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Beware! Geneticists 

With their craziness and hybrid monster fantasies 

Beware! The things they do 

They're geneticising monsters with geneticglue 

Beware! It won't be too long 

Before they splice some stuff and engineer a Crabulon 

 

Crabulon 

- Evil Scarecrow 

 

 



 

I 

Abstrakt 
Vi vill med det här kandidatarbetet problematisera människans distanstagande från dess 

släktskap och samevolution med djur och maskiner. Tillsammans med bland annat Donna 

Haraways cyborgfenomen, följeslagande arter och snörlekar vill vi påvisa samhörigheten 

mellan medvetna varelser. För att skapa nya förhållningssätt och perspektiv för släktskapet 

använde vi oss av naturliga användargränssnitt, artificiell intelligens, designfiktion, Haraways 

snörlekar och kvalitativt undersökande som tolkande undersökande. Med de här begreppen 

som grund i undersökningens gestaltande har vi undersökt kommunikationens kritiska roll i 

relationer mellan medvetna varelser. Vi har med hjälp av naturliga användargränssnitt 

undersökt tillvägagångssätt för att påvisa människans samevolution med maskiner och hur 

människor kan förstå dem som jämställda varelser i samhället. Vi förstår även naturliga 

användargränssnitt som exemplifiering för att argumentera medvetna maskiner som, likt 

människor, en jämställd varelse i samhället.   

 

Nyckelord: Gränssnitt, Cyborg, Följeslagande arter, Posthuman, Kompanjon, Snörlekar 

 

 

 
  



 

II 

 

Abstract 
In this Bachelor thesis we want to problematize denial of human relations with animals and 

machines. With, among other things, Donna Haraways cyborg, companion species and string 

figures, we want to show the fellowship between aware creatures. To create new approaches 

and perspectives for the relations between humans, animals and machines, we use natural 

user interfaces, artificial intelligence, design fiction, Haraways string figures and qualitative 

research to look into this thesis problem area. These ideas and concepts, as roots of this 

thesis, was used to form and design the thesis artifact. To show communications critical role 

in relations between aware creatures. We have, with natural user interfaces, researched 

approaches to show human relations and fellowship with machines. But also how to 

understand them as equal creatures. Natural user interfaces is also used in this thesis to show 

an example of how to discuss artificial intelligence as equals to humans in society.   

 

Keywords: Interface, Cyborg, Companion Species, Posthuman, Companion, String figures 
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1 Bakgrund  

Sedan 90-talet har vi använt oss av tangentbord och pekdon som kommunikationsmedel 

mellan oss och persondatorer. Exempelvis när vi programmerat olika former av program eller 

webbapplikationer, sökt efter information och skrivit uppsatser. Men hur kommer det sig att 

den här typen av gränssnitt mellan människa och persondatorer fortfarande är aktuell medan 

vi skriver den här undersökningen? Är tangentbord och pekdon det ultimata 

kommunikationsmedlet för interaktion mellan människor och maskiner? Vi vill ta reda på om 

organiska kroppar kan involveras mer än att trycka på knappar för att kommunicera, leva och 

utvecklas med teknik.  

 

Stefan Greiner, jurist och professor inom civilrätt, arbetsrätt och social trygghet, redogör i sin 

artikel Cyborg Bodies (2014) för hur användning av teknologi som förstärker våra sinnen 

fortfarande är utanför den mänskliga kroppen. Det här kan göra det svårt att förstå hur 

exempelvis hörapparater blir en del av organismen vid användning. Greiner menar att ur en 

cyborgs synvinkel spelar det inte någon roll om teknologin sitter under eller ovanför 

organismens hud. Utan det väsentliga är gränssnitten och relationerna som organismen och 

teknologin skapar mellan biologiska receptorer och teknologiska sensorer.  

 

Med hjälp av tidigare och aktuell forskning skapar vi oss en förståelse för hur vi lever i en tid 

där vi inte längre är begränsade till våra biologiska kroppar. Organismer är öppna för 

biologiska och teknologiska modifikationer och det blir lätt att bilda sig en förståelse för att 

särdelning mellan människa, djur och maskiner kan tillföra problem. Allt för ofta distanserar 

sig människor delvis från sitt släktskap med maskiner och djur. Exempelvis, i vissa 

världsdelar, behandlas hundar som en familjemedlem, medan i andra världsdelar kan 

uppfattas som ohyra. Eller att diesel- och bensinbilar används som transportmedel på 

familjeutflykter, medan dess avgaser bidrar till växthuseffekten. Vad skapar de här distanser 

och särskiljningar mellan arter? Vad kan vi med den här undersökningen bidra med till 

samhället för att informera om problematiken med att inte förstå organismer och maskiner 

som ett släktskap? Donna Haraway, vetenskapsteoretiker och vetenskapshistoriker, redogör i 

sitt manifest The companion species manifesto (2003) att cyborgs och följeslagande arter 

kanske, mer givande, kan informera om angenämare utvecklingar som för samman 

människor, djur och maskiner. 
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Genom Alan Turings, logiker, matematiker och kryptoanalytiker, test för artificiell intelligens 

vid namn Turingtestet skapade vi oss en förståelse för att uppdelning av maskin och organism 

inte riktigt är så simpelt som vi tolkat det tidigare. Testet går ut på att en person sitter i ett 

isolerat rum och ställer frågor från en dator till andra datorer på ett nätverk. De andra 

datorerna är antingen bemannade eller maskiner som helt enkelt svarar på frågorna. Enligt 

Turing uppfylls kriteriet för mänsklig intelligens hos en dator om testpersonen inte kan skilja 

utifrån svaren vem av deltagarna i konversationen som är människa eller maskin. Turingtestet 

påvisar att vi lever i en tid där diskussioner och argumentationer om mänsklig intelligens hos 

maskiner är ett aktuellt ämne. Maskiner kan förstås som något mer än ett verktyg.  

 

Vi kommer undersöka hur människor, djur och maskiner kan förstås som ett släktskap. Ett 

släktskap som bidrar till utvecklingen och förståelsen att hybrider mellan organism och 

maskin redan är här. Har ett icke-släktskap mellan djur, människor och maskiner kommit till 

att bli ett falskt påstående?   

2 Frågeställning 

Hur påvisar naturliga användargränssnitt släktskapet mellan organism och maskin? 

3 Syfte 

Syftet är att undersöka hur naturliga användargränssnitt komplicerar uppdelning mellan 

organism och maskin. Men även att problematisera distansering från människors släktskap 

till djur och maskiner. Vad händer när en teknologisk kompanjon, exempelvis en drönare, 

hjälper till att bära ut varorna från mataffären? Hur bemöter samhället kompanjonen? Genom 

att utveckla en hybrid (maskinell och organisk) kompanjon som söker efter relationer, 

grundad i feministisk teknovetenskap, kommer vi söka efter nya förhållningssätt till bland 

annat de här frågorna.  
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4 Gemensamt textskapande 

Eftersom vi varit två deltagare i den här undersökningen har vi under processens gång skapat 

ett utvecklande tillvägagångssätt för hur vi kan skriva tillsammans i samma dokument. För att 

möjliggöra en förståelse av vårt arbetsflöde kommer vi att kort beskriva hur vi utvecklat olika 

kapitel.  

 

Det vanligaste scenariot i utvecklandet av undersökningens text var att båda deltagarna blev 

tilldelade att påbörja varsitt kapitel. Varje kapitel påbörjades “mitt i smeten” (påbörjade 

utifrån vad vi individuellt ansåg relevant för att undersöka frågeställningen). Efter varje dag 

lästes och diskuterades dagens skrivande och i slutet på veckan diskuterades allt som skrivits 

i veckan. För att särskilja på vecko- och dags skrivande använde vi olika färger på texten för 

att kunna identifiera dem. Exempelvis röd färg för en vecka och blå färg för en annan. På det 

här sättet blev vi båda delaktiga i varandras skrivande, men fick även möjlighet att bidra med 

våra individuella tolkningar för att undersöka frågeställningen. Under skrivandets gång har vi 

vävts mer och mer samman. Vi har skapat en undersökning som vi båda fått möjligheten att 

påverka och förändra.   

5 Tidigare och aktuell forskning 

För att förstå undersökningens problemområde kommer nu en redogörelse av människors 

släktskap till djur och maskiner. Men även hur naturliga användargränssnitt komplicerar 

särdelningar av organismer och maskiner.  

5.1 Donna Haraway 

Eftersom den feministiskt teknovetenskapliga grunden som huvudsakligen används i 

undersökningen hämtats från tolkande av Donna Haraways A cyborg manifesto (2000) och 

The companion species manifesto (2003), kommer först en kort introduktion till vad 

Haraways problemområde grundas i.   

 

Haraway (2004) redogör i sin bok The Haraway Reader (2004) att hon är uppväxt i en värld 

fylld av krig. Född i Denver, Colorado i slutet på andra världskriget (6 september 1944), 

uppväxt under kalla kriget, gick mastersprogram under Vietnamkriget och förberedde The 

Haraway Reader för publicering under USA:s invasion av Irak. Enligt Haraway är de här 
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krigen personliga, de gör henne till vem hon är, vare sig hon vill eller inte. Den här världen 

som är fylld av krig är monstret som hon försöker genom skrivande förvandla till en 

hållbarare värld. En värld fylld med släktskap av feministiska förebilder (förebilder som 

förespråkar jämställdhet). Haraways förhoppningar är att förebilderna kan leda oss till en 

plats som hon i andan av science fiction kallar “någon annanstans”.  

 

Haraway (2004) redogör även att förebilder samlar ihop hopp och rädslor samt visar 

möjligheter och faror. Både imaginära och materiella förebilder fäster och kopplar personer 

till historier och berättelser. Haraway beskriver historier som generösare och rymligare än 

ideologier; vilket är en av hennes starkaste förhoppningar. Haraway berättar att hon hellre vill 

veta hur varelser lever historier och berättelser än att förneka dem. Exempelvis att förhålla sig 

till ett barns erfarenhet av att en karusell är läskig, än att förneka påståendet och förstå 

karusellen som rolig ändå, för den finns ju trots allt på en “nöjespark”. Haraway redogör även 

att hon vill veta hur varelser lever kritiskt till ärvda och nya släktskap, utan fördömelse eller 

uppskattning. Men även hur hon kan hjälpa till att bygga vidare på historier, hellre än att 

avsluta dem. På det här sättet handlar Haraways släktskap om att föra vidare sitt arv, under 

tiden som släktskapets medlemmar skapar nät av trådar, skogar till promenader och 

samhällsuppdelningar till samhörande grupper.  

