föra fram vikten av att uppmärksamma 

naturkatastrofer i litterära verk, inte minst när det gäller katastrofer som har mänskliga 

upphovsmän. Ekokritiken kan sålunda erbjuda ett perspektiv som sträcker sig utanför den 

värld som byggts av människan och i det här fallet användas för att se naturen i Oryx and 

Crake som ett ting i sig självt.  
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