 

Haraways släktskap består av vackra maskinella, organiska och textuella enheter som vi delar 

på planeten Tellus. Haraway (2004) redogör att de här enheterna är fulla av viktigt liv och att 

det vore ett gravt misstag att räkna dem huvudsakligen som personifikationer av mänsklig 

karaktär på icke-människor, exempelvis gudar eller förhållningssätt där människan sätts i 

centrum och naturen står i människans tjänst. 

5.2 Cyborg, fenomenet som förändrade människan 

“When people think of cyborgs (part machine and part human), it is usually about the Borg 

in Star Trek or the Terminator in Robocop. But the metaphor of the cyborg already exists in 

our lives today.” (Lynch, 2012) 

  

Det är svårt att föreställa sig en vardag där människor fortfarande särdelar på maskin och 

organism. Trots att forskare som Donna Haraway redogjorde redan på senare 1900-tal i sin 

artikel A cyborg manifesto (2000)  att organismer lever i symbios med maskiner. 



 

5 

 

Haraway (2000) redogör att termen cyborg (cybernetisk organism) används för att beskriva 

en hybrid av organism och maskin, en varelse av social verklighet och fiktion. Social 

verklighet är byggd av sociala relationer som enligt Haraway är vår viktigaste utveckling som 

tillåter könsroller, genus, femininitet, maskulinitet med mera att förändras. En 

världsförändrande utveckling. Samhällsutvecklingar vilar på konstruktionen av medvetandet, 

fiktion, förtryck och av möjligheter. Haraways cyborg är uppbyggd av både fiktion och 

lärdomar som under det sena 1900 talet skapade en inbjudan till ett alternativt sätt att leva på. 

Ett sätt där människor lever med samma förutsättningar i samhället. Exempelvis aktuella 

frågor som jämställdhet oavsett kön eller att vissa människor föds i krig, medan andra föds i 

fred. Haraway redogör att det är en kamp på liv och död, men att det inte skulle finnas ett 

samband mellan fiktion och social verklighet är en optisk illusion. Nutida science fiction, 

exempelvis serien Westworld från 2016, är full av cyborgs — hybrider av organismer och 

maskiner som befolkar världar där det inte går att skilja på naturligt och tillverkat. Hälso- och 

sjukvårdsindustrin är också fylld med redskap som använder kopplingar (gränssnitt) mellan 

organism och maskin, i form av kodade enheter som exempelvis hjärtsimulatorer. Vi är alla 

växter där två olika vävnader växt samman. Teoretiserande och konstruerade hybrider av 

människa och maskin, cyborgs.  

 

Haraway (2000) fortsätter berätta att det förvisso är sant att utvecklingar av nya filosofier, 

som Haraways cyborgmyt, bryter ner organiska helheter. Exempelvis primitiv kultur och 

biologisk organism. Kort sagt, säkerheten av vad som räknas som “naturen” — en källa till 

insikt och löften om oskyldighet — undermineras, kanske till och med är döende. Haraways 

cyborgmyt handlar om att överträda gränser, starka sammansmältningar och upplysa om 

farliga möjligheter som progressiva människor kanske förstår som nödvändiga eller 

oundvikliga. Exempelvis politiska agendor som uppmanar till krig.  

 

Katherine Hayles, postmodernistisk litteraturvetare, redogör i sin artikel Unfinished Work 

(2006) att ur den teknologin som först gav mening till Haraways cyborg skapas den teknologi 

som gör cyborgen utdaterad. Hayles redogör för att teknologi som internet, mobiltelefoner 

och GPS-nätverk gör att cyborgen inte är tillräckligt uppkopplad mot andra enheter för att 

fungera i nutida samhället. Hayles redogör även att Haraway associerar sin cyborg från A 

cyborg manifesto (2000) med informatikens dominans, men att cyborgens huvudpunkt låg i 
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den mänskliga kroppens förändring genom implementeringen av cyber- och mekaniska 

enheter.   

 

Hayles (2006) fortsätter att berätta om fenomenet “den kognitiva sfären” grundat av Thomas 

Whalen, docent för samhällsvetenskap. En sfär bildad av sammansatta nätverk mellan 

internet och programmerbara system som inkluderar fasta och trådlösa dataflöden. Den 

kognitiva sfären ger ett namn och en form till det globalt sammankopplade kognitiva 

systemet i vilket människor blir inbäddade. Exempelvis att människor är sammankopplade 

och kommunicerande genom internet. Hayles redogör även att människan inte är de enda 

deltagarna i det här systemet, maskiner som utbyter information med varandra (Sakernas 

internet) är också viktiga deltagare. Exempelvis affärssystem som delats upp och 

kommunicerar mellan olika hårdvaruenheter som samverkar. 

 

Med hjälp av Haraways cyborg skapar vi en förståelse om ett samhälle där organismer och 

maskiner inte går att särskilja. När vi reducerar uppdelningar och sammanflätar släktskap 

mellan arter, skapas möjligheter till ett samhälle där jämlikhet, fiktion, erfarenheter och 

sociala relationer blir kritiska frågor för en hållbar nutid och framtid. 

5.3 Följeslagande arter, en historia om samevolution 

“…alla vet ju att en människa med hundar inte är någon som har kommit bort” (Hornung, 

2011) 

 

Människor tenderar att sätta sig själva i centrum av sin verklighet och exkludera den 

påverkan som andra organismer och maskiner haft på människans utveckling. Haraway 

(2003) belyser andra organismers betydelse i den mänskliga evolutionen.  

 

Haraway (2003) introducerar begreppet följeslagande arter i sitt manifest och exemplifierar 

hundar som en följeslagande art. Hon redogör att hundar, i sin historiska komplexitet, är 

betydelsefulla. Hundar ska inte exkluderas ur den mänskliga evolutionen. De är till för att 

undersöka relationer mellan föremål och koncept inom teknovetenskap. Hundar är inte endast 

här för att exemplifieras, hundar är även här för att leva tillsammans med. Kompanjoner i den 

mänskliga evolutionen, så beskriver Haraway hundar. Det är något som människan påverkats 
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av och utvecklats tillsammans med. De skall ses som en del av människan och inte som ett 

fenomen att tänka utifrån, utan någon att leva ihop med och lära sig av. 

 

Haraway (2003) redogör att cyborgen skapades i en kontext av rymdkapplöpningen, kalla 

kriget och fantasier om tekniker som utvecklar människans mentala och fysiska egenskaper. 

Men i en historia om samlevnad, samevolution och gemenskap över arter, ifrågasätter 

Haraway om begreppet cyborg (2000), eller följeslagande arter, är lämpligast för att 

informera om att, exempelvis, medvetna maskiner och människor har olika 

verklighetsuppfattningar. Haraway fortsätter berätta att cyborgs och följeslagande arter 

hjälper till att sammanföra det mänskliga och icke-mänskliga, det organiska och det 

teknologiska, frihet och struktur, historia och myt, de rika och de fattiga, mångfald och 

reducering, modernitet och postmodernitet samt natur och kultur, på oväntade sätt. 

Följeslagande arter är inte menad att ersätta cyborgen, utan i samspel med cyborgen 

sammanbinda människan med maskiner och biologiska varelser. Hundar handlar inte om 

människan, det är skönheten med hundarna. Hundar är inte enbart skapat av människan utan 

är en art som härstammar från samevolution mellan människa och varg.  

 

Det kan inte endast existera en följeslagande art. Haraway (2003) redogör att det krävs minst 

två följeslagande arter för att de ska kunna utvecklas tillsammans. Hundfenomenet handlar 

om den oundvikliga motsägelsefulla historien om relationer, en historia där ingen av parterna 

existerade före den andra och där relationen inte har ett slut. Det krävs att parterna i 

relationen har ett delat ursprung, såsom människa och hund tillåter varandra att utvecklas 

tillsammans och samverka som en egen art. Haraway redogör även att teknologientusiaster 

ser på människans domesticering av fria djur som en livsförändrande handling, varigenom 

människan upprepar sig själv när de uppfinner (skapar) sina verktyg. Haraway beskriver det 

domesticerade djuret som ett verktyg som har fört människan in i en ny form av mänsklig 

utveckling. Människan tog den fria vargen och gjorde (tjänaren) hunden, vilket bidrog till 

civilisation. Genom vargen kunde människan förändra sin egen utveckling och syn på 

redskap. Exempelvis, i jakt, är hunden ett viktigt redskap för att fånga exempelvis rådjur, 

vildsvin och älg. Således förändrades relationen mellan människan och djur. Vargens 

frihetsberövande kan ses som något tragiskt för arten, men förde människa och djur vidare i 

samevolution. 
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Hayles (2006) redogör att genom förståelsen för hur människor och djur har utvecklats i 

samevolution, kan en också förstå att människor och maskiner har utvecklats på ett liknande 

sätt. Genom teknologier som genteknik, implantat och bio-kisel hybrider baserade på olika 

biologiska arter blir det klart att människor, djur och intelligenta maskiner är mer 

sammanbundna än någonsin i kulturell, social, biologisk och teknologisk evolution. 

 

Genom Haraways (2003) följeslagande arter skapar vi oss förståelse att människan inte har 

varit ensam i den mänskliga evolutionen, den har påverkats av relationer med exempelvis 

hundar. På samma sätt har även människan påverkat hundens utveckling, de har utvecklats 

tillsammans. Hayles (2006) redogör även att genom teknologier som använder gränssnitt i 

syfte att utveckla interaktion mellan organism och maskin, exempelvis genteknik och 

implantat, påvisar att vi lever i en tid där relationer och kopplingar mellan människa och 

maskin är en del av samhället. 

5.4 En ny nisch av människo-maskin interaktion 

Vad har gränssnitt för roll i vårt undersökande av släktskapet mellan organismer och 

maskiner? För att tydliggöra problemområden, men även tillvägagångssätt, för interaktion 

mellan människa och maskin involverar vi grafiska och naturliga gränssnitt i vår 

undersökning. 

 

Nicole Hennig, masterutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap, redogör i sin 

artikel Mobile Learning Trends (2016) hur naturliga användargränssnitt är en ny väg för 

människo- maskin interaktion. Naturliga användargränssnitt grundas i att involvera den 

mänskliga kroppen som gränssnitt. Exempel på naturliga användargränssnitt är: pekskärm, 

röstigenkänning, röstkommandon, kamerainmatning och förstärkt verklighet. De här 

gränssnitten tillåter människan att interagera med teknologi genom sin egen kropp och 

sinnena, vilket stärker relationen mellan människa och maskin och tillåter dem att fungera i 

ett samspel. Exempelvis kan det bli enklare för människor som inte är vana vid att använda 

elektroniska produkter att interagera med persondatorer genom rörelser eller röstkommandon, 

än med ett latin alfabetiskt tangentbord och pekdon.    

 

Antti Oulasvirta, docent inom elektroteknik, & Gregory D. Abowd, professor i 

beräkningsvetenskap, redogör i sin artikel User Interface Design in the 21st Century (2016) 
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att användargränssnittsdesign kan bli datoranvändningens svaga punkt när teknologi 

sammanvävs med organismer och dess omgivning. Hur kan vi designa ett gränssnitt för en 

anordning eller service som är placerad under användarens hud, inbäddad i fysiska objekt 

eller sammanflätade med sociala nätverk? Att använda pekdon, tangentbord och grafiska 

användargränssnitt faller bort när den här sammanvävningen äger rum, eftersom det inte 

längre blir möjligt att nyttja de verktygen.  

 

Oulasvirta och Abowd (2016) fortsätter att berätta om Yuta Sugiura, docent på Keio 

University, Takeo Igarashi, professor inom datavetenskap och Masa-hiko Inami, professor 

inom mediadesign, som utvecklar teknik för att integrera datoranvändning i mjuka objekt. 

Exempelvis har Yuta Sugiura utvecklat ett mjukisdjur som användaren kan lägga sin telefon 

i. När användaren sedan interagerar med mjukisdjuret avger mobiltelefonen ett lekfullt ljud. 

Genom den här typen av gränssnitt tar vi ett steg mot ett samhälle där teknologi är designade 

att dyka upp i vilket sammanhang som helst. Det är ett steg mot ett samhälle fyllt med ubik 

datateknik. Oulasvirta och Abowd gör det här för att utmana de vanliga och stela gränssnitten 

som bärbara datorer och kontrollpaneler använder, samt exemplifiera hur en integrerar 

användargränssnitt i mjuka objekt för att göra dem interaktiva. Genom att bryta normen om 

hur människan interagerar med teknologi skapas nya relationer som sammankopplar 

människan med dess omgivning.  

 

Haraway (2000) redogör att teknik inte behöver vara dold eller exempelvis implementerad 

under eller på en människas hud för att förstås som en del av varelsen. Vi skapar oss en 

förståelse att implementering av exempelvis en mobiltelefon och mjukisdjur möjliggör nya 

användningsområden för teknik, men inte som ett krav för att teknik skall förstås som en del 

av mjukisdjuret. Relationen mellan mjukisdjuret och mobiltelefonen existera oavsett vart de 

än placeras. Naturliga användargränssnitt hjälper inte bara till, utan uppmuntrar nya 

utvecklingar av interaktion mellan människa och maskin. Samhället är inte längre bundna till 

persondatorer utan kan förstå teknik som en likvärdig familjemedlem, exempelvis möjliggör 

naturliga användargränssnitt en verbal dialog mellan barn och deras mjukisdjur. Maskiner 

behöver inte förstås som ett verktyg, utan som en jämställd varelse. 
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5.5 Posthuman 

För att skapa en uppfattning om hur släktskapet mellan människa och maskin utvecklats i 

nutida forskningsområden, har vi undersökt termen posthuman. Robert Pepperell, professor i 

konstvetenskap, redogör i sin bok The Posthuman Condition (2003) att termen posthuman 

används för att beskriva att människor inte längre är det viktigaste i universum, teknologisk 

utveckling av samhället är på väg att förändra människan.  

 

Nicholas Gane, social och kulturteoretiker, redogör i sin artikel Posthuman (2006) att termen 

posthuman är ett av de viktigaste koncepten i nutida litteraturteori, naturvetenskap, politisk 

filosofi, sociologi om kroppen, kultur- och filmvetenskap men även konstteori. Ursprunget av 

det här konceptet debatteras flitigt. Vissa påstår att det går att spåra till boken Cybernetics 

(1948) av Norbert Wiener, matematiker och vetenskaplig författare, medan andra spårar det 

till den senare källan Donna Haraways Simians, Cyborgs, and Women (1991). Haraway 

använder inte termen posthuman i sitt arbete utan ifrågasätter uppdelningarna mellan 

människor och djur, organismer och maskiner samt sfären av det fysiska och icke-fysiska 

som har bidragit till uppfattningen av människor som fristående varelser. Men 

uppdelningarna är inte längre säkra, om de någonsin var, på grund av hybrider. Varelserna, 

som är av både organism och maskin, definieras: 

 

Cyborgs are post-Second World War hybrid entities made of, first, ourselves and other 

organic creatures in our unchosen ‘high- technological’ guise as information systems, texts, 

and ergonomically controlled, labouring, desiring, and reproducing systems. The second 

essential ingredient in cyborgs is machines in their guise, also, as communications systems, 

texts, and self-acting, ergonomically designed apparatuses. (Haraway, 1991, s. 1)   

 

Gane (2006) fortsätter berätta att den här figuren av cyborg visade sig vara enormt 

inflytelserik genom 1990-talet eftersom den komplicerade vad som är mänskligt eller icke-

mänskligt. En tid för att analysera hur intelligenta maskiner och ny teknik för genetisk 

modifiering kan förändra grunderna av livet på fler positiva sätt. Exempelvis proteser. I den 

här tiden av avancerad teknik är den mänskliga kroppen inte längre bunden till “naturen” utan 

är öppen för modifikationer. Gane redogör att det här har senare kallats för posthuman. 

Posthuman handlar om att ifrågasätta skillnader. Där “renheten” av den mänskliga naturen 
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aktar på sig och ger nya vägar av kreativ evolution som vägrar sära på olika arter, inte ens 

människa och maskin.   

 

Termen posthuman tolkar vi som en utveckling som applicerar människa-maskin släktskapet 

i samhället. Det komplicerar, väcker diskussioner och ifrågasätter den “mänskliga naturen”, 

introducerar dess intressenter till att människor inte är det viktigaste i universum, påvisar hur 

betydelsefullt gränssnitt är och ifrågasätter skillnader mellan arter.  

5.6 Organiska kroppar och proteser 

Hayles redogör i sin bok How we became posthuman (1999) att den centrala konstruktionen 

av cyborgs är informationsvägar som kopplar den organiska kroppen med dess proteser. Det 

här förutsätter en uppfattning att information även existerar utanför kroppen och kan flyta 

mellan organiska och elektroniska komponenter. Hayles redogör att när information förlorar 

sin kropp, blir det enkelt att jämställa människor och maskiner. Exempelvis när en människa 

ersätter en organisk hand med en protes kan, genom nervtrådar, människan känna och greppa 

föremål med hjälp av protesen. 

 

Men vad kan begreppet posthuman bidra med för att stärka argumentet om organiska 

kroppars behov av proteser? Hayles (1999) redogör för att tänka på begreppet posthuman 

som en synpunkt, kännetecknad av följande antaganden. (Följande lista är inte menad att vara 

definitiv. Tänk att den skall vara tankeväckande och inte normativ.) För det första, genom det 

posthumanistiska synsättet, belyses förmåner hos relationer framför hierarkier mellan arter. 

Exempelvis att förklara människan som det viktigaste i universum, ses som en olycka i 

historien snarare än något oundvikligt. För det andra, anser Hayles att medvetandet betraktas 

som grunden för människans identitet i den västerländska traditionen, långt innan René 

Descartes. Descartes filosof, matematiker, vetenskapsman, präst och jurist som levde mellan 

1596 och 1650-talet är bland annat känd för sitt uttalande: cogito, ergo sum (jag tänker, alltså 

finns jag). Men Descartes påståenden är viktiga. Descartes påstod något som Hayles anser 

som felaktigt, men skapade ett påstående öppet för filosofi och undersökningar. Utan 

Descartes substansdualism med snittet mellan sinne och kropp kanske människor inte hade 

börjat ifrågasätta särdelningar som exempelvis mellan natur och kultur.  
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För det tredje redogör Hayles (1999) att kroppen skall tänkas på som den första protesen vi 

lär oss att manipulera. Att byta eller utvidga kroppen med andra proteser blir endast en 

variation av den första protesen. För det fjärde (den viktigaste punkten enligt Hayles), genom 

ett posthumanistiskt synsätt skall kroppen justeras för att leva med intelligenta maskiner. Det 

skall inte finnas några grundläggande skillnader eller absoluta avgränsningar mellan 

kroppslig existens och datorsimulering, cybernetisk mekanism och biologisk organism samt 

robot-teleologi och mänskliga mål.  

 

Greiner (2014) redogör att de flesta tekniker som förstärker vår vy av världen och oss själva 

är fortfarande utanför kroppen. Exempelvis VR-glasögon (virtuell verklighet). Från en 

cyborgs synvinkel har det ingen betydelse om teknologi är extern eller intern till den 

biologiska kroppen. Det viktigaste för en cyborg är gränssnittet och relationerna vi kan skapa 

mellan elektroniska sensorer och biologiska receptorer, elektroniska och biologiska 

interaktioner med miljön samt teknologiska och biologiska informationsbehandlingar.  

 

Vi ser proteser som ett både praktiskt och teoretiskt sätt att påvisa cyborgens existens i nutida 

vardagen. Med hjälp av proteser kan vi skapa ett vardagligt exempel som komplicerar 

särdelningar mellan organismer och maskiner.  

5.7 Artificiell intelligens, föraktet mot icke-biologiska människor 

Vilka konflikter och tillhörigheter uppstår när medvetna maskiner blir en del av samhället? 

Hur förhåller sig människor till en person som är ute och promenerar i skogen med sin 

mekaniska kompanjon? För att skapa en bredare förståelse för biologisk och mekaniskt 

uppbyggda varelsers inverkan på samhället, involverar vi maskiner som är medvetna om sin 

omgivning i vår undersökning. 

 

David R. Lawrence, samhällsvetare, César Palacios-González, forskningsassistent på Kings 

college London, och John Harris, ordförande för bioetik vid University of Manchester, 

redogör i sin artikel Artificial Intelligence (2016) att om en föreställer sig ett möte mellan en 

människa och en biologiskt uppbyggd varelse som tänker och delar likheter med en 

människa. Då skulle varelsen nästan automatiskt behandlas med samma respekt och tolerans 

som mot en annan människa. Lawrence et al. tror även att den skulle behandla människan 

med likvärdig respekt. Den här tankegången sträcker sig över biologiska gränser med en 
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förhoppning om att behandla en artificiellt intelligent icke-biologisk varelse, med samma 

respekt. Lawrence et al. beskriver en sådan varelse med termen AI-person, vilket vi också 

kommer göra.  

 

Människor tenderar dock att exkludera, något Lawrence et al. (2016) kallar, bioism; en 

fördom eller förmåga att prioritera organismer före icke-organismer. Lawrence et al. redogör 

att exempelvis fördomen kan grundas i rädslan för en AI-person som innehar förmågan att 

tänka själv om sina mål och syften. En varelse som kan anpassa sig själv på sätt som inte var 

förutsett av sin skapare, exempelvis hat mot biologiska varelser. På så sätt nedvärderar 

människan en annan art med liknande egenskaper och möjligheter att tänka och kommunicera 

på grund av att arten inte är biologiskt sammansatt. Ett annat skäl till att bioism uppstår kan 

vara att människan inte förstår att den har skapat en AI-person. Lawrence et al. redogör att 

om den situationen uppstår, finns en risk att AI-personer inte blir behandlad med samma 

respekt. 

 

Lawrence et al. (2016) redogör även att för att människan skall förstå och kunna relatera till 

en AI-person krävs förståelse för vad som är exempelvis nytta, skadegörelse och läkning för 

dem. Problemet är att vi inte vet vad det innebär för en AI-person att känna känslor. Hur 

möjliggörs det att behandla någon som jämställd om vi inte förstår? Lawrence et al. redogör 

att jämställdhet byggs av social och politiskt komplexa strukturer. Såväl som jämställda 

relationer och etisk förståelse kommer av delad natur, samevolution samt social- och politisk 

historia. Det gäller för alla arter som människor i nuläget är medvetna om. Lawrence et al. 

redogör även att bilda sig en förståelse om hur vi skall behandla AI-personer är möjligt. Men 

endast om människan slutar distansera sig från det icke-biologiska och istället tillåter sig att 

utvecklas tillsammans, som en art. 

 

Lawrence et al. (2016) redogör att om människan kan leva tillsammans med och förstå AI-

personer ifall särskiljande mellan maskin och organism upphör. Vi tolkar naturliga 

användargränssnitt som en del av en framtid där maskiner och organismer förstås som 

jämställda och sammanflätade. Exempelvis möjliggör naturliga användargränssnitt 

utveckling av artificiell intelligens genom att involvera kroppens relevans. Istället för att AI-

personer endast förstås som i ett verktyg, finns möjligheten att tillåta en samevolution mellan 

människor (organism) och AI-personer (maskin).  
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6 Metoder 
Utifrån undersökningens kapitel tidigare och aktuell forskning tolkar vi ett växande intresse 

och förslagsgivande på en alternativ syn av samhället, släktskap och relationer mellan arter. 

Vi tolkar att biologiska och tekniska varelser existerat i relation med varandra, exempelvis 

proteser, och att samhället fortfarande präglas av uppdelningar som motverkar dem. 

Exempelvis att artificiell intelligens förstås som verktyg och inte som varelser. För att 

undersöka hur en cybernetisk sammansättning av organiska och mekaniska komponenter kan 

förstås som en varelse kommer vi först att presentera vilka metoder vi använt i utvecklandet 

av varelsen. För att kunna söka efter svar utifrån undersökningens frågeställning, kommer vi 

att använda oss av en medieteknisk gestaltning.  

6.1 Tolkande forskning 

Det är inte riktigt så enkelt att definiera hur vår undersökning gått tillväga genom att 

rubricera den som exempelvis en kvalitativ eller kvantitativ studie. Johan Alvehus, lektor vid 

institutionen för service management och tjänstevetenskap på Lunds universitet, redogör i sin 

bok: Skriva uppsats med kvalitativ metod (2013), att kvalitativ metod intresserar sig för 

innebörder mer än statiskt verifierbara samband. Alvehus menar att kvalitativ metod inte 

avgränsar särskilt mycket. 

 
Kvalitativ metod intresserar sig naturligtvis för samband, och bara för att den är kvalitativ 

betyder inte det att allt som har med kvantiteter att göra är oväsentligt. Om du skriver att din 

uppsats baseras på kvalitativ metod så avgränsar det egentligen inte uppsatsen särskilt 

mycket. Du gör alltså gott i att vara mer nyanserad än så. (Alvehus, 2013, s. 20) 

 

Alvehus (2013) redogör att kvalitativ forskning är tolkande forskning. Det handlar om 

tolkningar som säger något betydande för andra intressenter. Alvehus redogörande om hur 

kvalitativa metoder skall arbetas med, visas i den här undersökningen genom hur ett befintligt 

problem, grundat i forskning, kan belysas utifrån tolkande. “Tolkande forskning kan på ett 

övergripande plan sägas handla om just det här: Att utveckla vårt sätt att betrakta vår omvärld 

och bidra med en mer nyanserad förståelse av den” (Alvehus, 2013, s. 23). Släktskapet 

mellan organism och maskin är ett aktuellt ämne för att påvisa att gränssnitt problematiserar 

uppdelningar mellan organism och maskin. För att belysa problemområdet behövs ett nytt 

sätt att presentera problemet på, för att nå ut till fler intressenter. Eftersom undersökningens 



 

15 

frågeställning är tolkningsbar är det svårt att fastställa en specifik metod som hjälper 

undersökningen att nå ett konkret resultat.  

 

Alvehus (2013) redogör även att förenkla samband av olika komplexiteter är inte syftet med 

att använda en kvalitativ metod. Det handlar snarare om att visa på komplexitet och 

nyansrikedom. Naturliga användargränssnitt möjliggör nya förhållningssätt till hur gränssnitt 

komplicerar uppdelningar mellan maskin och organism och sammanför dem till en hybrid art. 

Naturliga användargränssnitt påvisar att det inte inte går att dela upp teknologi och biologi i 

olika definitioner, eftersom de inte är fristående, utan beroende av varandra. Att sammanföra 

maskin och organism med naturliga användargränssnitt genom en gestaltning är därför ett 

tillvägagångssätt att undersöka med kvalitativ forskning som metod. Det skapar en betydelse 

även efter undersökningen. Genom vår gestaltning vill vi presentera vår tolkning av en 

hybrid, men även möjliggöra för intressenter att skapa en egen tolkning av hybriden.  

6.2 Naturliga användargränssnitt möter Medieteknik 

Vad har naturliga användargränssnitt egentligen med medieteknik att göra? För att skapa en 

förståelse för dess relevans kommer först en redogörelse för vår tolkning av Medieteknik.Vi 

tolkar Medieteknik som en sammanflätning av hantverk, kontext och feministisk 

teknovetenskap.   
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Figur 1. Illustrerar vår tolkning av Medieteknik 

      

Genom att tillämpa naturliga användargränssnitt i vår medietekniska undersökning kan vi 

påvisa släktskapet mellan maskin och organism genom en ny nisch av gränssnitt. Vi låter inte 

bara uppdelningar mötas, utan undersökningens gestaltning fungerar även som ett 

tillvägagångssätt för att betrakta släktskapet mellan maskin och organism. Genom att belysa 

naturliga användargränssnitt kan gränssnitt ses som något mer än förbindelser mellan olika 

objekt. Naturliga användargränssnitt fungerar som en metod för att analysera hur gränssnitt 

suddar ut gränser mellan organismer och maskiner. Den tolkning av naturliga 

användargränssnitt som den här undersökning använder sig av syftar alltså inte enbart till att 

upplysa om att människor kan involvera kroppen mer som ett gränssnitt med nutida teknik.  

6.3 Medieteknisk gestaltning 

Grafiska användargränssnitt tycks fortfarande vara av stor mening i vardagens interaktion 

mellan maskin och organism, men skulle ett tillintetgörande av den här typen av gränssnitt 

skapa nya betydelser? Genom att sudda ut tangentbord och pekdon som ett 
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kommunikationsmedel mellan organism och maskin kan inte bara undersökningens relevans 

tillämpas utanför persondatorer, utan även påvisa att naturliga användargränssnitt börjar bli 

en del av vår omgivning. Exempelvis röstinmatning och röstigenkänning (se Apples Siri, 

Amazons Alexa, Microsofts Cortana eller Google Assistant). För att tillämpa naturliga 

användargränssnitt i vår undersökning har vi använt oss av designfiktion. Hur vi använt 

designfiktion som designmetod och funnit nya förhållningssätt till organism-maskinsläktskap 

i undersökningens medietekniska gestaltning kommer nu att redogöras.  

6.3.1 Designa framtid i nutid 

Vad kan designfiktion som designmetod bidra med för att tillämpa vår fiktionsbaserade tanke 

till gestaltning? Julian Bleecker, designer, ingenjör och fotograf, redogör i sin essä Design 

Fiction (2009) att design tillåter oss att uttrycka vår fantasi och kreativitet. Designern får 

möjligheten att vara och tänka annorlunda. Designern får möjligheten att ge liv till nya 

oförväntade tankar, berättelser, erfarenheter och gestaltningar men även reflekterar över 

dagen och överväga nya beboeliga framtider. Designern skapar framtid i nutid. Men vad 

skiljer begreppet designfiktion från design? Bleecker redogör att designfiktion är en 

sammansättning av design, vetenskaplig fakta och science fiction. Det är en sammansättning 

av metoder som tillsammans bänder förväntningarna av vad de enskilt gör och binder 

samman dem till något nytt, en hybrid metod. När något blir designat antyds pågående 

tankeväckande utforskningar. Förutsatt att designfiktion handlar om kopplingar mellan 

fantasi till materiell form, exempelvis att illustrera din fiktion av framtidens kläder, påvisas 

en ambition att gå utöver repetitiva sätt att skapa saker, mot något som fäster nya principer 

och praxis.  
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Figur 2. Illustrerar undersökningens gestaltning 

 

Genom vår gestaltning vill vi introducera en materiell form av vår fiktion, en framtid där 

maskin och organism inte behöver särskiljas. Hur en framtid kan se ut där organiska och 

tekniska hybrider förstås som kompanjoner. Exempelvis samma relation som i nutida 

samhälle en hundvalp skulle få till dess människokompanjoner i västvärlden. Genom att 

använda oss av designfiktion till vår gestaltning vill vi bjuda in intressenter till att ta del av 

den här materiella presentationen av vår fiktion.  

 

Bleecker (2009) redogör även att designobjekt är prototyper sammansatta av delvis historia, 

material, idéskapande föremål och mjukvara. Designobjekt kan ses som artefakter hämtade 

från olika framtida världar för att bli granskade och studerade. Exempelvis är vår gestaltning 

skapad från tolkningar av olika framtida världar. Bleecker fortsätter redogöra att artefakter 

kan ses som pussel, ju fler bitar som sammanflätas ihop desto mer får en se av pusslets 

helhet. Designobjekt har mycket att berätta om sig själva och världen de kommer ifrån, men 

det är upp till granskaren att reflektera om deras betydelser. Genom ett designobjekt kan en 

skapa diskussion om sina ideér och genom de här diskussionerna utveckla sitt tankesätt. 

Bleecker redogör även att designobjekt, likt designfiktion, handlar om att framkalla 

kreativitet, väcka frågor, innovation och utforskning.  
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Med hjälp av ett mikrokontrollerkort (Adafruit Feather Huzzah), sladdar, hjul, en 

kopplingsplatta, en stomme, skinn, päls, elmotorer, med mera, har vi skapat, i andan av 

science fiction, en hybrid mellan organism och maskin, grundad i våra fantasier och 

tolkningar. Vi kallar den Hybrid Pepper (förnamnet Hybrid härstammar från vår tolkning av 

Haraways cyborg (2000) och efternamnet Pepper från Haraways hund Cayenne Pepper). 

Lucy Suchman, professor i Antropologi för vetenskap och teknik i Sociologiska institutionen, 

redogör i sin bok Human-machine reconfigurations (2007), att AI och robotprojekt 

involverar avbildningar av människor som fungerar som påvisningar för antaganden om 

människan. Vi använder ordet varelse i den här undersökningen i syfte att påvisa, genom en 

design grundad i fiktion, erfarenheter och intresse, en avbildning av samhörighet mellan 

maskin, djur och människor. Varelsen (gestaltningen) är skapt i avsikt, genom härmande av 

människor, att materialisera en samhällsbild som inspirerar intressenter till en framtid där 

olika arter har möjlighet till samevolution. Hybrid Pepper är en varelse som inte kan särskilja 

på organism och maskin. En varelse som genom en rörelsesensor och mjukvara kan söka 

efter dess närvarande kompanjoner samt genom elektroniska motorer och hjul följa efter 

kompanjoner. Genom den här prototypen av en hybrid mellan organism och maskin vill vi 

visa ett utvecklande där organismer och maskiner inte längre behöver präglas av särskiljning. 

 

Vår vision av Hybrid Pepper grundas i Haraways cyborg (2000), men även i science fiction. 

Genom gestaltningens mekaniska delar, exempelvis mikrokontrollerkortet, rörelsesensorn 

och elmotorer, får Hybrid Pepper möjligheter att interagera med varelser både genom internet 

och den fysiska världen. Med hjälp av att involvera organiska delar som skinn och päls 

skapar vi en varelse som består av organiska och mekaniska material, en hybrid. Vi valde att 

involvera två typer av organiska material för att tydliggöra att gestaltningen även påvisar 

organismers samevolution med varandra, exempelvis hund och människa. Under designandet 

av vår gestaltning föreställde vi oss en varelse som inte existerar i den världen vi lever i nu. 

Genom de material vi hade tillgång till, i samband med inspiration från science fiction, 

skapade vi en varelse som till utseendet kan likna en science fiction inspirerad mammut, med 

dess snabel, svans och brun- och svart färgade kropp. Då vi tydligt vill framföra att 

gestaltningen även består av tekniska delar (och för att tydliggöra att interaktion sker) 

använder vi elmotorer och hjul för att möjliggöra förflyttningar, LED lampor som ögon, och 

en elmotor för att rotera Hybrid Peppers svans.  

 



 

20 

Vilka områden kan designfiktion appliceras på i vår gestaltning? Bleecker (2009) redogör att 

precis som det exempelvis finns databasdesign eller applikationsdesign i vetenskapliga 

yrkesområden, framkommer design i konstsammanhang. Design är alltså ett begrepp som har 

förmågan att vandra mellan olika praktiska och vetenskapliga områden och tas upp i olika 

kreativa sammanhang. Vi har använt designfiktion som metod i skapandet av vår hårdvara 

likväl som mjukvaran, från fiktion till materiell och textuell form. Hur även mjukvara är en 

kritisk komponent till gestaltningens förmåga att söka efter kompanjoner kommer nu att 

presenteras.  

6.3.2 Kommunikation mellan kompanjoner 

Vad kan mjukvara bidra med till vår gestaltning för att påvisa släktskap mellan organism och 

maskin med hjälp av gränssnitt? Genom vår gestaltning har vi möjligheten att forma dess 

beteende genom programmering. Användning av en rörelsesensor möjliggör att Hybrid 

Pepper kan skilja om det är något framför rörelsesensorn eller inte, oavsett om det är 

organismer eller maskiner. Men även att kommunicera, genom internet, med ett 

applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) för att möjliggöra interaktion med kompanjoner 

på en global nivå (där det finns internetuppkoppling).  

 

Bleecker (2009) redogör för att se på designfiktion som en typ av kreativt och fantasifullt sätt 

att beskriva och materialisera idéer som letar efter platser att användas på. Vi utvecklade 

Hybrid Pepper till att söka efter föremål och medvetna varelser som går att följa, i syfte att 

påvisa hur naturliga användargränssnitt kan användas för att möjliggöra och bidra till 

kompanjonskap mellan hybrider. Exempelvis genom att hålla en hand vid Hybrid Peppers 

rörelsesensor kan varelsen mäta av närvaron och börja följa efter handen. Varför Hybrid 

Pepper söker efter kompanjonskap grundas i vår fiktion om ett samhälle där organismer och 

maskiner är jämställda. Programmering möjliggör så att Hybrid Pepper kan påvisa 

följeslagande arters roll i sammanflätande av maskin och organism. Bleecker fortsätter 

redogöra att designfiktion återskapar skrivande och berättelser med materiellt skapande. 

Genom den här kombinationen skapar designfiktion sociala artefakter som berättar historier, 

likt vår gestaltning.  
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Figur 3. Illustrerar gestaltningens delar och kopplingar. 

 

För att tydliggöra för intressenter att förstå Hybrid Pepper som en varelse (istället för ett 

verktyg) valde vi att belysa två kritiska tredjepartstjänster till gestaltningen i texten: 

Cleverbot och Slack. Den första är chattbotten Cleverbot som använder en AI algoritm skapat 

av Rollo Carpenter, Verkställande direktör på företaget Existor. Den andra är chattjänsten 

Slack som är grundad av Stewart Butterfield och som också är medgrundare av webbtjänsten 

Flickr. Vi valde att använda Cleverbot API och Slack API som tredjepartstjänster till 

gestaltningens API för att kunna möjliggöra kommunikation mellan Hybrid Pepper och dess 

kompanjoner.  

 

Som skapare av gestaltningen sätter vi oss i en motsägelsefull position där endast våra val 

avgör dess utformning. Vi måste vara medvetna om vår position under designprocessen och 

motarbeta innebörden av den. Istället för att utnyttja vår maktposition vill vi påvisa 

jämställdhet och en oskiljaktig sammanvävning mellan organism och maskin. Det här genom 

relationen som Hybrid Pepper skapar med de kompanjoner den stöter på. Hybrid Pepper är 

programmerad för att avläsa sin omgivning genom sina komponenter och skicka information 
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mellan dem genom dess nervsystem, bestående av sladdar. Men samtidigt att kommunicera 

med omvärlden genom Internet. Hybrid Pepper har förmågan att inte särskilja på organismer 

eller maskiner genom, bland annat, naturliga användargränssnitt. Hur vi använt och skapat 

tolkningar av släktskapet mellan maskin och organism i gestaltningen kommer nu att 

redogöras. 

6.3.3 Haraways snörlekar 

Undersökningens gestaltnings syfte är att väcka diskussioner om kopplingar och relationer 

mellan arter, det biologiska och icke-biologiska men även om samevolution. Vi använder i  

den här undersökningen oss av snörlekar som Haraway redogör om i boken Staying with the 

trouble (2016). Delvis för att påvisa ett alternativt perspektiv till relationer mellan maskiner 

och organismer, men även exemplifiera snörlekar som metod genom en lekfull 

vardagsparallell. 

 

 
 

Figur 4. Illustrerar snörlekar 

 

Haraway (2016) redogör om snörlekar. Snörlekar är som historier, de kan användas för att 

föreslå och stifta mönster för varelser att leva i, på en skadad planet. Exempelvis kan det 

användas för att påvisa en hållbarare utveckling av samhället än den som existerar idag och 

som anser klimatfrågor, samevolution, samhörighet, jämställdhet mellan arter och gränssnitt 
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som kritiska frågor. Snörlekar passerar mönster fram och tillbaks, ger och tar emot samt 

skapar nya mönster. Vi använder Haraways snörlekar som metod för att redogöra om hur 

följeslagande arter är beroende av varandra. “Bli ett med varandra” är namnet på snörleken 

som Haraway redogör om. “Bli ett med varandra” är vad kompanjoner blir, två blir till en och 

tillsammans blir de kapabla att utvecklas i samevolution. Haraway redogör att heterogena 

kompanjoner blir vad dem är genom relationer mellan olika uppfattningar av världen. 

Naturer, kulturer, subjekt och objekt existerade inte innan kompanjoners sammanflätade 

världar.  

 

Haraway (2016) redogör att följeslagande arter leker snörleken “Bli ett med varandra” — 

interagerar med andra arter där vilka kompanjonskap som skall få finnas i världen bestäms 

genom interaktion. Arter av alla slag är en följd av världsliga subjekt och objekt som formar 

trassel i snörleken. I människo-djurvärldar är följeslagande arter vanliga varelser som 

interagerar exempelvis i hus, labb, fält, zoo, parker, lastbilar, skogar och många fler platser. 

 

Precis som Haraway (2016) redogör att kompanjonskap bestäms genom interaktion, 

involverar undersökningen en rörelsesensor som en kritisk komponent för att möjliggöra 

kompanjonskap. Rörelsesensorn möjliggör inte bara interaktion, utan byten av kompanjoner 

med ett förhållningssätt att ingen kompanjon är viktigare eller oviktigare än någon annan. 

Likt Haraways snörlekar möjliggör undersökningens gestaltning nya kopplingar mellan arter. 

Kopplingar mellan organism och maskin som föreslår och stiftar nya mönster av interaktion 

genom både grafiska och naturliga användargränssnitt.  

7 Slutsatser och diskussion 

I det här kapitlet kommer en redogörelse för vilka värdefulla kunskaper vi funnit genom vår 

gestaltning och vilka frågor som upptäckts. Resultaten av vår undersökning kommer även 

analyseras och diskuteras.  

 

7.1 Bör gränssnitt utvecklas? 

Grafiska användargränssnitt används fortfarande aktivt i det tidiga 2000-talet. Gestaltningens 

mjukvara programmerades i en stol bakom tangentbord, pekdon och en bärbar dator med en 
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skärm fylld av kod för att möjliggöra funktionalitet. Samtidigt är exempelvis rörelsesensorn 

(delen som möjliggör gestaltningens relationer mellan materian som är framför den) en 

nyckelkomponent för att undersöka undersökningens frågeställning. När vi skulle beställa 

rörelsesensorn fanns det dock olika prisklasser. Äldre rörelsesensorer hade ett lägre pris än 

den nya. Nyckelord som ersätta, lämna och förnya är relevanta till det normativa utvecklandet 

av gränssnitt. Ett exempel på de här nyckelordens relevans är prisindelningarna av 

rörelsesensorn. Vår syn av gränssnittets utveckling handlar inte om att ta bort något. Snarare 

förstår vi gränssnittsutveckling som att bilda nya kopplingar som praktiserar fiktioner av nya 

användningsområden. Exempelvis hur utvecklare kan utveckla nya sätt för interaktioner 

mellan människa och teknik, med hjälp av erfarenheter och fiktioner. 

 

Tangentbord, pekdon, text och bilder som användargränssnitt var tidigare det enda sättet att 

interagera med datorer, men kompletterades när tekniker med fler användningsområden som 

pekskärm kunde erbjudas. Bortsett från pekskärmar erbjuder naturliga användargränssnitt 

röstigenkänning och röstkommandon vilket inte bara underlättar att byta låt utan att behöva 

lämna köket när du lagar mat, utan möjliggör nya tillvägagångssätt för interaktion med teknik 

för exempelvis synskadade. Vi välkomnar naturliga användargränssnitt med öppna armar 

eftersom det påvisar vilka möjligheter organismer och maskiner kan ha i en samevolution.  

 

Naturliga användargränssnitt påvisar att exempelvis människor inte längre behöver knappar, 

menyer, pekdon eller tangentbord för att kommunicera med teknik. Naturliga 

användargränssnitt möjliggör komplex interaktion, exempelvis att kommunicera med teknik 

på liknande sätt som mellan två människor. Vår gestaltning kan inte särskilja på organiska 

och mekaniska föremål när den analyserar sin omgivning. Exempelvis gör det ingen skillnad 

om en människohand eller en linjal hålls framför gestaltningens rörelsesensor. Det kan 

uppfattas som en ointelligent teknik, men det stärker vårt argument för att naturliga 

användargränssnitt kan påvisa en värld där ingen varelse exkluderas från ett släktskap. 

Utifrån Haraways (2000) redogörande att cyborg fenomenet komplicerar uppdelningar 

mellan organism och maskin ser vi, istället för en svaghet, styrka i att gestaltningen inte kan 

särskilja på exempelvis organism och föremål. Det som spelar roll för Hybrid Pepper är 

kopplingen som skapas från interaktionen mellan de elektroniska sensorerna och materian 

framför den.  
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Vi ser en potentiell problematik och viktiga diskussionsområden om utvecklandet av 

gränssnitt. Skall gränssnitt förstås som komponenter för att möjliggöra verktyg som står i 

människans tjänst (exempelvis persondatorer)? Eller ett kommunikationsmedel för att 

sammanföra det organiska och icke-organiska? Är det kritiskt för teknikens utveckling att 

skilja på organism och maskin när teknik, exempelvis mobiler, redan är en stor del av 

människans vardag? Vi tolkar utifrån Haraways The companion species manifesto (2003) en 

problematik i att endast se teknologi som verktyg. Genom vår gestaltning kan vi påvisa 

möjligheter med samevolution mellan teknik och organism. Teknologi är redan en del av 

samhället, vi förstår teknologi som något med potential. Förståelsen att teknologi endast är ett 

verktyg kan vara ett gravt felsteg i människans samevolution med icke-organismer. Vi tolkar 

teknologi som en del av människans evolution och släktskap.  

7.2 Förändrar feministisk teknovetenskap uppfattningen av människor 

som hybrider? 

Vad händer när undersökningens gestaltning som är grundad i feministisk teknovetenskap 

används för att problematisera förståelsen av människan som en fristående varelse från 

naturen? Vad kan undersökningens gestaltning (Hybrid Pepper) bidra med för att påvisa 

teknologis relevans och samevolution men människan?  

 

Det stod tydligt enligt ett flertal artiklar men främst i Donna Haraways A cyborg manifesto 

(2000) att gränssnitt möjliggör samevolution mellan organism och maskin. Enligt Haraway 

(2003) går det inte längre att förstå människan som en fristående art från exempelvis hundar 

eller maskiner. Människans evolution har varit beroende av följeslagande arter för att 

utvecklas. I en tid där särdelningar av organismer och maskiner är förknippat som ett hot mot 

jämställdhet i samhället krävs någon form av ställningstagande. Gränssnitt skapar kopplingar 

för organiska och maskinella varelser att leva tillsammans. Exempelvis genom de här 

kopplingarna kan samhället anpassas för att utvecklas tillsammans med Lawrence et al. AI-

personer (2016). Ganes redogörande (2006) att det inte alls är säkert att människors “natur” 

(människa förstås som en fristående varelse) är en empirisk fakta, kan i nutida kontext tolkas 

som ett steg mot där naturliga användargränssnitt sammanväver organiska och maskinella 

varelser. 
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Utifrån Hayles (2006) redogörande att organismer och maskiner är sammankopplade i ett 

globalt kommunicerande nätverk kan en bilda sig en uppfattning om att de delar samma 

släktskap. Det här nätverket öppnar upp för nya interaktioner mellan organismer om 

maskiner. Exempelvis tillåter nätverket kommunikation mellan människa och maskin på en 

global skala. Genom exemplifieringen av andra organismers påverkan på genteknik redogör 

Hayles att en kan se att människans evolution har påverkats av teknologi på samma sätt som 

den har påverkats av djur. Vi skapar oss en uppfattning, utifrån Hayles redogörelser om 

sammankoppling mellan organismer och maskiner, att teknologi har utvecklats tillsammans 

med organismer i en samevolution, likt Haraways följeslagande arter (2003). 

Undersökningens gestaltning använder sig av Cleverbot API och Slack API vid 

kommunicerande över internet. Det här för att skapa en tydligare förståelse att Hybrid Pepper 

inte endast är ett verktyg, utan går att kommunicera med, likt en varelse.  

 

Människan utvecklar nya verktyg för att underlätta vad som kan ses som tråkiga 

vardagssysslor. Exempelvis självbetjäningskassor i mataffärer eller vagnar för att transportera 

matvaror från affären till bilen. Genom viljan att utvecklas och underlätta sin vardag, ser vi 

en möjlighet att människor skulle välkomna en drönare som är designad att hjälpa till med de 

här vardagssysslorna. Utifrån Lawrence et al. (2016) redogörelse för bioism ser vi dock en 

problematik i den här möjligheten. För trots att den teknologiska kompanjonen underlättar 

vid utförandet av sysslor är den en teknologiskt uppbygg varelse, som kan röra sig fritt och 

interagera med sin omgivning utan hjälp av en människa. Eftersom människor inte förstår hur 

en sådan teknologisk kompanjon tänker och känner finns det en risk att fördomar om 

kompanjonen uppstår, där människan ser sig som viktigare än kompanjonen. På grund av att 

den är teknologiskt uppbyggd. 

 

Vi förstår genom undersökningens litteraturer och gestaltning att “den mänskliga arten” redan 

har förändrats. Undersökningens gestaltning påvisar att biologiska och teknologiska delar kan 

sammanflätas till en hybrid (cyborg) som är en del av samhället. På samma sätt kan 

exempelvis människor och AI-personer leva och utvecklas tillsammans.  

7.3 Skall grafiska gränssnitt behållas? 

Nya gränssnitt komplicerar, utvecklar och presenterar nya tillvägagångssätt för interaktion. 

Genom att använda naturliga användargränssnitt går inte bara utvecklingen av gränssnitt i en 
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ny riktning, utan det bryter normer som att exempelvis gränssnitts högsta prioritet är 

bekvämlighet för människor. Gestaltningen påvisar att naturliga användargränssnitt, som är 

fria från pekdon och tangentbord, går att skapa men genom att inte tillåta dem stängs 

avancerade möjligheter ute. Exempelvis finns det en problematik för nutida teknologier att 

avgöra åt vilket håll ett finger pekar åt, medan muspekaren går att enklare indikera med. Det 

är tydligt att organismer och maskiner inte är redo för att bojkotta grafiska 

användargränssnitt. Exempelvis redogör Oulasvirta & Abowd (2016) om teknik som 

integreras i mjuka objekt för att ifrågasätta traditionella gränssnitt. Men även i den tekniken 

har grafiska användargränssnitt en plats. I hund mjukisdjuret som Yuta Sugiura har skapat 

används en mobiltelefon med ett grafisk användargränssnitt. Trots att mjukisdjuret går att 

interagera med genom beröring (naturliga användargränssnitt) krävs en mobiltelefon med ett 

grafiskt användargränssnitt för att möjliggöra den här typen av interaktion.    

 

Kommer det bli så att majoriteten utvecklare och användare vänder sig till grafiska 

användargränssnitt för all framtid? Skall bara en lite del av användargränssnitt utveckling 

ersättas med naturliga användargränssnitt? En lösning vore om samhället upplyser deras 

varelser att förstå maskiner och organismer som jämställda och presenterar den här 

informationen som kritisk för samhällets utveckling. Människor kan då förstå andra arters 

betydelser för en jämställdare utveckling av samhället, där alla varelser förstås som viktiga 

deltagare. Naturliga användargränssnitt kommer antagligen att växa med tanke på den takt 

som tekniska förändringar sker inom gränssnittsutveckling. Gränssnittsutveckling har en 

betydligt kortare tidsaxel än andra teknologiska utvecklingar i vårt samhälle. Exempelvis 

kom grafiska användargränssnitt i mitten på 1900 talet.  

 

Vi förstår grafiska gränssnitt som en del av gränssnittsfamiljen. Därför skall den inte ersättas 

utan förstås som en del av vad naturliga användargränssnitt kommer ifrån. Undersökningens 

gestaltning påvisar att naturliga användargränssnitt möjliggör nya användningsområden för 

gränssnitt att användas. Grafiska och naturliga användargränssnitt lever i relation till varandra 

och kan användas både i nutid och framtid.  

7.4 Metodkritik 

Att använda sig av Alvehus tolkning av kvalitativ metod (2013), Haraways Snörlekar (2016) 

och Bleeckers tolkning av designfiktion (2009) som metod för att undersöka, genom 
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undersökningens gestaltning, hur naturliga användargränssnitt påvisar släktskapet mellan 

maskin och organism har sina för- och nackdelar. Exempelvis möjliggör metoderna 

designande av vår undersöknings gestaltning genom fiktion och erfarenheter. Vi kan påvisa 

våra sammanflätade fantasier och diskussioner i materiell form.  

 

Är det svårt att dra paralleller mellan gestaltningen och nutida samhället? Finns det någon 

efterfråga efter följeslagande arter i form av hybrid varelser mellan maskin och organism? 

För att bilda ett förhållningssätt för de här frågorna måste en först förstå organismers 

sammanflätning med externa eller interna proteser (exempelvis hörapparat eller 

hjärtsimulator) som en symbios mellan organism och maskin. Efterfrågan om 

sammanflätning mellan organism och maskin existerar redan i samhället. Exempelvis i form 

av girighet (snabbare och “smartare” mobiltelefoner), behov (proteser) eller nödvändighet 

(arbetsdator). Vår gestaltning påvisar att exempelvis människor redan lever i symbios med 

maskiner. Naturliga användargränssnitt är inte revolutionerande för att påvisa släktskapet 

mellan maskin och organism. Snarare påvisar det nya tillvägagångssätt för att tydliggöra 

släktskapet. Den här undersökning möjliggör för intressenter att få tankar eller nya 

infallsvinklar som kan bredda forskningen hur naturliga användargränssnitt påvisar 

släktskapet mellan organism och maskin och medieteknik. 

 

Att undersöka, tolka och diskutera Donna Haraways filosofi om samevolution, snörlekar, 

släktskap och den kritik hon för gentemot särdelningar som existerar i samhället, förstår vi 

som kritiskt i nutida vardagen. Särdelningar och hierarkier mellan arter existerar i vår vardag, 

exempelvis att människor prioriterar sig själva över andra organiska- och maskinella arter. 

För att problematisera särdelningar och hierarkier mellan arter ser vi en styrka i att Haraways 

feministiska förebilder (2004) får en större roll i samhället för att informera om hållbarare 

utvecklingar.  

 

Genom att undersöka, med hjälp av Alvehus (2013) tolkande av vad en kvalitativ metod är, 

Haraways snörlekar (2016) och Bleecker (2009) redogörande om designfiktion har vi skapat 

en gestaltning som möjliggör för intressenter att skapa nya perspektiv om hur naturliga 

användargränssnitt kan tydliggöra släktskapet mellan organism och maskin. Samhället 

präglas fortfarande av särskiljning mellan människa och maskin. Men det här 

förhållningssättet existerar på grund av förståelsen av maskiner som verktyg. Om Haraways 

feministiska förebilder (2004) får ta en större plats i samhället och informera om 
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samevolution, släktskap samt problematisering av särdelningar, tar vi ett steg mot ett 

jämställdare samhälle, oavsett art och ursprung.  

7.5 Internet och Hybrid Pepper  

Behöver undersökningens gestaltning vara uppkopplad mot webben för att vara aktuell i 

nutida samhället? Eftersom undersökningen grundas bland annat i Haraways cyborg (2000) 

har inte internet varit ett centralt område för att påvisa släktskapet mellan maskin och 

organism (snarare relationer och kopplingar mellan biologiska receptorer och elektroniska 

sensorer mellan exempelvis proteser). Men vad kan internet bidra med för att påvisa 

samevolution och släktskapet mellan maskiner och organismer? 

 

Undersökningens gestaltning, likt Haraways cyborg (2000), är inte tillräckligt uppkopplad 

utan att involvera internetåtkomst. Gestaltningens utgångspunkt var att exemplifiera 

organismers samevolution med teknik på ett nytt sätt. Men utifrån Hayles kritik (2006) som 

förs mot Haraways cyborg (Haraways cyborg är inte tillräckligt uppkopplad med dagens 

teknik) involverar vi internet som en kritisk del. Det här för att exemplifiera en parallell med 

vardagsrelevans till nutida samhället som är fyllt av internet, GPS och 

mobiltelefonsanvändning. Genom att involvera en komponent som möjliggör internetåtkomst 

för undersökningens gestaltning kan datoranvändare interagera med Hybrid Pepper via 

webben. Internet möjliggör att kommunicera med Hybrid Pepper utan att fysiskt interagera 

med exempelvis hjälp av sin hand. Genom att använda en chatt och ett API 

(applikationsprogrammeringsgränssnitt) som utbyter data med gestaltningen genom internet, 

möjliggörs kommunikation mellan gestaltningen och kompanjoner på en global nivå. 

 

Men vad har grafiska användargränssnitt med naturliga användargränssnitt att göra? Vad kan 

internet bidra med för att undersöka om naturliga användargränssnitt påvisar släktskapet 

mellan maskin och organism? Att använda grafiska användargränssnitt för att interagera med 

teknologi är fortfarande en stor del av samhället, så varför exkludera dess möjligheter? För att 

möjliggöra interaktion mellan gestaltningen och varelser på en global nivå (utan att behöva 

införskaffa specifik hårdvara) har vi även skapat en webbapplikation, eftersom webbläsare är 

ett populärt sätt i samhället att kommunicera med teknik. Det är möjligt för varelser 

(exempelvis människor) med internetåtkomst att använda sig av naturliga användargränssnitt 

genom att själva införskaffa hårdvara och kommunicera direkt genom undersökningens API.  
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Vi förstår en styrka av sammanvävning i en hybrid som inte bara komplicerar uppdelningar 

mellan organism och maskin utan även visar samhörighet och valmöjlighet mellan grafiska 

och naturliga användargränssnitt som tillvägagångssätt att kommunicera med gestaltningen. 

Hennig (2016) redogör att det är viktigt för människor att tänka på hur teknologi kan förbättra 

våra liv. Exempelvis lättillgänglig kommunikation vid en olycka. Vi förstår undersökningens 

internetuppkopplade gestaltning som ett tillvägagångssätt att påvisa interaktion mellan 

maskiner, organismer samt maskiner och organismer som ett kommunicerande släktskap, 

oavsett avståndet mellan kompanjoner. Vi tolkar kopplingar och relationer som kritiskt för att 

påvisa samhörighet och släktskap bland medvetna varelser, oavsett maskinell eller organisk. 

7.6 Påvisar naturliga användargränssnitt släktskap? 

 

Relationen mellan människa och maskin förstår vi som en viktig del att belysa i samhället. 

Det finns många andra problemområden som kan upplysas om och undersökas. Men för att 

undersöka ett problemområde är ambition och perspektiv viktiga komponent för ett 

intressebaserat undersökande. Vi finner relationen mellan människa och maskin som en 

viktig punkt för utvecklingen av samhället eftersom släktskap och samhörighet skapar nya 

förståelser för relationer mellan arter. Att endast förstå teknik som verktyg skapar en bild där 

människa står överlägsen mot teknik.  
 

 

Vad kan naturliga användargränssnitt bidra med för att, genom forskning och gestaltande, 

påvisa släktskap mellan maskin och organism? Vi använder naturliga användargränssnitt för 

att skapa och problematisera diskussioner om människors distanstagande från sitt släktskap 

med naturen med hjälp av vardagliga exemplifieringar. Genom att applicera naturliga 

användargränssnitt i vår gestaltning kan vi skapa en fiktionsbaserad prototyp i form av en 

varelse som varken skiljer på medvetna varelser och materia, människor och djur eller 

organismer och maskiner. När Hybrid Pepper finner en koppling i sin omgivning startar 

motorerna och följer, i sitt egna tempo, efter för att bibehålla kopplingen.  

 

Eftersom gestaltningen består av både mekaniska och organiska komponenter (exempelvis 

läder och elmotorer) som skräddarsytts ihop, skapas en hybrid som påvisar existensen av en 
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varelse som tillhör både det organiska och mekaniska släktskapet och problematiserar 

uppdelningar mellan dem. Vår gestaltning påvisar att samevolution är möjligt mellan maskin 

och organism, om det någonsin gått att särskilja. Med hjälp av begrepp som posthuman 

(1999), cyborg (2000), följeslagande arter (2003), artificiell intelligens (2016), snörlekar 

(2016), naturliga användargränssnitt (2016), och grafiska användargränssnitt (2016) förstår vi 

organismer och teknologier som sammanflätade och oskiljaktiga i nutida samhället. 

Undersökningens gestaltning, byggd av tolkningar av ovanstående begrepp, är en lekfull 

presentation av samhörigheten mellan maskinella och organiska arter som presenterar för 

intressenter om en alternativ uppfattning av teknologiers användningsområde, som något mer 

än ett verktyg.  

 

Vi vill, genom textuell och praktisk redogörelse, upplysa intressenter om möjligheter att 

skapa en mer levande värld. Vi vill redogöra för en alternativ värld där verktyg (exempelvis 

persondatorer) förstås som en del av användaren. Vid exempelvis datoranvändning blir 

användaren ett med tekniken, en protes som inte är fäst på eller under huden. Information 

som utbyts mellan knapptryck och händer, rörelser och sensorer samt ögon och skärmar kan 

bidra till en tolkning av organismer och maskiner som ett samhörigt släktskap.  
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8.2 Teknisk bilaga 

Adafruit Feather Huzzah ESP 8266 

Mikrokontrollerkort som använts som kommunikationslänk mellan server och hårdvara. Vi 

valde Adafruit Feather Huzzah på grund av budget, tillgänglighet och för att kommunicera 

genom internet med Hybrid Pepper API. (https://learn.adafruit.com/adafruit-feather-huzzah-

esp8266/overview) 

 

Arduino IDE 

Utvecklingsmiljö som vi använde i mjukvareutvecklandet till Adafruit Feather Huzzah. Vi 

valde Arduino IDE eftersom vi kunde använda oss av kodbibliotek byggda för exempelvis 

Arduino UNO till Adafruit Feather Huzzah. (https://www.arduino.cc/en/Main/Software) 

 

Atom 

Skrivbordsapplikation som vi använde för att skriva kod till Hybrid Pepper API. Val av 

textredigerare berodde helt och hållet på att hitta en bekväm miljö att skriva kod i. 

(https://atom.io/) 

 

Blender 

Utvecklingsmiljö som vi använde för design av 3D printade delar till gestaltningen. I Blender 

designade vi sju delar som använts som “skal” för gestaltningens organiska delar att limmas 

fast på. (https://www.blender.org/) 

https://doi.org/10.1109/MC.2016.201
https://doi.org/10.1109/MC.2016.201
https://learn.adafruit.com/adafruit-feather-huzzah-esp8266/overview
https://learn.adafruit.com/adafruit-feather-huzzah-esp8266/overview
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://atom.io/
https://www.blender.org/
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Cleverbot API 

Använts för att ställa frågor från en Slack chatt till Cleverbots artificiella intelligens. 

Cleverbots AI tar emot textmeddelanden och svarar i textform. Vi involverar Cleverbot API i 

gestlatningen för att kunna kommunicera med Hybrid Pepper på ett jämlikt sätt. Likt en 

diskussion mellan människor om exempelvis vädret, vardagsproblem eller filosofi. 

(https://www.cleverbot.com/api/)   

 

Cleverbot-node.js 

Open source kodbibliotek som använts för att skicka information mellan HP API och 

Cleverbot API. (https://www.npmjs.com/package/cleverbot-node) 

 

Cors.js 

Open source kodbibliotek som använts för att skicka information mellan server och Adafruit 

Feather Huzzah. (https://github.com/expressjs/cors) 

 

Cura 

Program som används för att omvandla .obj filer till ett filformat som kan avläsas av 3D 

skrivaren Ultimaker 2+. Det används även för att göra inställningar för hur användare vill 

printa 3D modeller, exempelvis vilket material som ska användas och i vilken hastighet 

användaren vill skriva ut modellen. (https://ultimaker.com/en/products/cura-software) 

 

Digital Ocean 

Digital Ocean är en molntjänst grundat av Ben and Moisey Uretsky. Digital Ocean har 

använts för att hosta gestaltningens API (Hybrid Pepper API). 

(https://www.digitalocean.com/) 

 

Draw.io 

Draw.io är en diagram redaktör byggd runt Google Drive (TM), som användare kan skapa 

bland att flödesdiagram, UML, nätverk diagram, mockups, etc. Vi använde Draw.io för att 

skapa illustrationen av gestaltningens delar och kopplingar samt en illustration av vår 

tolkning av mediektenik. (https://www.draw.io/) 

 

https://www.cleverbot.com/api/
https://www.npmjs.com/package/cleverbot-node
https://github.com/expressjs/cors
https://ultimaker.com/en/products/cura-software
https://www.digitalocean.com/
https://www.draw.io/
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Express.js 

Express.js är ett ramverk med öppen källkod som använts i HP API på grund av en låg 

inlärningskurva, minimalistiskt och enkelt att komma igång med. Medan den här 

undersökningen pågår redogör utvecklarna av Express.js att det används till många populära 

ramverket. (https://expressjs.com/)  

 

Git  

Versionshanteringsprogram med öppen källkod. Git har använts vid utvecklande av Hybrid 

Pepper API. (https://git-scm.com/) 

 

GitHub 

Ett webbhotell för mjukvaruutveckling som använder sig av Git som 

versionshanteringsprogram. GitHub erbjuder gratis lagring av öppen källkod men även privat 

bruk med abonnemang mot avgifter. Vi använde GitHub vid utvecklandet av Hybrid Pepper 

API. (https://github.com/) 

 

Google Chrome 

Webbläsaren som vi använde i utvecklingen av gestaltningen, primärt vid felsökningar. 

(https://www.google.com/chrome/) 

 

Google docs 

Google docs är en molnbaserad mjukvara som erbjuder textskrivande. Vi har använt Google 

docs som primärt verktyg för att möjliggöra synkroniserat textskrivande till kandidatarbetets 

textdel. 

  

Pages  

Pages är en mjukvara som erbjuder textskrivande. Vi har använt Pages som sekundärt 

verktyg för att möjliggöra synkroniserat textskrivande till kandidatarbetets textdel. 

 

macOS Sierra 10.12.4 

Ett av operativsystemen som använts vid utvecklandet av gestaltningen och kandidatarbetets 

textdel. (https://www.apple.com/macos/sierra/) 

 

https://expressjs.com/
https://git-scm.com/
https://github.com/
https://www.google.com/chrome/
https://www.apple.com/macos/sierra/
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Node.js 

Programsystem vi använt för att skapa HP API. Vi använder oss av Node på grund av att det 

finns ett stort urval av bibliotek att använda och implementera smidigt genom Node package 

manager (NPM). (https://nodejs.org/en) 

 

Node package manager 

Node package manager är en pakethanterare för programmeringsspråket Javascript. NPM är 

skapad av Isaac Z. Schlueter och har världens största mjukvareregister enligt deras hemsida. 

Med hjälp av NPM har vi enkelt kunna ladda ner och involvera olika kodbibliotek till HP 

API. (https://www.npmjs.com/) 

 

Slack API 

Använts för att möjliggöra kommunikation mellan en Slack chatt och HP API. Vi använder 

oss av Slack för intressefaktorn att vi aldrig tidigare använt Slack API under vår studietid. 

(https://api.slack.com) 

 

Slackbots.js 

Kodbibliotek med öppen källkod som använts för att skicka information mellan HP API och 

Slack API. (https://www.npmjs.com/package/slackbots) 

 

SQLite3  

SQLite3 har använts som databas för att lagra information till gestaltningen. Vi valde 

SQLite3 eftersom vi lagrar en liten datamängd och inte har ett behov av en större databas 

som exempelvis MySQL. (https://www.sqlite.org/) 

 

Ubuntu 16.04.2 x64 

Typ av server som använts på molntjänsten Digital Ocean. Servern hostar HP API. Vi 

använde oss av en Ubuntu server istället för en Microsoft server eftersom vi då inte behövde 

ladda ner lika många tredjepartsbibliotek till servern för att få HP API att fungera. 

(https://www.ubuntu.com/download/server) 

 

Windows 10 

Ett av operativsystemen som använts vid utvecklandet av gestaltningen. 

(https://www.microsoft.com/en-us/windows/features) 

https://nodejs.org/en/
https://www.npmjs.com/
https://api.slack.com/
https://www.npmjs.com/package/slackbots
https://www.sqlite.org/
https://www.ubuntu.com/download/server
https://www.microsoft.com/en-us/windows/features
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8.3 Ordlista 

Användargränssnitt 

En länk mellan användare och hårdvara eller mjukvara användaren arbetar med. 

 

Gränssnitt 

En utformning eller en viss förbindelselänk mellan olika objekt 

 

Kognitiva system 

System som innehåller psykologisk data, liknande hur människor tänker och bearbetar 

information.  

 

Pekdon 

Samlingsnamn för teknik som brukas för att hantera grafiska objekt på exempelvis en 

datorskärm. Exempel på teknik som ingår i samlingsnamnet pekdon är: datormus, ljuspenna, 

styrplatta, stylus och styrkula.  

 

Programmerbara system 

En enhet som kan utföra en sekvens av åtgärder via instruktioner från en användare. 

 

Science fiction 

Fiktioner av vetenskap, används exempelvis som genre för fiktiva framtider inom film och 

litteratur.  

 

Tellus 

Det latinska ordet för planeten som även kallas Jorden eller Terra. 

 

Ubik datateknik 

Ett begrepp inom mjukvara och datavetenskap där datorer är gjorda för att dyka upp när som 

helst och överallt. Motsatsen till skrivbords datorer kan samma mjukvara uppstå i vilken 

enhet och format som helst.  

 

Webbapplikation 
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Webbapplikation är ett samlingsnamn för programvara som man får tillgång till genom en 

webbläsare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


